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 מסמך א' -  מכרז  מס' 21/2022 

 
"( הינו איגוד ערים מסוג אשכול  האשכול "" ו/או  אשכול נגב מערבי "אשכול רשויות הנגב המערבי )להלן:   .1

 .  י שטחלרכישת רכבלהתקשרות   רשויות בנגב המערבי מזמין לקבל הצעות 11- רשויות מקומיות הפועל ב
 

 .   www.westnegev.org.ilניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האשכול שכתובתו  .2
 

ראשון   עד ליום,  wordבמסמך    ידי המציעים בכתב מודפס בלבד- יועברו לאשכול על  שאלות ובקשה להבהרות .3
יש לוודא קבלת השאלות במס' טלפון:    .  info@westnegev.org.il, לכתובת מייל  12:00בשעה    21/8/2022

073-7269274  . 
         

  28/8/2022יום ראשון  מתשובות ישלחו לכל השולחים שאלות הבהרה וכן יפורסמו באתר האשכול לא יאוחר   .4
 פניות טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את האשכול.  

 
במעטפה סגורה בציון מס' עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוגש הצעת המשתתף במכרז   .5

 יש לתאם הגעה מראש.     –במשרדי האשכול  במסירה ידנית בלבד 21/2022ומבי מס' מכרז פ
 

 . לא תתקבל הצעה לאחר המועד האמור. 12:00בשעה  4/9/2022-יום ראשון המההצעה תוגש לא יאוחר 

 

ניתן   .6 יידרש הזוכה במכרז לחתום,  עליו  נוסח ההסכם  את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות 
בנקאית,  לרכוש   בהעברה  והן  האשכול  במשרדי  של  הן  תשלום  )  500תמורת  מאות₪  )להלן:    (₪  חמש 

אופן"(התשלום" בכל  בטלפון  ,  .  האשכול  מזכירות  עם  מראש  תיאום  במייל    073-7269274נדרש  ו/או 
info@westnegev.org.il  .התשלום לא יוחזר  . 

 
 האשכול יבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות.   .7

 
בכלל והוא רשאי לבטל את המכרז, מכל  האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה   .8

 סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו.    
 

                         

 בכבוד רב,                                                                                                  

 

 אורי פינטו,                                                                                                                        

 מנכ"ל האשכול                                                                                                                   
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   21/2022במכרז הוראות למשתתפים  -מסמך ב'

   י שטח לרכישת רכב

 
הפירוט  על פי  "(  היצרן)להלן: "שטח    יאשכול נגב מערבי מבקש בזאת להציע הצעות מחיר לרכישת רכב .1

 הבא:

 

שם 
 תת דגם דגם חברה

  xv XV 1.6 Classic סובארו 

 xv XV 2.0 CROSS STYLE סובארו 

 xv XV 2.0 CROSSTREK סובארו 

 xv XV 2.0 CROSSTREK LIMITED סובארו 

  FORESTOR FORESTER Z סובארו 

  FORESTOR FORESTER X סובארו 

  FORESTOR FORESTER XS סובארו 

  FORESTOR FORESTER SPORT סובארו 

 EVOLTIS EVOLTIS LUXURY סובארו 

 EVOLTIS EVOLTIS LIMITED סובארו 

 OUTBACK  OUTBACK LIMITED סובארו 

 OUTBACK  OUTBACK LUXURY סובארו 

 דאצ'ה 
NEW 
DUSTER  

NEW DUSTER 1.33L  2טורבו בנזין X4 ידני 
LAURÉATE  

 דאצ'ה 
NEW 
DUSTER  

NEW DUSTER 1.33L  4טורבו בנזין X4 ידני 
PRESTIGE  

 דאצ'ה 
NEW 
DUSTER  

NEW DUSTER 1.33L  2טורבו בנזין X4 אוט' 
LAURÉATE  
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 דאצ'ה 
NEW 
DUSTER  

