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 אשכול רשויות נגב מערבי

 18/2022מכרז פומבי מס'  

 ברשת שותפים לחוסן לקבלת הצעות למיזמים  

 עבור אשכול רשויות נגב מערבי

 
 

 2022/18מכרז מס'   -מסמך א'  

 

1. " הנגב המערבי )להלן:  ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות האשכולאשכול רשויות  הינו איגוד   )"

ב מזמין לקבל    11-הפועל  המערבי  בנגב  שותפים  רשויות  ברשת  לפרויקט  למיזמים  הצעות 

 .  לחוסן

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

להבהרות .3 ובקשה  על  שאלות  לאשכול  ב-יועברו  מודפס  בכתב  המציעים  ליום  ידי  עד  לבד, 

מייל  12:00בשעה    14.7.22 לכתובת   ,info@westnegev.org.il 'במס השאלות  קבלת  . יש לוודא 

 .  073-7269274טלפון:  

  21.7.22  -תשובות ישלחו לכל השולחים שאלות הבהרה וכן יפורסמו באתר האשכול לא יאוחר מה .4

 פניות טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את האשכול.   17:00שעה  

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

מס'  מס' מכרז פ בלבד  18/2022ומבי  הגעה מראש.    –במשרדי האשכול    במסירה ידנית  יש לתאם 

  המועד האמור.  . לא תתקבל הצעה לאחר10:00בשעה    28.7.22ההצעה תוגש לא יאוחר מיום  

 .הודעה  תפורסםת המעטפות פתיח  מועד  עלפתיחת המעטפות תתבצע במשרדי האשכול  .6

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

 ההצעות.  

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

   המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו.  
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בכל   .9 האמור  את  ומאשרים  שמסכימים  המציעים כמי  את  רואים  המכרז  ההצעה  הגשת  בעצם 

וללא כל   באופן מלא  האשכול  ו/או תביעה כנגד  דרישה  וכמוותרים על כל טענה,  מסמכי המכרז, 

 סייג.

 בכבוד רב,                                                                                                            

 אורי פינטו,                                                                                                                         

 כולמנכ"ל האש                                                                                                                  
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 2022/18ז  מכר  –להציע הצעות  הזמנהמסמך  

 

 רקע .1

 

לחוסן  רשת  פרויקט 1.1 מיזם    שותפים  יחד עם משרדהינו  האשכול  ,  והרווחה   העבודה  של 

 היהודית, אשר מטרותיו הינן:    חברתי והסוכנות  לשוויון  המשרד

 

  בקרב,  ובחירום  בשגרה,  הקהילתי  והחוסן  המוכנות  לעודד שיתוף פעולה אזורי, לחיזוק .א

 באשכול;    החברות המקומיות  הרשויות

לבנות רשת אזורית, המחזקת את הקשרים בין עמותות, ארגונים, רשויות ושחקנים   .ב

בשגרה, ולאפשר את פעילותם המיטבית בזמני    הנגב המערבינוספים, הפועלים באזור  

 .  חירום ביחס לשלוש אוכלוסיות: אנשים עם מוגבלות , אזרחים ותיקים וצעירים

חלק  .ג לוקחים  בהם  מגזריים  רב  צוותים  שלושה  הוקמו  האחרונה,  השנה  במהלך 

לפי  פעלו  הצוותים  השלישי.  ומהמגזר  ממשלה  ממשרדי  מהרשויות,  שותפים 

יעד:   וצעיריםאנאוכלוסיית  ותיקים  אזרחים   , מוגבלות  עם  פעלו שים  הצוותים   .

לאיתור צרכים אזוריים בחירום ובשגרה עבור אוכלוסיות היעד בתחומי הבריאות,  

 החינוך, התעסוקה, התרבות והשירותים החברתיים.  

 האשכול מעוניין לקדם מיזמים שיתנו מענה עבור אוכלוסיות היעד בשגרה ובחירום.   .ד

האשכול  אשת קשר מטע    .ה ופיתוח באגף חברה   –ם    .אמונה אמבר, רכזת שותפויות 

 social@westnegev.org.il| דוא"ל:  0587847266טלפון: 

 

 

 עיקרי ההתקשרות:  2.2

 

מטרת הליך זה הינה לאפשר למציעים שונים, אשר ימצאו מתאימים לכך, לקחת חלק  .א

יובהר כי גם רשויות מקומיות החברות  .  בפרויקט ולהקים ולהפעיל מיזם כאמור לעיל

 באשכול יהיו רשאיות להשתתף בהליך זה.

מיזמים.   3.  התקציב יחולק לעד כולל מע"מ  ₪  178,000לטובת קידום המיזמים הוקצו   .ב

האשכול שומר על זכותו לקבוע את מס' המיזמים הזוכים  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  

אין באמור בהליך זה כדי ליצור התחייבות כלשהי מטעם האשכול בדבר היקף  ו  אם בכלל

חיצוני מטעם  מימון  בקבלת  דבר המותנה  המיזמים,  הפעלת  שיינתן לטובת  התקציב 

מיזם    שלה. יחד עם זאת, ככל שיתקבל מימון חיצוני מטעם משרדי הממשלה,משרדי ממ

 כולל מע"מ  ₪ 30,000סכום של  קצב במינימום  ויתשיזכה  

זכותו .ג כן, האשכול שומר על  לקבוע כשיר נוסף מעבר לשלושת    , אולם אינו חייב,כמו 

המיזמים שיזכו. במידה ועד לתקופה של חודשיים התקשרות עם אחד המיזמים לא תצא 

mailto:social@westnegev.org.il
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להתקשר עם המועמד שנבחר ע"י ועדת המכרזים    האשכולמכל סיבה שהיא, יוכל  לפועל 

 "ככשיר רביעי".  

ך שתנאי  , וזאת בכפוף לכגורמיםעל ידי מספר   הצעה משותפתלהגיש    םרשאיהמציעים   .ד

 "(. המוסמך השותף)להלן: " מהגורמיםלפחות אחד  על ידי   במלואם יתקיימוהסף  

של הצעה משותפת,   . במקרה 'גבנספח  עם הזוכה בהליך ייחתם הסכם בנוסח המצ"ב   .ה

ייחתם ההסכם עם השותף המוסמך כהגדרתו להלן, והוראות ההסכם יחייבו כל אחד  

 חתמו על ההסכם.מהשותפים, ביחד ולחוד, אף אם לא 

  תורכב  אשר,  האשכול  מטעם  מקצועית  ועדה  ידי  על יבחנו,  בהליך שיוגשו  ההצעות .ו

וכן נציגות מטעם רשויות  האשכול  מנציגי החברות באשכול, אשר    ומשרדי ממשלה, 

 .  ועדת מכרזיםולוהמלצותיכם  יגישו ממצאיהם 

ועדת המכ .ז ההצעות הזוכות בהליך הינה בסמכות  הסר ספק, קביעת  רזים של למען 

 האשכול.

