
 

 

 המועצה האזורית מגידו 
     

 16/23' מכרז פומבי מס
 

   
 תנאים למכרז להפעלת המטווח

 
 

 "( מזמינה בזאת הצעות להפעלת המטווח בתחומה. המועצההמועצה האזורית מגידו )להלן: "

 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים 

 

 נשוא המכרז 

 

ששמם   .1 ו/או  המצורפים  ונספחיו  בחוזה  מפורטת  ותיאורה  המכרז  העבודה  במסמכי  מצויין 

 "(, אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו. החוזה המצורפים )להלן: "

 

 על המציע להגיש הצעה להפעלת המטווח, בהתאם למסמכי המכרז ונספחיו; ]א[. .2

 

 ; ע"מ על ההתקשרות יתווסף לסכום המוצע מע"מככל שיחול מ ]ב[.

 

ד לכך  בסוף מסמך זה, לחתום יועיש למלא במקום המאת הסכום הכולל של ההצעה  ]ג[.

 כדין ולהגיש המסמך החתום בצרוף העתק מצולם ממנו; 

 

 על המציע לחתום כדין וכנדרש על כל מסמכי המכרז; ]ד[.

 

 על המציע למלא את כל הסעיפים בכל מקום שנדרש לכך במסמכי המכרז.    ]ה[.

  

 ול הצעתו.לפסמציע שלא ימלא כל הפרטים הנדרשים כאמור רשאית המועצה  ]ו[.

 

 , הצעה שתהיה זהה לסכום זה או  חודש₪ לכל    50,000]ז[         הצעת המציע  תהיה מעל  

 ף לסכום יתווס ככל שיחול מע"מ על ההתקשרות נמוכה ממנו תפסל ולא תדון כלל.                  

 מוצע מע"מ. ה                 

 

 כשירות המציע 

 

 אים: ב יכי המכרז להיות בעלי הכישורים העל המציעים המגישים הצעתם בהל .3

 

הדרכות/הכש  ]א[. להעביר  ישראל  משטרת  ידי  על  רמות  ות  רמורשה  בכל  במטווחים 

ההכשרה הקיימות אשר מונחות על ידי משטרת ישראל )יש לצרף אישור רשמי עדכני  

במשך   ותקפות(  עדכניות  חלופיות,  אסמכתאות  או  ישראל  משטרת  שנים    3מטעם 

 סף.  תנאי רצופות.
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מ  ]ב[. עוסקים  שהינם  מוקבלנים  ערך  מס  לחוק  בהתאם  ספרי  ורשים  ומנהלים  סף, 

 ק;וחשבונות כח 

 

נשוא    ווחלהפעלת המט בעלי ציוד המתאים לדעת המועצה ולפי שיקול דעתה הבלעדי   ]ג[.

 המכרז;

 

ניסיון קודם של   ]ד[. )עובר למועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות    לפחותשנים    3בעלי 

מטווח  במכרז   בהפעלת  אושר  קתובחזזה(  מ  אשר  ידי  במשרד  על  ירייה  כלי  חלקת 

מפע  להכשרת  פנים  עורך  רא  ללביטחון  ידי  על  מאושר  מתאים,  תצהיר  לצרף  )יש  וי 

 תנאי סף. .דין(

 

משרד  המעסיק לפחות שלושה עובדים אשר שניים מהם מדריכי ירי מאושרים על ידי   ]ה[.

 לביטחון פנים. 

 

 

רשאית   .4 להמועצה  דעתה  שיקול  תלפי  שלא  הצעות  הקבועים פסול  בתנאים  )שאינם    עמודנה 

 לעיל.  3בסעיף   תנאי סף(

 

 להצעתו:   מציע יצרף לכ

 

 אישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי הינו מנהל ספרים כחוק, וכי    ]א[. .5

 ;הוא עוסק מורשה                        

 

  סף. מראה עמידה בתנאי  להדריך מטווחים.אישור תקף על היותו מוסמך  ]ב[.

 

 רשימת הציוד שברשותו; ]ג[.

 

ב פ ]ד[. ניסיון  ני הירוט  מטווח,  עובר  פעלת  השנים  בחמש  המציע  שניהל  והדרכה,  הולו 

 .  מראה עמידה בתנאי סף למועד פרסום מכרז זה;

 

לעבודה    אישורים והמלצות מגופים ציבוריים בדבר ביצוע עבודה ו/או עבודות דומות ]ה[.

 נם המלא של הגופים הציבוריים;נשוא מכרז זה לשביעות רצו

 

ול דעתה, לרבות המצאת פרטים ומסמכים המועצה לפי שיק  מך שיידרש ע"יכל מס ]ו[.

בדבר   ופרטים  ניסיונו  המקצועית,  מיומנותו  המציע,  הקבלן  של  כשירותו   בדבר 

המציע   הקבלן  שביצע  קודמות  מ  –עבודות  יאוחר  לא  קבלת    3  -וזאת  מיום  ימים 

 לת מסמכים והפרטים האמורים;שת המועצה לקב דרי

 

 צה רשאית על פי שיקול דעתה לפסול ועורטים לעיל, המפיא המסמכים הממציע שלא ימצ

 הצעתו.  
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 ערבות וחתימה על חוזה 

 

 על המציע לצרף להצעתו: .6

 

המועצ ]א[. לטובת  בחוזה  כהגדרתו  למדד  צמודה  אוטונומית  בנקאית  בגובה  ערבות  ה, 

 31.5.2023עד ליום ש"ח, שתהא בתוקף   25,000

 

 . ההצעה שלא צורפה אליה ערבות כנדרש לא תידון כלל

 

המכרז   ]ב[. מסמכי  ביתר  גם  וכמו  ידו  על  חתום  המכרז,  שבמסמכי  החוזה  דוגמת  את 

 בהם נדרשת חתימתו. 

 

בסעיף   .7 כאמור  הערבות  יחליף  במכרז  שזכה  בנק   6מציע  בערבות  לעיל,  אוטונומית  ]א[  אית 

כהגדצמ למדד  להבטחב  תורודה  בגובה  חוזה  החוזה  תנאי  בסעיף    50,000ת  כאמור    ₪13  

 לחוזה. 

 

 ימים מיום     7תוך זכה המציע במכרז, יהיה עליו לחתום על החוזה עם המועצה  ]א[. .8

 הודעת  המועצה על זכייתו במכרז;                             

 

 –ההודעה על הזכיה    םיומ  םימי   7תוך  חוק  וזה כשהוא חתום כזוכה שלא יחזיר הח  ]ב[.

תחולט    –כאמור לעיל, ו/או לא החליף הערבות בערבות להבטחת קיום תנאי החוזה  

 א לעיל. 6הערבות הנזכרת בסעיף  

 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע מהזוכה פיצוי מלא בהתאם  

 לכל דין, עקב מחדלו הנ"ל. 

 

למציערבוה .9 תוחזר  לא  ת  שהצעתו  מיד  בלתקתע,  לביצוע    במכרז  החוזה  שיחתם  לאחר 

 העבודה נשוא המכרז עם מי שיקבע ע"י המועצה כזוכה. 

 

 

 

 החלטת המועצה 

 

 אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי; ]א[. .10

במכרז    הזוכה  בקביעת  להתחשב  הזכות  לעצמה  שומרת    –היתר    ין ב   –המועצה 

 של המציע; ם ודק יו וניסיונו הבכישור
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 הצהרות המציע 

 

ואישור שכל פרטי המכרז החוזה   כמוה כהצהרההגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז  .11

ונספחיו ידועים ונהירים לו וכי הוא מסכים להם ויש לו כל הידיעות והכישורים המקצועיים  

 לעמוד בתנאי החוזה. 

