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 חתימת המציע: __________________

 

 'במסמך 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 כללי .1

"( מבקשת לקבל הצעות למתן שירותי הסברה )להלן: העירייהעיריית בית שאן )להלן: " .1.1

 והכל בהתאם להוראות והמסמכים המצורפים למכרז זה. עבור העירייה"(, השירותים"

"( מהווים חלק בלתי נפרד ממנו מסמכי המכרזכל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן: " .1.1

 ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

יהיו על פי תנאי המכרז והסכם ההתקשרות  20192/במכרז מס' תנאי ההתקשרות עם הזוכה  .1.1

"(. יובהר כי ההסכם מהווה חלק בלתי ההסכם" ו/או "החוזההמצ"ב כמסמך ה' )להלן: "
 נפרד ממסמכי המכרז.

כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחיות ההתמצאות ואין להן נפקות  .1.1

 כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז.

אם תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה העירייה  .1.1

חור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף רשאית לב
של מסמכי המכרז, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי 
הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר ע"י העירייה. כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי 

נות בתוך אותו מסמך, יפורשו באופן המרחיב את חובות המכרז השונים, ו/או בין הוראות שו
 המציע ו/או את זכויות העירייה.

המינים  1-המכרז וההסכם למכרז זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחסים ל .1.1

 כאחד. 

יחד ולחוד, בהמסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן  .1.1

 ":מסמכי המכרז"

 הודעה בדבר פרסום מכרז;  – 'אמסמך 

 ;תנאי המכרז והוראות למשתתפים  – 'במסמך 

 הצהרת משתתף במכרז;   – מסמך ג
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 חתימת המציע: __________________

 

 טופס הצעה;  – 'דמסמך 

 הסכם התקשרות;  – 'המסמך 

 מפרט לאספקת שירותים;  –1מסמך ה'

 במכרז; נוסח ערבות בנקאית לצורך השתתפות   – ו'מסמך 

 יני עבודה;תצהיר שמירה על ד  –מסמך ז' 

 התחייבות לשמירת סודיות;  –מסמך ח'

 תצהיר בדבר היעדר רישום פלילי; –מסמך ט'

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים; –מסמך י'

 אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית;  –מסמך יא'

 אישור מורשי חתימה;  –'מסמך יב

 אישור על קיום ביטוחים; –מסמך יג'

 ערבות ביצוע;  –מסמך יד'

 אישור בדבר מורשי החתימה של העיריה;  -מסמך ט"ו 

 שימת מסמכים להגשה.ר -מסמך ט"ז 

 השירותים .1

הזוכה במכרז יידרש לספק לעירייה את השירותים בתיאום עם דובר העיריה, לרבות בנושאים 

 הבאים:

 מדיניות להתוויית הקשור בכל, ולמוסדותיה השונות ליחידותיה, המקומית הרשות ייעוץ להנהלת 1.1
השונים,  התקשורת באמצעי מקומי מידע והעלאת פרסום, שיווק, ציבור יחסי, דוברות בנושאי

 לרבות ייעוץ תקשורתי ואסטרטגי כולל.
 

התקשורת, גיבוש מסרי  אמצעי בפני המקומית הרשות מדיניות סיוע וייעוץ לדובר העירייה בייצוג 1.1

 . המקצוע גורמי מול אל התגובות ותיאום הסברה לקהלי יעד
 

 לפעולות בנוגע לעיתונות המקומית, האזורית והארצית, הודעות סיוע לדובר העירייה בהכנת 1.1
 .התקשורת אמצעי של יידוע לגביהן נדרש ואשר המקומית הרשות י"ע שמבוצעות פרטניות
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 חתימת המציע: __________________

 

 ייזום כתבות בעיתונות המקומית, האזורית והארצית. 1.1
 

 מיצוב העיר בית שאן בתקשורת הארצית. 1.1
 

 בעריכה וארגון של מסיבות עיתונאים. סיוע 1.1
 

 הארציים התקשורת גופי מול אל מידע הפצת אמצעי מערך סיוע וייעוץ לדובר העירייה בתפעול 1.1
 .והמקומיים

 

 של הפעילות לתחומי הקשורים בנושאים שיווק מערכי סיוע וייעוץ לדובר העירייה בהכנת 1.2

 .וכתבות מאמרים, מודעות פרסום: הרשות
 

מדיה ורשתות חברתיות: פייסבוק, -המקומית ומערך הניו הרשות של האינטרנט אתר תפעול 1.2
 אינסטגרם וכד'.

