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 הזמנה להצעת הצעות 

 :מבוא .1

המלח   ים  מגילות  האזורית  או"המזמינה")להלן:    המועצה  בהקמת   ("המועצה  מעוניינת 

 המצורף.  א9כנספח  במיקום המופיע במפה המצ"ב  ולטאי בתחומי המועצה,  ומתקן פוטו  

  1,300  – , וזאת על שטח של כ  )מי רכז(  ת חוובנוסף הקמת מתקנים הנדסיים לבריכת תמל 

תב"עדונם תכנון  לצורך  למועצה  הוקצה  אשר  בזאת   . ,  מזמינה  המועצה   האמור,  לאור 

 ווטאלית בצפון ים המלח. -פוטולחווה   הצעות מחיר למתן שירותי תכנון אדריכלי לתב"ע 

 :המקום .2

 נפת הבקעה )יריחו(  

 אדמות הכפר נבי מוסא  

 3גוש מס'  

 1חלק מחלקה מס'  

 :מצב סטאטוטורי .3

 וולטאיים. - ים פוטולמתקנ   55/1/2, 55/1/1 ,55/1תמ"אות מאושרות מס'  א( 

למועצה אזורית מגילות  ים המלח בייעוד הקרקע    600תכנית מתאר מאושרת מס'   ב( 

 "אזור חקלאי".

 אדמות מדינה בטאבו.  ג( 

 תחום שיפוט יישוב בית הערבה ותחום שיפוט מועצה אזורית מגילות ים המלח.  ד( 

 .1לדרך סטאטוטורית ראשית מס'  מזרחית  ה( 

 ( בצפון.51/62רת טבע ערבות יריחו )ומהפוליגון נמצא בסמיכות לש  ו( 

 (. 55/1ופן )עפ"י תמ"א דשטח פתוח שאינו צמוד  ז( 

 :חוות דעת תכנונית .4

וולטאי במיקום המבוקש אם יתקיימו  -להקמת מתקן פטוהיתכנות תכנונית סבירה  קיימת   

 התנאים האלה: 

לשינוי ייעודי קרקע מאזור חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים    ת אישור תכנית מפורט א( 

)ייעוד משולב( למטרת הקמת מתקן    וזאת  או לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים 

או לכל דרך אחרת באישור    1מס'    תקן יתחבר לדרך סטאטוטורית ווטלאי. המ- טוופ

 ת. "הועדה המקומית המיוחדת והמפע
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באיו"ש ובכפוף לאישורים    55/1/2,  55/1/1,  55/1התכנית תוכן עפ"י הנחיות תמ"א   ג( 

 הנדרשים. 

 : המסמכים הבאיםההצעה תכלול את הכנת  .5

 . תקנון א( 

 .תשריט ב( 

 . נספח בינוי ג( 

 . נספח תנועה ד( 

 . 55/1תמ"א   דרישות סביבתי עפ"ימסמך  ה( 

 . 55/1עפ"י תמ"א וגיאולוגיה )העתקים פעילים(  הידרולוגיה נספח ניקוז,  ו( 

 .מסמך חלופות למיקום המתקן ז( 

 העסקת יועצים נדרשים להכנת התכנית, נספחי התכנית ותסקירי התכנית.  ח(           

 תכנית.ניהול הפרויקט והובלתו מתחילתו ועד למתן תוקף ל ט( 

 

 וכל מסמך נוסף שיידרש במהלך התכנון ע"י ועדות התכנון ביו"ש.  

 ההצעה תכלול השגת האישורים הבאים:  .6

 אישור הוועדה המקומית. א( 

 אישור קמ"ט אנרגיה.  ב( 

 אישור קמ"ט אפוטרופוס.  ג( 

 אישור קמ"ט חקלאות.  ד( 

 קבלת מסמך חלופות למיקום המתקן.  ה( 

 .ארכיאולוגיהאישור קמ"ט  (ו 

 . אישור קש"צ (ז 

 . אישור מפע"ת (ח 

 . (55/1אישור קמ"ט איכות הסביבה )מסמך סביבתי לפי תמ"א   (ט 

 . 55/1אישור קמ"ט מים/יועץ ניקוז המנהא"ז לנספח ניקוז והידרולוגיה לפי תמ"א  (י 
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רת טבע ערבות  ומ המתקן המבוקש נמצא בסמיכות לש  –אישור קמ"ט שמורות הטבע   ( י"א 

 . יריחו

 . במקום המבוקש עובר קו מים –רת "מקורות" באישור ותיאום מול ח ( י"ב 

 .(55/1אגף התכנון בצה"ל )לפי תמ"א  –אישור אג"ת  י"ג(  

 .(55/1רשות התעופה האזרחית )לפי תמ"א  –אישור רת"א  ( י"ד 

 ט"ו (  אישור מועצת תכנון עליונה להפקדת התכנית.           

 ט"ז(   אישור מועצת תכנון עליונה למתן תוקף לתכנית.            

 

 תנאים כלליים  .7

 

 המפורט לעיל וכן העבודות הבאות: כל  במסגרת תכנון התב"ע יידרש המתכנן לביצוע  

 חלופות שונות, בחירת חלופה וסיום התכנון.  3תכנון כול הכנת  –תכנון התב"ע  א( 

לפי  והכל כמפורט לעיל הכנת מסמכי תב"ע, עריכת תשריט, תקנון ונספחים נדרשים  (ב 

נוהל הגשת תכניות של לשכת תכנון של הוועדה המחוזית והגשתם לוועדה המקומית  

 והמחוזית. 

