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 תנאי המכרז
 כללי .1

צבה והפעלה של ההצעות ללהציע מזמינה בזאת ( "החברה")להלן: אחוזות החוף בע"מ  .1.1

"(, בחניוני המכונות האוטומטיות" אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה )להלן: מכונות

 הכל כמפורט במסמכי המכרז להלן. ו אחוזות החוף,

"(, תהיה על פי הזוכהכהצעה הזוכה במכרז )להלן: " תיבחרעם המציע שהצעתו ההתקשרות  .1.2

  .על נספחיו ,(חוזה"ה"מכרז )להלן: ל כחלק ב'תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב 

הזכיין יציב, יפעיל ויתחזק את המכונות האוטומטיות, על חשבונו ואחריותו, בחניוני אחוזות  .1.3

וכן בחניוני אחוזות  ,חוזה ההתקשרות נשוא המכרזל 'אכנספח החוף אשר רשימתם מצורפת 

 "(. החניונים)להלן: "החוף נוספים, על פי תנאי חוזה ההתקשרות 

ונות האוטומטיות, מספר המכונות האוטומטיות בכל חניון, מיקום החניונים בהם יוצבו המכ .1.1

המכונות בחניון, וסוג המוצרים הנמכרים בכל מכונה אוטומטית, יהיו בהתאם לשיקול דעתו 

בכפוף לקבלת אישורה של אחוזות החוף, מראש ובכתב, לכל מכונה ומכונה אותה של הזכיין, 

הוראות כל דין וקבלת אישורי הרשויות , וכן בכפוף ליבקש הזכיין להציב ולהפעיל

 .המוסמכות

בתמורה להצבת המכונות האוטומטיות בחניונים, ישלם הזכיין לאחוזות החוף אחוז מסוים  .1.1

מהכנסותיו מהמכונות האוטומטיות שיוצבו ויופעלו על ידו, בשיעור אשר הוצע על ידו במכרז, 

 ובהתאם להוראות חוזה ההתקשרות.

)עשרים  21-כיין שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז, תהיה לתקופת ההתקשרות עם הז .1.1

וארבעה( חודשים, אשר יחלו במועד חתימת חוזה ההתקשרות עם הזכיין. אחוזות החוף תהיה 

)שלוש( תקופות  3-רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההתקשרות ל

יום  11עה בכתב שתימסר לזכיין )שנים עשר( חודשים כל אחת, וזאת בהוד 12נוספות בנות 

 לפחות לפני תום תקופת החוזה ו0או איזו מתקופות ההארכה, לפי העניין. 

מובהר כי אין בהתקשרות עם הזכיין כדי להקנות לזכיין בלעדיות כלשהי בהצבת מכונות  .1.1

ממכר בחניונים ו0או כל זכות אחרת בחניונים שלא נקבעה במפורש בחוזה ההתקשרות. עוד 

אוטומטיות אחרים ו0או רשאית להתקשר עם בעלי מכונות תהא  כי אחוזות החוףמובהר 

להצבה ו0או תפעול של מכונות אוטומטיות, בין בחניונים בהם לפי שיקול דעתה, גופים אחרים 

 הוצבו מכונות של הזכיין ובין בחניונים אחרים.

 רכישת חוברת המכרז .2

 החל מיום(, 1)קומה  1וב גרשון ש"ץ , ברחהחברההמכרז ניתן לרכוש במשרדי  חוברתאת  .2.1

"דמי רכישת חוברת  -להלן ) שקלים חדשים()חמש מאות ₪  //1סך של  תמורת 1.1.2/11

רעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת ישישולמו באמצעות המחאה, שזמן פ (המכרז"

  החברה.

 .נית מס0קבלהחשבוכי כנגד תשלום דמי רכישת חוברת המכרז, תמציא החברה  ,מובהר בזאת
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, //3-111/3/, בטלפון אחוזות החוףרורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות לילב .2.2

, או באמצעות דואר אלקטרוני //:11-//:0בין השעות  ה' -בימים א'  3-111/333/ פקסימיליה

 .michrazim@ahuzot.co.ilלכתובת 

 י רוכשמי מאי הגשת הצעה על ידי לעיל, מובהר, כי  2.1  גרוע מכלליות האמור בסעיףמבלי ל .2.3

המכרז חוברת  ילא יזכו את רוכש ,או אי זכיית מציע במכרזו0 מכל סיבה שהיא ,המכרזחוברת 

 בהחזר דמי רכישת חוברת המכרז.

 המכרז  , היא נמסרת לרוכשיהחברההפרטי של מובהר בזאת, כי חוברת המכרז הינה קניינה  .2.1

לא יהיו רשאים המכרז  לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, ורוכשי

 לעשות בה שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

פרטי פקסימיליה ודואר  חברהבד בבד עם רכישת חוברת המכרז, ימסור רוכש חוברת המכרז ל .2.1

 מסירת הודעות עבורו.ך לצור אלקטרוני

 ושאלות הבהרה עיון במסמכי המכרז .3

 החברהבאתר האינטרנט של  ,ללא תשלוםקודם לרכישתם,  ,יתן לעיין במסמכי המכרזנ .3.1

 ,לעיל 2.1 בסעיף הנזכרת בכתובת  אחוזות החוףבמשרדי או  www.ahuzot.co.ilשכתובתו 

 . 3-111/3/1/פון טלב רכזת החוזים וההתקשרויות בחברה בתיאום מראש עם

לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו  .3.2

 במכרזהמשתתף מתבקש ורכש את מסמכי המכרז, במכרז זה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו, 

ם על מיחתו ם, כשהלהלן 5.5 ף ול את כל המסמכים המפורטים בסעיאת הצעתו שתכלגיש לה

 .ועמודבכל עמוד במכרז, ידי המוסמכים כדין מטעם המשתתף 

לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק בנוגע למכרז,  בקשות הבהרהשאלות ו .3.3

