
 

 ___________ תאריך 

 לכבוד 

___________ 
. _____________  

 
 2019/194הצעות מחיר מס' קורס מפעלי מכונה ניידת  הזמנה להציע הצעות להליך

 
קורס מפעילי מכונה ""( מזמינה בזה הצעות מחיר עבור העירייהעיריית עכו )להלן: "    1.1 .1

 בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה.  " ניידת

הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה ולעירייה שמורה הזכות להזמין כל כמות שהיא,  .1.2
בהתאם לצרכיה מבלי שזכיית המשתתף בהליך תחייב את העירייה לרכישה בסכום 

 כלשהם.או בכמות מינימום 

 

יש להעביר לתיבת הצעות  – "2019/941""הצעת מחיר מס'  את הצעתך, נושאת ציון  .2
         boffers@akko.muni.ilבכתובת המייל המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה 

 (194/2019בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ) 
 .  0031:עד השעה  9201/80/19מתאריך   לא יאוחראת ההגשה יש לשלוח          
 עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה.           
 ככל שלא  התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח ההצעה פעם נוספת.         
          

יש אפשרות  למסור לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה )אצל משה סעדה(, אשר  .3
עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל  35בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 

בציון שעת ומועד קבלתה. יש לוודא כי טרם הכנסתה לתיבת המכרזים תחתם המעטפה על 
ל המעטפה התאריך והשעה שהמעטפה נתקבלה על גבי ידי מקבלה בציון שם מלא של מקב

 המעטפה. 
 
בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל או תאגידים הרשומים כדין בישראל )להלן:  .4

בכל התנאים ( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך "המשתתף"
 המפורטים להלן:

אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  .3.1
  1976 –ציבוריים, תשל"ו 

 אישור על ניכוי מס במקור  .3.2

בדבר העסקת  1976 –ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים,תשל"ו 2אישור לפי סעיף  .3.3
 . ספח כנ עובדים זרים ותשלום שכר מינימום ,בנוסח המצורף למסמכי ההליך זה

אישור העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה בנוסח המצורף למסמכי הליך  .3.4
 .  2כנספח זה 

 
על המשתתף ליתן הצעת מחיר על גבי טופס הצעת המשתתף המצורף למסמכים אלה.  4.1 .4

הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה, ו/או שיצורפו אליה הסתייגויות הגורעות 
 תידון.מדרישות העירייה לא 

 המחירים בהצעה ירשמו כשהם כוללים מע"מ.  .4.2

על המשתתף לחתום על כל אחד מדפי ההליך. החתימה על מסמכי ההליך והגשת  .4.3
ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על נספחיהם, 

 לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.
 
 מטבע ישראלי בלבד.הצעת המשתתף תוגש ב .5.1 .5

הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות למתן השירותים/לאספקת הטובין,  .5.2
 לרבות הובלה והתקנה.
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6.  
על אף האמור לעיל, היה ועלה המדד במהלך התקופה שממועד הודעת הזכייה או ממועד 

עדכון מדד , יבוצע 5%-עדכון המדד האחרון, ככל שכבר בוצע עדכון מדד כלשהו, בלמעלה מ
 5%( בעת חישוב התמורה בעבור החודש בו עלה המדד מעל "עדכון הביניים"נוסף )להלן: 

 כאמור. עדכון המדד הבא יבוצע בחלוף שישה חודשים נוספים ממועד עדכון הביניים. 
כמדד הבסיס ישמש המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות וכמדד הקובע ישמש המדד 

 החשבון בגינו מבוצע העדכון.הידוע בעת הגשת 
לכל חודש  15-הספק הזוכה יגיש לעירייה חשבון בגין הטובין שסופקו על ידו אחת לחודש, עד ל .7

 גריגוריאני, בגין החודש החולף. 
יום מתום החודש בו הוגש, בכפוף לאישורו על ידי  90החשבון ישולם על ידי העירייה תוך 

 המחלקה המזמינה בעירייה.
 
תף תתייחס לטובין באיכות טובה העומדים בתקן הישראלי, ככל שקיים תקן הצעת המשת .8

כזה. מוצרים שלא יעמדו בתנאי סעיף זה יוחזרו לזוכה והוא מתחייב לספק תחתם מוצרים 
 העובדים בדרישות סעיף זה.

 

 על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן: .9

חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי  .9.1
 . 1976 –תשל"ו  ,ציבוריים

 אישור על ניכוי מס במקור. .9.2

בדבר העסקת  1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2אישור לפי סעיף  .9.3
 .1כנספח , בנוסח המצורף למסמכי הליך זה 1עובדים זרים ותשלום שכר מינימום

ו/או לחבר המועצה בנוסח המצורף למסמכי הליך אישור העדר קרבה לעובד הרשות  .9.4
 .2כנספח זה 

 אישור הצעת משתתף מקומי . ) במידה וגר בעיר ( . .9.5
 

 אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. .10

 

העירייה תהא רשאית לפצל הזכייה בין מספר משתתפים, או לבטל חלק מן הסעיפים  .11
הספק הזוכה לעניין הסעיפים הנותרים בלבד. היה ובוטלו סעיפי התקשרות, ולהתקשר עם 

 יקבע כזוכה מי שהצעתו היתה הזולה ביותר לאחר ביטול הסעיפים.
 
משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר  .12

 את זכייתו בהודעה בכתב.
 

חודשים מיום משלוח ההודעה על  12תוקף לתקופה של ההתקשרות עם הזוכה בהליך תהא ב .13
 הזכייה לזוכה ואילך.