  

שהם מפרטי המכרז לא  לפרטים כל  אוו  ה קשר לפריט כלשהבנה בטעות או אי    כל טענה בדבר 

 תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 

 

 שינויים ותיקונים 

 

אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את המסמכים שהועברו אליו בחומר המכרז או תנאי   .12

בכ  לראות  רשאית  המועצה  החוזה.  מסמכי  או  החוזה  או  המכרז  מתנאי  שינוי,  כלשהו  ל 

יגות המציע מתנאי המכרז או פרטיהם ולפסול  משום הסתי  וראמכספה או תיקון  מחיקה, הו

 הצעת המציע. 

 

 מועדים  -הגשת הצעות  

 

 ההצעות תוגשנה על גבי מסמך זה.   .13

 

למעטפה   כדין,  המציע  בידי  חתומים  ויוכנסו,  ובתצלום  במקור  ימולאו  ההצעות  טופסי 

צעתו  יע לצרף להמצה   להמכרז שחובה עיס גם את כל מסמכי  המצורפת. למעטפה זו יש להכנ

 חתומים על ידו כנדרש לעיל. 

 

מספר   .14 יצוין  עליה  אשר  לעיל,  כאמור  במעטפה,  המועצה  במשרדי  להגיש  יש  ההצעות  את 

 המכרז.

 

בצהריים בתיבת      14.00עד השעה    30.3.2023עד יום  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא   .15

 נכ"ל המועצה.מת במשרד מהמכרזים הממוק

 

מק .16 של  בכל  לבין רה  המכרז,  נספחי  מהוראות  הוראה  ו/או  זה  הוראות  כתב  בין  סתירה 

 תכרענה הוראות החוזה.  – הוראות החוזה על נספחיו

 

 

 הבהרות ושינויים 

 

שינויים   .17 להכניס  ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית,  תהא  המועצה 

תפים. השינויים והתיקונים  המשתבה לשאלות  ויוזמתה או בתשכי המכרז ב ותיקונים במסמ

כל רוכשי מסמכי   לידיעתם של  ויובאו בכתב  נפרד ממסמכי המכרז  יהוו חלק בלתי  כאמור, 

 המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שימסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.  
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   סמכי יהם ליתר מדן חתומות על יאמורות כשההמציעים יצרפו את הוראות השינוי ה .18

 שיוגשו על ידם.    המכרז              

 

רו בכל מקרה( ולצרף הקבלה  יוחז ₪ )שלא 1000תמורת את מסמכי המכרז על המציע לרכוש  .19

המועצה שכתובתו   של   טלהדפיס באתר האינטרנ עם הגשת הצעתו. את מסמכי המכרז ניתן

WWW.MEGIDO.ORG.IL  > .מכרזים 

         722ף יחשבון הבנק של המועצה בבנק הפועלים סנהתשלום יבוצע באמצעות העברה  בנקאית ל

 תא על רכישת מסמכי המכרז. מכ. יש לצרף להצעה קבלה / אס7590ון  חשב

 

וח ג'וערה במטוהכינוס מיקום   11.00שעה  22.3.2023יערך ביום   לא חובה סיור מציעים .20

 מגידו.

 

 פורמליים באיזו הצעה  חשב בפגמיםה את הזכות לא להתהמועצה שומרת לעצמ        .21

ת השוויון של המציעים,  שויתור כזה לא יגרום נזק למועצה ולא יפגע בעקרונו  שהיא במידה

שיוגשו,   להצעות  בנוגע  נדרשת  וחקירה  בדיקה  כל  מהמציע  לדרוש  לבצע  מסמכים  השלמת 

 ה בתנאי המכרז. לצורך בדיקת עמיד כרז,ת המיל ענגם לאחר מועד   "י הצורך,עפ

 

 

בחירת   במאופן  תההזוכה  המפורטים  כרז  לקריטריונים  בהתאם  ככלל  מסמך ביה 

   המכרז.למסמכי  המצורף  זוכה יטריונים לבחירת ההקר

 

כל  המ .22 את  למסור  כולן,  ההצעות  את  או  הצעה  לדחות   הזכות  את  לעצמה  שומרת  ועצה 

ההצעה הנראית לה כדאית    שוא המכרז או רק חלק מהן לבעלנירותים / ביצוע העבודות  הש

 ביותר.בשבילה אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה  ביותר

 

א המכרז על חלקיהן  המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את השירותים/ העבודות  נשו .23

ינן  אורה, אפילו אם הצעותיהם  ולמוסרם לבעלי הצעות שונות כפי שיראה לה ככדאי ביותר עב

עצה הניסיון הקודם של המציעים  הנ"ל יילקח בחשבון על ידי המוהזולות ביותר ובמסגרת כל  

 ן שירותים/ ביצוע העבודות  דומים בעבר.  השונים במת

 

 ם, יחולו על המציע. מסמכים הקשורים בביצוע ההסכ .24

 

 עצה. את המועצה יחייבו אך ורק מסמכים החתומים כדין ע"י המו .25

 

 

 

                                                                                                                ____________ 

 קי  איציק חולבס                                                                                                                   

 ראש המועצה                                                                                                                     

 

http://www.megido.org.il/
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 למילוי ע"י המציע:

 ה    ה   צ   ע
 

המכרז  .1 תנאי  כי  מאשר  המוצע,  החוזה  ואת  המכרז,  תנאי  את  שקראתי  לאחר  הח"מ  אני 

 הם נהירים לי ואני מסכים להם. ספחי כל נוופרטי החוזה 

 

ל .2 לתשלום  החוהצעתי  בגין  ונספחיו  מועצה  החוזה  הוראות  עפ"י  המכרז  נשוא  זה 

 ובהתאם לתנאיו הינה: 

 

___ ₪  _____ של ____ בגין שנת ההפעלה הראשונה, סך חודשי   2.1

 . )______________________ שקלים חדשים( 

₪    ____ ___ ____ בגין שנת ההפעלה השנייה, סך חודשי של ___  2.2

 . )______________________ שקלים חדשים( 

_____ ₪  ____ סך חודשי של _   –השלישית ועד תום תקופת ההסכם   משנת ההפעלה  2.3

 . ם חדשים( )______________________  שקלי 

 

₪ )הצעה שתהיה זהה או    50,000יהיה גבוה מסכום של    חודשבכל  תשומת לבכם : סכום ההצעה  

 . (לא תדון כללנמוכה מסכום זה, תפסל ו

 

 מוצע מע"מ.לסכום ה ףיתווס ככל שיחול מע"מ על ההתקשרות

 

 

אני מצרף בזאת ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית וצמודה למדד כהגדרתו בחוזה  לטובת   3

יום מהתאריך האחרון הקבוע להגשת    60  לתקופה שלמוחלט(  )סכום  ₪    25,000המועצה על סך  

 ההצעות במכרז זה. 

