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 נוסח לפרסום

 ע: ___________________חתימה וחותמת המצי

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 1/2019 ז פומבי מספררכמ

 להפעלת מכוןמשרדים  רתילשכהצעות  אתמזמינה בז"( חברהההחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )להלן: "

 9לים אוב צברחבבניין תף, בקומת הקרקע ובקומה א' רמב, המצויים מ"ר 594.34-בשטח של כלהתפתחות הילד, 

פי כל התנאים  עלוהכל "(, נכסה)להלן: " 82חלקה  ,7132הידועים כגוש בבעלות העירייה במקרקעין , בחולון

 המפורטים במסמכי המכרז.

 נהיה, אשר ה, והיא הסמיכה את החברנכסה בעלת הזכויות ב"( היהעירייהלהלן: "לעיל ועיריית חולון ) .1

 כמכוןהנכס ולהפעילו את עבורה " כמשמעו בחוק, בבעלות מלאה של העירייה, לנהל בשמה ותאגיד עירוני"

, ובכלל זה הסמיכה למטרת השכירות כאמור בלבד לצדדים שלישיים ולטפל בהשכרתו, חות הילדתפתלה

 ז.כרה לצורך יישום המולהתקשר עם הזוכ העירייה את החברה לפרסם את המכרז דנן

 שוכרל זכותעם ים, החל ממועד מסירת החזקה )כהגדרתו בחוזה(, שדחו 59לזוכה לתקופה של  יושכר נכסה .2

 .ובכפוף להוראות הדין פי תנאי המכרז על ,יםים נוספשחוד 59-בשכירות ה להאריך את

 התנאים ל יתרועל כף הס נאיתכל עונים על ה כדין, יחידים או תאגידים רשומים רשאים להשתתף במכרז .3

 .במועד הגשת ההצעותבמסמכי המכרז מפורטים ה

ת הנכס, אשר שימש בשנים האחרונו, כרשות מקומית, מעוניינת כי כי העירייה מובהר: מטרת השכירות .4

נה יהכן, מטרת השכירות של הנכס ועל  –להתפתחות הילד בחולון, ימשיך לשמש למטרה זו  כוןכמ

 .ילדי העיר חולוןכל י המכרז, והוא ישמש את ר במסמכ, כמובהדתחות הילתפלה הפעלת מכון

תמורת  ,(16:00ועד השעה  08:30בשעות העבודה )משעה  ,יתן לשאול במשרדי החברהנמכרז ת מסמכי הא .5

 אתרב כי המכרזמסממניתן לעיין בחלק  .הלכל מעטפשלא יוחזרו,  ,(כולל מע"מ) ₪ 1,500 שלכום ס

 .www.calcalit-holon.comבכתובת:  ,רנט של החברהינטהא

 נכסבכתובת ה יהמקום המפגש יה .12:00 בשעה ,12.3.2019-ה ,'ג ביום מויתקיי ופגישת הבהרותסיור  .6

 .(בחולון 9לים אצוב ברח)

על ו, לבד נכסבור סי ערוךיידרש ל, מטעמו נציגבאמצעות  , בעצמו אוהקבוע לעיל בסיורשלא ישתתף  ציעמ

 .כנדרשסיור ערך צהיר במסגרת הגשת הצעתו כי להית, וריותו הבלעדאח

החברה  )אין לשלוח בדואר(, בתיבת המכרז שבמשרדי ידניתאת המעטפות עם מסמכי ההצעות יש להניח,  .7

 .12:00 בשעה ,26.3.2019-ה ,'ג עד ליוםהמאוחר  בחולון, וזאת לכל 47ברחוב המרכבה 

ביותר או כל גבוהה ין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה האבהר כי מכרז, מומכל תנאי הוע מבלי לגר .8

 פי שיקול דעתה  הבלעדי. הצעה שהיא, והכל על

 כבוד רב,ב        

 

 פנינה שנהב, מנכ"ל

 ת לפיתוח חולון בע"מהכלכליהחברה 
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 נוסח לפרסום

 ע: ___________________חתימה וחותמת המצי

 1/2019 פרמכרז מס

 בחולון 9לים אצ ובברח סכנ רתילשכ

 

 כרזסמכי הממרשימת 

 

 "(ההזמנהלהלן: "לעיל ו) כרזלליים למתנאים כ –מסמך א' 

 ציעטופס ההצעה והצהרת המ – 1נספח א'

 נוסח ערבות בנקאית – 2נספח א'

 ציעהצהרה בדבר יכולת פיננסית של המ – 3נספח א'

 מציעאישור בנק בדבר יכולתו הפיננסית של ה – 4נספח א'

 

 "(ההחוזלהלן: "לעיל ו) ונספחיו החוזה – מסמך ב'

 נכסהיט תשר – 1ספח נ

 נספח ביטוח ואישור על קיום ביטוחים – 2ספח נ

 נוסח ערבות בנקאית – 3ספח נ
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 נוסח לפרסום

 ע: ___________________חתימה וחותמת המצי

 מסמך א' 
 /20191 מכרז מספר

 )הזמנה( זנאים כלליים למכרת

 בואמ .1

משרדים  רתילשכעות זאת הצנה במזמי"( חברהההחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )להלן: " .1.1