 

 

 אשכולהמנכ"ל 

  מר אורי פינטו
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   הוראות למשתתפים במכרז  -מסמך א' 

 קבלת הצעות למיזמים לפרויקט ברשת שותפים לחוסן  הוא  עניינו של מכרז זה

 

  נשוא המכרז .1

 

מטרת הליך זה הינה לאפשר למציעים שונים, אשר ימצאו מתאימים לכך, לקחת חלק בפרויקט 

מצבי חירום לאוכלוסיית היעד )אנשים עם מוגבלות, אזרחים ותיקים  בולהקים ולהפעיל מיזם  

 .  (צעיריםואזרחים  

 

 

   מסמכי המכרז: .2

יחד ולחוד "מסמכי המכרז"    :המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, 

 הזמנה הגשת הצעות למכרז    - מסמך ההזמנה

 הוראות למשתתפים במכרז   -'  אמסמך  

 תצהיר על אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום –  2נספח א'  

 תצהיר העדר הרשעה  –  3נספח א'  

 תצהיר העדר קרבה משפחתית –  4נספח א'  

 תצהיר מציע על אי תאום מכרז  -   5נספח א'  

 

עמידה בתנאי סףמ   -'במסמך    סמך פירוט 

 תקציבי  ונספח ההצעה   - 1-מסמך ב'

 

 . נוסח ההסכם  -מסמך ג'
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   :תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 

ל אחד מהשותפים לפחות לעמוד בכל תנאי  ע-במידה ויש מספר מציעים המגישים הצעה משותפת .3.1

האסמכתאות,  כל  למכרז כאמור לעיל.  לגשת  "השותף המוסמך"  והוא יהיה  הסף המפורטים 

 .המוסמך  שותףוהמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו של   הניסיון  

 

מקומית, ר .3.2 עמותה/רשות  ו/או  שותפות  ו/או  שהינם תאגיד  במכרז מציעים  להשתתף  שאים 

הסף ב'(. יש)יש  הבאים:    העומדים תנאי  במסמך  ברשם  צילום  לצרף   לפרט  תעודת התאגדות 

   החברות או ברשם העמותות או תעודת זהות ליחיד.

 

שנים בפיתוח מיזמים חברתיים/ טכנולוגיים/עסקיים ו/או בייזום   5המציע הינו בעל ניסיון של   .3.3

מוגבלות, אזרחים ותיקים  או הפעלה של פרויקטים עבור אחד או יותר מקהלי היעד )אנשים עם 

 (.  2016-2021)בין השנים    וצעירים(

 

 (.  2019-2021בשלוש השנים האחרונות )בין השנים  למציע יש פעילות באזור הנגב המערבי   .3.4

 

עקרונות, בהיקף של עד  .3.5 הצעתו מסמך  ', ובו הצעה לפיתוח המיזם,  עמ  3המציע הגיש במסגרת 

  –אשר עומד בכל אחד מהקריטריונים המפורטים להלן  

 

 מתן מענה אזורי, או מענה מקומי שניתן להפוך לאזורי. .3.5.1

 

המיזם כולל אפשרות לשיתוף פעולה בין מגזרי וכולל לפחות רשות מקומית אחת המעוניינת   .3.5.2

 ביישום המיזם בתחומיה.

 

ם. במידה ויש רכיבים במיזם שפועלים גם בזמני שגרה,  המיזם נועד לתת מענה בשעת חירו .3.5.3

 יש לפרטם.  

 

או יותר משלוש האוכלוסיות שהוגדרו כקהלי יעד: אנשים עם   .3.5.4 המיזם יספק מענה לאחת 

 מוגבלות , אזרחים ותיקים וצעירים.

  

 מהות המיזם יכולה להיות חברתי/ טכנולוגי/  עסקי, או משולב.   .3.5.5

  

עותי מקהל היעד באזור, במספר רב ככל האפשר של רשויות  מיזם הנותן מענה לשיעור משמ .3.5.6

 יתרון. -
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לתקציב   .3.5.7 תקציביים, מעבר  לרבות מקורות  להמשכיותו  קיימא  ברת  תכנית  יציג  המיזם 

 המימון מטעם האשכול כפי שיפורט להלן.

 

המציע   אלא אם כןהמיזם לא יהיה מותנה במימון כוח אדם רשותי או מרכיב בינוי פיסי,  .3.5.8

 יצביע על מקורות מימון מתאימים לכך.  

 

 על המציע להגדיר במסמך העקרונות, מי יהיה אמון מטעם המציע על ניהול המיזם ויישומו.  .3.5.9

 

ולפי חוק  י חוק עובדים זרים  המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפ 3.6

   .אשכולבשנה שקדמה למועד ההתקשרות עם השכר מינימום  

חתום ומאומת ע"י להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יצרף   חתום על ידי המציע וכן 

 .2  כנספח א'"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה וע

לפי החוקים המפורטים בנספח   המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה   3.7

 . 3א'  

 

, וכן  צהיר חתום על ידי המציעלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יצרף להצעתו ת

ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה   .3  כנספח א'חתום ומאומת 

 

לעובד ו/או   נעדר  המציע 3.8 באשכול ו/או ברשות מקומית מאשכול קרבה משפחתית  בעל תפקיד 

 . רשויות נגב מערבי

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום בנוסח המצ"ב 

  .4כנספח א'  למסמך זה 

הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם למציע אין   3.9

   אחר במכרז. ציעעם מכלשהו  או קשר  ו/למכרז  

להוכחת עמידתו בתנאי זה, המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום בנוסח המצ"ב למסמך  

   .5כנספח א'  זה 
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 חינת ההצעות: ב 4

 

המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה שלא תעמוד בשלב ראשון תערך בדיקה של עמידת   4.6

השלמת  להורות על  האשכול  כדי לגרוע מסמכות  באמור  לדיון. אין  תובא  ההגשה, לא  בתנאי 

 מסמכים.

 

בשלב שני, ההצעות הכשרות יבחנו על פי התרשמות הועדה המקצועית מהמיזם המוצע, בהתאם   4.7

 לפרמטרים שלהלן:  

 

אמת  #

 המידה

 ניקוד מרבי ומתן הניקוד הבחינהאופן 

ניסיון  . 1

 המציע

כל  המפורט בנספח ב עלעל פי 

מיזם/ פרויקט  מעבר לנדרש 

 5בתנאי הסף יינתן ניקוד של 

 נקודות, ועד לניקוד המירבי.