 הועדה המקומית והמחוזית לתכנון ובנייה. טיפול בקבלת אישור   (ג 

 הבאת התכניות להפקדה ופרסום. (ד 

 טיפול בתכנית במידה ויש התנגדויות והבאת התכנית לדיון בתוקף.  (ה 

האזרחי,   (ו  והמנהל  הממשלה  ובמשרדי  במועצה  שוטפות  תכנון  בפגישות  השתתפות 

 כתיבת פרוטוקולים והפצתם.

 הצגת התכנית.  (ז 

 טחים המתוכננים.הגעה לש (ח 

 מתן פתרונות תכנוניים במידת הצורך.  (ט 

 עמידה בלו"ז להגשת התכניות לבדיקת הגורמים השונים.  (י 

 . העבודה תכלול ביצוע מדידות סקרים ומיפוי לצורך תכנון והגשת התב"עי"א(                

  

ההצעות, בכל התנאים  רשאים להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת   .8

 הבאים במצטבר: 
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 המציע הינו תאגיד רשום המתנהל על פי דין או יחיד הרשום בישראל.  א( 

 נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל.  אינוהמציע  ב( 

לפי   ג(  בדרישות  עומד  התשל"והמציע  ציבוריים,  גופים  עסקאות  )להלן:    1976-חוק 

 "(, כדלקמן: עסקאות עם גופים ציבוריים"חוק 

בהתאם   (1)   כדין  ספרים  ניהול  בדבר  רו"ח  או  שומה  מפקיד  תקף  אישור  בעל 

 . 1975-להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו   (2)  

- עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התש"וולמנהל מע"מ על  

1975 . 

סעיפים   ד(  בדרישות  עומד  ו2המציע  לעניין    1ב2  -ב  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק 

 תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים כדין וייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות. 

 

נת להשתתפות במכרז בסך  להצעה חובה לצרף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מות  ה( 

עד    ___50,000_____ של   בתוקף  שהוא  המכרז  למסמכי  המצורף  בנוסח   ₪

במקרה  30.9.2021__ לפירעון  הערבות  את  להציג  רשאית  תהיה  המועצה   .___

  14שהזוכה לא יחתום על ההסכם המצורף למסמכי המכרז מכל סיבה שהיא תוך  

 מיום שהוכרז הזוכה במכרז. 

 

 השכלה  ו( 

 

 אדריכל רשום ורישום בפנקס האדריכל.. 1  

 . רישיון בתוקף.2                     

   

 ותנאי סף  -ניסיון נדרש  .9

ניסיון  א(  לפחות  בניין עיר  תכניות    2בתכנון ועריכה של לפחות    על המציע להיות בעל 

(, שהתחילו והסתיימו  וולטאית-)בנושא והיקף דומה כמתקנים הנדסיים וחווה פוטו

)  7  –עברו תנאי סף דיון להפקדה ב  ו/או   (, כאשר כל  2013-2021השנים האחרונות 

 דונם ומעלה.  50בשטח של  נהתכנית הי

"ש ולפחות תכנית  ושנים לפחות בתכנון תב"עות בי  5על המציע להיות בעל ניסיון של   ב( 

 .  סעיף זה מבוטל – אחת שאושרה לתוקף ביו"ש 

המציע   ג(  מרשויות  על  מהם  שלושה  לפחות  המלצה,  מכתבי  חמישה  לפחות  להציג 

ברשויות   בכיר  תפקיד  בעלי  שהם  ממליצים  שלושה  של  ורשימה  מוניציפאליות 

 מוניציפאליות ודרכי התקשרות עימם. 

 יש לצרף מסמכים שיגבו את הניסיון המקצועי. (ד 
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 עבודה הכוללת אבני דרך, לוח זמנים.  כן יצורף להצעה הצעה לתכנית (ה 

  

10. __ ביום  יתקיים  מציעים  יום  __16.6.21כנס   ,' __ד  בשעה  בחדר  10:00___   ______

 הוא חובה ותנאי להגשת הצעות. הישיבות של משרדי המועצה. השתתפות בכנס המציעים  

ההגשה ככל שתמצא זאת  למועצה שמורה הזכות לקיים מספר מפגשי מציעים עד למועד              

 סעיף זה עודכן – .ופרוטוקול יופץ לכלל המשתתפים  לנכון

 הצעת מחיר  –ההצעה  .11

 

 . 'א הצעת המחיר תהיה מפורטת לפי טופס הצעת המחיר הרצ"ב כנספח  א( 

על המחיר המופיע באומדן אשר  תוספת    /הצעת המחיר תינתן באמצעות מתן הנחה   ב( 

כלל  "מחיר האומדן")להלן:    "ממע  ללא ש"ח  _000,430הינו ___ על  היא  (. ההנחה 

 סעיף זה עודכן. – רכיבי העבודה המפורטים לעיל

מובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל העבודות, הציוד,   ג( 

פי כל מסמכי  -החומרים, חומרי העזר, כח אדם וכל היתר הדרוש לביצוע העבודות על

 המכרז/ההסכם. 

 ההצעה תהיה במחיר קבוע, ללא כל הצמדה.  ד( 

לא לכל הרכיבים תפסל  הנחה אשר תתייחס אך ורק לחלק מרכיבי עבודה מסוימים  ו ה( 

 על הסף. 