, המכרזחוברת תתקבלנה אך ורק מרוכשי פרט,  כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או

 15.1.1.15ליום עד  וזאת ,1102/11 הפנייה הינה בקשר למכרז מס', תוך ציון כי בלבד בכתב

דואר אלקטרוני באמצעות  לאחוזות החוף בכתב את השאלות יש להפנות .//:12בשעה 

 .3-111/1333/ פקסימיליה מס'או באמצעות  michrazim@ahuzot.co.ilשכתובתו 

המכרז בצירוף השאלות שנשאלו והן יהוו חלק חוברת בכתב בלבד לכל רוכשי תשובות תינתנה  .3.1

מסרו ירק שינויים ותיקונים שמובהר בזאת כי  למען הסר ספקבלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

בהצעתו על תשובות הסתמך טעון כי . משתתף לא יהיה רשאי לחברהבכתב, יחייבו את ה

אחוזות החוף ו0או מי מטעמה אינה  שניתנו לו, אלא אם התשובות ניתנו כאמור, בכתב.

אחראית למידע ו0או פירושים ו0או הסברים שינתנו למשתתפים במכרז שלא במסגרת 

 .המתוארת לעיל

שינויים  רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס החברה .3.1

. השינויים והתיקונים הבהרהותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 

כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של רוכשי מסמכי המכרז 

. לא תישמע כל טענה לחברה מסרו על ידםיש הפרטיםלפי  או בדואר אלקטרוני בפקסימיליה 

ו0או כתובת דואר אלקטרוני  מטעמו מספר פקסימיליההנציג על ידי  וסרממשתתף אם לא נמ

 . נכונים

mailto:michrazim@ahuzot.co.il
http://www.ahuzot.co.il/
mailto:michrazim@ahuzot.co.il
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 תנאי סף להשתתפות במכרז .1

 בכל, במכרז העומדים, במועד הגשת ההצעותרק מציעים רשאים להשתתף במכרז זה 

 התנאים המפורטים להלן:

 תאגיד רשום כדין בישראל.המציע הינו  .1.1

ועד הגשת ההצעה למכרז, המציע הפעיל ותחזק, ( השנים הקודמות למ3שלוש )כל אחת מב .1.2

 מכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות, לכל הפחות. //1, בעצמו

 ש"ח, ///,1( על סך של "בנקאית ערבות"ערבות בנקאית )להלן:  צירף להצעתו במכרזהמציע  .1.3

וזאת להבטחת קיום תנאי , אחוזות החוף בע"מלפקודת , (שקלים חדשים )חמשת אלפים

  למסמכי המכרז. ב'כנספח  המצ"ב בנוסח ההתקשרות במסגרתו, הרז ותנאי חוזהמכ

 עוסק מורשה כדין. תעודתבעל המציע הינו  .1.1

 רכש את חוברת המכרז.המציע  .1.1

ניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות ובעל אישורים כדין על ניהול ספרים המציע הינו  .1.1

 . 1711 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

 .דלעיל םהוכחת עמידתו בתנאילהצעתו את כל המסמכים הנדרשים לעל המציע לצרף 

 

 מכרזב הצעההגשת  .1

ין הסכמה מצדו של המציע לכל יהגשת הצעה למכרז על ידי מציע, תהווה לכל דבר וענ .1.1

 מסמכי המכרז. כל ההוראות, התנאים והתניות המופיעים ב

  .החברהרז לבין הוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בין הזוכה במכמסמכי המכרז י .1.2

תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתאם לאמור בתנאי המכרז, לרבות הצעה  החברה .1.3

הכוללת תיקון ו0או שינוי ו0או השמטה ו0או הסתייגות ו0או התניה ו0או תוספת בנוסח מסמכי 

המכרז, או לחלופין להתנות את שקילת ההצעה בהסרת התיקון ו0או השינוי ו0או ההשמטה 

ההסתייגות ו0או ההתניה ו0או התוספת האמורים, תוך פרק זמן שיקבע לכך על ידי ו0או 

 .החברה

או  כדי לקבל פרטים נוספים ו0או הבהרות על הצעתם מציעיםתהא רשאית לזמן אליה  החברה .1.1

 .לבצע הליך הבהרות ו0או בירור פרטים בכל דרך אחרת שתמצא לנכון

"( כאשר מסמכי המכרז)להלן: " להלןרטים ם המפומסמכיכל הכל משתתף במכרז יגיש את  .1.1

)להלן:  בלבד 1102/11שעליה ירשם מכרז מס' סגורה במעטפה  ,הם מלאים וחתומים כנדרש

  :"(מעטפת המכרז"

  .בכל עמוד ועמוד משתתףשל על ידי המוסמכים כדין מטעמו  , חתומהחוברת המכרז .1.1.1

למכרז, בו  1א'כנספח , בנוסח המצורף הצעת המשתתף במכרז והצהרותיוטופס  .1.1.2

הצעתו מוגשת כי קרא ובחן בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז וכי המשתתף מאשר 

  התאם לכך.ב
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  למכרז. 1א' כנספחמצורף טופס הצהרה על המעמד המשפטי של המשתתף, בנוסח ה .1.1.3

וסח למכרז, בנ 4.2 עמידת המשתתף בתנאי הסף הקבוע בסעיף תצהיר להוכחת  .1.1.1

ואסמכתאות להוכחת עמידת אישורים אליו יצורפו למכרז,  3כנספח א'המצורף 

 .המשתתף בתנאי הסעיף

תצהיר על העדר הרשעה והתחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים, בנוסח  .1.1.1

 למכרז. 1כנספח א'המצורף 

, בנוסח המצורף 1711-תשל"והב לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2לפי סעיף  תצהיר .1.1.1

 למכרז. 5נספח א'כ

 למכרז. ב'כנספח בנוסח המצורף מקורית ערבות בנקאית  .1.1.1

 עוסק מורשה כדין. המציעתעודה המעידה על היות  .1.1.0

בהתאם לחוק עסקאות גופים  ,על ניהול ספרים וניכוי מס במקור אישורים כדין .1.1.7

 .1711 –ציבוריים התשל"ו 

די המוסמכים כדין למכרז, חתום על י כחלק ב', המצורף חוזה ההתקשרות ונספחיו ./1.1.1

 מטעמו של המשתתף בכל עמוד ועמוד.