 

 נקודות 15

התרשמות  . 2

ממסמך 

העקרונות 

שצורף 

 להצעה

ומהנספח 

 התקציבי 

חדשנות המיזם והיותו מספק  . א
 –מענה איכותי לאוכלוסיות היעד 

 נקודות.  20ד ע
הוא שותפות בין יותר המיזם  .ב

יכול להיות מורחב מארגון אח ו
לרשויות נוספות ולספק מענה 

 .נקודות 15 עד  – אזורי
גורמי מימון  וםאשר ירת םמיז .ג

 – נוספים ויוכיח מינוף תקציבי 
  נקודות. 15עד 

מענה ליותר  ןמיזם אשר ית .ד
)גיל  מאוכלוסיית יעד אחת

עד  – שלישי/צעירים /מוגבלויות(
 נקודות.  10

כמות גבוהה מיזם שייתן מענה ל .ה
קהל היעד של אנשים מתוך 

במספר רב ככל האפשר  ,באזור
 . נקודות 10עד  –של רשויות 

 

 נקודות 70

ראיון  . 3

למנהלי 

 המיזם

התרשמות הוועדה המקצועית  . ו
דתו במטרות מאופי המיזם ועמי

 התוכנית

15 
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 פסילה 5

 

זה ככתבם   5.6 בהוראות הפסילה המפורשות לעיל, אי מילוי אחר הוראות/תנאי מסמך  מבלי לפגוע 

 עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 

 

  דרישות פרטים מהמציע: 6

 

רשאי  האשכול   6.1 והמקצועיותיהא  נוספים בדבר אפשרויותיו הכספיות  פרטים   לדרוש מהמציע 

רשאי עמו,    ולהתקשרותכתנאי   ו/או האשכול יהא  כל מידע ו/או מסמך  לחקור ולדרוש ממציע 

ניסיונו, מומחיותו כשירותו,  שיידרש להוכחת  לביצוע   ,אישור  והתאמתו  שלו  המימון  יכולת 

 , גם לאחר פתיחת ההצעות.  נשוא המכרז  המיזמים

 

. במקרה בו מציע  ואת מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעת  לאשכולהמציע יהיה חייב למסור   6.2

להסיק מסקנות לפי   ת המכרזיםוועדת יסרב למסור מסמך, אישור או מידע כאמור, תהיה רשאי

 .ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה

 

 

  הצהרות המציע: 7

 

סכם  כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז והה,  הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז 7.1

ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם. כל טענה  

הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא -בדבר טעות או אי

  תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 

ליו, ו/או תנאי כלשהו מתנאי ור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אאס 7.2

   המכרז ו/או ההסכם.

 

 

רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע התנאי המכרז    אשכולה 7.3

   ולפסול את הצעת המציע.
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  רכוש האשכול –מסמכי המכרז   8

והם נמסרים למציעים ם  של האשכול וקניינ םמסמכי המכרז הינם רכוש למטרת  הבלעדי, 

 פי מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת.  -על  אשכולהגשת הצעות ל

  שאלות הבהרה  / הבהרת מסמכי המכרז 9

 

  כאמור  האשכול שלבמייל לדוא"ל  –בכתב  יודיע המציע    12:00בשעה    2214.7.  יוםיאוחר מלא  9.1

ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר מובנו של סעיף או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז     לעיל

   או הנוגע לפרט כלשהו במפרטי המכרז.

 

להבהרות 9.2 בלבד ע"פ הטבלה   WORDקובץ ידי המציעים ב-יועברו לאשכול על  שאלות ובקשה 

עד ליוםהמופיע מטה יש לוודא    info@westnegev.org.ilלכתובת מייל  ,12:00בשעה    14.7  , 

 .  073-7269274במס' טלפון:   מסמכיםקבלת ה

 

אליו   הנספח או  המסמך מס"ד
 ההבהרה מתייחסת

פרק וסעיף   דמס' עמו

 רלוונטיים 

 נוסח השאלה

     

     

     

 

 

 21.7.22יום  תימסר לו תשובת האשכול בכתב, לא יאוחר מ,  המציע הודעה כאמור לעילסר  מ 9.3

 . 17:00בשעה  

   מציע יצרף את ההודעה ואת התשובות כאמור לעיל, להצעתו כחלק בלתי נפרד מהצעתו.ה 9.4

 

באתר האינטרנט של האשכול וכן ישלח עותק בדואר    21.7.22יפרסם את התשובות ב    האשכול 9.5

   אלקטרוני לכל כל מי שביקש את מסמכי המכרז.

 

ציע לא יהיה רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות כלשהם אלא אם התשובות ניתנו לו מ 9.6

   בלתי נפרד מהצעתו., כאמור בסעיף זה, והן צורפו להצעתו כחלק  ידי האשכול-על במייל

 

mailto:info@westnegev.org.il
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  הגשת ההצעות, מועדים 10

 

מכרז  " את ההצעות יש למסור ביד במעטפה סגורה בתיבת המכרזים במשרדי האשכול, בציון 10.1

 על גבי המעטפה.   ""18/2022פומבי מס'

 

 

במסירה    האשכול    במשרדי  0001:שעה   28..227 יוםמועד האחרון להגשת ההצעות הוא עד ה 10.2

 בלבד.   ידנית

לכתובת משרדי האשכול רחוב    073-7269274בטלפון  המסירה הידנית תתבצע בתיאום מראש 

 נתיבות. 8סמילו 

 .  לא תתקבל הצעה לאחר המועד כאמור לעיל

 

   ובת הזוכה במכרזח 11

 

יהא עליו לחתום על   ככל והאשכול יבקש חתימתו בשנית,  ,("הזוכהלהלן: ")זכה המציע במכרז   11.1

ימים מתאריך הודעת    7כשהוא חתום, תוך  אשכול  ולהחזירו ל,  על כל נספחיו(  מסמך ג')ההסכם  

 .  לזוכה בדבר זכייתו במכרז  אשכולה

 

רשאי להתקשר  אשכולהא הי, כולם או חלקםלעיל,  א ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים ל 11.2

הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או   ופי ההסכם וזאת לפי שיקול דעת-על  עם מציע אחר

 . עם מציע אחר במקומו  אשכולשל ה  ועה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותתבי

את ההפרש שבין   אשכולעם מציע אחר כאמור לעיל מתחייב הזוכה לשלם ל אשכולקשר ההת

  .  לבין הצעתו  אשכולידי ה-ההצעה שנבחרה על

 

זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול כנגד הזוכה עקב הפרת אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל  11.3

   ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

 

 .בקבלת הזמנת עבודה חתומה מובהר, כי ביצוע העבודות נשוא הצעה זו מותנה 11.4
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האשכול ו/או רשויות האשכול יהיו רשאיות לפעול בכל הליך חוקי לקבלת השירותים, לרבות   11.5

נפרדים או הליכי הצעות מחיר וכיו"ב, בתשומת לב לתוצאות המכרז ו/או היבטי מימון    מכרזים

 ו/או כל שינוי ככל שיחול בעתיד.  

 

 ת הבהרו 12

 

ו/או את   האשכול רשאי להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי 12.1

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

  וטרם מועד ההגשה באתר.

ב 12.2 המפורטים להלן  הזוכה הם אלו  .  ו ובנספחי מכרזמובהר בזאת כי השירותים המחייבים את 

 האשכול אינו מתחייב לקבל אף אחת מההצעות.  