NEW DUSTER 1.33L  2טורבו בנזין X4 אוט' 
PRESTIGE  

 דאצ'ה 
NEW 
DUSTER  NEW DUSTER 1.5L  2טורבו דיזל X4  ידני LAURÉATE 

 דאצ'ה 
NEW 
DUSTER  NEW DUSTER 1.5L  4טורבו דיזל X4  ידני LAURÉATE  

 אוטומטי  HILUX 2X4+ ACTIVE טויוטה 

 ידני  HILUX 4X4 ACTIVE טויוטה 

 אוטומטי  HILUX 4X4 ACTIVE טויוטה 

 אוטומטי HILUX 4X4 ADVENTURE טויוטה 

 אוטומטי  HILUX 4X4 SAHARA טויוטה 

 4X2חד קבינה ידני  D-MAX S איסוזו 

 4X2קבינה כפולה ידני  D-MAX S איסוזו 

 4X4קבינה כפולה ידני  D-MAX S איסוזו 

 4X2קבינה כפולה אוטומט  D-MAX +LS איסוזו 

 4X4קבינה כפולה אוטומט  D-MAX +S איסוזו 

 4X4אוטומט   D-MAX LS PREMIUM איסוזו 

 4X4אוטומט  D-MAX LSE PREMIUM איסוזו 

 Invite 4X2טרייטון ידני  Triton מיציבושי 

 Instyle 4X2טרייטון   Triton מיציבושי 

 Desert 4X4טרייטון  Triton מיציבושי 

 Dakar 4X4טרייטון  Triton מיציבושי 

 Dakar SE 4X4טרייטון  Triton מיציבושי 
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כיד ראשונה   ירשם  בו האשכול  רכב חדש  עבור  יהיו  לפי    150עד  הצעות המחיר   הדגשיםקילומטר, 

 : יםהבא

 לבן /אפור -צבע .א

בשל    -ציין בהצעתו את זמן האספקה ולא יאוחר משלושה חודשים מהודעת הזכייהעל המציע ל .ב

 .חודשייםלעד וזאת בנימוק ומצב הענף תובן חריגה מזמן האספקה שירשם 

 

 תנאי סף  .2
 

a. מנהליים:  תנאי סף 

i.  להלן: "היבואן הרשמי"( או סוכנות( המציע הינו היבואן הרשמי בישראל של היצרן 

 בישראל של היצרן או סוכנות בישראל של היבואן הרשמי. 

ii.  על המציע להיות אזרח ישראל ותושב ישראל, וככל שמדובר בתאגיד, עליו להיות תאגיד

 הרשום במדינת ישראל ומשרדו מצוי במדינת ישראל. 

iii. עמידתו של המציע בתנאי הסף הנ"ל, על המציעים לצרף להצעותיהם את   לצורך הוכחת

 העתק המסמכים הבאים.  

יצרף להצעתו את המסמכים  -מציע שהוא תאגיד הרשום על .1 פי דין בישראל, 

 הבאים: 

לצרף   .2 חברה  על  )קרי,  הרלבנטי  הרשם  אצל  התאגיד  של  מעודכן  תדפיס 

 להצעתה, תדפיס של התאגיד מרשם החברות(. 

iv. סר ספק מובהר בזה, כי לא רשאים להשתתף חבר יחידים שאינו מאוגד בתאגיד למען ה

רשום כחוק וכן לא רשאיות להשתתף חברות או שותפויות במיזם משותף או בכל דרך 

 אחרת אלא אם נרשמו יחדיו, בתאגיד רשום כחוק. 

v. יחיד שהוא עוסק מורשה/בעל עסק רשאי להשתתף ולהגיש הצעה . 

vi.   אישור תקף בדבר ניהול ספרים כחוק, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים למציע

 .  1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו

vii.  המציע יצרף אסמכתא על הרכישה.   –המציע רכש את מסמכי המכרז 

 
 אופן הגשת ההצעה   .3
 

a.   את הצעת המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה

)יש לתאם  21/2022סגורה בציון "מס' מכרז פומבי מס'   " במסירה ידנית בלבד במשרדי האשכול 

 הגעה מראש(.
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b.   .על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז 

c.   יאוחר לא  תוגש  המועד  12:00בשעה    4/9/2022ראשון  יום  מההצעה  לאחר  הצעה  תתקבל  לא   .