 המכרז.חוברת קבלה בגין רכישת העתק חשבונית מס0 .1.1.11

 עותק חתום מהתשובות שנמסרו לשאלות ההבהרה )ככל שנמסרו(. .1.1.12

 יצורפו להצעה בנוסף גם המסמכים הבאים: –היה המציע תאגיד  .1.1.13

המציין , ציעשל המ עורך דין או רואה חשבוןאישור חתום ומאושר על ידי  .1.1.13.1

זהות של בעלי המניות או הומספרי  יהםשמותאת שמו של התאגיד, 

יהם ומספרי השותפים ושיעור אחזקותיהם בתאגיד )ברמת היחיד(, שמות

של מורשי החתימה של התאגיד, וכן אישור על כך שהחתום0ים על  הזהות

חתם0ו בפניו, וכי הוא0הם מוסמך0ים  המשתתף מסמכי המכרז בשם התאגיד

ימתו0ם את ל פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתע

 . התאגיד לכל דבר ועניין

יצוין באישור האמור לעיל, בנוסף על כל האמור  -היה התאגיד שותפות 

 זה לעיל, מי הם השותפים בשותפות, ומיהו השותף הכללי בשותפות. בסעיף

או רואה חשבון, של  העתקים נאמנים למקור, מאושרים על ידי עורך דין .1.1.13.2

 תעודת ההאגד של התאגיד ושל מסמכי ההתאגדות שלו.

 . לא תותר -או הגשת הצעות על ידי שותפות שאינה רשומה הגשת הצעות במשותף 

 יסוד".הליכי לא תקבל הצעה ממשתתף במכרז שהינו "תאגיד ב החברה
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 הגשת ההצעותהאחרון למועד ה .1

 .11:3בשעה  11.1.1.15 -' הד יוםיש להגיש עד את מעטפת המכרז ובה כל מסמכי המכרז  .1.1

לתיבת המכרזים המיועדת כח, -במסירה אישית או על ידי בא ,(הקובע" המועד" )להלן:

  .בקומה רביעיתתל אביב,  1החברה, ברח' גרשון שץ במשרדי  מכרז הנמצאתל

כל הצעות שלא תהיינה, מ המעטפה תושם אך ורק בתיבת המכרזים המתייחסת למכרז זה. .2.1

 סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל, לא תישקלנה. 

הודעה על דחיית . קובערשאית לדחות את המועד ה תהא החברה, קובעבכל עת עד למועד ה .1.3

לכל רוכשי חוברת המכרז, והמועד החדש ייחשב לכל דבר ועניין כמועד  המועד הקובע תימסר

החברה רשאית לשנות את  דחיית המועד הקובע, תהאבמקרה של  האחרון להגשת הצעות.

 מועד תוקף הערבות הבנקאית למכרז ו0או להאריך את תוקף ההצעות.

לא תהיה כל חובה לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות על פי בקשת מציע זה או  חברהל .1.1

 אחר, מכל סיבה שהיא.

 /11:3בשעה  21.1.2/11-ה ד'פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי אחוזות החוף, ביום  .1.1

 בנוכחות כל המעוניין.

 ומחויבות לה תוקף ההצעה .1

( חודשים מהמועד הקובע. תוקף ההצעה 3הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה עד לתום שלושה ) .1.1

חודשים נוספים ע"פ דרישת החברה לפני פקיעת ההצעה או בדרך של  3-ניתן יהיה להארכה ב

 להלן.  8.6 הארכת תוקף הערבות כמפורט בסעיף 

 המכרזערבות  .0

מסחרי מוכר , מבנק אוטונומית כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית .0.1

להבטחת  ,החברה, לפקודת ( שקלים חדשיםחמשת אלפים) ש"ח ...,5על סך של  ,בישראל

  על פי תנאי המכרז.הצעתו במכרז וחתימתו על החוזה 

ב' כנספח וסכומה יהיו על פי נוסח טופס כתב הערבות המצורף  נקאיתהערבות הבנוסח  .0.2

 למכרז.

מובהר בזאת כי כל שינוי בנוסח הערבות עלול להביא לפסילת הערבות הבנקאית וכפועל יוצא,  .0.3

 לפסילת ההצעה.

  תוצא על שם המציע בלבד.ערבות המכרז  .0.1

 קורית. המהבנקאית את הערבות תו לצרף להצע מובהר בזאת כי על המציע  .0.1

הערבות הבנקאית תהא ניתנת  חודשים מהמועד הקובע. 3יהיה תוקף הערבות הבנקאית  .0.1

נוצר צורך להאריך את . החברה שתימסר למשתתף טרם מועד פקיעתהלהארכה על פי דרישת 

, מעת שהוגשה על ידולהאריך את תוקף ערבות המכרז המציע  תוקף ערבות המכרז, מתחייב

)חמישה( ימים לפני פקיעת תוקפה של ערבות  1 -עד לא יאוחר מידרש, וזאת ילעת, כפי ש

בכל ההוצאות הכרוכות  ושאייהמציעים . כאמור ו0או בהתאם להוראות החברה המכרז

 . כאמור בהארכת תוקפה של ערבות המכרז
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 פסולאת ערבות המכרז כנדרש לעיל, תהא החברה רשאית, מטעם זה בלבד, למציע  ךלא הארי .0.1

ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות  הצעת המציע,את 

וסכום הערבות הנ"ל יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של , המציע, כולה לטובתההמכרז של 

, לרבות לקבלת כל החברה. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של החברה

  דין. סעד, על פי מכרז זה ו0או על פי כל

 היא תפסל.הצעתו לא תידון כלל ומשתתף במכרז שלא יצרף ערבות בנקאית כנדרש לעיל,  .0.0

)ארבעה עשר(  11תוחזר לו הערבות הבנקאית שצירף תוך  -משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה  .0.7

תוחזר לו  המשתתף שהצעתו זכתהערבות המכרז של  חוזה עם הזוכה.העל  היום ממועד חתימ

ההתחייבויות  מלוא ביצועחתימת ההסכם ע"י החברה ובכפוף ל לאחר החברהעל ידי 

של הזוכה, כהגדרתן להלן, לרבות הפקדה של הערבות הבנקאית בחוזה בידי  המקדמיות

  החברה, בהתאם להוראות החוזה.

 חלק ב'כחוזה בנוסח המצורף האת  לחברהמובהר בזאת במפורש, כי אם לא ימציא הזוכה  ./0.1

פי הוראות מכרז זה, בצירוף כל המסמכים אותם יש להמציא יחד  למכרז זה, כשהוא חתום על

רשאית, בין  החברה, תהא החברהי ל ידבמועד שייקבע ע ,עם החוזה החתום, לרבות ערבויות

 לן.לה 8.11 ף הפקיד לטובתה ולפעול כאמור בסעיהזוכה היתר, לחלט את הערבות הבנקאית ש

כל דין, החברה תהא מסמכי המכרז ו0או על פי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי  .0.11

רשאית לחלט את ערבות המכרז, כולה או חלקה, ו0או להציג דרישת תשלום על פי ו0או מכח 

ערבות המכרז, בכל מקרה בו חזר בו המציע מהצעתו, כולה או חלקה ו0או לא מילא את 

. חילטה ההתחייבות המקדמיות או חלקן, על פי מסמכי המכרז, לרבות התחייבויותיו, כולן

יחשב ו פיצויים מוסכמים מראש החברה את ערבות המכרז כאמור לעיל, סכום הערבות יהווה

. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה החברהלקניינה הגמור והמוחלט של 

 פי מכרז זה ו0או על פי כל דין., לרבות לקבלת כל סעד, על החברהשל 

מסר לבנק שהוציא יעל פי דרישה בכתב שתו0או להארכה ערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט  .0.12

את ערבות המכרז מאת החברה, ומבלי שהחברה תצטרך להציג לבנק כל מסמך ו0או ראיה 

 כלשהם נוספים על דרישת החילוט ו0או לנמק את דרישתה.

 מחירי ההצעה  .7

במכרז, יידרש המשתתף להציע את שיעור התמורה אותו הוא מציע לשלם  במסגרת הצעתו .7.1

לאחוזות החוף, עבור קבלת הזכות להציב ולהפעיל את המכונות האוטומטיות בחניוני אחוזות 

 "(.שיעור התמורההחוף )להלן: "

שיעור התמורה יהיה בסך בשקלים חדשים, השווה לאחוז מכלל הכנסות הזכיין מהמכונות  .7.2

ות שיוצבו על ידו בחניונים, בכפוף לאישורה של אחוזות החוף כאמור, בתוספת מע"מ האוטומטי

 כדין, ובהתאם לתנאי חוזה ההתקשרות עם הזכיין.

" משמעו הסכומים המדווחים מהמכונות הכנסות הזכיין מהמכונות האוטומטיות"

 שהתבצעו באמצעותן, בניכוי:מוצרי מזון ומשקאות בגין מכירות האוטומטיות, 

דמי פיקדון בגין מכירת אריזות משקה החייבות בדמי פיקדון על פי כל דין ו0או במקרה  (א)

 בו על הזכיין לגבות דמי פיקדון;
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 מס ערך מוסף מתוך הסכומים שנתקבלו כאמור; (ב)

 תשלומים נוספים הנגבים מהצרכנים הסופיים בגין תשלום באמצעות כרטיסי אשראי. (ג)

 %.3אותו יהיה רשאי להציע המשתתף, לא יעלה על התמורה מודגש ומובהר בזאת כי שיעור   .3.3

)חמישה עשר  15%-)שלושים אחוזים( מהכנסות הזכיין מהמכונות האוטומטיות, ולא יפחת מ

 אחוזים( מהכנסות הזכיין מהמכונות האוטומטיות.

 ההצעה תיפסל.  -הצעה הכוללת שיעור תמורה החורג משיעורי התמורה האמורים לעיל ניתנה 

תהא סופית, וכי אי התקיימות איזו מהערכות  המשתתףבמפורש, כי הצעת  מודגש בזאת .7.1

ו0או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, לא יהוו בשום מקרה  המשתתף

 .עילה לשינוי של הצעתו ו0או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז

 שיקולים לבחירת ההצעה הזוכה ./1

ה תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח לעצמה החבר .1./1

 את מירב היתרונות.

או כל  המציעה את שיעור התמורה הגבוה ביותרהחברה תהא רשאית שלא לקבל את ההצעה  .2./1

כמו כן, בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או  הצעה שהיא.