 

 

 ם:ותעל החבאתי  ולראיה

 

 ________ ________________שם המציע: ______               

 ת.ז. / ח.פ.: ______________________________        

 כתובת / כתובת רשומה: ______________________ 

 ______________ טלפון: 

 __________________________ פקס:

 ___ ________________טלפון נייד:

 _ חתימה:___________________ _________ _ ________ך: _תארי
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 הסכם 

 _______   האזורית מגידו ביום שנערך ונחתם במועצה  

 

   המועצה האזורית מגידו   בין: 

                    ( "המועצה" )להלן:    

 מצד אחד 

 

 

 ח.פ.______________ _________________,    לבין: 

 ___________ _ _ ___________ כתובת______                     

 ( "המפעיל" :  )להלן                    

 מצד שני                    

 

 

 

 והמועצה הינה המחזיקה הבלעדית במבנה המשמש כמטווח ירי אשר נמצא ב____  הואיל  

 להסכם זה )להלן:    כנספח א' כמתואר בתשריט המצ"ב     והידוע כגו"ח ________                     

 (; "המטווח"                         

 

 ל ותחזוק המטווח; רז להפעלת, ניהו והמפעיל זכה במכ  והואיל 

 

 והמפעיל מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, הקשרים, הכישורים, האמצעים, כח          והואיל 

 אדם ויכולת המתאימים לניהול, הפעלת ואחזקת המטווח, והוא מעוניין לעשות                      

 כן;                         

 

 כויותיהם וחובותיהם ההדדיים, הכל בהתאם  להגדיר את יחסיהם, ז   וברצון הצדדים         והואיל 

 וכמפורט להלן בהסכם זה;                    

 

 

 לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 

כמפורט  המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. נספחי ההסכם הם   .1

 : להלן 

 תשריט המטווח.   –נספח א'   1.1

 . ביטוח –  ב' נספח   1.2

 נוסח הערבות הבנקאית.   –  ג' נספח   1.3

ממנו   .2 חלק  שהוא  באיזה  או  במטווח  לחזקה  זכות  או  חזקה  למפעיל  מקנה  אינו  זה  הסכם 

כבר  ורק  אך  אם  כי  מוגן,  כדייר  או  כדייר  במטווח  כמחזיק  ייחשב  לא  רשות  -והמפעיל 

 בעניין זה מוסכם כי:    . ה אין עמה חזק ברשות ש 
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ה  2.1 יהיה  ה למועצה  ממפתחות  להיכנס  עתק  רשאי  יהא  המועצה  נציג  למטווח.  כניסה 

הסכם   הוראות  של  קיומן  בדיקת  ו/או  המטווח  בדיקת  לצורך  וזאת  עת,  בכל  למטווח 

 זה ו/או על מנת להראות את המטווח לאחרים. 

  -משולב[, תשל"ב    ח ס ו נת הדייר ]נ על ההתקשרות הנובעת מהסכם זה לא יחול חוק הג  2.2

ייר, בין אם הוראה זו קיימת  ו/או כל הוראת חוק שעניינה הגנת הד   ו/או תקנותיו   1972

 כיום ובין אם תחוקק בעתיד. 

 : תקופת ההסכם  .3

בתוקף   3.1 יהא  זה  _______,   3  -  ל הסכם  ליום  ועד   _______ מיום  החל  )להלן:    שנים, 

ההפעלה"  נוס   ( "תקופת  להארכה  אופציה  ל עם  תק פת  בנות  ו פ ו שלוש  נוספות,    12ת 

   . שנים במצטבר   6-ולא יותר מ (  "תקופת האופציה" הלן:  חודשים כל אחת )ל 

יום לפני תום תקופת ההפעלה מסר המפעיל    30  -התנאי להארכה הוא כי לא יאוחר מ  3.2

על   בכתב  הודיעה  והמועצה  ההסכם  את  להאריך  רצונו  על  בכתב  הודעה  למועצה 

ההסכם.   להארכת  עפ" הסכמתה  לסרב    י המועצה,  רשאית  הבלעדי,  דעתה  שיקול 

 ו למפעיל.  ך את ההסכם ללא צורך במתן נימוק כלשה להארי 

בשינויים   3.3 שתוארך,  ככל  המוארכת,  ההפעלה  בתקופת  גם  יחולו  זה  הסכם  תנאי 

 . המחויבים 

 : מטרת ההפעלה  .4

המטווח   4.1 הפעלת  המטווח.  של  וִתחזוק  הפעלה  ניהול,  הינה  הייחודית  ההפעלה  מטרת 

ורק  כו  אך  מ   ת א ללת  ולקיים  ירי  הדרכות  להעביר  רשיון  האפשרות  לבעלי  טווחים 

 "(. מטרת ההפעלה "   החזקת נשק )להלן: 

המפעיל לא ישתמש במטווח או בכל חלק ממנו לכל מטרה אחרת מאלה שפורטו לעיל,   4.2

 מראש ובכתב.   המועצה אלא בהסכמת  

 : היתרים ורשיונות  .5

כל   5.1 את  חשבונו,  על  להשיג,  מתחייב  ה המפעיל  וההיתרים  ש י ר האישורים,  יונות 

 רך הפעלת המטווח.  הנדרשים ע"פ דין לצו 

בסעיף   5.2 האמור  מן  לגרוע  האישורים,    5.1מבלי  כל  את  להשיג  המפעיל  מתחייב  לעיל, 

הירי י הר  כלי  חוק  ע"פ  הנדרשים  וההיתרים  תש"ט  י שיונות  וכן  1949  -ה,  ותקנותיו,   ,

 .  נ"ל ה   ראות החוקים מתחייב הוא כי פעילותו במטווח תתבצע בהתאם להו 

שיונות  י ם בכל הר ובדים ו/או בעלי תפקיד המחזיקי המפעיל מתחייב להעסיק אך ורק ע  5.3

 והאישורים הנדרשים על פי דין לצורך הפעלת המטווח.   

לכך   5.4 בכפוף  יפעל  הוא  דין,  פי  על  יהיה  במטווח  שימוש שיעשה  כל  כי  המפעיל מתחייב 

והוא  כאמור,  הנדרשים,  האישורים  כל  לקיים   שבידיו  כל א   ידאג  הבטיחות    ת  נוהלי 

 ל המטווח ודרך הפעלתו.    הנדרשים מאופיו ש 

מובהר כי כל ההוצאות והתשלומים בקשר עם קבלת האישורים, מכל סוג ומין שהם,   5.5

לרבות הוצאות הקשורות עם ביצוע שינויים, תוספות או תיקונים במטווח )אם ידרשו  

 הבלעדית.   יחולו על המפעיל בלבד ובאחריותו   -כאלו(  

לני ב מסי   ם א  5.6 היתר  המפעיל  יקבל  לא  כלשהי  כדי ה  בכך  יהא  לא  במטווח,  עסקו    הול 

 לפטור אותו מתשלום דמי ההפעלה ומכל חיוביו עד לתום תקופת ההפעלה. 
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המפעיל   5.7 יעביר  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  הבאים    למועצה מבלי  מהאישורים    -העתק 

ר י ר  מטווח;  ניהול  שב י שיון  יריה  כלי  החזקת  המפעיל שיון  במטווח;  החזיק  ל   רצון 

 שיון פיקוח ו/או הדרכת ירי של עובדיו. י מעובדיו; ר שיון ירי של כל אחד  י ר 

 

 

 

ההפעלה  .6 לשלם    : דמי  מתחייב  הפעלה  למועצה המפעיל  דמי  ההפעלה,  תקופת  במשך   ,

 כמפורט להלן: חודשיים  

של  6.1 חודשי  סך  ליום_________(,  עד  )מיום________  הראשונה  ההפעלה  שנת    בגין 

 . _____________ שקלים חדשים( ________ _ ) _______ ₪  

של   6.2 חודשי  סך  ליום_________(,  עד  )מיום________  השנייה  ההפעלה  שנת  בגין 

 . _______ ₪ )______________________ שקלים חדשים( 

ועד   6.3 השלישית  ההפעלה  ההסכם משנת  תקופת  ליום_______(    תום  חודשי    –)עד  סך 

 . שקלים חדשים(     _ ___________ _________ של ______ ₪ )_ 

 

 מע"מ.  האמור בסעיף זהף לסכום יתווס התקשרותככל שיחול מע"מ על ה

6.4   ___ למועצה  המפעיל  ימציא  זה  הסכם  חתימת  במעמד  ההפעלה,  דמי  גביית  להקלת 

_______ ₪ )________________________ ₪(    -המחאות, כל אחת בסך השווה ל 

יתו  ההתקשרות  על  מע"מ  שיחול  ז וככל  לסכום  ההמחאה  מע"מ   ה וסף  תאריך   .