שיידרש   ו(  כפי  או  במכרז  שנדרש  כפי  היקף  בכל  העבודות  את  לבצע  המציע מתחייב 

 בפועל על ידי המזמין וזאת בהתאם להצעתו או כאמור להלן: 

 הגשת הצעות .12

את חוברת המכרז, לשם הגשת הצעה, ניתן לרכוש תמורת    –  קבלת מסמכי המכרז א( 

שבמשרדי  אצל דנה / רוחמה (  )__ ₪ )אשר לא יוחזרו(, במזכירות המועצה  1500__

המפורטים בהתאמה   ובשעות  במועדים  א'  המועצה,  ימים  שעות    – ,   , עד    8:30ה' 

 02-9945000וטלפון לבירורים :  16:00

   – אופן הכנת ההצעה 

צעות למכרז יש להגיש ע"ג החוברת שנרכשה מהמועצה )גם אם יעמיד המזמין  את הה  ב( 

לרשות המציעים עותק של חוברת המכרז בקובץ(. חל איסור לפרק את חוברת המכרז  

על גבי חוברת שנמצאה כי   שנרכשה. למזמין שמורה הזכות לפסול הצעה שהוגשה 

יע להצמיד לדף בחוברת  פורקה. למרות האמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, יכול המצ

העתק שלו כשהוא ממולא וחתום על ידו ועל ידי כל הנדרש לחתום עליו לפי תנאי  

 המכרז.
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כשהם   ג(  למכרז,  המצורפים  המסמכים  כל  את  הכוללת  הצעה  להגיש  המציע  על 

חתומים, וכן לחתום )בחתימה ובחותמת( בכל המקומות המיועדים לכך ועל כל דף  

 של מסמכי המכרז. 

 "הצעת מחיר".   - א' במסמך את המחיר יש למלא  ד( 

על המציע לחתום בחתימה ובחותמת על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה, לרבות   ה( 

 בכל עמוד של חוברת המכרז. 

אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי המכרז, בין בגוף   ו( 

כל רישום כזה שלא נתבקש  המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר כלשהו.  

 לא יחייב את המזמין ועלול להביא לפסילת ההצעה. 

וכות בהכנת  מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מן וסוג שהוא, הכר  ז( 

 ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.

 מועד ואופן הגשת הצעות:  .13

את ההצעה ויתר האישורים והמסמכים הנדרשים יש להכניס למעטפה סגורה, שלא   א( 

עליה   שייכתב  כלשהם,  זיהוי  סימני  עליה  מס'  תישא  מעטפת    14/2021מכרז  את 

המועצ למזכירות  למסור  יש  לתיבת  ההצעה  ולהכניסה,  בלבד  ידנית  במסירה  ה, 

בציון   "התקבל"  בחותמת  המועצה  מזכירות  ידי  על  שנחתמה  לאחר  המכרזים, 

)להלן:   מהמועד  יאוחר  לא  והשעה,  הצעות  התאריך  להגשת  האחרון  "המועד 

 ______. 14:00, עד השעה   24.6.21( _______ למכרז"

 תתקבל. הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא  ב( 

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.  ג( 

המועד   ד(  את  להאריך  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמו  שומר  המזמין 

האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי  

 המכרז.

 

בתוקף   -  תוקף ההצעה .14 תהיה  זה  למכרז  שתוגש  הצעה  ל כל  מהמועד    30.9.21  יוםעד 

האחרון להגשת ההצעות במכרז, תוקף ההצעה ניתן יהיה להארכה בתקופה נוספת על פי  

 דרישת המועצה. 

 

 הבהרות ושינויים .15

 

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שנראות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו   א( 

בקשר   כלשהו  בכתב  ספק  לפנות  עליו  כלשהו,  פרט  או  סעיף  של  המדויק  למובנו 

____ למייל  תאריך  uriel@dead-sea.org.ilלמועצה,  עד   _____
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_____ התשובה וההבהרה של המועצה תועבר  16:00_______ שעה __16.6.21__

 סעיף זה עודכן. – .במייל חוזר לכל המשתתפים 

 

המועצה להתייחס לכל פניה ופניה. בכל עת שהמועצה  אין באמור לעיל כדי לחייב את   ב( 

במסמכי   הכתוב  והשארת  המציע  בקשת  כדחיית  הדבר  יחשב  לפניה  תתייחס  לא 

 המכרז כלשונו. 

המועצה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מן וסוג   ג( 

ו הוראות נוספות  שהוא ו/או לפרסם מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות א

לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה, בין על  

)להלן:   המציעים  לשאלות  בתשובה  ובין  המוסמכות  הרשויות  דרישת  "הודעות  פי 

 (.המועצה"

כאלה,   ד(  ככל שתהיינה  למיילים של המשתתפיםהודעות המועצה,   במכרז.   ישלחו 

לאחר כנס המציעים הודעות המועצה תשלחנה באמצעות דוא"ל למשתתפי הכנס. 

לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות הודעת מועצה שהועלתה לאתר המועצה או 

 נשלחה למשתתפים טרם המועד להגשת הצעות למכרז.