 רחיב או לצמצם את היקפו.לדחותו, וכן לה

בבחינת ההצעות, החברה תהא מבלי לפגוע בהוראות המכרז ו0או החוזה ו0או בהוראות כל דין,  .3./1

 רשאית, אך לא חייבת, לשקול, בין היתר, את השיקולים המפורטים להלן, כולם או חלקם:

 . איכות וניסיון קודמים של המציע .3.1./1

 אמינותו של המציע. .3.2./1

של העירייה ו0או  אחרתו0או כל חברה עירונית  העירייה0או ניסיון העבר של החברה ו .3.3./1

בהתקשרות עם המציע, ובמידה ומדובר בתאגיד, גם עם של רשות מוניציפלית אחרת 

מי מבעלי המניות בו, מנהליו, חברות בנות ו0או קשורות ו0או מסונפות אליו )כהגדרת 

פועלים דרך כלל מטעמו, (, לרבות מי מה1710 –מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 

 . וכל האמור גם בהתייחס לכל אחד מיחידיו

ואם היה תאגיד, גם מידע הנוגע למנהליו ו0או  ,מידע מן המרשם הפלילי לגבי המציע .3.1./1

הצהרות המציע במכרז ו0או לבעלי מניותיו, וכן מידע המובא לידיעתה של החברה ב

 . בכל דרך אחרת

 .מהותיות בשגיאות לוקה , כולה או חלקה,העובדה שההצעה .3.1./1

 מבוססת על אי הבנה או הנחות שגויות. , כולה או חלקה,התרשמות כי ההצעה .3.1./1

 העובדה שהמציע לא השלים מקום הטעון מלוי או חתימה במסמכי המכרז.  .3.1./1

קיומם של תיקון ו0או שינוי ו0או השמטה ו0או הסתייגות ו0או התניה ו0או תוספת  .3.0./1

 בנוסח מסמכי המכרז.
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הרשימה המפורטת לעיל מובאת כדוגמא לשיקולים אפשריים בהר בזאת כי למען הסר ספק, מו .1./1

בלבד, ואינה מהווה רשימה סגורה כלל וכלל. אין באמור ברשימה זו כדי לפגוע בשיקולים אחרים 

 ו0או נוספים שהחברה תהא רשאית להתחשב בהם.

 בחירת הזוכה והודעה על תוצאות המכרז .11

 החברה. המוסדות המוסמכים של החברהה על ידי ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תעש .11.1

 לבדיקת ההצעות והמציעים.ם מוסדותיה המוסמכים צוות מטעאדם0רשאית למנות  אתה

 שיקול פי על הזוכה, את החברה תבחר אזי זהות, הצעות מספר ותהיינה במידה כי בזאת, מובהר .11.2

 .הגרלה פיל או המכרזים ועדת בפרוטוקול שירשמו נימוקים לפי הבלעדי, דעתה

 הודעה על תוצאות המכרז .12

 .תוצאות המכרזכתב בדבר מסר הודעה בית כל משתתפי המכרזל .12.1

יה תצרף ילהודעת הזכ .(יה"י"הודעת הזכ –להלן לזוכה על זכייתו במכרז )תודיע החברה  .12.2

השינויים המחויבים מהחלטות , בהם מוטמעים , על נספחיוחוזההעותקים של שלושה החברה 

 ., ככל וישנםם בחברה במהלך הליכי המכרזהגורמים המוסמכי

לחברה את המסמכים הזוכה  ( ימי עסקים ממועד הודעת הזכייה ימציא1בתוך חמישה ) .12.3

 :("התחייבויות המקדמיות"ה –לעיל ולהלן המפורטים להלן: )

, שנמסרו לו במצורף להודעת ו, על נספחיההתקשרות העותקים של חוזהשלושת  .12.3.1

 .דועל יכדין , חתומים היהזכי

( חתום ע"י מבטחי ד' לחוזה ההתקשרות)נספח , עריכת ביטוחי הזכייןאישור  .12.3.2

 .ההתקשרות חוזהבכאמור מקורי( ה ונוסחבהקבלן )

 . ההתקשרות חוזהערבות בנקאית, כאמור ב .12.3.3

בכפוף לביצוען, במלואן ובמועדן, של כל ההתחייבויות המקדמיות על ידי הזוכה, תחתום  .12.1

 חוזה, על נספחיו. הה של יה עותק חתום על ידחוזה ותמציא לזוכההחברה על 

, על ידי הזוכה ההתחייבויות המקדמיותמ אחת ו0או יותראי ביצוען, במלואן ובמועדן, של  .12.1

יהווה הפרה יסודית של הזוכה את התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, אשר תקנה לחברה 

במקרה זה, רשאית החברה  יה ואת זכייתו של הזוכה. בנוסף, תהאיזכות לבטל את הודעת הזכ

כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות , כולה לטובתה לחלט את ערבות המכרז של הזוכה

. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או החברההבנקאית הנ"ל יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של 

 י כל דין., לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו0או על פהחברהלפגוע, בזכות מזכויותיה של 

לא לקבל הצעה של משתתף במכרז, או לבטל  רשאית החברהלגרוע מהאמור לעיל, תהא  מבלי .12.1

 באים: הבמקרים  גםשל משתתף כהצעה הזוכה במכרז,  הצעהאת ההכרזה על 

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  זוכההוכחות, להנחת דעתה, כי ה החברהשיש בידי  .12.1.1

 ה במכרז.יקשר עם הזכימענק, דורון או טובת הנאה כלשהי ב
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לא  זוכהשניתנה במכרז אינה נכונה, או שה זוכהכי הצהרה כלשהי של ה לחברההתברר  .12.1.2

די להשפיע על קביעתו כזוכה , היה בה כהחברהעובדה מהותית אשר, לדעת  לחברהגילה 

אשר אירוע ידו, התרחש למועד חתימת החוזה על  עד, או שלאחר הגשת הצעתו ובמכרז

המשתתף במכרז, לרבות הזוכה, למלא  מצדם חשש להיעדר אפשרות יש בקיומו משו

 .אחר כל התחייבויותיו על פי החוזה

רה היה בו0הם כדי חבאשר לדעת ה, כולם או חלקם, זוכהנכסי העל  0יםעיקול 0והוטל .12.1.3