 . האמור

i. הצעת הרצ"ב.    נספח א'את    לשם בחינת ההצעה הכספית, על כל מציע לצרף להצעתו

בסך של והמציע יתן  )כולל מע"מ(  22  אפריל לחודש    כלול את מחירון הרכביהמחיר  

עבור יהמצבהצעת המחיר    שיעור הנחה. דורש  יציין את התמורה הכספית שהוא  ע 

 א לעיל. 1המפרט כפי שמתואר 

ii.  ההנחה הוא שיקבע את מחיר הרכב הסופי בעת ההזמנה וזאת על פי מחיר מחירון %

 יבואן הרכב העדכני. 

iii.  הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה -' בנספח. 

iv.  תצהיר לפי חוק גופים ציבוריים - ג'נספח  . 

 

 בחינת ההצעות   .4
a.   האשכול יבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף הצעתו לא תבוא

 במניין ההצעות.  

b.  בהתאם להצעת המחיר שתוגש ע"י המציע.  ע"י ועדת המכרזים, הצעות המועמדים יבחנו 

c. .האשכול אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי 

d. להכריז על יותר מזוכה אחד.  האשכול רשאי 

 

 דרישת פרטים מהמציע   .5
a.    האשכול יהא רשאי, בכל עת שיראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש

"(, הפרטיםמהמציע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות )להלן: " 

לשביעות רצונו המלא, על מנת לבחון את המציע, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או לכל  

או   פי  צורך  ועל  שיקוליו,  לנכון, במסגרת  שיראה  ככל  ולהצעתו,  למציע  למכרז,  הנוגעות  מטרה 

 שיקול דעתו הבלעדי.  

b.   המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונו של האשכול ובתוך המועד שנקבע

ף  והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאי האשכול שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירו 

 הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך. 

 

 הצהרות המציע   .6
a.   ידועים המכרז  פרטי  שכל  ואישור  כהצעה  כמוה  במכרז,  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  הגשת 

ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז. כל טענה בדבר טעות או  
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הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר  -אי

 הגשת הצעת המציע.  

b.   אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו, ו/או תנאי כלשהו מתנאי

 .  המכרז

c.   מתנאי המכרז  האשכול רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע

 ולפסול את הצעת המציע.  

 
 
 שאלות הבהרה  .7

a.  להבהרות ובקשה  על  שאלות  לאשכול  המציעים  -יועברו  ע"פ  פתוח    WORDקובץ  בידי  בלבד 

מטה המופיע  ליוםהטבלה  עד  מייל    ,12:00בשעה    21/8/2022ראשון      ,  לכתובת 

info@westnegev.org.il 7269274-073במס' טלפון:  מסמכיםיש לוודא קבלת ה  . 

 

אליו    הנספח  או   המסמך מס"ד 
 ההבהרה מתייחסת

וסעיף   מס' עמוד פרק 

 רלוונטיים 

נוסח 

 השאלה

     

     

     

 
         

  28/8/2022יום ראשון  מ   שאלות הבהרה וכן יפורסמו באתר האשכול לא יאוחרישלחו לכל השולחים  יתשובות  

 פניות טלפוניות לבירורים שאינם טכניים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את האשכול.  . 12:00בשעה 

 

 הבהרות .8

a. ו/או את    האשכול רשאי להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי

ובאחריות המציע להתעדכן באתר מעת לעת    הודעה על כך תפורסם באתר האשכול.  תנאי המכרז

   באתר. וטרם מועד ההגשה

b.   מובהר בזאת כי השירותים המחייבים את הזוכה הם אלו המפורטים להלן בבקשה להצעת המחיר

 ובנספחיה. האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר , או אף אחת מההצעות.  

c. בקבלת הזמנת עבודה חתומה.  מובהר, כי ביצוע העבודות נשוא הצעה זו מותנה 

d.   ישראלי בלבד כולל מע"מ. הצעות המחיר יוגשו במטבע 

mailto:info@westnegev.org.il
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e.   האשכול שומר לעצמו את הזכות לבטל בכל עת את הזמנת העבודה ו/או המכרז בהתאם לשיקול

 ולא תהייה למציע או לזוכה כל טענה ו/או דרישה או תביעה כנגד האשכול בשל כך.    דעתו הבלעדי

f. במשך    רכביםמס'  לרכוש  . האשכול שומר על זכותו  וחצי  שנה   הצעת המציע תהיה בתוקף למשך