כל   ה(  ועל  נפרד ממסמכי המכרז  הודעת המועצה במסגרת המכרז תהוונה חלק בלתי 

 רף את מסמכי הודעות המועצה להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם.מציע לצ

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו   ו( 

למשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות  

הא בין  סתירה  של  מקרה  בכל  המזמין.  את  יחייבו  הודעות  המועצה  במסמכי  מור 

המועצה.   הודעות  במסמכי  האמור  יגבר  המקוריים,  המכרז  מסמכי  ובין  המועצה 

יגבר האמור בהודעה   ובין עצמם,  בין מסמכי הודעות המועצה  במקרה של סתירה 

 המאוחרת יותר.

 הסתייגויות ותיקונים מצד המציע .61

במס א(  המציע  ידי  על  שיעשו  תוספת  ו/או  שינוי  של  מקרה  כל  בכל  ו/או  המכרז  מכי 

)להלן:   שהיא  צורה  ו/או  דרך  בכל  לגביהם,  רשאית  "הסתייגויות"הסתייגות   ,)

 המועצה: 

 לפסול את הצעת המציע למכרז. ב( 

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.  ג( 

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.  ד( 

את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בו כדי לשנות את  לדרוש מהמציע לתקן   ה( 

 מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה. 
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המועצה   .17 תחליט  אם  המועצה.  של  דעתה  לשיקול  נתונה  דלעיל  האפשרויות  בין  ההחלטה 

לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתה,    18לנהוג לפי אחת האלטרנטיבות המנויות בסעיף 

 את ההצעה.  רשאית המועצה לפסול 

ע"י המציע,   .18 תוספות  ו/או  שינויים  ו/או  תיקונים  שיבוצעו  ככל  כי  יובהר  למען הסר ספק 

 המהווים שינוי ממסמכי המכרז ו/או דרישותיו, יגבר האמור במסמכי המכרז. 

 

 

 

 הוראות שונות .19

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה   א( 

לו,   ונהירים  ידועים  המכר/ההסכם  ומסמכי  המכרז  פרטי  שכל  וכהצהרה  כאישור 

הצעתו כוללת את התמורה המלאה והכוללת עבור כל מרכיבי השירותים ונגזרותיהם  

בחשבו נלקח  לא  בהצעתו  כי  טענה  כל  על  מראש  מוותר  ממרכיבי  והוא  מרכיב  ן 

 השירותים.

פרטי   ב(  שכל  וכהצהרה  כאישור  כמוה  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  הגשת 

המכרז ומסמכי המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים  

את   לספק  שהיא  בחינה  מכל  מסוגל  הוא  וכי  והאחרות,  המקצועיות  והיכולות 

 הכול כמפורט במסמכי המכרז/ההסכם. השירותים נשוא המכרז, 

כי המצגים   ג(  וכהצהרה  כאישור  כמוה  במכרז  והשתתפותו  של המציע  הגשת הצעתו 

ו/או הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמינה במסמכי המכרז אומתו  

ונבדקו על ידו, וכי למזמינה ו/או מי מטעמה לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי  

 ין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו. המציע בג 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו   ד( 

 או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה. 

 אופן קביעת הזוכה במכרז  .20

ולאיכות המציע, על פי מדדי האיכות   20%המועצה תעניק למחיר ההצעה משקל של  א( 

 . 80%המפורטים להלן, משקל של  

 (.20%אופן קביעת ציון לרכיב המחיר ) ב( 

 הציון לרכיב המחיר יקבע על פי הנוסח הבאה:   

 מחיר ההצעה הזולה ביותר         X   20שקלול מרכיב המחיר   =     
 מחיר ההצעה הנבחנת         
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 (:80%אופן קביעת ציון לרכיב האיכות ) ג( 

המציע יצרף להצעתו הצעה לתכנית עבודה הכוללת אבני דרך, לוח זמנים, תרחישים   ד( 

יוזמן להתרשמות בפני ועדת המכרזים ו/או צוות  המציע  אפשריים ותוצרים מצופים.  

)להלן   המקצועי  הבחינה"  – הבחינה  ימונה"צוות  אשר  לאיכות    (,  ביחס  מטעמה 

יינתן    80%המשתתף , התרשמות אשר לה משקל רב בבחירת הזוכה. לכן, משקל של 

 להתרשמות הוועדה ו/או צוות בחינה מהמצעים, על פי החלוקה הבאה: 

היתר,  –מקצועיות   (1)   בין  הבחינה,  צוות  ו/או  הוועדה  התרשמות  פי  על  ייבחן 

 בתכנית העבודה המוצעת.  

ייבחן המציע בין היתר על פי התרשמות ישירה של הוועדה ו/או צוות  בפרק זה   (2)  

בפני    -  הפרויקטוממנהל    מהמציעהבחינה   להופיע  עצמו  להכין  המציע  על 

 צוות הבחינה.וועדת המכרזים ו/או 

המועצה תפנה לממליצי המציע או ללקוחות אחרים )גם אם המציע לא ציין    

לצורך מתן חוות דעת על המציע.    על פי שיקול דעתה המוחלטאותם בהצעתו(  

- חוות דעת אלה יהוו בסיס למתן ציון איכות וטיב עבודות המציע שבוצעו על

 ידו. 

איכות   פרמטר מספר בעבור  סופי  מציון  משקל 

 וטיב שירות

 
האזוריות    א. במועצות  בעבודה  ניסיון 

 )מס' העבודות שבציע המציע(.

 

 

 

30% 

 ב. ניסיון עבודה באיו"ש. 

 

20% 

 ג. התרשמות כללית על סמך ראיון. 

 

30% 

שירות   שקיבלו  מגורמים  המלצות  ד. 