 0יםוהעיקוללהשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת המכרז, 

 .הטלתו0םימים ממועד  /3תוך  לחלוטין 0ולא הוסר 0יםהאמור

כונס נכסים זמני או קבוע נאמן או מנהל מיוחד או , כולם או חלקם, זוכהונה לנכסי המ .12.1.1

 .יום ממועד קביעתו 11והמינוי לא בוטל תוך  או מפרק זמני או קבוע

יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו0או יפר אחת  במכרז זוכההמשתתף שנקבע כבמקרה ש .12.1

באיזה יו על פי תנאי המכרז ו0או תנאי החוזה ו0או יסרב למלא או לא יעמוד מהתחייבויות

רה זכאית לפעול על פי שיקול דעתה המוחלט, חבהתחייבויותיו בהתאם להצעה, תהא המ

ובכלל זה לבטל את הצעתו של אותו משתתף ו0או לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה לה 

כל משתתף אחר ככל שתמצא ש ו0או להכריז על על ידי אותו משתתף כפיצויים מוסכמים מרא

רה חב. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע בזכות מזכויותיה של הכזוכה חילופי במכרז לנכון

 על פי מכרז זה ו0או על פי כל דין.

זכאי משתתף לא יהא הלעיל,  12.7 מבלי לגרוע מהאמור, פעלה החברה כאמור בסעיף  .12.0

לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו0או דמי נזק, בגין ביטול זה, ולא תחול על החברה 

 כל חובה לתשלום כאמור. 

  ביטול המכרז .13

מסמכי המכרז ו0או רשאית לבטל את המכרז על פי החברה תהא בו שבנוסף לכל מקרה אחר  .13.1

לבטל את המכרז, בכל אחד מהמקרים אך לא חייבת,  ,כל דין, החברה תהא רשאיתעל פי 

 הבאים:

 לא הוגשה כל הצעה למכרז או הוגשה הצעה אחת בלבד.  .13.1.1

בסעיף זה, משמעה, הגשתה של הצעה אחת בלבד למכרז, או שנותרה  - "הצעה אחת"

 הצעה כשרה אחת לאחר שכל ההצעות האחרות שהוגשו למכרז נפסלו. 

 יהולו ו0או בבחירת ההצעה הזוכה.החברה מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז ו0או בנ .13.1.2

באופן מהותי המצדיק, ו0או העירייה חל שינוי נסיבות מהותי ו0או השתנו צרכי החברה  .13.1.3

 לדעת החברה, את ביטול הליך המכרז.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, או חלקם, תיאמו הצעות ו0או מחירים ו0או פעלו  .13.1.1

 שהו.באופן המהווה הגבל עסקי ו0או עבירה על חוק כל

לא יהא מי מן מכל סיבה שהיא, בוטל המכרז כאמור על ידי החברה, מובהר, כי במקרה שבו  .13.2

זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו0או דמי נזק, בגין ביטול זה,  המשתתפים

 ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור.



- 13 – 

 

 עיון במסמכים .11

מידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום סוד בזה במפורש, כי אינה רואה ב מודיעההחברה  .11.1

מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז, אם 

וזאת במהלך תקופה שלא תידרש לכך, בכתב, על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, 

מוסדות , את החלטת ה)שלושים( יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז /3תעלה על 

 המוסמכים בחברה שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה.

אותם מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו0או מקצועי רשאי לציין את 

. החברה תשקול את עמדתו אם וכאשר במפורטבהצעתו וינמק את טענתו  הנושאים במפורש

 יתעורר הצורך בכך.

 תורה החברה.עליהם לעיל, יתבצע במקום ובמועדים  14.1  העיון במסמכים כאמור בסעיף .11.2

 יםכלליתנאים  .11

 תיפסל. -הצעה המוגשת במשותף על ידי יותר ממציע אחד  .11.1

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעה והגשתה, יחולו על המציעים  .11.2

 ים לא יהיו זכאים לכל השבה ו0או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.בלבד. המציע

 יהכתוב במסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים לגבי הנושאים נשוא .11.3

 המכרז.

החברה רשאית לראיין את בכל שלב של הליכי המכרז, עד לבחירת ההצעה הזוכה, תהא  .11.1

רוש מהמציעים פרטים, הבהרות, הסברים המציעים, כולם או חלקם, יחד או בנפרד, וכן לד

ו0או מסמכים נוספים, על פי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלא, על מנת לבחון את המציעים 

 והצעתם.

 האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומרחברה לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה מבלי .11.1

מידע חסר ו0או  השליםל ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,, לדרוש מכל אחד מהמציעיםהבלעדי

מטעמו  מיויכולתו של המציע ו0או  סיונוו0או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לני המלצות

 .סףה בתנאימטעמו,  מיעמידתו של המציע ו0או בחינת , בין היתר, לצורך וזאת

ו0או עם  החברהמתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  המציעים .11.1

 ככל שיידרש. מי מטעמה

הודעות שתידרש החברה לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז ו0או למציעים על פי תנאי המכרז,  .11.1

תשלחנה לכתובות שנמסרו לחברה על ידי רוכשי מסמכי המכרז ו0או המציעים, וזאת 

 , לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.  אלקטרוניבפקסימיליה או בדואר 

המציעים לוודא את פרטי ההתקשרות עימם, המצויים באחריות רוכשי חוברת המכרז ו0או 

 בידי החברה, הינם נכונים, ולא תשמע כל טענה כי נמסרו לחברה פרטי התקשרות שגויים.