 211.20-ו עקרקהמ"ר בקומת  275.50, מרתףקומת המ"ר ב 110.64 –מ"ר  594.34-כולל של כבשטח 

וש הידועים כג ,בבעלות העירייהין במקרקע בחולון, 9לים אברחוב צבבניין  –ראשונה המ"ר בקומה 

 -זו בלבד טרה ולמ – לדפתחות היהתל במטרה להפעילו כמכון"(, נכסה)להלן: " 82חלקה  7132

 פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.-והכל על

נה בעלת הזכויות במשרדים, והיא הסמיכה את החברה, אשר י"( ההעירייהעיריית חולון )להלן: " .1.2

נכס ה את הרייה, לנהל בשמה ועבורק, בבעלות מלאה של העיהינה "תאגיד עירוני" כמשמעו בחו

ובכלל  למטרה זו בלבד,  לצדדים שלישיים, וולטפל בהשכרת הילד, פתחות התל ןה מכוולהפעיל ב

 הסמיכה העירייה את החברה לפרסם את המכרז דנן ולהתקשר עם הזוכה לצורך יישום המכרז.זה 

מוכר על ידי  או מרכז, וןמכ"תהא במכרז זה המשמעות שלהלן:  ,"חות הילדלהתפת מכון"ונח מל .1.3

 , בעיות התפתחותיות, ברמות שונות שלהםבטיפול בילדים ון ובאבח וסקהע דיאות, רד הבמש

ואשר כולל צוות כוח אדם מקצועי בכל תחומי התפתחות הילד, לרבות יועצים בתחומי הרפואה 

תנאי משרד ואשר עומד בכל פואת עיניים, גנטיקאים ועוד, : אורטופדיה, ריים, כגוןהרלבנט

  ."אות, במלואםהברי

ים, החל ממועד מסירת החזקה )כהגדרתו בחוזה השכירות שחוד 59ופה של כה לתקזול יושכר כסהנ .1.4

חוזה הפי תנאי -על, יםים נוספשחוד 59-להאריך את השכירות ב שוכרל זכותנשוא המכרז(, עם 

 .דיןובכפוף להוראות ה

ירייה, עה .תחות הילדתפלהכון מטרת בפועל למ משהנכס משנכון למועד עריכת המכרז, מובהר, כי  .1.5

 וןבהמשך הפעלת מכחשיבות רבה רואות גיד עירוני שלה, ומית, והחברה, כתאכרשות מק

השכרת ולכן  ,הם חברים[ ח"ופאיזו קב, לכל ילדי העיר חולון ]וללא קשר נכסהתפתחות הילד בל

 .במסגרת המכרז תהיה למטרה זו בלבד נכסה

והכל הפחות, ופלים בשנה, לכל מט 1,500-טפל בחייב לתר וייצהישר יע אלמצ יינתן יתרון .1.6

 להלן. 8.1 כמפורט בסעיף

לרבות ) נכסצורך השימוש בפי דין ל-לקבל את כל האישורים וההיתרים הנדרשים עלהזוכה יידרש  .1.7

 בכפוף) ו/או התאמות בנכס,שיפורים או /שיפוצים ובצע , וככל שיבקש לנדרש(וככל , עסק ןרישיו

)ובכלל  יןדי פ-עללשם כך  הנדרשיון ריש ו/אוהיתר קבל כל עליו ל יההי ה(והחוז זמנהההתנאי לכל 

 .(יידרשוככל  ,היתר בנייהזה 

כמפורט בהרחבה  המכרז,תנאי  הסף ועל פי כל יתרכל תנאי החברה תבחר את הזוכה, על פי  .1.8

 בהמשך. 

 .מכרזתנאי הלכל  בהתאםפעילו למטרת השכירות בלבד, וי, הנכסמהחברה את  שכור הזוכה י .1.9
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 נוסח לפרסום

 ע: ___________________חתימה וחותמת המצי

 המכרזמהות  .2

 רהלהשכ המוצעהנכס  .2.1

 .ולהלן כמפורט לעילבחולון,  9לים אברחוב צמ"ר,  594.34-בשטח של כמשרדים 

 תקופת השכירות .2.2

 ,הלןעיל ול)ל 3/2020חודש ים, החל משחוד 59-תהיה ל נכסשל הרות תקופת השכי .2.2.1

 "(.ירהמועד המס"-" ותקופת השכירותבהתאמה: "