תואם  יהא  ות   הראשונה  זה,  הסכם  חתימת  מועד  יהיו  את  הבאות  ההמחאות  אריכי 

 (. 01/10,  01/07,  01/04,  01/01ליום הראשון של תחילתו של כל רבעון ) 

לשלם   6.5 עליו  יהיה  זה,  הסכם  עפ"י  המפעיל  על  החל  בתשלום,  פיגור  של  מקרה  בכל 

פיגורים בשי   למועצה  והפרש י  פ ל עור הריבית  ריבית  )ריבית  י  חוק הרשויות המקומיות 

, וזאת בנוסף לכל סעד ו/או תרופה שתעמוד  1980-תש"ם הצמדה על תשלומי החובה(,  

 למועצה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין. 

 : תשלומים נוספים  .7

התשלומים   7.1 כל  ההפעלה,  תקופת  כל  משך  המפעיל,  על  יחולו  ההפעלה,  לדמי  בנוסף 

 ועוד.   נונה, מים, חשמל, טלפון ר א   טווח, לרבות החלים על המ 

ל כסדרם ובמועדם, ובתום תקופת ההפעלה או  ייב לשלם התשלומים הנ" ל מתח המפעי  7.2

כן   לפני  עת  דרישת    -בכל  המפעיל    -  המועצה עפ"י  האישורים    למועצה ימציא  כל  את 

 בדבר סילוקם המלא של כל התשלומים שהוא חייב בהם עפ"י הסכם זה. 

 : התאמה  .8

מ המפע  8.1 כי יל  ב ה   צהיר  במטווח,  ביקר  טו וא  במצב  ומצאו  ראוי דקו,  תקין,  נקי,    ב, 

כלפי  לשימוש   בזה  מוותר  והוא  טענת אי התאמה    המועצה ומתאים למטרותיו,  כל  על 

 או פגם, או כל טענה אחרת. 

המוקדמות   8.2 הבדיקות  כל  את  ביצע  כי  מצהיר  והמשפטיות    -המפעיל    -העובדתיות 

שה  ובשימוש  במטווח  לב הכרוכות  מתעתד  לא    ע צ וא  כי  המפעיל  מתחייב  ולפיכך  בו 

 נ"ל. ה ת או אחרת כלפי המועצה בקשר ל לו כל טענה ו/או דרישה כספי תהא  

 : שימוש  .9
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וכן   9.1 ותקין,  טוב  במצב  אותו  ולתחזק  המטווח  שלמות  על  לשמור  מתחייב  המפעיל 

שייגרמו   והנזקים  הקלקולים  הליקויים,  כל  את  חשבונו,  על  לתקן,  המפעיל  מתחייב 

 צא מן הכלל. ו י מטווח, ללא  ל 

ולהפ  9.2 לנהל  גבוה המפעיל מתחייב  ו עיל את המטווח ברמה  ורק  ה  להשתמש במטווח אך 

באופן   במטווח  להשתמש  מתחייב  המפעיל  זה.  הסכם  עפ"י  ההפעלה  למטרת  בהתאם 

שלישי   צד  של  לגופו  ו/או  לרכושו  אחרת  נעימות  אי  או  מטרד  נזק,  כל  יגרום  שלא 

 כלשהו. 

למ  9.3 מתחייב  הורא המפעיל  אחר  צו   ת ו לא  ו/או  עזר  חוקי  ו/או  דין  ו/ כל  הור וים  אות  או 

שות מוסמכת שהיא, החלות על המטווח ו/או על השימוש שייעשה בו  ו/או הנחיות כל ר 

ע"י המפעיל. מבלי לגרוע מהוראות הרישא של סעיף זה, מתחייב המפעיל כי בעת קיום  

תאים, אמצעי  מ   , רכב פינוי פעילות במטווח יימצאו במקום חובש, תיק חובש, אלונקה 

 דרשים על פי דין. מכשיר קשר( ויתר האמצעים הנ קשר )טלפון סלולרי ו/או  

שיפוי מלא ומדויק, בגין כל נזק ו/או תשלום    המועצה המפעיל יהיה אחראי לשפות את   9.4

ואשר מקורה בהתקשרות בהסכם זה, לרבות    ה בהם תחויב, עקב כל תביעה שתוגש נגד 

 עצה, עקב תביעה כנ"ל. ו מ ין הוצאות ה שיפוי מלא ומדויק בג 

המטו  9.5 הפעלת  המפעי בעת  יעשה  ו וח,  אך  שימוש  במטרות  ל  בתחמושת,  יריה,  בכלי  רק 

יעמיד המפעיל   ועל חשבונו. כמו כן,  ידי המפעיל  ירכשו על  וביתר הציוד הנדרש, אשר 

  על חשבונו כוח אדם מקצועי ומיומן לצורך הפעלת המטווח.  

לרשות    המועצה  תעמיד  ציוד לא  המ / ו   המפעיל  שישלם  והתמורה  אדם,  כוח  פעיל  או 

 . ת להפעיל את המטווח ך ורק את הזכו כוללת א   ועצה מ ל 

מיד   9.6 במטווח,  יתגלו  או  והקלקולים, שיגרמו  הנזקים  כל  על חשבונו את  יתקן  המפעיל 

 עם התהוותם או איתורם. 

בדי   המועצה נציגי   9.7 וזאת לצורך  זמן סביר,  קת קיום  יהיו רשאים להיכנס למטווח בכל 

 ם. ת הסכם זה ו/או על מנת להראותו לאחרי ו א הור 

 : שינויים במטווח  .10

הסכמת   10.1 ללא  שהוא  סוג  מכל  שכלול  או  תוספת  שינוי,  כל  במטווח  יבצע  לא  המפעיל 

 מראש ובכתב.   המועצה 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי כל שינוי, תוספת, שכלול והשבחה, שיבצע   10.2

אלי  בקשר  או  במטווח  ר המפעיל  יושארו  ללא  ו כ ו,  וזאת  המועצה,  של  של  הבלעדי  שה 

 לום כל תמורה שהיא למפעיל. תש 

 : איסור העברת זכות ההפעלה  .11

עפ"י       זכויותיו  את  בעקיפין,  או  במישרין  יעביר,  לא  מהן   המפעיל  חלק  או  זה   הסכם 

חלק       בכל  או  במטווח  שימוש  לאחר  יאפשר  ולא  ירשה  לא  המטווח,  את  ישכיר  לא   לאחר, 

 בכתב. מראש ו   המועצה כן קיבל לכך את הסכמת    ם א ממנו, אלא       

 : אחריות וביטוח  .12

למי   12.1 ו/או  למועצה  ו/או  למטווח  שייגרם  נזק  לכל  הבלעדית  באחריות  יישא  המפעיל 

ש   ה מטעמ  ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו של המפעיל  ו/או לצד  ו/או לרכושו  לישי כלשהו 

מ  פעולה,  מכל  וכתוצאה  המטווח  מהפעלת  מחדל כתוצאה  או  או  ה   עשה  בו  מבוצעים 

 יל ו/או על ידי מי מטעמו. בקשר אליו על ידי המפע 
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המועצה לא תשא באחריות או בחבות כלשהי לגבי כל נזק רכוש ו/או נזק גוף ו/או כל   12.2

אחר   אחר,  נזק  שלישי  צד  לכל  ו/או  ללקוחותיו  ו/או  לעובדיו  ו/או  למפעיל  שייגרם 

ומדויק בקשר עם כל תביעה,    א צה שיפוי מל והמפעיל מתחייב לפצות ולשפות את המוע 

לעיל, לרבות הוצאות משפטיות שייגרמו    12.1ואשר עילתה כאמור בסעיף    ה שתוגש נגד 

 למועצה בעקבות תביעה זו. 