 

 רוני איכר, מנכ"ל

 אחוזות החוף בע"מ
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 41.1111מכרז מס' 
 

 לתנאי המכרז 1נספח א'

 כללי .1

)לרבות תנאי המכרז, החוזה,  המכרז אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי

, ערבויות, תקנים ישראליים הנזכרים במסמכי המכרז ו0או בחוזה וכל מסמכים אחרים מפרטים

 כל מסמכי המכרז , וכולל אתותנאי המכרז, על נספחיכל מסכים בזאת ל(, המתייחסים למכרז ו0או לחוזה

 .למכרזכחלק בלתי נפרד מתנאי הצעתי 

 הגדרות .2

, אלא אם כן הקשר חוזהתהיה כהגדרתם בצהרת המציע זה, המונחים המופיעים בטופס ההגדרתם של 

 הדברים מחייב אחרת.

 שיעור התמורה המוצע .3

שיעור לאחר שעיינתי במסמכי המכרז ובהסתמך על בדיקות שבוצעו על ידי, 

המוצע על ידי עבור השירותים נשוא המכרז, הינו %____ )במילים:  התמורה

_____________אחוזים( מהכנסות הזכיין מהמכונות _____________

 האוטומטיות, כהגדרתן בחוזה ההתקשרות.

 15%-)שלושים אחוזים( או יפחת מ %.3המוצע בה יעלה על  שיעור התמורהדוע לי, כי הצעה אשר י

 תיפסל ולא תידון.  -)חמישה עשר אחוזים(

 .  ההתקשרות עם הזכייןהמפורטים בחוזה באופן ובתנאים  התמורה תשולם לאחוזות החוףידוע לי, כי 

 הצהרות והתחייבויות המציע .1

הנני מצהיר, כי הבנתי ואני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם; כי הצעתי זו  .1.1

כי לא אציג כל תביעה ו0או דרישה שהיא המבוססת על אי ; מוגשת בהתאם למסמכי המכרז

או חלקם; וכי הנני מוותר בזאת מראש באופן ידיעה ו0או אי הבנה של מסמכי המכרז, כולם 

 סופי ומוחלט על כל תביעה ו0או דרישה, כאמור.

אני מודע ומסכים לכך, כי כל מידע ו0או מצג כלשהם אשר נמסרו ו0או ימסרו לי על ידי החברה  .1.2

ו0או מי מטעמה לא יחשבו כמצג ו0או מידע המחייבים את החברה ו0או כחלק ממסמכי 

 נערכו בכתב ונחתמו כדין על ידי החברה כאמור בתנאי המכרז.  המכרז, אלא אם כן

הנני מצהיר ומתחייב, כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים ממשתתפים במכרז; כי הצעתי זו  .1.3

עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז; וכי הנני מקבל על עצמי לקיים, במלואה ובמועדה, 

 מפורטים במסמכי המכרז.אחר כל התחייבות המוטלת עלי בהתאם לתנאים ה

הנני מצהיר ומתחייב, כי אין כל מניעה או הגבלה מכח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, המונעת  .1.1

 ו0או מגבילה אותי מלהגיש את הצעתי זו ו0או לקיימה במלואה. 
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הנני מצהיר כי הצעתי למכרז מוגשת אך ורק על ידי ואין לי כל שותף0ים אחר0ים, גלוי0ים או  .1.1

 הגשת הצעתי כאמור.סמוי0ים, ל

, ולפי הוראותיו במסמכי המכרזספק את השירותים הנני מצהיר ומתחייב, כי באפשרותי ל .1.1

 במלואן ובמועדן. 

 ביותר או כל הצעה שהיא. זולהשלא לקבל את ההצעה הידוע לי, כי החברה תהא רשאית  .1.1

 13 סעיף ידוע לי, כי החברה תהא רשאית לבטל את המכרז בכל אחד מן המקרים הנקובים ב .1.0

לתנאי המכרז, וזאת בנוסף לכל מקרה אחר שבו רשאית החברה לבטל את המכרז על פי 

 כל דין. הוראות מסמכי המכרז ו0או על פי 

 :ביטוחים .1.7

שיזכה  הזכייןלקיום ביטוחים על ידי  החברהתשומת לב המציעים מופנית לדרישות  1.7.1

"( ובנספח ד' אישור החוזהוזה ההתקשרות )להלן: "לח 0המפורטות בסעיף  במכרז

 ."(הביטוחים" ו0או דרישות הביטוחעריכת ביטוחי הזכיין )להלן: "

 .( לעיל1.7.1כאמור בסעיף ) ביטוחהידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הזכיין 1.7.2

הוראות הביטוח ואת מהות דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  1.7.3

התחייבות  בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן  המכרזמסמכי לפי  ההתקשרות

 .ולהלן לעיל כמפורטלערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 

בידי  ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב 1.7.1

להצבתן וכתנאי  הצבת המכונות האוטומטיותלא יאוחר ממועד תחילת  החברה

בנוסחו המקורי( כשהוא חתום נספח ד', ) הזכייןאישור ביטוחי נספח  את, ולהפעלתן

 .כדין על ידי המבטח

 בכפוף לדרישתכאמור, מתחייב הספק כי אישור עריכת הביטוחים המצאת בנוסף ל 1.7.1

 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ העתקים לה ימציאבכתב  החברה

להעלות במסגרת פניה  כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח ישמובהר בזאת במפורש כי  1.7.1

להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות 

עלולים '( ד)נספח מובהר, כי שינויים ביחס לאישור קיום הביטוחים  .לדרישות הביטוח

 .לגרום לפסילת ההצעה

, יןהזכיאישור ביטוחי ' דנספח אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  1.7.1

 – זכייןהצהרת ה 1' דנספח  לרבות, ו המקורי(בנוסח) חתום כדין על ידי מבטחי המציע

 תה רשאייהית החברה )בנוסחו המקורי(, הזכייןכדין על ידי  מה, חתופטור מנזקים

בשל אי הצגת  הצבת המכונות האוטומטיות או הפעלתןלמנוע ממנו את מועד תחילת 

 .כנדרש האישור החתום

אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 1.7.1לגרוע מהאמור בסעיף  בנוסף ומבלי 1.7.0