לשביעות רצונה המלא ובמלואן ובמועדן  ,חוזההפי  יו עליום התחייבויותף לקבכפו .2.2.2

ות את תקופת השכירות לתקופת שכיריך להאר הזכות שוכרתהא ל של החברה,

תקופת השכירות )להלן: " לחוזה 9.2סעיף תנאי פי כל -, עליםשדחו 59 נוספת, בת

 ה ועל החברה בנוגערייהעיהדין החלות על  לכל הוראותבכפוף , וזאת "(הנוספת

 הארכת תקופת השכירות.ל

כאמור  לתקופת השכירות הנוספת, זכותכי מימוש ה ,מובהרלמען הסדר הטוב  .2.2.3

, דיןפי -על ל האישורים הסטטוטוריים אשר יידרשוכלקבלת  ףפוייעשה בכלעיל, 

 .ייהובכלל זה אישור מועצת העיר

 נה "עירייה איתנה"יה היריעיהמכרז הם עד פרסוכי במו ,הרה יובזלעניין 

וכל עוד הנסיבות הללו פקודת העיריות ]נוסח חדש[. על כן, ות המונח בכמשמע

, צורך מימוש תקופת השכירות הנוספתם לשר הפני, לא נדרש אישור ייוותרו על כנן

חברי  ה ברובאולם יידרש בכל מקרה, אישור מועצת העיר חולון, על פי החלט

 .צההמוע

כלפי  או דרישות ו/או תביעות כלשהן/יוכל להעלות טענות ו אה להזוככך או כך, 

תקופת השכירות הנוספת, כולה או כדין תאושר  החברה ו/או העירייה, ככל ולא

 חלקה.

 ועדכונם דמי השכירות החודשיים .2.3

ייקבע בהתאם לסכום שיוצע  סכניים בעבור שכירת ההחודשירות מי השכגובה ד .2.3.1

 ז.מכרמסגרת ההצעה שתיקבע כזוכה בב

בתחילת השנה בחל  5%-גדלו בי הנכסעבור שכירת בדמי השכירות החודשיים  .2.3.2

. כמו כן, בתחילת תקופת השכירות הנוספת )ככל ית לתקופת השכירותהשליש

)ביחס לסכום דמי  נוספים 5%-ביים ותמומש( יגדלו דמי השכירות החודש

ות וכן בתחילת השנה השמינית לשכירון ששולם( כירות החודשיים האחרהש

( ומשמ, אם וככל שתהנוספתהשלישית לתקופת השכירות )המהווה את השנה 

 )ביחס לסכום דמי השכירות החודשיים האחרון ששולם(. נוספים 5%-וב בגדלו שי

דה ובתוספת הפרשי הצמ מע"מ כדין בתוספתדמי השכירות החודשיים ישולמו  .2.3.3

 .לחוזה 8.3 בסעיףכמפורט  ,למדד המחירים לצרכן
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 נוסח לפרסום

 ע: ___________________חתימה וחותמת המצי

 קת שברזווטפת ותחתחזוקה שאה לחריות מלא .2.4

תחזוקה השוטפת וכן לוא האחריות למזוכה התוטל על רות החודשיים, לתשלום דמי השכיסף בנו

 .ות הכרוכות בכךלעיל(, ובכלל זה גם יישא בכל ההוצא ו)כהגדרת נכסלתחזוקת שבר של שטח ה

ר אופן שהן אשות כלמערכ נכסמבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי ככל וישנם ו/או יהיו ב

אוג לתחזוקתן בהתאם עליות וכיו"ב(, יידרש הזוכה לדמוסדר בדין )כגון מזוקה שלהן התח

 להוראות הדין.

רגולציה )כגון מחלקת רישוי עסקים, רמי וגבדרישות  דואלה, מובהר כי הזוכה יידרש לעמבכלל 

בונו ומבלי חש על זאתו, ואלכ ויועלו, ככל הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד הבריאות וכיו"ב(

כמפורט במסמכי לשכור את הנכס מעבר לזכות שהי לכנוספת  עתו הנ"ל תקנה לו זכותשהשק

 המכרז.

 נכסכל מקום אחר מחוץ לואיסור לעשות שימוש ב נכסאיסור לעשות שימוש אחר ב .2.5

 להפעלת, היינו: מכרז מתייחסת אך ורק למטרת השכירותהזכות השכירות נשוא  .2.5.1

איזו בכל ילדי העיר חולון, ללא קשר ישמש את הילד, אשר תחות להתפ וןכמ

זכות כלשהי זוכה מכרז כדי להקנות להואין בהרשאה נשוא  - "ח הם חבריםקופ

 .נכסו/או לעשות כל שימוש אחר ב כסנהבכל שטח אחר שאינו שטח 

 ,ויינש שום נכסבלבצע ולא יהיה רשאי , והדין חוזהה את כל הוראותקיים יהשוכר  .2.5.2

 בכתב.ש ומראהחברה לכך  אישור בל אתן קיאם כאלא רעי, או א עבוק

 

 תנאי סף –נאים להשתתפות ת .3

 הלן:ם שלתנאיהבכל  ,במועד הגשת ההצעות ,עומדש מישאי להשתתף במכרז אך ורק ר

 ם אותה הישותוכל מסמכי ההצעה הינם על ש (יחיד או תאגיד)אחת  יתישות משפטית ישראלהוא  .3.1

 .המשפטית

 –ד להתפתחות הילמוכר ן מאת משרד הבריאות להפעלת מכו ףר תקהיתבאו רישיון ק בא מחזיוה .3.2

ר, ברישיון הוא החזיק בעב – , לחילופיןאום הוא מפעיל מכון כאמור בעת הגשת הצעתו במכרז; א

 בהיתר כדין ממשרד הבריאות, בעת שהפעיל בעבר מכון כאמור. או 

ות, ]חמש[ שנים, לכל הפח 5, במשך רכמו לדחות הילהתפת וןל הפעלת מכהוא בעל ניסיון בפועל ש .3.3

ועד  1.1.2008צעות במכרז ]בתקופה מיום נות שקדמו להגשת ההור]עשר[ השנים האח 10במהלך 

31.12.2018.] 