 הכנת תביעות. בתחום 

20% 

 

 

  

 100% ציון כולל 
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עמידה      להלן:  השיקולים  היתר,  בין  ישקלו,  לעיל  הפרמטרים  ניקוד  בעת 

ש ליקויים,  תיקון  אמינות,  עמידה  יבזמנים,  סדר,  עבודות,  איכות  רותיות, 

ו/או   המכרזים  וועדת  סגורה,  רשימה  אינה  לעיל  הרשימה  ובתקציב.  בחוזה 

 צוות הבחינה רשאית לשקול שיקולים נוספים על השיקולים הרשומים לעיל. 

מובהר בזאת כי מציע אשר לא צירף להצעתו המלצות מגורמים עבורם בוצעו     

לא   והצעתו תיפסל על הסף.  עבודות,  עבור כלל פרמטרי הטיב  ניקוד  יקבל 

 למציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה לעניין חובתו זו.

 צוות הבחינה ימסור את מסקנותיו והמלצותיו לועדת המכרזים. (3)  

 שיקולי ועדת המכרזים ו/או צוות הבחינה בבחירת הזוכה .21

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים באיזו הצעה שהיא   א( 

 במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק למזמינה ולא יפגע בעקרונות השוויון בין המצעים. 

עות כולן, לבחור  המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצ ב( 

כזוכה במציע בעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה, אפילו אם היא איננה  

 ההצעה הזולה ביותר. 

למזמינה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול על הסף הצעה של מציע   ג( 

 אשר היה לה ניסיון עבר שלילי ו/או בלתי מוצלח עמה. 

 יבת להמליץ בפני ראש המועצה על הצעה כל שהיא. ועדת המכרזים אינה מתחי  ד( 

יובהר כי ועדת המכרזים ו/או צוות הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת  ה( 

מסירת   ו/או  השלמת  לרבות  נוספים,  פרטים  ו/או  להצעתו  ביחס  הבהרות  המציע 

מסמכים לפי דרישת הוועדה ו/או מי מטעמה. המציע יהיה חייב לספק את הפרטים  

נדרשים לשביעות רצון המועצה ובתוך המועד שנקבע, היה ולא יעשה כן מכל סיבה  ה

 שהיא רשאית המועצה שלא לדון בהצעתו. 

ועדת המכרזים ו/או צוות הבחינה רשאית לפסול כל הצעה אשר הוגשה בתיאום עם   ו( 

מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין  

ם, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים  המצעי

בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי  

סבירה,  בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם 

 הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.  

וונת המועצה לערוך ראיון למציעים וככל שתסבור כי המציע אינו מתאים  כאמור בכ  ז( 

או כי התאמתו נמוכה, כי אז תהיה למועצה הזכות לפסול את ההצעה וזאת מבלי  

 מתן זכות שימוע ומבלי שלמציע תהיה זכות לערער על כך.

 הודעה על תוצאות המכרז והתקשורת עם הזוכה  .22
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במכ א(  לזוכה,  תודיע  דואר המזמינה  באמצעות  או  הפקס,  באמצעו  או  רשום  תב 

 אלקטרוני, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על הזכייה במכרז.

( ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, או תוך פרק זמן אחר שהמזמינה  5תוך חמישה ) ב( 

 הודיעה עליו לזוכה בכתב, ימציא הזוכה למזמינה את המסמכים הבאים:

 ההסכם בחתימת מקור. ( עותקים של 3שלושה ) (1)  

 אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש. (2)  

כל מסמך אחר שתדרוש שהמזמינה מהזוכה בכתב לשם ביצוע ההתקשרות   (3)  

 עמה. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי שמורה למזמינה הזכות הבלעדית לדרוש מהמציע   ג( 

הנדרשות במסמכי מכרז זה והיא מתחייבת לעשות  להציג בפניה את פוליסות הביטוח  

 ( ימי עבודה ממועד הבקשה. 5כן בתוך חמישה ) 

הזוכה   ד(  עם  ומתן  משא  לנהל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  תהיה  המזמינה 

 במכרז לאחר זכייתה וטרם חתימת ההסכם. 

תוך   ה(  שנדרש להמציאו  כל מסמך אחר  ו/או  על ההסכם  הזוכה  הזמן  לא חתם  פרק 

 רשאית המזמינה לבטל את זכייתו במכרז. –שנדרש 

ליתר   ו(  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  דוא"ל  או  פקס,  במכתב,  תודיע,  המזמינה 

 זכייתם במכרז. -המשתתפים במכרז על אי

 כשיר שני  .23

במקרה בו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא, תהא   א( 

אך לא חייבת, להתקשר תחתיו עם מציע שלא זכה במכרז באופן    המועצה רשאית,

 המתואר להלן.

למכרז   ב(  הצעתם  שהגישו  המציעים  בדירוג  בתור  הבא  המציע  אל  תפנה  המועצה 

בסיס   ועל  המכרז,  תנאי  פי  על  עמה  להתקשר  לו  ותציע  כשירה,  נמצאה  והצעתם 

 הצעתו למכרז.

) ג(  חמישה  המציע5בתוך  יידרש  עבודה  ימי  הצעתה,    (  קבלת  בדבר  למועצה  להשיב 

והתחייבותו לקיים את כל הדרוש להתקשרות עם זוכה במכרז, לרבות חתימה על  

 הסכם ההתקשרות והמצאת אישור קיום ביטוחים.