 
 
 
 

                                                                                  __________________ 
 עיריית עכו      

                                                           
אישור זה נדרש במקרים בהם היקף ההתקשרות עם המציע בהתקשרות זו )ככל שיזכה בהליך( יחד עם התקשרויות נוספות עולה על  1

350,000 ₪. 
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 הצעת המשתתף
 

 בזה כדלקמן:אני הח"מ מצהיר, מסכים, ומתחייב 
וכי הבנתי את  2019/941הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את מסמכי הליך הצעות המחיר  .1

כל התנאים הנדרשים מאת המציעים בהליך זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע 
 על קביעת מחיר הצעתי.

 הנני מצהיר בזאת כי בדקתי את כל התנאים שיש בהם חשיבות למתן הצעתי.  .2

 אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים. אלהנני מתחייב למ .3

 הנני מתחייב להציג את הפריט במידה ויידרש . .4

 הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים: .5

 מסמכי ההליך ממולאים וחתומים על ידי על כל נספחיהם; .5.1
אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  אישור תקף על שמי .5.2

 . 1976 –תשל"ו  ,ציבוריים

 אישור על ניכוי מס במקור. .5.3
 

 
 כמות תאור  מס"ד

 משתתפים
מחיר 
 לאדם

 סכום

קורס מפעילי מכונה ניידת  1
   )כלי צמ"ה( .

בתום הקורס קבלת אישור 
)היתר ( זמני למפעיל כלי 

 .צמ"ה

4   

  סה"כ   
 

  מע"מ   
 

סה"כ    
כולל 

 מע"מ 

 

 
 הערות:

 מאושר ע"י משרד הרישוי .צריך להיות  הספק .1

 הספק ידאג לקבלת התעודות מול משרד הרישוי . .2
 
 
 
 
 

______________                                                        _____________ 
 תאריך                                                                      חותמת וחתימה      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ב' 2נספח   
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 לחוק עסקאות גופים  ציבוריים 1ב'2הצהרה בדבר קיום הוראות סעיף 

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

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

בהליך ( "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   .1
 .("ההליך")להלן:  " קורס מפעלי מכונה ניידת" 2019/194 הצעות מחיר מס' 

  

צהיר זה בשם המציע לאחר שבדקתי את הוראות חוק אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת ת .2
 (. "חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 
 במשבצות המתאימות(: X)סמן  
  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 
  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף 

 
 במשבצת המתאימה: xלחוק שוויון זכויות חלות על המציע נדרש לסמן  9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 
 במשבצת המתאימה:  Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  100במקרה שהמציע מעסיק 

 
  יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  בהליךהמציע מתחייב כי ככל שיזכה

לחוק שוויון זכויות,  ובמקרה הצורך, לשם קבלת  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 שר ליישומן.הנחיות בק

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
לחוק שוויון זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום  9בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

קשרות חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו הת
 שלגביה נתן התחייבות זו(.

 

לחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני מתחייב בשם המציע להעביר  9ככל שהוראות סעיף  .3
 30העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 ימים ממועד ההתקשרות.
 

   
                     _______________ 

   
 חתימת המצהיר                             

 
 אישור עורך הדין

 
 אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
 במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה 

 כי 
 עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
 

____________________    ____________________      ___________________ 
 

   חותמת ומספר רישיון                         חתימה                                                     תאריך
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 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 
 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכובזאת כי עירייהנני מצהיר 
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף 
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -זה, "קרוב"  ןלעניילחוזה או לעסקה עם העירייה; 
 אחות."

ר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות )א( של ההודעה בדב12כלל 
 הקובע: 

זה, "חבר  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות  -מועצה" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף 

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה -או על ידי בן

 המבוצעת למענה."
 

 הודיע ולהצהיר כי: בהתאם לכך הנני מבקש ל

  ,או מי  ואף לא  שותףאח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת
 שאני לו סוכן.

  אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו
 מנהל או עובד אחראי בו. או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם

  העובד ברשות. מי שאני סוכנו,אין לי בן זוג, שותף או 
 

אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  התקשרות עמיידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את ה
 מסרתי הצהרה לא נכונה.

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

 
( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות  2/3 של העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב
 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122לפי סעיף 

 
 
 

 חתימה: __________________                          __________________   שם: _
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאריך: ________         לכבוד
 עיריית עכו



 2נספח 

 
   

 
____________________________________________________________________ 

 Akko City Council  עיריית עכו 
  Weitzman St., P.O.Box 2007 Akko 24120 35  24120עכו , 2007ת.ד.  35רח' ויצמן 

  

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 1הצהרת משתתף מקומיהנדון: 
 

 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:
 
או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין מקום מגורי או עסקי הנני תושב העיר עכו  –ליחיד  □

 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%אלה ארנונה לעירייה ולפחות 
 

משרדי מצוי בעיר עכו ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה  -לתאגיד  □
 מעובדי הינם תושבי העיר. 30%ולפחות 

 
 זו מצ"ב:  לשם הוכחת הצהרתי

 
 א. שובר ארנונה משולם המעיד על מקום מגורי או עסקי בעיר.  –ליחיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר )ככל שמועסקים עובדים(  
 
 א. שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.  –לתאגיד  □

 תושבי העיר.ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים   
 
 

__________________    ____________________ 
 חותמת וחתימה     שם המשתתף      

 
____________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון
 

 (. "המשתתף"אני משמש כרואה החשבון של _______________________________ )להלן: 
 

לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת 
 המשתתף. אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

 
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 

של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה  בנתונים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה
 מטעה מהותית. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.

 
לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת 

 המשתתף.
 
 
 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________
 
 
 
 