מאחריות   12.3 לגרוע  מתחייב    עיל המפ מבלי  דין,  כל  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי    המפעיל על 

נספח   להוראות  בהתאם  כנספח  לפעול  המצורף  חלק    ב' הביטוח  ומהווה  זה  להסכם 

להמציא   וכן  הימנו  נפרד  ביטוחי    למועצה בלתי  עריכת  אישור  המצורף    המפעיל את 

 . בנספח.   ט והכל כמפור להסכם זה    1ב' כנספח  

 : בטחונות  .13

המ  13.1 התחייבויות  מילוי  ה להבטחת  ימסור  זה,  הסכם  עפ"י  לידי  פעיל  ,  המועצה מפעיל 

ההסכם  של  לתוקפו  מוקדם  וכתנאי  זה  הסכם  על  החתימה  בנקאית  במעמד  ערבות   ,

של   בסך  לשנה  בתוקף  דרישה  לפי  לפירעון  מותנית  ובלתי  חוזרת  ש"ח    50,000בלתי 

ה למדד המחירים לצרכן כשהמדד  ה צמוד ות תהי ב ר הע   )חמישים אלף שקלים חדשים(. 

 '. ד . נוסח הערבות מצורף להסכם זה כנספח  2023  ______ יסי הוא מדד חודש  הבס 

ה  13.2 ע"י  המטווח  הפעלת  להמשך  הערבות  כתנאי  את  לחדש  המפעיל  מתחייב  מפעיל, 

זה.   הסכם  של  תקופתו  כל  למשך  וזאת  פעם,  בכל  אחת  שנה  של  לתקופות  הבנקאית 

ה  יא   יבוצע   ת ו ערב חידוש  מ לא  הע   30  -וחר  של  תפוגתה  לפני  האריך  יום  לא  רבות. 

לעיל, תהא  המפעיל את הערבות  ובמועד כאמור  לבטל הסכם    המועצה , באופן  רשאית 

ו/א  לאלתר  של  זה  כלשהי  בזכות  לפגוע  כדי  בכך  שיהיה  מבלי  הערבות  את  לחלט  ו 

 על פי הסכם זה.   המועצה 

ה  13.3 עפ"י  כלשהי  התחייבות  המפעיל  ולא  ז   סכם הפר  א ה  תוך  תיקן  ההפרה  )שבעה(    7ת 

רשאית להשתמש ולממש את הערבות הבנקאית    המועצה לכך, תהא  שנדרש  מיום    ימים 

 עה ו/או דרישה ו/או טענה בעניין זה. לפי שיקול דעתה, ולמפעיל לא תהיה כל תבי 

)שלושים( יום מסיום תקופת ההפעלה, כי המפעיל עמד    30בתום    המועצה אם תיווכח   13.4

את הערבות הבנקאית    המועצה יותיו ע"פ הסכם זה, תחזיר  תחייבו אחת מה ו   אחת בכל  

 לידי המפעיל. 

הארכתה   13.5 ו/או  חידושה  ו/או  הבנקאית  הערבות  בהוצאת  הכרוכות  ההוצאות  ו/או  כל 

מתן  יחול   -חילוטה   לבד.  המפעיל  על  ממילוי  ו  המפעיל  את  פוטר  אינו  הערבות 

גביית  ואילו  ההסכם  פי  על  לא  של    ה ש ו מ ומי   ה התחייבויותיו  המועצה  ע"י  הערבות 

   ע מהמפעיל נזקים ו/או הפסדים נוספים. תהווה מניעה לתבו 

 : פינוי  .14

המפע  14.1 יחזיר  זה,  הסכם  של  תפוגתו  עם  או  ההפעלה  תקופת  את    מועצה ל יל  בתום 

המטווח במצב טוב, נקי, תקין וראוי לשימוש מיידי, וכשהוא פנוי מכל אדם ו/או חפץ  

 השייכים למפעיל. 

ל  14.2 האמ   ע גרו מבלי  בס מן  ת   14.1עיף  ור  מכל  לגרוע  ומבלי  נוספים  לעיל,  וסעד  רופה 

, בין עפ"י הסכם זה ובין עפ"י כל דין, הרי שאם המפעיל לא יפנה את  המועצה שלרשות  

)להלן    למועצה וח כנדרש, ישלם המפעיל  המטו  "(  וי פיצ ה "   -פיצוי קבוע ומוערך מראש 

  נוי.  י פ ר ב ( עבור כל יום איחו ש"ח   אלף )   ₪    1000בסך של  

פיצו הפיצו  הינו  מראש  י  ומוערך  מוסכם  נ י  כל  בהוכחת  צורך  ע"י  בלא  ,  המועצה זק 
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הינו  ו/או  מופרז  הינו  כאילו  טענה  כל  על  מראש  מוותר  סביר    והמפעיל  יחס  ללא 

 ידו.    -לתוצאה המסתברת של אי פינוי במועד על  

של   14.3 מזכותה  לגרוע  כדי  לעיל,  כאמור  המוסכם,  בפיצוי    ל מהמפעי   ע ו תב ל   המועצה אין 

 נזק העולה על שיעור הפיצוי המוסכם. 

ה והמפעיל לא יפנה את המטווח במועד, בתום תקופת ההפעלה או בכל מקרה אחר  י ה  14.4

או את מי    המועצה י המפעיל, מסמיך בזה המפעיל מראש את  לפינו   המועצה בו זכאית  

המטווח   את  לפנות  כך  ולשם  בו  החזקה  לתפוס  למטווח,  להיכנס  מכוחה    מכל שיבוא 

וחפ א  להח דם  למטוו ץ,  הכניסה  דלתות  מנעול  את  מים,  ליף  של  לניתוקם  לגרום  וכן  ח 

וטלפו חשמ  במטווח,  ל  שיי   והמועצה ן  הפסד,  או  לנזק  אחריות  בכל  תשא  גרם  לא 

 למפעיל או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מן האמור לעיל.  

פו  ק ו ם ת פינה המפעיל את המטווח ו/או הפסיק להשתמש בו מכל סיבה שהיא לפני תו  14.5

ז של   ובכתב   המועצה ה, שלא בהסכמת  הסכם  ל חייב בתשלום דמי  , יהא המפעי מראש 

 ההפעלה עבור כל תקופת ההפעלה. 

 : ביטול ההפעלה  .15

רשאית לבטל הסכם זה ואת ההפעלה על פיו לאלתר    המועצה הא  על אף האמור לעיל, ת  15.1

 בכל אחד מהמקרים הבאים: 

תיקן  15.1.1 ולא  יסודית  בהפרה  ההסכם  את  הפר  ת ה   את   המפעיל  שעות    72וך  הפרה 

ע"י   כן  לעשות  שנדרש  על    עצה המו מעת  העולה  איחור  יסודית:  להפרה  )דוגמא 

 חודשיים בתשלום דמי השכירות(. 

אחרת   15.1.2 הוראה  הפר  תוך  המפעיל  ההפרה  את  תיקן  ולא  זה  הסכם    7מהוראות 

   המועצה. ימים מעת שנדרש לכך ע"י  

 הוגשה לביהמ"ש בקשה למתן צו פירוק כנגד המפעיל.   15.1.3

כנגד    למפעיל ח  של תי  15.1.4 רגל  פשיטת  בהליכי  יחלו  ו/או  רגל  פשיטת  על  התראה 

 המפעיל.  