  בכפוף.  באשכול  המאשר  הגורם  ידי  עלהחשבונית    אישורמיום    45תנאי תשלום : שוטף +   12.3

 לקבלת תשלום ממשרדי הממשלה ובהתאם לחוק מוסר תשלומים.

וכל הוצאה אחרת הקשורה    היזםיובהר כי התמורה המפורטת בהצעה כוללת את כל הוצאותיו של   12.4

 לצורך ביצוע העבודות כאמור בהסכם זה, ולא תהיה לספק דרישה לתשלום נוספת על הצעתו.

 כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ, לא יחייבו את האשכול. 12.5

מבלי לפגוע באמור לעיל, האשכול ביוזמתו רשאי לתת הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות   12.6

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

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

 שעות לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.  

טרה לבחון אם יש הודעות  באחריות המציע לבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט של האשכול, במ 12.7

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

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

 ממסמכי המכרז, כל עוד פורסמה באתר.  

ה שהיא והוא רשאי לבטל את המכרז, מכל סיבה  יובהר כי האשכול אינו מתחייב לקבל כל הצע 12.8

 שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי.  

 ,בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל 12.9

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

 כר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחדהבהרה: המכרז נכתב בלשון ז

 

 בכבוד רב,                                                                                                 

 

 אורי פינטו,                                                                                                                        
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 ולמנכ"ל האשכ                                                                                                                   

 

 תצהיר לעניין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום  – 2'  אנספח  

_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי    אני הח"מ __________ ת.ז. 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

ה .1 עם  להתקשר  המבקש  הגוף  שהוא  בשם _________________  זה  נותן תצהיר    אשכולהנני 

 .  מציעמוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם ה______ והנני  (. אני מכהן כ_________"מציעה)להלן: "

   (במשבצת הנכונה  Xלמילוי ולסימון  ) .2

 כיפת ניהול )א  לחוק עסקאות גופים ציבוריים (א)ב2כהגדרתו בסעיף )ובעל זיקה אליו   מציע ה

התשל"ו זרים כדין,  עובדים  מינימום והעסקת  שכר  מס,  חובות    ( 1976-חשבונות, תשלום 

הורשעו((  "זיקהבעל  להלן:"   עובדים זרים    לא  חוק  בעבירה לפי  חלוט  איסור  )בפסק דין 

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

 .    1987 –התשמ"ז 

 בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי   והורשעובעל זיקה אליו   מציע ה

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

 .   1987  –או חוק שכר מינימום, התשמ"ז   1991

בפסק דין חלוט ביותר    הורשעואו בעל זיקה    מציעבמקרה שה  (במשבצת הנכונה  Xלמילוי ולסימון ) .3

-תשנ"א, ה(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים  

 : 1987 –או חוק שכר מינימום, התשמ"ז   1991

  הייתהההרשעה האחרונה בחוק    לא  ההתקשרות כהגדרתו  )להלן:  בשנה שקדמה למועד 

 "(.  מועד ההתקשרות"

 בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.   הייתההרשעה האחרונה  ה 

כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום   "הרשעה"ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה   .4

  .   (2002באוקטובר   31)  כ"ה בחשוון התשס"ג

   שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  זהו .5

__________________           

 המצהיר

 



 הצעות למיזמים לפרויקט ברשת שותפים לחוסן  18/2022מכרז פומבי מס' 
 

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 33מתוך  14עמוד 

 אשכול. הכל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©

 

עו"ד  אישור 

  '______ עו"ד, מר/גב_____הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני ___   

_________,  ______________________ נושא ת.ז.  שמספרה ______________

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

וחתמ/ה עליה בפני.צהרתו/אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות ה  ה דלעיל 

 

 חתימה וחותמת עו"ד

 

 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה –  3 'א  נספח

   

אני הח"מ __________ ת.ז ._______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 :   ן, מצהיר/ה בזה כדלקמןלא אעשה כ םבחוק א םהקבועי  םאהיה צפוי לעונשי

  אשכולה  םהמבקש להתקשר ע ף _________________ שהוא הגו םבשתצהיר זה ן  הנני נות .1

ם ת לתת תצהיר זה בש/ךכ_______________ והנני מוסמן : "המציע"(. אני מכה  ן)להל

 המציע.   

בחוק עסקאות גופיהמציע  .2 : "בעל    ן)להל  1976-, התשל"וםציבוריים ובעל זיקה אליו )כהגדרתו 

האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד   םהשני  3ירות ב זיקה"( לא הורשעו ביותר משתי עב

זה בגי ןלמועד האחרו    :  ןלהל  םהמפורטי  החוקיםהפרת   ןלהגשת הצעות למכרז 

 חוק שמירת הניקיון -

 החוק למניעת מפגעים סביבתיים -

   חופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית. ןמת -

   לחוק חופשה שנתית.  11-ו  10דמי חופשה לפי סעיפי    םתשלו -

   לחוק חופשה שנתית. 13  ףחופשה לפי סעי ןפדיו  םתשלו -



 הצעות למיזמים לפרויקט ברשת שותפים לחוסן  18/2022מכרז פומבי מס' 
 

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 33מתוך  15עמוד 

 אשכול. הכל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©

סעי - היתר לפי  בלא  או  מותרת  נוספות שאינה  בשעות  העבדה  עבודה    לחוק שעות  6  ףאיסור 

   ומנוחה.

בהתא - במנוחה השבועית שלא  נוספות או  בשעות  העבדה  היתר  םאיסור  לפי    ןשנית  להוראות 

  הוראות הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה.

   וק שעות עבודה ומנוחה.דלח  9  ףאיסור העבדה במנוחה שבועית בלא היתר, לפי סעי -

עבודה ומנוחה.  16  ףגמול שעות נוספות לפי סעי  םתשלו -    לחוק שעות 

   לחוק שעות עבודה ומנוחה.  17  ףגמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעי  םתשלו -

העבודה הקבועות בסעי -   לחוק עבודת הנוער.  20  ףאיסור העבדת נער מעבר לשעות 

   לחוק עבודת הנוער.  21  ףאיסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעי -

  לחוק עבודת הנוער.  24  ףאיסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעי -

   עבודת הנוער. לחוק  25 ףלהוראות היתר לפי סעי  םא בהתאאיסור העבדת נער בעבודת לילה של -

ניכוי סכומי - עובד לפי סעי  םאיסור  הגנת השכר    25  ףמשכרו של  היה   םהסכומי  כשניכוי  –לחוק 

   או לפי הוראותיו.  ןביזמת המזמי

   א לחוק הגנת השכר.25  ףשנוכו ליעד, לפי סעי םהעברת סכומי -

   לחוק הגנת השכר.(  1()1ב)ב25  ףאיסור הלנת שכר לפי סעי -

   .  םלפי חוק שכר מינימו  םשכר מינימו  םתשלו -

 ף  קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעי םלפי הסכ  םשכר מינימו  םתשלו -