את כל צוות כוח האדם הנדרש על ידי  -או שהתחייב בכתב להעסיק, אם יזכה במכרז  -הוא מעסיק  .3.4

דים מומחה, בנוירולוגיה ילדים או רופא יל מומחה [ רופאלא רק כלל זה ]אךבריאות, ובמשרד ה

 יסיון של עבודה במכון מוכר לאבחון ולטיפול בהתפתחות הילד. שנות נ 5בעל לפחות 

 .קאית בהתאם לדרישות המכרזעתו ערבות בנהוא צירף להצ .3.5

בדבר  רכאלי מובנק ישרשל ישור אוכן ( 3)נספח א' הצהרה בדבר יכולת פיננסית הוא צירף להצעתו  .3.6

 .(4)נספח א' הפיננסית תווליכ

. כן 4, בנוסח המפורט בנספח א'על גבי מכתב רשמי של הבנקינתן אישור הבנק ייובהר כי ן זה לעניי

פי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי להוסיף כל דבר נוסף שאין בו כדי לגרוע ו/או -לע כי הבנק,יובהר 

 "ל.הנ לסייג את הצהרתו
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 נוסח לפרסום

 ע: ___________________חתימה וחותמת המצי

מציא הצהרה במסגרת ה הואלחלופין, או , נכסהחברה בה רכר שעף בסיוו השתתמטעמנציג  הוא או .3.7

 .בנפרד נכסהגשת הצעתו כי ערך סיור ב

 

  אישורים .4

 נאי הסף של המכרז:ישורים הבאים, כחלק בלתי נפרד מתמציע יצרף להצעתו את המסמכים והאה 

ניהול  ים )אכיפותריבום ציפיסקאות גופי חוק ע-לישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עא .4.1

 .1976–(, תשל"וחשבונות

 ישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.א .4.2

 זהותו"ד/רו"ח בדבר התאגדות ואישור עהתעודת  פוצורי ,ידי תאגיד-מקרה שההצעה מוגשת עלב .4.3

 מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד.

חתם  ציעהמ חוזה, לפיוה שלרון ף ובדף האחתצהרת המשתעל גבי ה ציע,ישור עו"ד/רו"ח של המא .4.4

 .רזמכעל מסמכי ה ובפני

ידי -ו(, חתומים עלאוצההודעות העדכון למכרז )ככל ש העתקיהעתק פרוטוקול סיור הקבלנים ו .4.5

 .ציעהמ

 לעיל. 3.2ממשרד הבריאות להפעלת מכון להתפתחות הילד, כנדרש בסעיף  היתר/אישור .4.6

 

 מכרזבהשתתפות רבות בנקאית לע .5

אית, אוטונומית, בנק רבותעעל המציע לצרף להצעתו ז, מכרסף של הה יאמתנ י נפרדבלת כחלק .5.1

ף חמישים אל)₪  50,000ברת פירעון עם דרישה ראשונה, בסכום קבוע של , בלתי צמודה למדד

"ב הנוסח המצ, לפקודת החברה, לפי ציעידי בנק בישראל לבקשת המ-על שקלים חדשים(, שהוצאה

-על ציעשל המ וזאת להבטחת קיום התחייבויותיו, 30.6.2019 םליו , בתוקף עד(2ספח א')נא כדוגמ

 המכרז.תנאי פי 

 .יביאו לפסילת ההצעה המצאת הערבות ו/או כל שינוי בנוסח הנדרש-יא .5.2

 ציע, והמנוספים םמיי 60הערבות לתקופה של עד  וקףלדרוש הארכת ת יה רשאיתהחברה תה .5.3

 דרש.הערבות כנ קףתוופת אריך את תקכאמור, לה מתחייב, במקרה של דרישה

 .תיפסל הצעתו –הערבות כאמור לעיל שלא יאריך את תקופת  מציע

פי -חייבויותיו עללא יעמוד בהת ציערבות כל אימת שהמערשאית לחלט ולממש את ה יהחברה תהה .5.4

 תנאי המכרז.

ות ודשי השכירח 3)בגין  ד חתימת החוזה, כנגד ביצוע התשלום הראשוןמתוחזר לזוכה במעהערבות  .5.5

  .לחוזה 8סעיף כמפורט בה, את ערבות בנקאית לתקופת החוזמצה ןנים( וכשוראה
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 ע: ___________________חתימה וחותמת המצי

 הצעהההגשת  .6

-החודשיים המוצע על את סכום דמי השכירות, מלא, בטופס ההצעה והצהרת המציעעל המציע ל .6.1

 ."(דמי השכירות החודשיים" או "הצעת המחירהלן: "עיל ול)ל הנכסידו עבור שכירת 

הסכום )להלן: ""מ מע לא כולל ₪, 28,000 לו מסך שלא יפחת המוצעים יםדשירות החודמי השכי