  , כאשר אחוז ההנחה ינתן לפי מחיר המחירון המתעדכן התקופה האמורה במחיר ההצעה הזוכה

 .  על ידי היבואן

g.   .כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ, לא יחייבו את האשכול 

h. לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות    מבלי לפגוע באמור לעיל, האשכול ביוזמתו רשאי לתת הבהרות

שנפלו בו ו/או לבצע שינויים ו/או תוספות, לרבות להאריך מעת לעת את המועד להגשת ההצעות  

  48בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. הודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של האשכול וזאת עד  

 שעות לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.  

i. מעת לעת את אתר האינטרנט של האשכול, במטרה לבחון אם יש הודעות    באחריות המציע לבדוק

המפורסמים,   המסמכים  את  להצעתו  לצרף  וכן  זה,  מכרז  לגבי  מטעמו  שאלות  כלשהן  לרבות 

יחד עם כל מסמכי המכרז. המציע יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע להוראה  ותשובות הבהרה, 

 ממסמכי המכרז, כל עוד פורסמה באתר.  

j. ובהר כי האשכול אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא והוא רשאי לבטל את המכרז, מכל סיבה  י

 שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי.  

k.   כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז והשתתפות במכרז תחולנה על

 המציע.  

l.  .הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל ההוצאות ו/או את כל העלויות בהתאם למפרט המוצע   

m. חריות על הרכב תהיה כמקובל אצל היבואן הרשמי ועל פי הדיןא.  

n. רואי במכרז  לעילבעצם הגשת ההצעה  האמור  ומאשרים את  שמסכימים  כמי  המציעים    ,ם את 

 .וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול בעניין זה באופן מלא וללא כל סייג

o.   האשכול יהא רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר

 הערכת ההצעה.   התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת האשכול מונע 

p.   של איגוד  הינו  מערבי  נגב  רשויות  חברה    11אשכול  אשר  רשות  כל  ולכן  המערבי  בנגב  רשויות 

הרשויות   כיום  זה.  במכרז  להשתמש  המכרז(תוכל  חיי  במהלך  שתצטרף  רשות  )וגם  באשכול  

  רהט, אופקים, שדרות, נתיבות, מרחבים, שער הנגב, שדות נגב, חוף אשקלון, בני   -החברות הינן

 שמעון, אשכול, לקיה. 

q.  הרשויות החברות באשכול 11לאשכול נגב מערבי ושאר   מסגרתמכרז זה הינו מכרז  . 

r.  .האשכול שומר על זכותו לפצל ולהכריז על מס זוכים על פי שיקול דעתו 
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s.   רכב רכישת  ניהול  בכל  דמי  סך  יגבו  האשכול.    %3על  יגזרולטובת  אלה  ניהול  מגובה   דמי 

, לדוגמא אם הוזמן רכב במחיר של   )כולל מעמ ,אגרות ותוספות למינהם(    100,000החשבונית 

 .מהתשלום הסופי לספק דמי ניהול אלה יקוזזו,  ₪ 0003, יהיוהאשכול  דמי ניהול

 
 הבהרה: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד 

 
 
 
 
 

 
 

 בברכה,
 

 אורי פינטו 
אשכול נגב מערבי מנכ"ל   
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 א' נספח 

 לכבוד

 נגב מערבי  רשויות אשכול ערים  איגוד 

 ,ג.א.נ

  הנדון: הצהרת המציע והצעת מחיר לרכישת רכבי שטח
 

אנו הח"מ, מצהירים, כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז, והבנו את כך הדרישות הנוגעות במכרז וקיבלנו  .1

 את כל המידע הרלבנטי בקשר אליו. 