   .1957, התשי"ז םיד)ב( לחוק הסכמי קיבוציי33

                            פנסיה.  ןמכוח צווי הרחבה בעניי םתשלומי -

הפרות של דיני העבודה    שלושבשל יותר מ  םכספיי  םלא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומי .1

   להגשת הצעות למכרז.  ןהאחרונות שלפני המועד האחרו  םבשלוש השני



 הצעות למיזמים לפרויקט ברשת שותפים לחוסן  18/2022מכרז פומבי מס' 
 

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 33מתוך  16עמוד 

 אשכול. הכל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©

ממינהל אישור ן נית  םכספי כהפרה אחת, א םהוטל עיצו ןזה יראו מספר הפרות שבגינן  לעניי

ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל  

 לו שכר.      םבסיסה משתל

שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת   זהו 

.                                                                                                    ____________________ 

 המצהיר            

עו"ד  אישור 

מר/גב'  ,  ____ עו"ד______________________ הופיע בפני ____ם הנני מאשר כי ביו

_________,  _____________נושא ת.ז.  שמספרה   __________________________

לא   םבחוק א  םהקבועים  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשי

וחתמ/ה עליה בפני.    ןת/יעשה כ אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל   ,  

                                                    

 _______________________, עו"ד   

 

 

 קרבה משפחתיתתצהיר בדבר היעדר  -4 'א  נספח

_______________ ל אחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ __________ ת.ז. 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

)להלן: הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם האשכול   .1

 מציע.  (. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם ה"המציע"

 הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או  א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  2.1

האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או משותפו, או תאגיד שיש לאחד 

בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם השאחד מהם מנהל או   ; לעניין זה,  עירייהעובד אחראי 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."  –"קרוב"  



 הצעות למיזמים לפרויקט ברשת שותפים לחוסן  18/2022מכרז פומבי מס' 
 

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 33מתוך  17עמוד 

 אשכול. הכל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות  12כלל   2.2

לעניין זה, "חבר  הקובע: "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומי ת; 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל   –מועצה" 

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1שליטה" ו"קרוב" בסעיף  

)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע  174סעיף   2.3

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה  -פין, על ידי עצמו או על ידי בןאו מעוניין, במישרין או בעקי

 ובשום עבודה המבוצעת למענה."  עירייהשנעשה עם ה

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   .3

לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אין  ת הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול  ובין חברי מועצ 3.1

 זולת ככל שמפורט להלן במפורש.    ,ואף לא סוכן או שותף

, קרובו, סוכנו או מבין מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול חבר מועצהאין  3.2

שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו  

 .שמפורט להלן במפורשזולת ככל  ,  הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו

,  זוג, שותף או סוכן העובד ברשות מהרשויות החברות באשכול או במוסדות האשכול   –בן  אין לי   3.3

 זולת ככל שמפורט להלן במפורש.  

 

שקיימת לצלעיל,    כמפורט  קירבה  ככל  כולל  סוג  את  ייןיש    הרשות  שם  פירוט  הקרבה, 

  :האשכול  י"ע  תבחן והיאהרלוונטית,  

 

ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, ידוע לי כי   .4

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

הנני מתחייב להודיע  ו,  זכמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי   .6

 .מיד עם קרות השינויאשכול  על כך ל

( לפקודת העיריות,  3א )ב( )122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף   .7

  היתרמחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות ובלבד שה  2/3לפיהן מועצת האשכול ברוב  

 ותנאיו פורסמו ברשומות.

   שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . וזה .8

 _____________________ 

 המצהיר            



 הצעות למיזמים לפרויקט ברשת שותפים לחוסן  18/2022מכרז פומבי מס' 
 

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 33מתוך  18עמוד 

 אשכול. הכל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©

עו"ד  אישור 

מר/גב'  ,  ____ עו"ד______________________ הופיע בפני ____ם הנני מאשר כי ביו

_________,  _____________נושא ת.ז.  שמספרה   __________________________

לא   םבחוק א  םהקבועים  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשי

וחתמ/ה עליה בפני.    ןת/יעשה כ אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל   ,  

                                                    

   _______________________, עו"ד 

  



 הצעות למיזמים לפרויקט ברשת שותפים לחוסן  18/2022מכרז פומבי מס' 
 

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 33מתוך  19עמוד 

 אשכול. הכל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©

 אי תיאום מכרזתצהיר בדבר   –  5 'א  נספח

_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  אני הח"מ __________ ת.ז. 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

)להלן:  הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם האשכול   .1

אני מכהן כ_________"המציע" המציע במכרז זה.  ______  (.  הנני  במציע והנני אחראי להצעת 

 מציע.  מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם ה

 

 קבלני המשנה המפורטים להלן:תקשר עם  לההמציע    בכוונתבמסגרת הצעת המציע,   .2

 

 _________     ________שם קבלן המשנה: _____

 ________________________תחום העבודה :  

 פרטי יצירת קשר: ______________________

 

 _________     ________שם קבלן המשנה: _____

 תחום העבודה: ________________________

 פרטי יצירת קשר: ______________________

אחר במכרז בנוגע להצעתם שתתף הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם מאין למציע   .3

או משתתף פוטנציאלי אחר, למעט קבלני המשנה    אחר במכרזמשתתף עם כלשהו  או קשר  ו/למכרז  

 לעיל.   2אשר צוינו בסעיף  

באופן עצמאי, ללא התייעצות, ציע  הוחלטו על ידי המציע המחירים המופיעים בהצעת המויודגש,  .4

למעט קבלני המשנה אשר צוינו  , אלי אחרהסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנצי

 לעיל.   2בסעיף  

הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או  .5 המחירים המופיעים בהצעה זו לא 

  2תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף  

 לעיל. 

 מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  לא הייתי מעורב בניסיון להניא   .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.   .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

דין ודב .9 נעשית בעקבות הסדר או  בתום לב ולא  התאגיד מוגשת  רים עם מתחרה או הצעה זו של 

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.  



 הצעות למיזמים לפרויקט ברשת שותפים לחוסן  18/2022מכרז פומבי מס' 
 

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 33מתוך  20עמוד 

 אשכול. הכל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©

לא הורשע בארבע השנים  ציע המלמיטב ידיעתי, המציע לא מצוי בחקירה בחשד לתיאום מכרז וכן  .10

 .  האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים

יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי חוק ההגבלים  אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז  .11

  . 1988-תשמ"חההעסקיים, 

 

 

  שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . וזה .12

         

 _____________________ 

 המצהיר            

עו"ד  אישור 

מר/גב'  ,  ____ עו"ד______________________ הופיע בפני ____ם הנני מאשר כי ביו

_________,  _____________נושא ת.ז.  שמספרה   __________________________

לא   םבחוק א  םהקבועים  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשי

וחתמ/ה עליה בפני.    ןת/יעשה כ אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל   ,  

                                                    

 _______________________, עו"ד   

 

 

  



 הצעות למיזמים לפרויקט ברשת שותפים לחוסן  18/2022מכרז פומבי מס' 
 

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 33מתוך  21עמוד 

 אשכול. הכל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©

 עמידה בתנאי הסף   -נספח ב'

 

על מציע אחד לפחות לעמוד בתנאי הסף והוא יהיה  -במידה ויש מספר מציעים המגישים הצעה משותפת

 השותף המוסמך.  