 !תיפסלהצעה אשר במסגרתה יוצע סכום נמוך מהסכום המינימלי  "(.המינימלי

עבור )שמאות( שנערכה  יערכת שוובהתאם להע יובהר כי הסכום המינימלי נקב למען הסדר הטוב

 .שמאיידי -עלהחברה 

ום , בשולי כל דף ובמקהםיפחכל נס, על החוזה(לרבות ) זהמכרכי לחתום על כל מסמ ציעהמעל  .6.2

 הצעתו.הגשת כים החתומים עם מסמ, ולמסור את ההמיועד לכך

ו/או  ציעות המכאיזו מהערהתקיימות -סופית, וכי אי יהתה ציעמודגש בזאת במפורש, כי הצעת המ .6.3

 ינוי הצעתובשום מקרה עילה לשכניותיו, לא יהוו ו תהתממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו א-אי

 .רזי המכבהוראות הכלולים במסמכוי אחר בתנאים ושינכל ו/או ל

 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות. 90הצעה תהיה בתוקף, ללא זכות חזרה, לתקופה של ה .6.4

מחלקם, בהתאם לנסיבות( את הארכת תוקף הצעתם דרוש מן המציעים )או החברה תהיה רשאית ל

צעה בתוקף עד לתום התקופה תהיה הה –ימים, ואם דרשה כך בכתב  60של עד לתקופה נוספת 

 המוארכת.

על  יחולו ,ין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזמכל מ ל ההוצאות,כ .6.5

 ר או תשלום בגין הוצאותיו הנ"ל.זזכאי לכל הח יהלא יהש, ציעהמ

 דמי שאילת מסמכי המכרז לא יוחזרו בכל מקרה.

רכבה ית, אל תיבת המכרזים שבמשרדי החברה, ברחוב המצעות יש לשלשל, במסירה אישהאת ה .6.6

 .12:00בשעה  26.3.2019-ה 'ג מיוםבחולון, לא יאוחר  47

העתקים ואליהם יצורפו כל יתר מסמכי  2-( יוגש ב1ח א'הצעה והצהרת המציע" )נספה"טופס  .6.7

 .ה )במעטפה אחת(ההצע

 כרז והינו על אחריותו הבלעדיתחרת אינו עונה על דרישות המאשלוח ההצעה בדואר או בכל דרך מ .6.8

ה שגוחשב כאילו לא הית האחרון להגשת ההצעותשלא תימסר ידנית עד למועד  . הצעהציעשל המ

 .בשל כך אית שלא לקבלהרש יהבמועד והחברה תה

 

 בהרות ושינוייםה .7

. מקום המפגש יהיה בכתובת 12:00 , בשעה12.3.2019-', הג רות יתקיימו ביוםסיור ופגישת הבה .7.1

 .סנכה

 נכסו באמצעות נציג מטעמו, יידרש לערוך סיור במציע שלא ישתתף בסיור הקבוע לעיל, בעצמו א

 .ת הצעתו כי ערך סיור כנדרשלבדו, על אחריותו הבלעדית, ויצהיר במסגרת הגש

מועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי חברה רשאית, בכל עת, קודם לה .7.2

, יהוו חלק כל שיהיו, כאלה ים. שינויים ותיקוניםציעאו בתשובה לשאלות המרז, ביוזמתה המכ

בדואר רשום לפי  ,המכרז כשי מסמכיוויובאו, בכתב, לידיעתם של כל ר ,בלתי נפרד מתנאי המכרז

 או באמצעות מכשיר פקסימיליה.ת דואר אלקטרוני ם או באמצעויד-הכתובות שנמסרו על
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 ע: ___________________חתימה וחותמת המצי

 חינת ההצעותב .8

פי דיני המכרזים החלים על -תפעל על( "הוועדהאו " "ועדת המכרזיםל החברה )להלן: "דת המכרזים שוע

 החברה, כתאגיד עירוני, ובכלל זה יחולו ההוראות הבאות:

 לפחות מטופלים בשנה 1,500-בכוונתו לספק שירותים לרון למציע אשר ית .8.1

מטופלים  1,500-לותים שירחות הילד במכון להתפתיצהיר ויתחייב לספק יינתן יתרון למציע אשר 

 בשנה, לכל הפחות.

 9בסעיף בטופס ההצעה והצהרת המציע,  – ]חתימה מלאה וכדין[ יחתוםכך, ל שיתחייב מציע 

 .ילה "חתימה"לטופס ליד המ

 –ידו -סכום דמי השכירות החודשיים שהוצע עליראו את , כאמור יצהיר ויתחייבכך, מציע אשר 

 .על ידושהוצע  מהסכום 10%כאילו התווספו לו  –ם בלבד רך השוואת ההצעות בין המציעילצו

 

 :לדוגמא

 ₪. 29,500סך של מציע א' הציע, למשל, דמי שכירות חודשיים ב

 .₪ 28,500דמי שכירות חודשיים בסך של למשל, מציע ב' הציע, 

יספק כי הצהיר והתחייב כן ו₪,  28,000משל, דמי שכירות חודשיים בסך של ל מציע ג' הציע,