ז  15.1.5 או  קבוע  נכסים  כונס  למינוי  צו  נכסיו  כנגד  ו/או  המפעיל  כנגד  ו/או  יינתן  מני 

 ימים.   7עיקול ו/או עיקול זמני, והצו או העיקול לא הוסרו תוך  

 ה הסדר כלשהו בין נושי המפעיל לגבי חובותיו.  ייעש  15.1.6

רשאי תה   עצה המו  15.2 לאחר  א  וזאת  המפעיל,  מצד  הפרה  ללא  גם  ההסכם  את  לבטל  ת 

 . יום מראש   60שנתנה למפעיל הודעה על כך  

כל   15.3 יהיה  במטווח,  המפעיל  של  עסקו  לסגירת  מוסמכת  רשות  מצד  דרישה  תהיה  אם 

ש  בהודעה  ההסכם  את  לבטל  רשאי  הצדדים  מן  השני  אחד  לצד  מראש    60תינתן  יום 

  ם.  ת ההסכ ב כהפר לפחות, והדבר לא ייחש 

גורע  אינו  זה  סעיפים    סעיף  פי  על  המפעיל  של  ובכל    9.3  -ו   5מהתחייבויותיו  לעיל, 

ייחשב   אזי  המפעיל,  ע"י  הנ"ל  הסעיפים  הפרת  עקב  תיגרם  המטווח  שסגירת  מקרה 

 הדבר להפרת ההסכם מצדו של המפעיל.  
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 : שונות  .16

לבצ   המפעיל  16.1 וכן  והחומות,  המטווחים  לניקיון  לדאוג  ריסו מתחייב  לאור ע  תקופת  ס  ך 

עפ  רישיון  מוסמך  ההתקשרות  בעל  גורם  עשבייה, באמצעות  למנוע  מנת  על  הצורך  "י 

 ומורשה כדין. 

במתקני   16.2 אזעקה  מערכת  וכן  אבטחה  מצלמות  חשבונו,  על  להתקין,  מתחייב  המפעיל 

  7וקד המועצה באופן בו יהיו פעילים רצוף  המטווח  ובמשרד המטווח ולחבר אותם למ 

 שעות.   24ימים,  

לבצע המפעי  16.3 למועצה  יאפשר  תשלום,    ל  ללא  שימוש  מד במטווח,  לעשות  שישי  יום  י 

רשום את מדריכי הירי מטעם המועצה כמדריכי ירי  , המפעיל י במטווח   1בחומה מספר  

 פנים.   טחון י ב משרד ל ב במטווח  

פעילות    בימים שאינם ימי שישי,    ללא תשלום    , כמו כן המפעיל יאפשר למועצה בנוסף 

לביט הקשור  המ ה  מפעלים  חון  אימון  רישיונות,  חידוש  )מתנדבים,  תושביה  ו/או  ועצה 

לתושביה(  ו/או  המועצה  לביטחון  הקשורה  אחרת  פעילות  וכל  כוננות  כיתות    ראויים, 

 וזאת בתיאום מראש.  

יספק   ובימי המפעיל  שישי  בימי  המועצה  לפעילות  שתהיה  תחמושת  ככל  אחרים  ם 

 או תקורה מכל סוג שהוא(. / רווח ו ) ללא  שת  התחמו   בו הוא רוכש את במחיר  

דרישת   פי  ל   המועצה  קב"ט  על  אסמכתאות  המפעיל  עלות  קב"ט  יציג  בגין  מועצה 

המועצה משלמת את עלות הרכישה על ידי  על מנת לוודא כי    חמושת על ידו רכישת הת 

 המפעיל.  

ה  16.4 כי  ספק  הסר  למען  הן  מובהר  במטווח  המפעיל  להפעלת  שיועברו  החומות    3חומות 

פ במוע שקיימות   יצו ד  המכרז.  המו רסום  כי  נוספות  עצה  ין  חומות  להקמת  פועלת 

ככ ו  אלו  זו. חומות  התקשרות  במסגרת  יכללו  לא  שיוקמו   ל 

בעצמה ו/או לאפשר למפעיל  קמו  המועצה תהיה רשאית להפעיל חומות חדשות ככל שי 

ב  אותם  גם  יחסי  תמורה    עבור להפעיל  כל  בתשלום  באם    חומה    בעבור  )לדוגמא: 

בעבור כל    ₪   60,000חומות הוא    3ת  התקשרות הנוכחית הכולל ל עבור ה פעי תשלום המ 

 ( ₪   20,000חומה נוספת ישולם  

  מתחייב למנות למול המשרד לביטחון פנים ממלא מקום מנהל מטווח שיהיה   יל המפע  16.5

 .   מטעם הקב"ט   ג המועצה ו/או נצי קב"ט  

רישיון נשק    )חמישים אחוז( הנחה בעלות חידוש   50%  פעיל יעניק לתושבי המועצה המ  16.6

מי שנרשם במרשם האוכלוסין ומופיע בתעודת הזהות  כתושב    -פרטי )תושב המועצה  

 כמתנדב מקב"ט המועצה. פ"י כתב הסמכה  ע   –ועצה  וכן למתנדבי המ   המועצה( 

נדרש לפנות על  ביוב, והמפעיל    מת תשתית לפינוי שפכי ח לא קיי מטוו ב יל כי  ידוע למפע  16.7

 את שפכי הביוב.    חשבונו 

שהקיבוץ    ט וקיימת אפשרות פ פעיל כי החשמל במטווח מחובר לקיבוץ עין השו ידוע למ  16.8

למטווח  החשמל  את  כזה  יינתק  במקרה  למטוו ,  חשמל  לספק  המפעיל  באמצעות  על  ח 

ו גנ  סולארי / רטור  מערכת  עלו או  רכישת  ת.  המע יות  ו/או  הגנרטור  רכת  והפעלת 

 ו על המפעיל בלבד.  ול ח הסולארית י 

 הינן לצורך הנוחות בלבד ואינן חלק ממנו.   כותרות הסעיפים בהסכם זה  16.9

אלא   16.10 זה,  הסכם  מתנאי  תנאי  לשנות  מורשי  אין  ידי  על  החתום  בכתב  מסמך  יסוד  על 

 החתימה של הצדדים להסכם זה. 
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מנע מלתבוע סעד  זכות כלשהי על פי הסכם זה משום שיי תר על  צד לא ייראה כאילו וי  16.11

כל  זה או משום התנהגותו בקרות הפרה  פי הסכם  שהי של הסכם זה המזכה אותו  על 

שה אך ורק במסמך בכתב וחתום  לתבוע על פיו. כל ויתור על זכות על פי הסכם זה ייע 

 על ידי הצד המוותר. 

כום כלשהו מדמי ההפעלה ומיתר  לקזז ס מוסכם, כי בכל מקרה לא תהא למפעיל זכות   16.12

ל התשלו  זכותו  על  בזאת  מוותר  המפעיל  זה.  הסכם  בעקבות  עליו  החלים  קיזוז  מים 

החוזים    לחוק   20, מכוח סעיף  1973  -לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג    53מכוח סעיף  

תשל"א   חוזה(,  הפרת  בשל  המאפשרת  1970  -)תרופות  אחרת  דין  הוראת  כל  ומכוח   ,

 וז.    של קיז ביצוע  

מעביד ו/או שותפות ו/או שליחות בין הצדדים  -סי עובד אין בהסכם זה משום יצירת יח  16.13

לשלם סכום    המועצה עמם. אם על אף האמור בסעיף זה, תידרש או תיתבע  ו/או מי מט 

למפעיל  והעילה    כלשהו  ג'  לצד  או  לרשות  ו/או  מטעמו  למי  ו/או  מעובדיו  למי  ו/או 

מב  תהא  לתביעה  או  ע לדרישה  עובד וססת  יחסי  התקיימו  כי  הטענה  ישפה  מעבי -ל  ד, 

 פט אם יהיו כאלה. סכום זה, בתוספת הוצאות מש   המועצה וישלם לה המפעיל את  

להסכם    13  -ו   12,  11,  9,  7,  6,  5,  4מוסכם בין שני הצדדים, כי הפרת הוראות הסעיפים   16.14