ככל שהמציע אליו פנתה המועצה לא קיבל את הצעתה או לא השיב, רשאית המועצה,   ד( 

 ההצעות, וכן הלאה.   אך לא חייבת, לפנות למציע הבא אחריו בדירוג

 כללי  .42
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המועצה תהא רשאית בכל עת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המכרז   א( 

 ו/או לא לחתום על חוזה ו/או לא לבצעו מכל סיבה שתמצא לנכון. 

אם תחליט המועצה כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על חוזה ו/או לא לבצעו   ב( 

ו/או דרישה מכל סוג שהוא למעט  מסיבה כלשהי, לא תהיה   למשתתפים כל טענה 

 הוצאות בגין רכישת טופס מכתב שיוחזר לזוכה במכרז. 

 

המועצה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו או לצאת   ג( 

בלתי   יהיו  המתקבלות  שההצעות  במקרה  לרבות  שהיא  סיבה  מכל  חדש  למכרז 

הסף או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות זמנים,   סבירות או שלא יעמדו בתנאי

 בעיות תקציב וכיו"ב. 

מסוימים בצוות של המציע על פי שיקול  עובדים  המועצה רשאית שלא לאשר העסקת   ד( 

או אז יעסיק המציע עובדים אחרים מבלי לדרוש תוספת מחיר בשל    דעתה הבלעדי

 כך.

לעיל התחייבות המועצה כלפי הזוכה תיווצר רק עם    14.1מבלי לפגוע באמור בסעיף   ה( 

 חתימת הסכם פורמאלי על ידי מורשי חתימה מטעם המועצה.

הזוכה אינו רשאי להסב את זכייתו ו/או הזכויות והחובות המוקנות לו על פי מכרז   ו( 

 זה לכל צד שלישי. 

 ד מעביד בין המועצה לספק ו/או למי מעובדיו. מובהר בזאת כי לא יתקיימו יחסי עוב ז( 

כל תוצר עבודה של הזוכה בכל מידה שהיא, בכל שלב של עבודה, יהיה שייך בלעדית   ח( 

 למועצה. 

 סמכות השיפוט נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בירושלים. ט( 

עתו  המועצה תהיה רשאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצ י( 

 בהתאם לתנאי ההסכם. 

השירותים,   י"א(   במתן  בלעדיות  להם  מקנה  לא  במכרז  כזוכים  המציעים  של  בחירתם 

והמועצה רשאית להתקשר עם ספקים ונותני שירותים נוספים לשם ביצוע שירותים  

 מהסוגים נשוא המכרז. 

ותנה  המציע מצהיר כי ידוע לו שתשלום התמורה בגין השירותים נשוא מכרז זה מ י"ב(  

)להלן:   מממנים  חיצוניים  מגורמים  כספים  המממנים"בהעברת  ולא  "הגורמים   )

תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בדבר איחור ו/או עיכוב בתשלום הנ"ל שנובע בגין אי  

העברת כספים מהגורמים המממנים. מובהר בזאת כי המציע יהי זכאי לקבל תמורה  

עצה מאת הגורמים המממנים בפועל.  או חלקה אך ורק באם התשלום הגיע לידי המו 
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למגבלות   בהתאם  בשלבים  העבודה  את  לבצע  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המועצה 

 התקציב. 

 למציעים שלא זכו במכרז הזכות לעיין בהצעה הזוכה.  א( .25

המציע מתבקש לסמן באופן בולט את החלקים בהצעתו, המהווים לדעתו סוד מסחרי   ב( 

ההצעה הכספים לא תהיה חסויה. בכל המקרה, המציע לא  שאין לגלותו. יובהר, כי  

אחרים,   מציעים  של  הצעות  אודות  על  פרטים  המכרזים  מועדת  לקבל  רשאי  יהיה 

 החופפים את אלו שסומנו על ידו כמידע סודי ואסור בפרסום.

החלקים שלא סומנו במידע חסוי, ייחשבו כמידע הניתן לגילוי במידת הצורך, לרבות   ג( 

 יון מצעים שלא זכו במכרז. העברתם לע 

מובהר, כי החלטה סופית לגבי חלקי ההצעה הניתנים לפרסום, ככל שיידרש, תתקבל   ד( 

 ע"י המועצה בלבד. 

 שמירת זכויות  .62

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמינה. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת   

רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז הצעתו והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו  

ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי להעתיק  

 מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

 

 

 אריה כהן              

 ראש המועצה האזורית                 

 המלח  מגילות ים         
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 מסמך א

 

 

 מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 14/2021

 

 

 

 הצעת הקבלן 

 

 

 

 הצעת מחיר 

 למכרז פומבי 14/2021

 

 וולטאית בצפון ים המלח-פוטולחווה  מתן שירותי תכנון לתב"ע 

 

 ללא מע"מ______ ₪ 430,000מחיר האומדן העומד על _______ מ סך ההנחה המוצעת  .1

 ________%.  : הינו

 

 . ללא מע"מ ____________ ₪הנו : מוצע ע"י המציע המחיר  ה .2

 

 

 

 

 התאריך:  _______________________________________  

 

 שם התאגיד המציע: ________________________________  

 

 שמות החותמים בשם התאגיד המציע: ___________________ 

 

 ______________    חותמת : __________________ חתימה :  
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 א'1נספח 

 

 

 14/2021י נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי המהווה חלק בלת

 

 