 

 :שיווקית תקשורת חומרי סיוע לדובר העירייה בהפקת 1.12
 .לתושבים והודעות מנשרים, עלונים

 
 .הרשות ראש של לפעילותו הקשורים ואירועים מקומיים אירועים הפקת
המקומית: פסטיבלים, אירועי חוצות  הרשות מטעם הנערכים לאירועים ציבור יחסי ארגון

 .וכד'

 .כל תוצרי עבודת הזוכה ו/או עובדיו הינם רכושה הבלעדי של העירייה

 תקופת ההתקשרות 3

חודשים  11ההתקשרות עם הזוכה על פי מכרז זה, הינה על פי תנאי ההסכם, לתקופה של  3.1

חודשים או פחות  11ופות נוספות בנות תק 1-והיא ניתנת להארכה על פי בחירת העירייה, ל
 כל אחת.

תקופת בהודעה מטעם העיריה לזוכה במכרז )להלן: " תחילת התקופה תהא במועד שיימסר 3.2

 "(.ההסכם

העירייה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם  3.3

לזוכה, כמפורט בהסכם, ולזוכה לא תהיינה כל  יום בכתב 12של זה, בהודעה מוקדמת 

תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין 
השירותים שניתנו על ידו בפועל, אם ניתנו, עד למועד היכנס הפסקת ההתקשרות לתוקף 

 וזאת בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות בין הצדדים.
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 חתימת המציע: __________________

 

רות בין העירייה לזוכה המכרז, מתחייב הזוכה להשיב לעירייה כל במידה והופסקה ההתקש 3.3

מידע או מסמך או כל חומר רלוונטי אחר, השייכים לעירייה או בקשר עמה. כמו כן, מתחייב 
  הזוכה לבצע העברה מסודרת של התכנים לדובר העיריה בפרק הזמן של ההודעה המוקדמת. 

ו יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז או אם הזוכה לא מילא אחת אחרף האמור לעיל,  1.1

ההסכם, העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר. במקרה זה לעירייה שמורה 
 הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, האם להקציב לזוכה זמן מוגדר לתיקון ההפרה.

 תנאי סף להשתתפות במכרז 3

רשאים להשתתף במכרז זה ולהציע הצעות למתן השירותים, אך ורק מציעים, העומדים  3.1

 התנאים המצטברים המפורטים להלן: בכלבמועד האחרון להגשת הצעות  

עיסוקו העיקרי של המציע הוא אספקת שירותים מסוג הסברה כפי שהוגדרו בסעיף  1.1.1

 לעיל. 1

להוכחת תנאי חשבונות כחוק. המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי  1.1.1

זה, על המשתתף לצרף אישור על ניהול ספרים ואישור על שיעור ניכוי מס במקור וכן 
 תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ.

שנים והוא בעל  1 -ניסיון המציע בתחום ההסברה בתחום המוניציפלי לא יפחת מ 1.1.1

תנאי זה, יש לפרט כוח אדם מקצועי לביצוע השירותים הנדרשים במכרז. להוכחת 
את השכלתו וניסיונו של המציע ועובדיו )אם קיימים כאלו( ולצרף אישורים 

מטעם רשויות והמלצות  אישורים ומסמכים רלוונטיים נוספים. כמו כן יצורפו
אישורים והוכחות בדבר ותק וניסיון בביצוע  , לרבותמקומיות וגופים איתם עבד

על המציע להציג חוות דעת והמלצות  ז זה.עבודות דומות לעבודות הנדרשות במכר
 של מועצות או עיריות אחרות איתן עבד.