 היבואן הרשמי או סוכנות מורשה של היצרן או של היבואן הרשמי.  הינוהננו מצהירים כי ה  .2

בתוך   .3 שיוזמן  הרכב  את  לאשכול  נספק  במכרז  ונזכה  ככל  כי  מתחייבים  של   3אנו  הודעה  מיום  חודשים 

    .ניתן לתת הסתייגות בשל מצב הענף ולרשום את מועד הצפוי לאספקת כל רכב  -האשכול על הזכייה

 על מחיר המחירון המתעדכן. כאשר אחוז ההנחה שינתן ע"י המציע ינתן  וחצי  ההצעה תהיה בתוקף לשנה .4

 אחריות על הרכב תהיה כמקובל אצל היבואן הרשמי ועל פי הדין.  .5

 הכרוכות כאמור במכרז.  ההצעה כוללת מע"מ וכל ההוצאות הנלוות .6
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 להלן הצעת המחיר: .7

 

 תת דגם  דגם שם חברה 

יש למלא  

משך  

אחריות  

 לרכב 

יש למלא  

זמן 

אספקה  

 משוער  

% הנחה  

מוצעת  

ממחיר  

 מחירון

        xv XV 1.6 Classic סובארו

 xv XV 2.0 CROSS סובארו

STYLE 

      

 xv XV 2.0 סובארו

CROSSTREK 

      

 xv XV 2.0 סובארו

CROSSTREK 

LIMITED 

      

        FORESTOR FORESTER Z סובארו

        FORESTOR FORESTER X סובארו

        FORESTOR FORESTER XS סובארו

 FORESTOR FORESTER סובארו

SPORT  
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 תת דגם  דגם שם חברה 

יש למלא  

משך  

אחריות  

 לרכב 

יש למלא  

זמן 

אספקה  

 משוער  

% הנחה  

מוצעת  

ממחיר  

 מחירון

 EVOLTIS EVOLTIS סובארו

LUXURY 

      

 EVOLTIS EVOLTIS סובארו

LIMITED 

      

 OUTBACK  OUTBACK סובארו

LIMITED 

      

 OUTBACK  OUTBACK סובארו

LUXURY 

      

 NEW דאצ'ה 

DUSTER  

NEW 

DUSTER 1.33L 

 2X4טורבו בנזין 

  LAURÉATE ידני

      

 NEW דאצ'ה 

DUSTER  

NEW 

DUSTER 1.33L 

 4X4טורבו בנזין 

  PRESTIGE ידני
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 תת דגם  דגם שם חברה 

יש למלא  

משך  

אחריות  

 לרכב 

יש למלא  

זמן 

אספקה  

 משוער  

% הנחה  

מוצעת  

ממחיר  

 מחירון

 NEW דאצ'ה 

DUSTER  

NEW 

DUSTER 1.33L 

 2X4טורבו בנזין 

 'אוט

LAURÉATE  

      

 NEW דאצ'ה 

DUSTER  

NEW 

DUSTER 1.33L 

 2X4טורבו בנזין 

  PRESTIGE 'אוט

      

 NEW דאצ'ה 

DUSTER  

NEW DUSTER 

1.5L   טורבו דיזל

2X4 ידני 

LAURÉATE 

      

 NEW דאצ'ה 

DUSTER  

NEW 

DUSTER 1.5L 
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 תת דגם  דגם שם חברה 

יש למלא  

משך  

אחריות  

 לרכב 

יש למלא  

זמן 

אספקה  

 משוער  

% הנחה  

מוצעת  

ממחיר  

 מחירון

 4X4טורבו דיזל 

  LAURÉATE ידני

 HILUX 2X4+ ACTIVE טויוטה

 אוטומטי

      

       ידני  HILUX 4X4 ACTIVE טויוטה

 HILUX 4X4 ACTIVE טויוטה

 אוטומטי

      

 HILUX 4X4 טויוטה

ADVENTURE 

 אוטומטי

      

 HILUX 4X4 SAHARA טויוטה

 אוטומטי

      

חד קבינה ידני   D-MAX S איסוזו

4X2 

      

קבינה כפולה ידני   D-MAX S איסוזו

4X2 
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 תת דגם  דגם שם חברה 

יש למלא  

משך  

אחריות  

 לרכב 

יש למלא  

זמן 

אספקה  

 משוער  

% הנחה  

מוצעת  

ממחיר  

 מחירון

קבינה כפולה ידני   D-MAX S איסוזו

4X4 

      

קבינה כפולה   D-MAX  +LS איסוזו

 4X2אוטומט 

      

קבינה כפולה   D-MAX  +S איסוזו

 4X4אוטומט 

      

  D-MAX LS PREMIUM איסוזו

 4X4אוטומט 

      