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד 

 הגשת ההצעות המאשרת 

 כי המציע הינו תאגיד רשום 

 המתנהל על פי דין
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 א2נספח 

 

 14/2021י נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי המהווה חלק בלת

 

 

 

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע

 
 לכבוד  

 מועצה אזורית 

 מגילות ים המלח 

 

 ג. א. נ., 

 

 

 אישור זכויות חתימההנדון:  

 

 אני, הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח, המשמש כעו"ד / רו"ח של המציע: 
 

 __________________ )שם התאגיד ומס' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי זה  
 

חתימת   וכי   ___________________  ,______________________ ה"ה  חתמו  לה  מצורף 
 ה"ה  

 
 ______________________, __________________, בתוספת חותמת מוטבע הכוללת את  

 
 לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. שם המציע כאמור 

 
 

 

 

 
 ____________________       _____________________ 

 

 חתימה וחותמת עו"ד / רו"ח        ת א ר י ך              
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 א3נספח 

 

 14/2021מכרז פומבי י נפרד ממסמך א' של המהווה חלק בלת

 
 

 

 

 יש לצרף:

 

פקודת מס אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות   .1

 .1975 –הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התש"ו 

 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ   .2

 . 1945 –חוק מס ערך מוסף, התשל"ו על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי  

 

 א'(. 4תצהיר בנוסח המופיע להלן )נספח   .3
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 א4נספח 

 

 14/2021מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 
 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופי ציבוריים

 
לאחר    ,___________________ שמספרה  ת.ז.  בעלת/ת   ______________ הח"מ,  אני 

עלי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,  שהוזהרתי כי  

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

 

)להלן:   .1  __________________________ ב  מניות  בעל  כמנהל/  משמש/ת  אני 

 "(. "התאגיד

 

  1976- אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

"( וכחלק ממכרז פומבי של מועצה אזורית מגילות  "חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן:  

 ים המלח להכנת תכנית אב לחקלאות לשטחים פתוחים. 

 

 ]סמן ___ בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת[ הנני מצהיר/ה כי:  .3

 

זיקה אליו )כהגדרת מונח  עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל   ▪

)איסור   זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר  ציבוריים(  גופים  עסקאות  בחוק  זה 

התשנ"א הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  מינימום,    1991-העסקה  שכר  חוק  ולפי 

 ; 1987-התשמ"ז

 

 –או 

 

בחוק עסקאות    עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה  ▪

גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא 

התשנ"א  הוגנים(,  תנאים  והבטחת  התשמ"ז  1991-כדין  מינימום,  שכר  חוק  ,  1987- ולפי 

ההרשעה   ממועד  לפחות  אחת  שנה  חלפה  הנ"ל  למכרז  ההצעה  הגשת  למועד  עד  ואולם, 

 האחרונה. 
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ז .4 מטעם  הצהרתי  כהצהרה  אף  תיראה  היא  מכך  לגרוע  ומבלי  ובאחריותי,  אישית  הינה  ו 

 התאגיד, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו. 

 

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור.

 

 

 

 

 חתימת המציע: ________________    תאריך: _________________       

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 

  _______________________      _______________________ 

 חתימת המצהיר/ה          תאריך            

 

 

 אישור 

 

___________ התייצב בפני  אני, עו"ד, ____________ מ.ר. ________ מאשר/ת בזה, כי ביום  

שמספרה   זהות  תעודת  באמצעות  עצמו/ה  זיהה  אשר   ,_________________ מר/גב' 

_________/ המוכרת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם  

ו  לא יעשה כן, יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהיר/ה וחתם/מה עלי

                          בפני.

 

 

 ____________________      ______________________ 

 חתימה וחותמת        ת א ר י ך         
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 א5נספח 

 

נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם  

 1976-תשל"ולחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב2לסעיף 

 

 

אני הח"מ, ______________ ת.ז.  ___________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  

 את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה כדלהלן: 

 

____להכנת תכנית אב לשטחים פתוחים  / 21הנני עושה תצהירי זה כחלק ממסמכי מכרז   .1

מכהן   אני  במכרז.  המציע  מטעם  כמורשה  המלח,  ים  מגילות  האזורית  במועצה 

 כ__________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

ככל שהצעתו של המציע תיבחן כהצעה הזוכה וייחתם בין הצדדים הסכם, מתחייב המציע   .2

לביצוע   מטעמו  המועסקים  כלפי  לקיים  ההסכם  תקופת  במהלך  לחקלאות  כי  אב  תכנית 

-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  1ב 2בסעיף  ולשטחים פתוחים המכרז, את האמור  

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. 1976

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .3

 

 

            ___________________ 

 ה מ צ ה י ר            

 

 עורך דין אישור

מס'  הנני   ת.ז.  הנושא   ,_________________ ה"ה   הופיע   ___________ ביום   כי  מאשר 

ולאחר    ,______________ מרחוב   ,_______________ עו"ד   בפני   ,  __________

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן, יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  

                          תם/מה עליו בפני. בחוק, אישר/ה את נכונות תצהיר/ה וח

 

            ______________________ 

 דין -עורך             

 חתימה וחותמת                       
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 א6נספח 

 

 14/2021מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 
 

והוא אינו  אישור רו"ח או עו"ד על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי  

ו/או   פירוק  ו/או  נכסים  כינוס  בהליכי  ו/או  הליכים  בהקפאת  נמצא 

 פשיטת רגל 

 

 

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור.