 .לעיל כמפורטמטופלים בשנה  1,500-פחות לכל הרותים לשי

 
כהצעה  – לצורך השוואת הצעות המחיר בלבד –חשב י, הצעת המחיר של מציע ג' תזהבמקרה כ

יחשב כהצעה הגבוהה תשל מציע ג' תו הצעזו, דוגמא ב. ₪( 2,800+ ₪  28,000)₪  30,800בסך של 

 .ביותר

 

לא אשר ו עמדו בכל תנאי הסףשאך ורק מבין ההצעות  –ה ההצעה הזוכבחירת ת שיקוליה במסגרב .8.2

, בין היתר, את השיקולים הביא בחשבוןהוועדה רשאית ל יהתה – מהסכום המינימליפחתו 

 ים:הבא

אגיד, תמדובר בואו, ככל ) מציעים עם הו/או גופים אחרו/או העירייה החברה העבר של ניסיון   -

 .(ועלים מטעמוים והגופים השולטים בו או הפעם היחיד

 .מציעאמינות ה  -

 התחייבויות נוספות שלו. בדרישות המכרז לאור מציעשל ה יכולת עמידתו -

ייה ו/או עם רשויות מקומיות ירו/או עם הע עם החברה מציעפטיים שהיו לשסכסוכים מ -

 .מציעידי ה-פרת חוזה עלאחרות שעניינם ה

טעון מילוי ו/או ביצוע כל שינוי, בין אם השלמת מקום ה-הגשת הצעת מחיר ו/או אי-יאבמקרה של  .8.3

על  רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה יה, תההלוונ סמךבגוף המסמכים ובין אם במ נעשו

 .הסף

, לרבות בשל המחירים לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירהשית רשאתהיה המכרזים ועדת  .8.4

לדעת הוועדה מונע שבאופן  מכרזה המוצעים ו/או בשל תנאיה ו/או בשל חוסר התייחסות לתנאי

-כדבעי ו/או שיש בהם כדי להצביע על תכסיסנות ו/או שיש בהם כדי להצביע על איהערכת ההצעה 

 .ציעהמ ידי-לשוא המכרז עהתקשרות נהבנת ה
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 ,בגוף המסמכים שינויידי -כל הסתייגות לגביהם, בין אם על או מכרזבמסמכי ה העשיל שינוי שיכ .8.5

 .נעשהובין בכל דרך אחרת, ייחשב כאילו לא  הלוונ סמךבין במ

מסמכים בין אם נעשו בגוף ה או הסתייגות ביחס למסמכי המכרז,שינוי י לגרוע מהאמור, כל בלמ

 .הוועדהידי -על הסף על לולים לגרום לפסילת ההצעה, עהלוונ סמךם במובין א

פתיחת ההצעות, וכן , גם לאחר פי שיקול דעתהים הבהרות לציערשאית לדרוש מהמ יההחברה תה .8.6

הכל ו, לרבות בקשר לאיתנותם הפיננסית, חקירות בקשר למציעיםתהיה רשאית לערוך בדיקות ו

 .לעיל כאמור העדווהלי צעתו במסגרת שיקווה ציעאת המ העריך נכוחהמנת ל-על

 ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה.גבוהה ינה חייבת לקבוע את ההצעה ההוועדה אמובהר כי  .8.7

 

 הנכסעיכוב בפינוי  .9

לחול עיכובים  ם, ועלולי("השוכר הקייםלהלן: ")לשוכר קיים  מושכר נכסה מכרז,הפרסום נכון למועד 

 תהיה כל , ולזוכה לאבהתאם י מסירת החזקה ותחילת תקופת השכירותמועד וידחי במקרה כזה. ובפינוי

 כך. דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד החברה בשל

 

 ה והתקשרותודעה לזוכה .10

 .רת הודעה בכתבבמסי חברה תודיע לזוכה על הזכייהה .10.1

ים ורלחברה את הערבות והאיש הימציא הזוכימים ממועד קבלת הודעת זכייה,  10וך תב .10.2

התאם לתנאי המכרז המפורטים בחוזה, לרבות כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא ב

 ספחיו.נועל עותקים נוספים של החוזה  והודעת החברה, ויחתום

רשאית החברה להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לא יקיים הזוכה את הנדרש במועד, תהיה  .10.3

ם וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל מילחלט את הערבות הבנקאית, כולה, כפיצויים מוסכ

 פי כל דין.-פי המכרז ו/או על-היה זכאית החברה עלסעד או תרופה אחרים להם ת

ו/או לא  נדרשיםסמכים האחד או יותר מהמבמועד דה והזוכה לא ימציא יבמבלי לגרוע מהאמור, מ .10.4

בגין  ,קבועים מראשו םכפיצויים מוסכמי₪,  800החברה זכאית לסך של  יהיחתום על החוזה, תה

 איחור.של כל יום 

חזרה את בוהם יהיו רשאים לקבל  ,שלא זכו במכרז ציעיםתר המלי בכתב הודעה מסורחברה תה .10.5

 .פו להצעתםצירהערבות ש

המציע בקשר עם הכנת ההצעה ו/או  ידי-לכלשהן שהוצאו עהחברה לא תשתתף ולא תחזיר הוצאות  .11

 ערבויות בנקאיות.מדת העבדיקות מוקדמות ועריכת הגשתה, לרבות 

 )מסמך ב'(. מכי המכרז, לרבות החוזההזמנה זו מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד ממס .12

 יחד עם ההצעה. םלהחזירו מסמכי הזמנה זו ביגל יש לחתום ע .13

 

 לכל האמור בו. יםמיסכואנו מיטב מסמך זה הננו לאשר כי קראנו ה
 
 

            ____________________ 
 חתימת המציע                   
 תאריך: ________
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 1ח א'נספ                :לכבוד
 חברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ ה

 ,47המרכבה  וברח
 חולון

 
 .נ.,אג.