  D-MAX LSE PREMIUM איסוזו

 4X4אוטומט 

      

 Inviteטרייטון ידני   Triton מיציבושי 

4X2 

      

 Instyleטרייטון  Triton מיציבושי 

4X2 

      

       Desert 4X4טרייטון  Triton מיציבושי 

       Dakar 4X4טרייטון  Triton מיציבושי 
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 תת דגם  דגם שם חברה 

יש למלא  

משך  

אחריות  

 לרכב 

יש למלא  

זמן 

אספקה  

 משוער  

% הנחה  

מוצעת  

ממחיר  

 מחירון

 Dakar SEטרייטון  Triton מיציבושי 

4X4 

      

 

 מחיר מקסימלי   –שרותים / אביזרים בתשלום 

  לפני מע"מ מציעהצעת מחיר  מע"מ מחיר מקס' בש"ח לפני אביזר  

 
 וו גרירה לטנדר  

                                       2,000    

 
 אמבטיה לארגז טנדר 

                                              
1,500  

  

 
 מיגון תחתון לטנדר 

                                              
1,500  

  

 
 קשת העמסה  

                                              
3,000  

  

 
 ארגז לטנדר+ חלונות+ דלת +נעילה 

                                              
7,500  

  

 
 גגון לרכב  

                                                  
750  

  

 
 התקנת דלקן אוניברסלי קורא ק"מ 

                                                  
350  

  

                                                   התקנת דלקן אוניברסלי (רגיל) לא קורא ק"מ  
100  

  

 

 ,בכבוד רב ובברכה

.__________________ 

 ]שם המציע[

 אין לבצע שינויים בשלב הגשת ההצעה 
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 נספח ב'  

 
 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה

ע או במקרה  להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המצי יש[

 ]של יחיד היחיד עצמו ובמקרה של שותפות כל השותפים 

 _____________ אני הח"מ, ______________ ת.ז. _____________, שכתובתי היא

 :מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן

 .גשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.זהצהרה זו ניתנת במסגרת ה .1

 :להלן) /__ שעניינו __________  ...........למכרז   ("המציעלהלן: ")  ________________

 .)"המכרז"

 ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור  .2

 המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע בהצהרה זו, תהווה הפרה יסודית של תנאי 

 יזכה במכרז, אי נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם

 - המציע ולביטול ההסכם על ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה

 .ת להתחדשות עירונית ו/או מי מטעמהמנהלכלפי 

 עירוני או עובד תאגיד  האשכולהצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד   .3

 אשר קובע   ,]נוסח חדש)לפקודת העיריות  (א) 174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  1.1

 :כדלקמן 

 או בעקיפין, על ידי עצמו   לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין פקיד או עובד של עיריה   (א )                  174 

  סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה - או שותפו או או על ידי בן זוגו                                 

 .המבוצעת למענה                                 

 ( ולהשלים את הסעיף הרלבנטינא לסמן  )הריני להצהיר כי  3.2

 :או אשכולאו בתאגיד עירוני השייך ל אשכול נגב מערביאיננו עובדים ב אנוכי ובן/בת זוגי  3.2.1          

 ( :נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי )הריני להצהיר כי  3.3

   .האשכוללמיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד  3.3.1         

   או בת, אח או    בן (,סב או סבתא)" בן זוג, הורה, הורה של הורה קרובלעניין הצהרה זו: "                  

 אחיינית, בן זוג של אח או אחות   ,, דוד, דודה, אחיין(חם או חמה)אחות, הורה של בן הזוג                   

 ;דוד/ה, בת דוד/ה  , בן (גיס/ה)אח או אחות של בן הזוג  (גיס/ה)                  

    אם יזכה)המציע   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין 3.4. 

ידוע   ולאאשכול ביני ו/או בין המציע לבין עובד ה כלשהו  , לא יוצר ניגוד ענייניםאשכולהלבין   (במכרז

 .מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין בעקיפין  האשכוללי כי עובד  
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 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור  .4

אשר קובע   ,]א(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש  111הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  4.1.  