להוכחת תנאי זה, על המשתתף לצרף העתק קבלה המציע רכש את מסמכי המכרז.  1.1.1

 על רכישת מסמכי המכרז.

המציע יגיש את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים בעט כחול )לרבות כל עמוד ועמוד(  1.1.1

 חתימה של המציע. על ידי המציע או מורשה

המציע צירף ערבות בנקאית תקינה על פי דרישות המכרז, להבטחת קיום  1.1.1

 התחייבויותיו על פי מכרז זה. 

 המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה. 1.1.1
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 חתימת המציע: __________________

 

הצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת בלבד. כל המסמכים והאישורים הנדרשים  1.1.2

 בלבד. )המציע(  תתף במכרזבמכרז, יהיו ע"ש המש

מציע שהינו בעל חוב כספי כלשהו לעירייה )בין אם בגין תשלומי מובהר בזאת, כי  1.1.2

חובה ובין אם בגין חוב אחר כלשהו(, נכון למועד הגשת ההצעות, לא יהא רשאי 
 להשתתף במכרז, והצעתו תיפסל.

 הערות:

-  

עתו אישורים מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצ -

 המעידים כי הוא עומד בהם, רשאית העירייה לפסול את הצעתו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי  -

שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות 
לניסיונו למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור 

 ויכולתו של המציע.

העירייה תהא רשאית לפי שיקול דעתה המלא, לדרוש מהמציעים להוכיח את  -

מהימנותם, כישוריהם, ניסיונם ויכולתם הכספית לביצוע עבודה דומה ולדרוש 

 לשם כך מסמכים נוספים ו/או כל מידע נחוץ אחר גם לאחר הגשת הצעות.

 תנאים כלליים 5

המציע יקרא בעיון, יבדוק ויערוך על חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות וישיג לעצמו ועל  5.1

אחריותו הבלעדית את כל המידע שעשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע בצורה כל 
שהיא על הכנת הצעתו וההתקשרות בהסכם. כן חייב הוא לבדוק ולקרוא את כל מסמכי 

שלהלן. המציע יהיה מנוע מלטעון ו/או לבסס תביעה כלשהי כנגד  מסמכיםוההמכרז, החוזה 
עקב אי הכרה ו/או ידיעת נתונים כלשהם אודות התנאים למתן השירותים וקיום  עירייהה

 יתר התחייבויותיו עפ"י מכרז זה.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז  1.1

 תתפים לכדי הצעה עפ"י דיני המכרזים.שיוגשו ע"י המש

שומרת לעצמה את הזכות להזמין רק חלק מהשירות, הכל על פי שיקול דעתה  העירייה 1.1

 הבלעדי, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.
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 חתימת המציע: __________________

 

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית  1.1

ה, בין היתר, ביכולתו של המציע, באיכות הצעתו, להתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכ
 בניסיון קודם של העיריה עם המציע ובכושרו לבצע את העבודות הנדרשות ברמה מעולה. 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה, או את כולן, ולבטל את המכרז, הכל לפי  1.1

ים כל טענה ו/או דרישה שיקול דעתה המלא והבלעדי. במקרה של ביטול, לא תהיה למציע
ו/או תביעה בשל כך והעירייה לא תהא חייבת לפצות את המציעים ו/או לשלם להם תשלום 

 כלשהו.

העירייה רשאית לבטל הזמנה זו או לצאת בהזמנה חדשה ללא צורך במתן הסבר ו/או הודעה  1.1

 כלשהי למציעים. במקרה זה לא יוחזר למשתתפים הסכום ששולם על ידם עבור המכרז.

אין במכרז זה בכדי לחייב את העירייה בהוצאות הכרוכות בהכנתה ו/או הגשתה של ההצעה  1.1

המבוקשת או חלק ממנה, כמו כן אין במכרז זה בכדי לקשור את העירייה בהסכם כלשהו על 
 כל המשתמע מכך.