הללו,  הסעיפים  מן  סעיף  הוראת  הפרת  וכי  שלו,  יסודית  הפרה  תהווה  או  כולם    זה 

מוסכמים ומוערכים מראש, בלא צורך בהוכחת כל  מקצתם, תזכה את הנפגע בפיצויים  

 . ₪   500,000נזק, בסך של  

 

למשנהו   16.15 אחד  צד  ע"י  שתשלח  הודעה,  כנקוב  כל  הצדדים  כתובות  לפי  רשום  בדואר 

שעות מעת שנמסרה    72בכותרת להסכם, תחשב כמי שנתקבלה בידי הצד הנמען בתום  

 ובתו של הצד הנמען. אר או מיד עם הימסרה במסירה אישית בכת ית הדו למשלוח בב 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 __________                           _____________            ____________________ 

 המפעיל                                                                        המועצה                      
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 ביטוח   -'  ב נספח  

 

 מצ"ב בנפרד                               



 

 קראתי, הבנתי, מתחייב: _______________ 

16 

 

 

 תצהירים 
 

 העדר הרשעות פליליות לעניין תצהיר 

 

_______ ת"ז  מר_____________  כ________________  אני  _  המשמש  __  ________בתאגיד 

התאגיד מטעם  זה  תצהיר  ליתן  ומוסמך  במכרז  כיהמשתתף  מצהיר  מעובדיו    ,  מי  ו/או  לא  התאגיד 

ו/או בגין עבירות מרמה וכיו"ב    1977  -הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירות עפ"י חוק העונשין, התשל"ז  

 .אשר רלוונטיים לנשוא המכרז

 

 . הירי אמתותוכן תצ ,זו חתימתי ,ו שמיזהר כי הריני להצהי
 
 
 
_                     ________ __                   __________ 

 חתימת המצהיר                 שם המצהיר      
 
 
 

 אימות

 

אני הח"מ, עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב  

__________, ולאחר שהזהרתיו כי  ת.ז  __  ___  נושא__ מר ____________________  במשרדי ב

וק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו  עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בח

 . ואישר את תוכנו ואמיתותו

 
 _______________                              ____________ 

 עו"ד                                                 אריך    ת            
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 ות לקטינים לעניין מניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירתצהיר 

 

   _______ אני _____________ ת"ז _____________ המשמש כ__________ בעוסק מורשה מספר  

הורשעתי  כי  בזאת  מצהיר    בלא  חלוט  דין  לפיעבירת מבפסק  עבירה  ה'    ין היא:  י'  סימן  לפרק 

תשל"ז העונשין,  סעיף    1977  -בחוק  מין  352למעט  עברייני  של  העסקה  למניעת  בחוק  כאמור   .

 .2001-וסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"אבמ

 

הננ כן  מתחייבכמו  זה ש  י  בתצהיר  כאמור  הורשע  אשר  אדם  כל  להעסיק  הסעה    לא  שירותי  במתן 

 . סכם זהמסגרת ה למועצה ב 

 

 תצהירי אמת.  י ותוכן זו חתימת ו שמיזה 

 

 
                   ___________                      _________ 

 היר                      חתימת המצהיר שם המצ
 

 

 
 אימות חתימה                                                                

את כי ביום _______ פגשתי את  מאשר בז  __________________,  מ.ר _ _______ אני הח"מ , עו"ד   

וכי  מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהר תיו כי עליו להצהיר את האמת 

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו. 

 

         _________ ______         __ _________ 
 תאריך                                          עו"ד                      

 

 

 
 

שירותים    יםהמעניקמי מטעמו  וכל    , עובדיונותן השירותעבור הורפו אישורי משטרה  לתצהיר זה יצ

 למועצה.

 
 



 

 קראתי, הבנתי, מתחייב: _______________ 

18 

זכויות  לרבות הפרשות בגיןינימום תצהיר כי המשתתף במכרז משלם למועסקים על ידו שכר מ

 והעדר הרשעה בעבירה לפי חוק שכר מינימום  וציאליותס

 
 

ה  _____________ ת"ז  מר_____________  ___________  אני  בתאגיד  כ__________  משמש 

" _______________)להלן:  במכרז  התאגיד,    המציע"(המשתתפת  מטעם  זה  תצהיר  ליתן  ומוסמך 

מינימום לרבות הפרשות בגין  ידו שכר  עסקים על  תף במכרז משלם למוהמשתיד  בזאת כי התאגמצהיר  

סוציאליות ממנהליו     זכויות  מי  ו/או  התאגיד  לא  ב וכי  שכר  הורשעו  חוק  לפי  בעבירה  חלוט  דין  פסק 

 מינימום. 

 

 
 

 זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.  

 

 
      ___________                      _________              

 חתימת המצהיר                     שם המצהיר  
 
 

 אימות

 

את כי ביום _______ התייצב  אני הח"מ, עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בז

במשרדי ב ___________ מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי  

כן חתם בפני על תצהירו    לא יעשה  בחוק באם  י לעונשים הקבועיםהיה צפו עליו להצהיר את האמת וכי י

 . ואישר את תוכנו ואמיתותו

 
                     ____________           _______________ 

 תאריך                                                  עו"ד            
 

 
 
 

 לתאגיד  -אישור עורך דין 
 

, הח עו"ד מא"מ_____ אני  ידי ה"ה ______________,    י התצהירשר בזאת כ________,  על  נחתם 

 ____________ בהתאם לכל דין. ת"ז ___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת ___ 

 
 

 ___________ 
 עו"ד 

 
 שם המציע: __________________        תאריך:_________ 
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 ים עובדים זרירה לפי חוק דין חלוט בעבתצהיר העדר הרשעות בפסק 
 

_____ ___________  אני  בתאגיד  כ__________  המשמש   _____________ ת"ז   ________

ת ליתן  מצהיר  ומוסמך  זה,  התאגיד    בזאתצהיר  שכר  כי  ידו  על  למועסקים  משלם  במכרז  המשתתף 

מי   ו/או  לא התאגיד  וכי  סוציאליות  זכויות  בגין  לרבות הפרשות  דין  ממנהליו הורשמינימום  בפסק  עו 

 בדים זרים.רה לפי חוק עוחלוט בעבי

 

 
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  

 

 
         _______________                              ________________ 

 שם המצהיר                               חתימת המצהיר         

 
 
 
 

 חתימה  אימות

זאת כי ביום _______ התייצב  ______ מאשר במ.ר ____  __________,  עו"ד  ______אני הח"מ,  

רתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה  בפני ______________  ת.ז  ____________, ולאחר שהזה

 . צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו

 
   _______ ________ 
 ו"ד ע               
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 אום הצעות במכרז יר בדבר אי תי תצה

___________  אני _____________ ת"ז _____________ המשמש כ__________ בתאגיד  

 אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  ו  מוסמך ליתן תצהיר זה,

תאגיד  לפרט את שם הים להלן )יש בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורט

 עימו(:טי יצירת קשר  ופר

תחום העבודה בו ניתנת    שם התאגיד 

 קבלנות המשנה 

 פרטי יצירת קשר  

     

     

     

 

ללא   עצמאי,  באופן  התאגיד  ידי  על  הוחלטו  זו  בהצעה  מופיעים  אשר  הכמויות  ו/או  המחירים 

מצ עם  או  אחר  מציע  עם  קשר  או  הסדר  פוטנציאליהתייעצות,  ק  יע  )למעט  המש אחר  אשר  נבלני  ה 

 עיל(.  נו לצוי

א תאגיד  או  אדם  כל  בפני  הוצגו  לא  זו  בהצעה  המופיעים  הכמויות  ו/או  הצעות  המחירים  מציע  שר 