 

 1/2019 נדון: מכרז מספרה

 מציעצהרת ההעה וטופס ההצ

ן המצורפים ובין שאינם ביכל מסמכי המכרז,  תאנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה א . 1

מכרז וכוללים אותם מסמכי הלתנאים המפורטים ב , מסכימיםהםמצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד מ

 זו. כחלק מתנאי הצעתנו

רז, מגישים הצעתנו בהתאם לתנאים אלה ומתחייבים למלא אנו מסכימים לכל התנאים שבמסמכי המכ . 2

 אחריהם.

חוזה מחייב כ םידכ-אים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה עלזכמו כן אנו מסכימים כי תהיו כ

 נינו.בי

לת הודעתכם על כך, לבוא למשרדכם ימים ממועד קב 7תוך ב ,יה והצעתנו תתקבל, הננו מתחייביםה

כם את הערבות, את אישור קיום הביטוחים וכן את האישורים המפורטים בחוזה, לרבות כל ולהפקיד בידי

 האישורים הנוספים הטעונים המצאה.ו המסמכים

מהמועד האחרון להגשתה. ידוע לנו כי תהיו  מיםי 90 , למשךת חזרהוכללא ז ,הצעתנו זו תעמוד בתוקפה .3

ם, ואם דרשתם כך בכתב, מיי 60תקופה נוספת של עד הצעתנו לתוקף רשאים לדרוש מאתנו כי נאריך את 

 כאמור.ת הצעתנו בתוקף עד לתום התקופה המוארכ יהתה

אחרים במכרז  ציעיםלאחרים בכלל, ולמאנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם  . 4

 בפרט.

 אחרים. יעיםצקשר או תיאום עם מכל כי הצעה זו מוגשת ללא  ן הננו מצהירים בזאתכ

צאה לבקשתנו, ערוכה הועל כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ש, כבטוחה לקיום הצעתנו . 5

 דשים(.שקלים חחמישים אלף )₪  50,000 לפקודתכם, בסכום של

ות הביטוח, הערבויות והמסמכים האחרים תב ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסכ

 בחוזה. הנזכרים

רה יסודית, הפיהווה הדבר  ,מידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בחוזהב

תהיו זכאים לחלט את סכום  ,י כל דיןפ-פי מסמכי המכרז ועל-ומבלי לפגוע בכל זכות העומדת לכם על

 והתחייבויותינו.החוזה ת רומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לכם בשל הפ הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע

ת והסמכויות הקבועות במסמכי רואנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המט)במקרה שהמציע הוא תאגיד(  .6

פי דין -חתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה עלהתאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים ל

 ם לחתימתנו על הצעה זו.או הסכ
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 נוסח לפרסום

 ע: ___________________חתימה וחותמת המצי

 בטרם הגשת הצעתנו. משרדיםי ביצענו סיור באנו מצהירים כ .7

 
 הצעת המחיר . 8

 נםיה משרדיםשכירת הבעבור ם לשלם עידמי השכירות החודשיים שאנו מצי

______________________ שקלים חדשים(, לא  )במילים:₪  _________________________

 חוזה.ב ת הפרשים למדד הבסיס, כהגדרתו, ובתוספכולל מע"מ

 תיפסל! – (להזמנה 6.1 סעיףכהגדרתו במהסכום המינימלי )פחת הצעת מחיר אשר ת* 

 נם כמפורט בחוזה )מסמך ב'(.יתשלום התמורה הי תנא* 

 

 המתוכנניםהיקף השירותים  . 9

 ., לכל הפחותמטופלים בשנה 1,500-לספק שירותים לומתחייבים  צהיריםאנו מ

, כאמור מטופלים בשנה 1,500-ספק שירותים לפחות לל יתחייבאשר  ידוע לנו כי יינתן יתרון למציע)

 .(להזמנה 8.1 בסעיף

 

 __________________ חתימה:

 

 בודק התיק בלבדשימוש ל           מציעידי ה-ולמילוי הפרטים על( X-סימון )בל . 10

 יש/ אין/ _____       שולי כל דף( תנאים הכלליים )חתימה בה  ____

 יש/ אין/ _____    זה )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה( החו  ____

 יש/ אין/ _____            רבות בנקאיתע ____

 ___יש/ אין/ __     ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות א____ 

 יש/ אין/ _____     ישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור א____ 