המציע חייב להגיש הצעה עבור כל השירותים הכלולים במכרז זה. הצעת המחיר תכלול  1.2

 ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז.ביצוע מלא 

כל שינוי או תוספת שייעשו על ידי מציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על  1.2

ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, ייחשבו כאילו 

 פסול את ההצעה בשלמותה.לא נכתבו והעירייה תהא זכאית ל

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים בהצעה כלשהי, ובתנאי  1.12

שוויתור כזה לא יגרום נזק לעירייה. העירייה תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע 
שהצעתו חסרה ו/או פגומה, לתקן ו/או להשלים את הצעתו, לפי שיקול דעתה המלא, 

 קבע.בתנאים שתי

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חקירות אודות המציעים, לפי ראות עיניה, כולם או  1.11

מקצתם, בין היתר אודות עברם וניסיונם, וכן את הזכות לדרוש הבהרות והסברים להצעות, 
הסבר או  ,המציע למסור מסמךעל מנת לבחון את התאמת המציעים לדרישות המכרז. סרב 

ואף לפסול את  להביא הדבר במסגרת שיקוליהה ירשאית העירי ,ניתוח כלשהוא כאמור
 .ההצעה

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ממשתתף, בכל עת, לרבות לאחר פתיחת ההצעות,  1.11

הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים 
הדרישה. אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או ימים מיום  1בתוך 
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 חתימת המציע: __________________

 

שההסבר שיספק לא יניח את דעתה, רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף 
 לפסול את ההצעה.

המציע מתחייב לעדכן את העירייה, ללא דיחוי, בכל שינוי ו/או עדכון לגבי מידע שמסר,  1.11

בתקופה שבין הגשת מסמכי המכרז ועד לקבלת ההחלטה במידה וקרה השינוי ו/או העדכון 
 בדבר ההצעה הזוכה.

 הבהרות, שינויים והארכת מועדים 6

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לתת הבהרות, וכן  1.1

להכניס שינויים ותיקונים מכל סיבה שהיא במסמכי המכרז, לרבות הארכה של המועד 
 הצעות.האחרון להגשת 

שאלות הבהרה בקשר עם תנאי מכרז זה ו/או מסמכיו ו/או נספחיו ו/או כל הבהרה אחרת, ניתן  1.1

אחריות עזרא פרי. בלדובר העיריה . את השאלות יש להפנות 2:22שעה  1.1.12ליום להגיש עד 
המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. באחריות המציעים לעקוב בעצמם אחר 

. בנושא המכרז באתר העיריה תחת הלשונית "מכרזים ודרושים" תופצנה מעת לעתהודעות ש
רק תשובות שניתנו בכתב יחייבו את העירייה. על  .www.bet-shean.org.ilכתובת האתר 

 המציעים לצרף להצעתם את מסמך התשובות כשהוא חתום.

העירייה כאשר בכל יובהר כי ההבהרות, השינויים והתיקונים מטעם העירייה, יחייבו את  1.1

מקרה של סתירה בינם לבין מסמכי המכרז ו/או לבין הבהרות, שינויים ותיקונים קודמים 
 מטעם העירייה, כוחם של האחרון יהיה עדיף.

העירייה לא תישא באחריות כלפי פירושים שניתנו בעל פה למשתתפי המכרז ואלה לא יחייבו  1.1

 אותה.

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את המועדים העירייה תהיה רשאית , בכל עת ועל פי  1.1

הנקובים במכרז זה, בתקופה קצובה נוספת אחת או יותר. הודעות על דחייה כאמור יפורסמו 
באתר העיריה. על המועדים החדשים שיקבעו על ידי העירייה, אם וככל שיקבעו, יחולו כל 

שאין באמור בסעיף זה  ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק מובהר
לעיל, משום התחייבות ו/או הבטחה של העירייה למתן ארכה כלשהי, ולא תהיה למשתתפים 

 במכרז זכות לדרוש מהעירייה ארכה כלשהי.