רז זה )למעט קבלני המשנה אשר  במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכ

 נו לעיל(.  צוי

 ות במכרז זה.  להגיש הצעמתחרה אחר מ ניסיון להניאמעורב בהתאגיד לא היה 

 זו.   ומהצעתמעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר התאגיד לא היה 

 מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.   התאגיד לא היה

עם מתחרה    סוג שהואשיח מכל  או    בעקבות הסדר  הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית

 תחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.  או מ

 סמן את המקום המתאים: 

 מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז למיטב ידיעתי, התאגיד  ]  [ 

 מציע ההצעה נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז]  [ למיטב ידיעתי, התאגיד  

_______ ____________ ____________ _________ _____________ __________________

 ___________________________________________________________ ____________

 _______________________________________________________________________ 

להגש  לי    ידוע יכול  מכרז  תיאום  על  שהעונש  חמש  עד  סעיף  יע  לפי  בפועל  מאסר  לחוק  47נות  א 

 .  1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  

 
       _______________                                ________________ 

 חתימת המצהיר         שם המצהיר                               

 חתימה  אימות

____ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב  .ר ______ "ד  ________________,  מאני הח"מ, עו

יו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה  בפני ______________  ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרת

 . תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על

 
   _________ ______ 
 ד עו"               
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 שש לניגוד עניינים  העדר חבדבר  תצהיר

בתאגי כ__________  המשמש   _____________ ת"ז   _____________ ___________  אני  ד 

אחראי בתאגיד להצעה  ו ,מטעם  תאגיד המגיש הצעה במכרז להפעלת מטווח מוסמך ליתן תצהיר זה ה

גרת התקשרות של  מסעניינים באין חשש לניגוד    בזאת כי  מצהיר  זה,    המוגשת מטעם התאגיד במכרז

ו/או גורם כלשהו מטעמו למול המועצה, וכן הנני מתחייב ל באופן מיידי    עדכן את המועצההתאגיד 

 לעניין ניגוד עניינים.    פיתימצריכים בדיקה ספצ רו נסיבות ו/או חשש הבמידה ויווצ

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  

 
_____              __________       ___                   _____________ 

 יר חתימת המצה         שם המצהיר                               

 
 חתימה  אימות

אני הח"מ, עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב  

יר את האמת וכי יהיה  עליו להצה____, ולאחר שהזהרתיו כי  בפני ______________  ת.ז  ________ 

 . וכנו ואמיתותותצהירו ואישר את ת  צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על

 
    _______________ 
 עו"ד                
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 קרובי משפחה  העדר תצהיר בדבר 

 ________ ת"ז   _____________ כ__________  אני  המשמש   _______   _________ בתאגיד 

זה,  המגיש הצעה   ליתן תצהיר זהה במכרז  ת  אחראי בתאגיד להצעה המוגשו  ,מטעם המציע  מוסמך 

במכרז   כי  מצהיר      להפעלת מטווח,מטעם התאגיד  לכלאין  בזאת  ו/או  לכל  למציע  ו/או  גורם    עובד 

עובד במועצה  מטעמו   ו/או  ויבמקר   וכי  ו/או תאגיד של המועצהקשר משפחתי למול המועצה  חול  ה 

 שינוי במצב זה אדווח באופן מיידי למועצה. 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  

 
_______                   ________________                    ________ 

 חתימת המצהיר         שם המצהיר                               

 
 ימה חת אימות

___,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב  _________ אני הח"מ, עו"ד  ____

__, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה  בפני ______________  ת.ז  __________ 

 . ותצהירו ואישר את תוכנו ואמיתות צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על

 
    _______________ 
 עו"ד                

 

 

 



 

 קראתי, הבנתי, מתחייב: _______________ 

23 

 

 
 ערבות מכרז / ערבות ביצוע() נוסח ערבות בנקאית – 3נספח 

 
 
 

 לכבוד 
 

 רית מגידו  המועצה האזו
 

 א.ג.נ.,
 

 ערבות בנקאית הנדון: 
 

כל סכום   לסילוק  בזה כלפיכם  ערבים  אנו  )להלן: "המבקשים"(  פי בקשת _____________  עד  על 
 ___ של  הפלסך  בתוספת   ₪ הצמדה  ___________  למדד  רשי  הנ"ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד 

 הפעלת מטווח. להתקשרות כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"( וזאת בקשר עם  
 

עם   מיד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  הנ"ל  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  אנו 
בתהליך    את דרישתכםטיל עליכם לבסס או לנמק  לינו, מבלי להדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע א 

ך  כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דר
כלשהו   לחיוב  בקשר  למבקשים  לעמוד  שיכולה  כלשהי  הגנה  טענה  כלפיכם  לטעון  ומבלי  אחרת, 

 כלפיכם. 
כל  דרישות, ש  הנ"ל בפעם אחת או במספר  לומו של הסכוםאתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תש

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

 
 במכתבנו זה:

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר    –"מדד"  
 כלכלי. 

 
 דלקמן:הפרשי הצמדה יחושבו כ

יתב לאחאם  שפורסם  המדד  מתוך  לפני  רר  "המדד  רונה  )להלן:  זו  ערבות  פי  על  בפועל,  תשלום  כל 
שפורסם ביום _________ היינו    2023  ינוארהחדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש  

השווה   סכום  ההצמדה  והפרשי  הקרן  יהיו  היסודי"(,  "המדד  )להלן:  נקודות   _______________
 ל מחולק במדד היסודי. רישתכם הנ"דש בסכום הקרן המצוין בדהכפלת המדד החל
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 אר בתוקפה עד ____________ ועד בכלל. ערבות זו תיש

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ___________ לא תענה. 
 מבוטלת.לאחר יום ______________ ערבותנו זו בטלה ו

 צורה שהיא. להסבה בכל זו אינה ניתנת להעברה ו ערבות
 
 

 בנק _________________    תאריך ____________________ 
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 הצעה אופן בחינת ה 

 
 באופן הבא:וישוקללו ההצעות ידורגו 

 

ביותר תקבל ניקוד מקסימלי ברכיב זה ושאר ההצעות יקבלו ניקוד    הגבוההההצעה    –  מחיר   80% •
 הזולה ביותר. בהתאם להצעה

 שקלול הבא:על פי ה -  איכות 20% •

 ניקוד מדידה קריטריון

כל שנת ניסיון מלאה מעבר     ניסיון

 נק'  1תקבל   לשלוש שנים

 נקודות  5 עד

איכותן   המלצות   והרלוונטיות  המלצות, 
המטווחלשלהן   וכן    הפעלת 

רצון רשאית    ,  שביעות  הוועדה 
קשר   לבחינת  ליצור  טלפוני 

   איכות ההמלצות.

 

 נקודות  5עד 

חברי  של כללית  התרשמות

 הוועדה 

שייקבע  אישי  ראיון  בסיס  על 
   .לכל מציע

הר  הוועדה   איוןיבמסגרת 
לשקול  ,ארהש בין    , רשאית 

כישורים ניסיון    ,אמינות 
 ומומחיות 

עבור  לקבוע  רשאית  המועצה 
ש לראיון מציע  יתייצב  לא 

לו, שנקבע    0ניקוד    האישי 
   ברכיב זה.

 

 נקודות   10עד 

 20  סך הכל ניקוד ועדה 

 

 המועצה  מהנדס, גזברית המועצהעצה, המועצה, קב"ט המו מנכ"ל  עדה המקצועית הם חברי הוו

 עתה. על פי שיקול ד את הרכב ועדת האיכות המועצה רשאית לשנות

) לא ניקוד נפרד על ידי כל חבר   וועדה רשאית ליתן ניקוד אחד שיינתן על דעת כלל חברי הוועדה ה
   וועדה(.