 

 עבור כל שותף בהגשה יש למלא נספח זה בנפרד

 

 הארגון המגיש:  

 המגיש הוא:  

  תאגיד 

  שותפות 

 עמותה 

 רשות מקומית 

 

 

 פירוט הניסיון של המציע: 

 

ייזום או    אועסקיים   \טכנולוגיים\חברתיים(  2016-2021מחמש השנים האחרונות )מיזמים   3פירוט של 

 (., אזרחים ותיקים וצעיריםאנשים עם מוגבלות  הפעלה של פרויקטים עבור אחד או יותר מקהלי היעד )

באיזה שנים  שם המיזם
 הוא פעל

 השותפים במיזם   מטרת המיזם   קהל היעד
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  (  2019-2021)  שנים האחרונותשלוש הפירוט הניסיון של המציע בפעילות באזור הנגב המערבי ב

 מיזמים הפועלים באזור.   3יש למלא 

 )רשויות מקומיות אינן צריכות למלא סעיף זה(

 

באיזה   שם המיזם
שנים 
הוא 
 פעל

בנגב  באיזה רשויות   מטרת המיזם קהל היעד
המערבי המיזם  

 פועל
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 נספח תקציביההצעה ו - 1 -ב'נספח  

 ,לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי

______________ 

 ,ג.א.נ

  הצעות למיזמים לפרויקט לרשת שותפים לחוסןהנדון:  

 

 נספח הצעה להליך

 

 :_______________ :שבנדון, להלן הצעה מטעםבהתאם לתנאי ההליך  

 ._______________ :שם המציע

 ._______________ :מספר זיהוי

 ._______________ :לגבי תאגיד: שם מורשה החתימה בשם התאגיד

 .לגבי תאגיד: מצורפת בזאת תעודת התאגדות

 

תקציב מבוקש  מימון עצמי כולל  תקציב  פעולה

במסגרת קול קורא  

 זה
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 סה"כ תקציב נדרש: __________________ 

 

 ,בכבוד רב ובברכה

.__________________ 

 ]שם המציע[

 אין לבצע שינויים בשלב הגשת ההצעה
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 הסכם   –מסמך ג'  

 למיזם לפרויקט ברשת שותפים לחוסן חוזה 

 

_____ בשנת  בנתיבותשנערך ונחתם   ביום ____ בתאריך   ,____ 

נגב מערבי  אשכול    בין:     רשויות 

    נתיבות   8רח' יוסף סמלו 

("                                                      ("המזמיןו/או " "אשכולהלהלן: 

  מצד אחד;

  

  

 לבין:   __________________________    שם: 

    _____________________  _____ ח.פ.   

    כתובת:_______________________     

    טלפון:________________________    

    פקס: _________________________   

    

 

 על חוזה זה המציע המוסמכים להתחייב ולחתום בשם  

 

 מצד שני;(                                         "היזם"-להלן)

 

 

לקבלת הצעות  "( המכרז)להלן " 18/2022' והאשכול הזמין לקבל הצעות במכרז פומבי מס הואיל:

 למיזמים לפרויקט ברשת השותפים חוסן;

 

" יזםוה  והואיל: במסגרתו  "( על סמך המכרז ומסמכי המכרז ההצעההגיש הצעתו למכרז )להלן: 

 הציע את המיזם וביקש להתקשר עם האשכול לשם כך;  

 

   ; והצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה  והואיל:
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 הצדדים להתקשר במסגרת הסכם זה ולהלן.  וברצון   והואיל:

 

 , הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכך
 
 

 כללי .1
נספחיו ומסמכיו,  המבוא להסכם זה,   .1.1 כל הוראות המפרט, הנספחים וחיובי  המכרז וכל 

 . יזםמהווים חלק אחד ובלתי נפרד מן ההסכם ומחייבים את ה  –האמורים בו  יזםה

יהיו תקפים  .1.2 כאמור לא  זכות  ו/או שינוי של  מזכויותיו  זכות  צד לחוזה על  ויתור של  כל 

אלא אם נעשו בכתב. הימנעות צד לחוזה מעשיית שימוש בזכות מזכויותיו לא תיחשב 

 כויתור מצדו על הזכות האמורה. 

על   ע נמנ .1.3 או ל"חוזה זה או עפ  פיצד לחוזה מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו  א י הדין, 

 השתמש בזכות כאמור במועד, לא יחשב הדבר כויתור מצידו על הזכות האמורה. 

 

 הגדרות לצורך הסכם זה .2

 

 האשכול.    -"המערבי  הנגב  ישובי  אשכול"

 .לקבלת הצעות למיזמים    18/2022 מכרז פומבי מס' -"מכרז"

 המיזם שזכה במכרז.   -"המיזם"

 

 מהות ההתקשרות והעבודות המבוקשות   .3

 

ביצוע המיזם כפי שזכה    האשכול מאת  עצמו  על מקבל  יזםוה יזםל בזאת וסרהאשכול מ .3.1

 על פי הוראות הסכם זה.במכרז. ו

 

 הצהרות, הסכמות והתחייבויות הצדדים   .4
 

מצהיר שברורים ונהירים לו כל תנאי ההסכם, וכי קיבל מהאשכול לשביעות רצונו  יזםה .4.1

כל מידע שביקש ושיש בו כדי להשפיע על ביצוע העבודות וקיום יתר ההתחייבויותיו וכן  

ובדק את כל הגורמים המשפיעים על ביצוע כל אלה וההוצאות הכרוכות בכך.    ןיודע, בח
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ת ו/או טענות כלפי האשכול עקב אי ידיעת או הכרת  לא יוכל לבסס תביעות כספיו יזםה

 תנאי כלשהו הקשור בביצוע התחייבותו. 