 

 

 

 

 

 חתימת המציע: ___________   תאריך: _____________________  
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 א7נספח 

 14/2021מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 הצהרת הקבלן / מציע בדבר אי תאום הצעות

 
 לכבוד  

 מועצה אזורית 
 מגילות ים המלח 

 ג. א. נ., 

 וולטאית-להכנת תב"ע פוטואדריכלי  שירותי תכנון  למתן14/2021 מכרז פומבי  הצעה הנדון:  
 במועצה האזורית מגילות ים המלח 

 

 י ר ת צ ה 

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות חברת _______________________ מיום  _________  

והריני  "החברה")להלן   ( הנני המוסמך להצהיר בשם החברה בהתאם להוראות המכרז שבנדון 

 להצהיר כדלקמן: 

 

 החברה לא תיאמה את הצעתה במכרז עם כל קבלן ו/או מציע פוטנציאלי.  .1

מקבלן ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנתה  החברה לא מנעה   .2

 לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור. 

פתיחת   .3 לשלב  עד  פרטי ההצעה לאחרים,  גילוי  ולמנוע את  לגלות  מתחייבת שלא  החברה 

 מעטפות המכרז. 

 באתי על החתום.  אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיה .4

 

            __________________ 

 חתימת המצהיר/ה                

 

   אישור

. _________, מאשר/ת כי ביום  ___________ התייצב/ה  אני הח"מ, עו"ד ___________מ.ר

מר/גב'_________________, אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה __________ , המוכר/ת  

לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן,  

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את   בפני. יהא/תהא  עליו                         נכונות תצהיר/ה וחתם/מה 

הרני לאשר כי בהתאם להחלטות החברה מר/גב' ____________מוסמך להצהיר בשם החברה  

   את ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין. 

 

            ______________________ 

 דין -עורך             

 חתימה וחותמת                       
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 א8נספח 

 14/2021מכרז פומבי י נפרד ממסמך א' של המהווה חלק בלת

 

הצהרת הקבלן / מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד במועצה האזורית  

 מגילות ים המלח או חבר מועצה אזורית מגילות ים המלח 

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור 

 

 

 

 חתימת המציע: ___________   תאריך: _____________________  

 

 

 

 הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד המועצה האזורית מגילות ים  

 

 המועצה האזורית מגילות ים המלח מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: 

 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על   א. 

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה    10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  –או לעסקה עם הרשות. לעניין זה "קרוב 

 

כללים מניעת ניגוד עניינם של נבחרי הציבור  של ה  12הוראה זהה קיימת גם בכלל   ב. 

 (. 3114ברשויות המקומיות )י. פ. תשמ"ד עמ' 

 

 כדלקמן:   1950- א')א( לצו המועצות המקומיות, תשי"א103סעיף  .2

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על   א. 

או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה   בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל  10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  –או לעסקה עם הרשות. לעניין זה "קרוב 

 

של הכללים מניעת ניגוד עניינם של נבחרי הציבור    12הוראה זהה קיימת גם בכלל   ב. 

 (. 3114ברשויות המקומיות )י. פ. תשמ"ד עמ' 
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, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא  1950-ומיות )א(, תשי"אלצו המועצות המק  142סעיף   .3

ידי בן זוגו או שותפו או סכנו, בשום -ידו עצמו על -יהיה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על 

 חוזה שנעשה עם הרשות בשום עבודה שמבוצעת למענה. 

 

 : , כדלקמן1958-א' לצו המועצות המקומיות )מועצה אזורית(, תשי"ח89סעיף  .4

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על   א. 

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה    10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  –או לעסקה עם הרשות. לעניין זה "קרוב 

 

של הכללים מניעת ניגוד עניינם של נבחרי הציבור    13הוראה זהה קיימת גם בכלל   ב. 

 (. 3114ברשויות המקומיות )י. פ. תשמ"ד עמ' 

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור 

 

 

 

 חתימת המציע: ___________   תאריך: _____________________  

 

 

שבנספח   .5 בהצהרה  להודיע  מתבקש  הינך  לכך  קירבה בהתאם  לך  אין  או  ישנה  אם 

משפחתית, לפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה רשות מרשויות המועצה כלשהו, או עם 

 עובד רשות מרשויות המועצה או עובד רשות מרשויות המועצה או עובד המועצה.

 

 המכרז. הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי   .6

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט ההוראות המתירות לדירקטוריון   .7

האשכול ברוב חבריו או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות כאמור בלבד שלא יהיה  

 ביטול החוזה מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 ה צ ה ר ה  

 

  ________________ מס'  במכרז  להשתתף  המעוניין   ____________________ הח"מ  אני 

 שפורסמו ע"י מועצה אזורית מגילות ים המלח, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:  .1
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בין חברי המועצה האזורית מגילות ים המלח ו/או עובדי המועצה האזורית מגילות   א( 
 ים המלח אין )מחק את המיותר( לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף. 

 
לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(   ב( 

על  לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כא או    10%מור לעיל חלק העולה  בהון 
 ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי. 

 
יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד במועצה האזורית מגילות   ג( 

 ים המלח. 
 
ת לפסול את  ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה האזורית מגילות ים המלח, תהיה רשאי .2

 הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 
 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו   .3

 אמת.
 
 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 

     _______________________     ____________________ 

 חתימת המציע         שם המציע             
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