 _____ /ןיש/ אי          עודת עוסק מורשה ת____ 

  תעודת התאגדותשהוא תאגיד:  מציעל ____

 יש/ אין/ _____         זכויות חתימה אישור ו

 יש/אין/______     (3)נספח א' הצהרה בדבר יכולת פיננסית ____

 אין/______/יש   (4אישור בנק בדבר יכולת פיננסית )נספח א'____ 

 והעתק משתתפים___ העתק פרוטוקול סיור 

 יש/אין/______    ישנם( )חתימה בכל עמוד(וככל מהודעות העדכון )-----

 ן _____יש/אי    הילד להתפתחות משרד הבריאות להפעלת מכוןמאו היתר  אישור ---    

, לרבות סמך התנאים הכלליים למכרז ובכל נספחיותנאים הנקובים בממאשרים כי האנו  .11

מהווים חלק בלתי  –והתחייבויותינו בנספח דנן הצהרותינו  וכן – התנאים בקשר לתקופת השכירות

 .רד מהצעתנו שלעיל, כמו גם חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ומתנאי החוזהנפ

 
                                            :מציעם הש

 

 _____________. :ישות משפטית ספרמ

 

                                                           _________________________. תובת ומיקוד:כ
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 נוסח לפרסום

 ע: ___________________חתימה וחותמת המצי

 _____________  ________________ פקסימיליה: פון:לט

 

 ___________________________________ דואר אלקטרוני:

 

 ___________________קשר: ___________ם איש ש

 

 _________________________.____ ספר פלאפון של איש הקשר:מ

 
 כבוד רב,ב

 
 ____________        אריך: __________ת

 

 

 ש ו ר י א

 

_______ וכן מאשר בזה כי חתימות ה"ה ___________ ,עו"ד/רו"ח ,________________ ,ני הח"מא

אשר חתמו על הצעה זו  ,"(תאגידה________________ )להלן: "מנהלי ____ ,___________________

מזמין לכל דבר מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם ה ,ותמת התאגידף חוועל כל יתר מסמכי המכרז, בציר

 ועניין.

 

          ____________________          ______________________ 
 חתימת עו"ד/רו"ח                                                        תאריך                 
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 נוסח לפרסום

 ע: ___________________חתימה וחותמת המצי

 2נספח א'

  ידי המציע -וגש עלי
  חד עם הצעתו י    

 תיוסח ערבות בנקאנ
 :לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ
 ,47המרכבה רחוב 
 חולון

 

 נ.,ג.א.

 תערבות בנקאי הנדון:

 

 לוק כל סכום עד לסך שלילס ,אנו ערבים בזה כלפיכם ,"(יםציעהמ__ )להלן: "__________פי בקשת ___-על

 .1/2019 פרמס(, וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז דשיםחקלים שחמישים אלף ) "חש 50,000

תגיע מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב ש ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

ת דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את ם לבסס או לנמק אאלינו, מבלי להטיל עליכ

טענת הגנה אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם  ךית או בכל דרהסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפט

 באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.ציעים כלשהי שיכולה לעמוד למ

דרישות, שכל אחת מהן  פעם אחת או במספרו את תשלומו של הסכום הנ"ל באתם תהיו רשאים לדרוש מאתנ

 הכולל הנ"ל.מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 

 י תלויה ולא ניתנת לביטול.תבל, בלתי חוזרת נהיהערבות זו 

 

 .ועד בכלל( "המועד הקובעלהלן: ") 30.6.2019 ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 ענה.ילא ת המועד הקובע אחרי אלינו דרישה שתגיע

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.המועד הקובע לאחר 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,

_________ 
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 נוסח לפרסום

 ע: ___________________חתימה וחותמת המצי

 3נספח א'

 :לכבוד
 הכלכלית לפיתוח חולון בע"מחברה ה

 חולון, 47המרכבה  וברח
 

 ,שלום רב

 מציעשל ה הצהרה בדבר יכולת פיננסית

 

 . מציעהיכולת הפיננסית של ה מצ"ב אישור מבנק ישראלי מוכר לגבי .1

ם ו/או הכלכליים של חוזה השכירות, הנני בעל יכולת פיננסית לעמוד בכל התנאים הכספייהנני מאשר כי  .2

אם אתבקש לכך על ידכם או על ידי כל גוף הפועל מטעמכם לצורך בדיקת יכולתי הפיננסית, אמסור  וכן כי

 מת כל מספרי חשבונות הבנק שלי. לכם את רשי

 

 

 הננו מאשרים את נכונות הפרטים לעיל

 

 _________________ מציעחותמת וחתימת ה
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 נוסח לפרסום

 ע: ___________________חתימה וחותמת המצי

 4נספח א'

 :לכבוד
 לפיתוח חולון בע"מהכלכלית החברה 

 , חולון47רחוב המרכבה 
 

 שלום רב,

 יעאישור בנק בדבר יכולתו הפיננסית של המצ

 

__________, ואנו מאשרים כי הנ"ל לקוח של הבנק והוא כירים את ___________, ח.פ./ת.ז. _הננו מ

הנ"ל לא  ____ שנים, והננו לאשר כי החשבון/חשבונותמנהל על שמו חשבון/חשבונות בבנק מזה __

 הוגבל/ו בשנתיים האחרונות.

 

 

 

 ,הננו מאשרים את נכונות הפרטים לעיל

 

 _________________ בנקהחותמת וחתימת 
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