 

 .  האשכולתהיה כפופה לפיקוח   יזםעבודת ה .4.2

 

מצהיר כי   יזםמצהיר כי קרא ולמד היטב את מסמכי המכרז והשירות הנדרש. ה יזםה .4.3

הבין את השירות הנדרש ממנו במסגרת הסכם זה, וכי האשכול מסר לו את כל הפרטים 

 ם וקידום והפעלת המיזם. והמידע לצורך מתן השירותי

 

מתחייב לבצע את העבודות בנאמנות, במומחיות, תוך השקעת מירב המאמצים   יזםה .4.4

 .דין ונוהגוהכישורים, תוך ניצול הידע הנדרש לביצועם בהתאם לכל  

 

 בטיב ובמועד שיקבעו לו ע"י האשכול.   המיזםמצהיר כי הוא מסוגל לבצע את  יזםה .4.5

 

הקשור  יזםה .4.6 מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל 

   מיזם שהציע.  ההקמת והפעלת הו למתן השירותים

 

חוקים,    יזםה .4.7 דין,  העבודות תוך שמירה קפדנית על כל  הוא מתחייב לבצע את  מצהיר כי 

המקצוע הנהוגים באותו ענף או תחום וכל  הצווים, התקנות, התקנים, הוראות הגין, כללי 

 ע"י האשכול.    יזםהוראה בכתב שימסרו מעת לעת ל

 

היקף העבודה   האשכול .4.8 את  הבלעדי להקטין או להגדיל  שיקול דעתו  זכותו לפי  שומר על 

פי הסכם זה אף לאחר חתימתו של הסכם זה בעניין זה   יזםלו  שעל  לא תהיינה לו טענות 

 ו/או דרישות ו/או תביעות.  

 

יהיה רשאי להעביר זכויותיו והתחייבויותיו בהתאם לחוזה זה, כולן או חלקן, לכל    האשכול .4.9

ה יזםה  בהסכמת  צורך  ללא  משפטי  גוף  או  אדם זכויותיו של  פי יזםובלבד שלא יפגעו   על 

ו להסב לאחר אלא יהא רשאי להסב את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה,  יזםזה. ה חוזה

למשכן או למסור או לשעבד לאחר את זכויותיו   אולהעביר  החוזה או כל חלק ממנו, או  את
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לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, אלא על פי הסכמה מפורשת מראש ובכתב   התחייבויותיואו /ו

 .  מהאשכול

 

   הפעילות הנדרשת .5

 לעמוד בהקמת והפעלת המיזם כפי שהציג לאשכול   נדרש יזםה 5.1

, ככל שידרש, בכדי להקים יעסיק לצורך ביצוע העבודות ציוד וצוותי עובדים מיומנים וכשירים  יזםה 5.2

והכרוך   הנלווה  כל  לרבות  יידרש  אם  האדם  כוח  גיוס  ספק,  הסר  למען  ולהפעילו.  המיזם  את 

 בהעסקתם יהיה באחריותו ועל חשבונו של היזם.  

 .  זה  בהסכם בועההק התמורה  על נוספת  כספית  לתמורה  זכאי  יהיה  לא יזםה 5.3

 

    דרכי ביצוע ולוח זמנים לביצוע העבודה 6

 

, וכן על היזם להגיש  30.09.2022 מועדל עדשל המיזם  מתחייב להגיש תוכנית מפורטת   היזם 6.1

חיוב שיגיע לאחר מועד זה לא   31.10.22חשבוניות מס לתשלום בעבור כלל הביצוע עד ליום 

   האשכול.יכובד ולא יועבר בעבורו תשלום על ידי  

העברת התמורה בפועל בעבור המיזם תהיה בכפוף לאישור ביצוע המיזם באופן מלא על ידי  6.2

 .  8.2האשכול ובכל מקרה בהתאם לתנאי התשלום הנהוגים באשכול סעיף  

 יוותר בידי האשכול ועד לסיום המיזם.   למיזם, מהתשלום 30%בכל מקרה  6.3

כי עמד בכל התחייבויותיו על פי הסכם סיום המיזם יחשב  רק לאחר שהאשכול יאשר ליזם   6.4

 זה ועל פי תנאי המכרז וכי ההתקשרות הגיעה לסיומה.  

 

   מעסיק-העדר יחסי עובד 7

וכי   יזםהתחייבויותיו לפי הסכם זה הוא משמש  בביצוע מצהיר, כי   יזםה 7.1 עצמאי ובלתי תלוי, 

אין בין האשכול לבינו ו/או לבין כל אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, 

 יחסי עובד מעביד.  
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לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה,  יזםמצהיר כי כל העובדים שיועסקו מטעם ה יזםה 7.2

ה "עובד  יזםיהיו ויחשבו כעובדים של  יחסי  יהיו בינם לבין האשכול  כל  מעביד". -בלבד ולא 

פציעה,  פגיעה,  מקרה של  בכל  והמוחלטת  הבלעדית  המלאה,  האחריות  בלבד תחול  עליו 

או עקב ביצוע או   עצמו ו/או לעובדיו,  יזםנכות מוות נזק או הפסד שיקרו או ייגרמו ל תוך כדי 

 אי ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה. 

 

מתחייב להעסיק על חשבונו עובדים מיומנים לביצוע השירותים המבוקשים, לפי כל דין  יזםה 7.3

ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר   יזםולהמוטל עליו,   את 

 הכרוך בכך.  

 

עבודה,    יזםה 7.4 לרבות שכר  שישנם כאלה(,  )ככל  לעובדיו  התשלומים לרבות  כי כל  מצהיר, 

למקום  נסיעה  הוצאות  לאומי,  וביטוח  הכנסה  למס  תשלומים  ניכויים,  סוציאליות,  זכויות 

סוציאלי אחר, וכן כל יתר ההוצאות, הסיכונים והאחריות,  העבודה וממנו וכל תשלום חובה או

בלבד וישולמו על הסדרים קיבוציים  -יחולו עליו  במלואם ובמועדם עפ"י דין והסכמים ו/או  ידו 

בכל אופן וצורה.   לא  אשכולוה  -וצווי הרחבה    יהא אחראי לכך, 

 

  ימציא  האשכול  דרישת  לפי.  ההסכם  של  יסודית  הפרה  מהווה  זה  סעיף  של  כלשהי  הפרה 7.5

 זה "ק  ס"י  עפ  התחייבויותיו  ביצוע   בדבר  שלו  החשבון  רואה  אישור,  פעם  מדי  לאשכול  יזםה

 .לעיל

 

מי מטעמכנגדובגין כל תובענה שתוגש    האשכולישפה מיד את    יזםה 7.6 או כנגד  , שעילתה  ו, 

ומעביד בין ה בגין כל    יזםבקיום יחסי עובד  ידו לבין החברה, ו/או  ו/או של אדם המועסק על 

 תובענה בענייני עבודה.

 

מוסמך, כי   7.7 גוף  ידי  על  הצדדים המפורשות, ייקבע  ובניגוד לכוונות  אף האמור לעיל,  אם על 

מתחייב    יזםהמעבידו של    והינ  אשכולה מטעמו,  הפועל  ו/או  ידו  על  אדם המועסק  ו/או של 

מיד את    יזםה שייגרם ל  ולהאשכלשפות  נזק  הוצאה או  הוצאות   ובגין כל  לרבות  בשל כך, 

 הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.
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חובות ה 7.8 חובות או   יזםהנאמר בסעיף זה בא להוסיף על  מהן, ולא יתפרש כמטיל  ולא לגרוע 

 .  יזם, כלפי האנשים המועסקים על ידי האשכולעל ה  םאחריות כלשה

 

ה  האמור בפרק זה להסכם 7.9 התביעה כלפי  בין אם תעלה  ובין אם   יזםהידי  -על  אשכוליחול, 

עובד של ה-תועלה על ו/או על יזםידי  חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו -)ככל שישנם כאלה(  ידי 

 ו/או צד ג' אחר.