לא יהיה במימוש זכותה של העירייה להאריך מועדים בכדי לגרוע מהוראה אחרת כלשהי  1.1

י מסמכי המכרז או על פי דין, במסמכי המכרז ו/או מכל זכות הנתונה למועצה על פ
והמשתתפים במכרז יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור 

 למימושן ו/או אי מימושן של זכויות העירייה.
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 אופן הגשת הצעות 7

 לאחר שתוגש הצעה .13:00 בשעה  13/03/2019ביום  יהא ההצעות להגשת האחרון המועד 1.1

 . תתקבל לא זה מועד

בשני עותקים )אשר חייבים להיות זהים(,  -מסמכי המכרז כלהמציע יחתום בעט כחול על  1.1

ימלא את כל הפרטים הנדרשים בכתב יד קריא וברור ויגיש את הצעתו במקור ובתצלום 
בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז בתוך מעטפה סגורה הנושאת 

 עד מכרזים של העירייה, ה לתיבת ,בלבד ידניתסירה במ תהא ההגשהאת שם ומספר המכרז. 

 ויגרום יתקבל לא אחרת דרך בכל הצעה משלוח .לעיל כנקוב ההצעות להגשת האחרון למועד
תיבת המכרזים של העיריה נמצאת בקומה העליונה במבנה בנין העיריה . ההצעה לפסילת

 .11:22 – 2:12 –בית שאן. שעות המסירה  1בלשכת מנכ"ל רח' ירושלים הבירה 

אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להעיר הערות על המסמכים הכלולים במכרז  1.1

או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. העירייה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה, תיקון או תוספת 
  כאמור משום הסתייגות המציע לתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.

יום מהמועד  22כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך כל הצעה תעמוד בתוקפה על  1.1

 ך את תוקף הצעתוה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריילהגשת ההצעות. העירי אחרוןה
 .והמציע חייב יהיה לעשות כן , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,יום נוספים 22למשך 

 בהגשת הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, ההוצאות כל כי, ספק הסר למען, בזאת מובהר 1.1

 .בלבד המציע על תחולנה ההצעה בהגשת בהשתתפות או/ו ההצעה

 חתימה על ההצעה 8

מספר הזהות ו, יחתום המציע תוך ציון כתובתו / עוסק מורשה על ידי יחידשהוגשה הצעה  2.1

 .צילום תעודת הזהות שלושלו, ויצרף את 

המוסמכים לחתום בשם  על ידי שותפות, יחתמו על ההצעה כל השותפיםשהוגשה הצעה  2.1

השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, ובצרוף חותמת השותפות. כן 
 תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום השותפות.

ע"י חברה רשומה, יחתמו על ההצעה המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך שהוגשה הצעה  2.1

ד ומספר הרישום שלו ובצרוף חותמת התאגיד. כמו כן ציון שמם המלא, כתובת התאגי
 תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד. 
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 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 2

שתעמוד , (₪)במילים: שלושת אלפים  1,222ך צרף להצעתו ערבות בנקאית בסימציע ה 2.1

כנוסח מסמך ו' למסמכי המכרז. העירייה . נוסח הערבות יהיה 13/7/2019 יוםלעד בתוקפה 
ימים נוספים, והמציע יהיה  22-תהא רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות ב

 חייב לעשות כן על חשבונו.

סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  2.1

והמדד הקובע  ההצעות, המדד במועד האחרון להגשתלסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה 

 .יהיה המדד האחרון הידוע במועד חילוט הערבות

צדדית -הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד 2.1

 . ל העירייהש

קבע תמי שעם הסכם החתם י, לאחר שימציעים שלא זכו במכרז, תוחזר להם הערבות שמסרו 2.1

 יה כזוכה.יהעיר

 אות הקשורות במתן הערבות יהיו על חשבון המציע.כל ההוצ 2.1

 מציע אשר יערער על תוצאות הזכייה תעוכב ערבותו עד לסיום ההליכים המשפטיים בעניינו. 2.1

 , הודעה על תוצאות המכרז וחתימה על ההסכםבחירת הזוכה 12

העירייה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע אשר לא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו  12.1

 תיפסל.

 העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, כהצעה הזוכה. 12.1

העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  12.1

 המכרז ותנאיו או בשל חוסר התאמה לאומדן של העירייה למכרז.

א ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה העירייה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר ל 12.1

היא או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישורי המציע אינם מספקים לפי שיקול דעתה, 
 או שפועלים ו/או פעלו בעבר בהליכים נגד העירייה.

, ביכולתו של המציע, בחוסנו היתרבין  ,יה רשאית להתחשביהעירבקביעת הזוכה תהא  12.1

ריו של המציע לבצע את העבודות בטיב מעולה, ובמחיר הצעתו, שויסיונו ובכיבנ, הכלכלי
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 חתימת המציע: __________________

 

תנאי המכרז והוראותיו.  "יפרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא עפמסמך או  ובכל
יה תהיה רשאית לבחון את כושרו של המציע לבצע ייצוין כי העיר ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל

הפרמטרים  , אם היה כזה.ודם עמוסיונה הקיאת העבודות נשוא מכרז זה גם על סמך נ
 לניקוד ההצעה הינם כדלקמן:

 למרכיב המחיר; –מהניקוד  30%

למרכיב הנסיון והאיכות: על פי מסמכים שיגיש המציע לרבות המלצות. כמו  –מהניקוד  70%

 כן רשאית העיריה להתקשר לממליצים ולהחשיב נסיון קודם עם העיריה.

 ימי עבודה מיום בחירת ההצעה הזוכה.  1לזוכה במכרז תימסר הודעה על זכייתו תוך  12.1

משתתפים שהצעתם לא תבחר כזוכה, יקבלו הודעה על כך בדואר רשום לאחר חתימת  12.1

 ההסכם עם הזוכה במכרז.

חתימת המציע על כל מסמכי המכרז, מהווה את הצעת המציע להתקשר עם העירייה  12.2

ת העירייה על בחירת ההצעה הזוכה, ולאחר המצאת ערבות ביצוע בהסכם. עם מסירת הודע
)בנוסח נספח י"ד תקפה לכל תקופת ההתקשרות( ונספח הביטוח חתום על ידי המבטח, 

 תשתכלל ההצעה הזוכה להסכם התקשרות מחייב בין הצדדים. 

 הסבת ההסכם, העברת זכויות  11

ו כל טובת הנאה על פיו ו/או , כולו או מקצתו, אההסכםלא יסב ולא יעביר את  הזוכה 11.1

בל תחילה הסכמה לכך בכתב מאת יהתחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין, פרט אם ק
 העירייה.

לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי הסכם זה הזוכה  11.1

 .מאת העירייההסכמה לכך בכתב מראש לאחר, אלא אם קיבל 

לסרב לבקשות הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או העירייה תהא רשאית  11.1

התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת 
 ערבות הקבלן או קביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם. 

 ביטוחים 12

שהצעתו תוכרז כזוכה, מתחייב הזוכה להחזיק  ,מבלי לגרוע מהאחריות החוקית של המציע 11.1

 בכל עת ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות העירייה.



 

 
 

 

 

11 
 חתימת המציע: __________________

 

  רכוש העירייה – המכרזמסמכי  11

הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת המכרז מסמכי  11.1
א לא יעתיק אותם ולהמכרז ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי  למכרזהצעות הגשת 

 .ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו

 הצהרות המציע 13

המציע מצהיר כי הגשת הצעתו כמוה כהודעה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים לו  13.1

 ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות בהצעה ובהסכם.

לפרטים המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או  13.2

 כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה, על כל מסמכיהם, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

המציע מצהיר שכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות  13.3

 במכרז יחולו עליו.

המציע מצהיר כי ידוע לו שאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל  13.3

שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הצעה 
 הבלעדי.

המציע מצהיר כי ידוע לו שהעירייה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל את הצעתו  13.5

של מציע שהיה לה ו/או לרשות אחרת ניסיון רע או שנוכחה לדעת על סמך בירורים שערכה כי 
 מספקים על פי שיקול דעתה.כישוריו של המציע אינם 

ידוע למציע כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, בשום דרך, את  13.6

 המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים. 

 

                 

 ראש העיר, ז'קי לוי                        
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