 :כדלקמן

 חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש (א(א.  122

 לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או

 ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

 "יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין זה, "קרוב

  בת, אח או אחותבן זוג, הורה, בן או -

 י(: נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנט)הריני להצהיר כי   4.2

מהרשויות  באשכול נגב מערבי או למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר     4.2.1             

 השותפות לאשכול 

 או 

 :יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן    4.2.2             

._______________________________________________ 

._______________________________________________ 

._______________________________________________ 

 :לעניין ההצהרה בסעיף זה

 – , בן או בת, אח או(סב או סבתא)" בן זוג, הורה, הורה של הורה קרוב"

 דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אחות, הורה של בן הזוג (חם או חמה), 

 ;אח או אחות (גיס/ה), אח או אחות של בן הזוג (גיס/ה), בן דוד/ה, בת דוד/ה

 אם יזכה )מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע   4.3

 , לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין  האשכוללבין  (במכרז

בחברה  ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור בחברה החכ"ל או העיריה המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור 

 .יש נגיעה כלשהי להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין החכ"ל או העיריה

 

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים  .5

וזאת עקב   אשכולל הריני לאשר כי לא ידוע לי על כל מניעה שבדין המונעת ממני לתת את השירות   5.1 

 .ניגוד עניינים אישי או מוסדי 

   והריני לאשר כי   ,הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו   6.

 .כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון      

   אותי/ את המציע   אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד 7. 
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  ואפעל     האשכול במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של     

 .בהתאם להנחיותיה      

___________________ 

 חתימה 

 

 

 אישור

 '...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גבאני, 

 המוכר לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר שהזהרתיו כי  .................................

 בחוק אם לא יעשה/תעשה  עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים

 .כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני

___________________ 

 עו"ד ,
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 'ח גנספ

 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 

 להצהיר את אני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 :האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן

 _______________________הנני משמש כ________________ ב .1

 שם המציע                                תפקיד                                    

 .המציעהנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם  .2

 :לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן יש .3

o המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***; 

o  המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד 

 .ההתקשרות ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 ; 1976  -לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  (א)ב 1 –סעיף בעל זיקה" כהגדרתו ב"        *

 ; 11.10.01 – הורשע" הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  **   "

 או עבירה לפי חוק  1987 -  –עבירה" עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז "    ***

 1991 -עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

 לחוק להגברת האכיפה של   1ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות  1011  -דיני העבודה, התשע"ב 

 .בתוספת השלישית לאותו חוק

 – – תקשרות בעסקה בלא מכרז המועד שבו הוגשהמועד ההתקשרות" לעניין ה "   ****

 לגוף הציבורי ההצעה ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה הצעה 

 - .כאמור מועד ההתקשרות בעסקה

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן .4

o  להלן : "חוק (  1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9 –חלופה א' הוראות סעיף

 .מנהל התפעולאינן חלות על    )שוויון זכויות"

o  אותן  והוא מקיים  מנהל התפעוללחוק שוויון זכויות חלות על    9 –חלופה ב' הוראות סעיף. 

 :הרלוונטיות להלן - להמשיך ולסמן בחלופות המשנה יש לעיל  4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף   .5

o  עובדים  100 - -מעסיק פחות מ  מנהל התפעול(  1 )חלופה. 
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o  משרד העבודה    עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל 100 -מעסיק  מנהל התפעול(  2)חלופה

שווין זכויות,  לחוק   9סעיף  הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי

  .ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן

 במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

 לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה  (1  (לפי הוראות חלופה 

 לחוק שוויון  9 –הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף     (  2  )

 .זכויות, הוא גם פעל ליישומן 

למנכ"ל משרד    צהיר זהמתחייב להעביר העתק מת  מנהל התפעוללעיל  4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף   .6

עם החכ"ל (ככל שתהיה התקשרות   ימים ממועד התקשרותו   10העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  

 .)אמורכ

 .הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .7

______________ 

 חתימת המצהיר 

 

 

 אימות חתימה 

 

 , מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני (מ.ר. ________ )אני הח"מ _____________, עו"ד 

 מר/גב' ____________, ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

 האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את 

 .עיל בחתמו/ה עליו בפניתוכן תצהירו/ה ל

______________ 

 עו"ד  ______

 ( חתימה+ חותמת (