 

 תנאי תשלום   8

 

שיהיו ועלולות להיות ליזם   התמורה הינה קבועה, סופית והיא כוללת בתוכה את כלל ההוצאות 8.1

 לרבות מיסים כדין.  בגין הקמת והפעלת המיזם

  

  אישורמיום    45שוטף +   והוא ישולם בתנאי תשלום בסך של ____________התמורה יהיה    תשלום 8.2

לקבלת תשלום ממשרדי הממשלה ובהתאם לחוק   בכפוף.  באשכול  המאשר  הגורם ידי  עלהחשבונית  

 מעלות המיזם אלא רק בסיום המיזם.   30%בכל מקרה, האשכול לא ישלם    מוסר תשלומים.

פי  8.3 התחייבויותיו על  עמד בכל  יאשר ליזם כי  במידה והאשכול  סיום המיזם יחשב ככזה  רק 

פי תנאי המכרז וכי ההתקשרות הגיעה לסיומה.    הסכם זה ועל 

 

 .בקבלת הזמנת עבודה חתומה מובהר, כי ביצוע העבודות נשוא הצעה זו מותנה 8.4

 

 ביטוח 14

איגוד ערים אשכול בסעיף זה )ביטוח( יקרא:    אשכולה 14.2 אשכול יישובי הנגב מערבי בע''מ ו/או 

ו/או רשויות בתחום הטיפול של אשכול נגב מערבי ו/או מי שמקבל שירותים   יישובי נגב מערבי

משרדי   –ו/או מדינת ישראל  גופים קשורים לאשכול  צה אזורית אשכול ו/אומוע מהאשכול ו/או

 .הממשלה המממנים

הפסד  על מנת למנוע  מבלי לגרוע מאחריות היזם על פי דין ועל פי הסכם זה, היזם יסדיר ביטוחים   14.3

 ולצד שלישי.אשכול  ל, נזק לואו 

₪   2,000,000ביטוח צד שלישי בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך    בין השאר הביטוחים יכללו 14.4

מעבדים בגבולות האחריות הקיימות בפוליסות ביטוח    אחריותלמקרה ולתקופת הביטוח וביטוח  

ירשם  יזם  . בביטוח האשכולירשם שהם קודמים לכל ביטוח שנערך ע''י ה  יזם. בביטוחי היזםשל ה
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ד שהוויתור על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם ובלב  אשכולוויתור זכות תחלוף כלפי ה

זאת בכפוף   יזםבגין מעשי ו/או מחדלי ה אשכולשגרם לנזק בזדון. הביטוח יורחב לשפות את ה

ביטוח   לסעיף אחריות צולבת לפיו כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 .היזםבאם תחשב כמעביד של עובדי    אשכולאחריות מעבידים יורחב לשפות את ה

 הפרות וסעדים 15

לבצע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן, ו/או לא ביצע העבודות    יזםהפסיק ה 15.2

ייחשב הדבר הפרה יסודית של ההסכם. למען הסר האשכל  ברמה ובטיב לפי שיקול דעת 

 , יובהר כי, אין רשימת ההפרות היסודיות הנ"ל מהווה רשימה סגורה.  יזם

האשכול   15.3 ההסכם זכאי  של  כלשהי  הפרה יסודית  של  במשלוח במקרה  לאלתר  לבטלו 

 .יזםהודעה בדואר רשום או במסירה אישית ל

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל חובה על האשכול לבטח ההסכם או לפגוע בכל זכות  15.4

 .  יזםהעומדת לאשכול עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין בגין הפרת ההסכם ע"י ה

ההתחייבויות ו/או  הפסקת 15.5 של  תגרע מתוקפן  לא  ה  ההתקשרות  בהתאם    יזםאחריות 

 להוראות חוזה זה ו/או כל דין.  

כי, האשכול רשאי לנכות את  יזםהסר   למען 15.6 הנזקים שיגרמו לו מהפרת , ברור ומסוכם 

 , הכול לפי שיקול דעתו.  יזםמכל תשלום המגיע ל  הסכם זה

הזכות לבטל הסכם זה, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, בהודעה   לאשכול 15.7

כל דרישות, טענות או תביעות כלפי  יזם. במקרה כזה לא יהיו ליזםיום ל 30מראש של  

 האשכול ו/או הפועלים בשמו או מטעמו. 

ן  באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופ   יזםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל ה 15.8

הפרה יסודית של ההסכם זה כ האשכול  בכך יראהשיש בו כדי לסכן את שלום הציבור,  

 רשאי להורות על ביטולו המיידי של הסכם זה.  אהי  והאשכול

 

   ההסכם פרשנות .16

 

 המכרז ותשובות להבהרות, משלימים את האמור בהסכם זה ונספחיו.   מסמכי 16.1
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לבין האשכול, בין אם נחתם    יזםהסכם זה גוברות על כל הסכם פרטני קודם בין ה  הוראות 16.2

 ו/או נקבע מכוח התנהגות הצדדים.  

 

ונתונים כלשהם שנמסרו, או שנעשו, בכתב   16.3 הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו, 

ואינם מצוינים  -או בעל עובר לחתימת הסכם זה,  ידי צד להסכם זה כלפי רעהו,  על  פה, 

 במפורש בהסכם זה, הינם בטלים ומבוטלים ומשוללי נפקות, מכל מין וסוג.  

 

 .יזםל ההוראות המנהל בכתב גוברות על פרשנות כלשהי ש 16.4

 

הימנעות   שום 16.5 מתנאי ההסכם או  שינוי בקשר לתנאי כלשהו  הנחה או  אורכה,  ויתור, 

מפעולה במועדה מצד המזמין לא ייחשבו כוויתור על זכויותיהם עפ"י ההסכם ולא ישמשו  

 כמניעה לתביעה על ידם, אלא אם כן ויתר המזמין על זכויותיו באופן מפורש ובכתב.  

 

הכ 16.6 נושא  הייחודית בכל  השיפוט  הכלל,  סמכות  מן  יוצא  זה, ללא  והקשור לחוזה  רוך 

 .דרום מחוז  המחוזי  משפט  לביתנתונה לבית משפט השלום בבאר שבע  או 

 

 

 ירת הודעות מס .17

 

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.  

 

הצדדים על-כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו  -ידי 

שעות ממועד מסירתו לבית דואר כדבר דואר רשום אם נמסרה  72נמסר לתעודתו תוך  

 במועד מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה.   –ביד 

 

 

 :באו הצדדים על החתום ולראיה
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 יזםהחתימה וחותמת                    האשכולחתימה וחותמת  

 

 . שם החותם:__________1    . שם החותם:__________1

 

 תפקידו:_____________       תפקידו:_____________        
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 תפקידו:_____________       תפקידו:_____________        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