 תרשאי החברה תהייהלעיל,  1.7.1כאמור בסעיף , '(ד)נספח  הזכייןנספח אישור ביטוחי 

 .במכרז הזכייןכמי שהפר את החוזה ו0או לבטל את זכייתו של  בזכייןלראות 
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 ביטוח ייחתמו על ידי המבטחיםיודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי ה 1.7.7

המציע כי בדק עם מבטחיו והצהרת אישור  ים, המהוואלא בחתימה וחותמת של המציע

 .ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים

על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהות, ההיקף, והתנאים הצעתי ניתנה הנני מצהיר, כי  ./1.1

 יבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז.לביצוע כל התחי

ידוע לי ואני מסכים, כי דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו לי בכל מקרה, לרבות במקרים  .1.11

  .של אי הגשת הצעה על ידי מכל סיבה שהיא ו0או אי זכייה במכרז

 ידוע לי ואני מסכים, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של החברה, היא נמסרת לרוכשי .1.12

לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, וכי לא אהיה רשאי לעשות בה  המכרז

 שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

ידוע לי, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעתי זו והגשתה, יחולו  .1.13

 הוצאו על ידי כאמור. עלי בלבד, וכי לא אהיה זכאי לכל השבה ו0או פיצוי בגין ההוצאות ש

הנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי הצעתי לאחרים בכלל,  .1.11

 ולמשתתפים אחרים במכרז, בפרט.

 באופן ובתנאים המפורטים בחוזה.  תשולם  אספקת השירותיםהתמורה בגין ידוע לי, כי  .1.11

ההתחייבויות המפורטות ידוע לי שהפרת הצהרה ו0או התחייבות כלשהי מההצהרות ו0או  .1.11

זה לעיל, כולה או חלקה, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז, אשר תזכה את  4בסעיף 

 .ו0או בפסילת הצעתי החברה, בין היתר, בסעדים הנקובים במסמכי המכרז

זה לעיל, תשקול  4המפורטות בסעיף   יוהתחייבויותי יידוע לי, כי, בין היתר, על סמך הצהרותי .1.11

 הצעתי.  החברה את

  פרטי מגיש ההצעה .1

 ________________________   שם המציע: .1.1

 ________________________  מס' ת.ז.0ח.פ.0ח.צ: .1.2

 ________________________ כתובת0משרד רשום )לרבות ת.ד(: .1.3

 הנציג המוסמך מטעם המציע לצורך דיון ו0או פניה בנושא מכרז זה הינו: .1.1

 ________________________ שם )פרטי + משפחה(  .1.1.1

 ________________________  טלפון בבית:  .1.1.2

 ________________________  טלפון במשרד:  .1.1.3

 ________________________  פקסימיליה: .1.1.1

 ________________________  טלפון נייד:  .1.1.1

      כתובת למסירת הודעה דחופה ו0או משלוח מברק: .1.1.1
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 _____מספר טלפון למקרי חירום:________________ .1.1.1

 )על מספר טלפון זה להיות זמין במשך כל שעות היממה(.

הנני מתחייב להודיע בכתב לחברה על כל שינוי שיתהווה בפרט מהפרטים האמורים, מיד לאחר קרות 

 שינוי כאמור. 

 

 חתימת וחותמת המציע  תאריך

 
 

 אישור
 

 יחיד:

____, _______, מאשר0ת בזה כי ביום אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. _______( מרחוב _______
____ בחודש _______ שנת _______ הופיע בפני מר0גב' _____________ נושא0ת ת.ז. מס' 

 _______________ וחתם0מה בפני על טופס ההצעה למכרז דלעיל.

 
__________________ 

 , עו"ד
 

 תאגיד:

________, ________, מאשר0ת בזה כי ביום אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב __
______ בחודש _______ שנת _______ נחתם בפני טופס ההצעה למכרז דלעיל המוגש בשם __________ 

על ידי מר0גברת ___________ נושא0ת ת.ז. ___________ ומר0גברת ___________ "התאגיד"(  -)להלן 
פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את נושא0ת ת.ז. ______________, המוסמכים על 

 התאגיד לכל דבר ועניין.

__________________ 
 , עו"ד           
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 41.1111מכרז מס' 
 

 לתנאי המכרז 1נספח א'

 על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן:

 מעמד משפטי .א
 

 

 

 

 פרטים כלליים .ב
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )חברה בע"מ/ עמותה/ אגודה שיתופית/ שותפות רשומה(ג. שמות בעלי זכות החתימה  

 

 

 

 

 

 (ה)שותפות רשומד. שמות השותפים  

 

 

 

 

 

 

 דוגמת חותמת 

 אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו 

 על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.  

 
 _______________ _________________ 

 שם משפחה שם פרטי 
 

 _______________ _________________ 
 חתימה תאריך 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 

 שם המשתתף במכרז

 שתתף במכרז()יש לצרף תדפיס מרשם החברות / עמותות לשם המ 

 

  כתובת

  טלפון

  טל' נייד

  פקס

  מס' עוסק מורשה

  מספר התאגיד

 

 חברה בע"מ  עמותה  אגודה שיתופית  שותפות רשומה 

)יש למלא 

 טבלאות ב' ג'(

)יש למלא 

 טבלאות ב' ג'(

)יש למלא טבלאות ב' ג'  )יש למלא טבלאות ב' ג'(

 ד'(
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 1141.11מכרז מס' 
 

 לתנאי המכרז 3נספח א'

 

אני הח"מ, ____________________________ מס' זיהוי _____________________,  לאחר שהוזהרתי, 

 ה צפוי0ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר0ה בזה כדלקמן: כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהי

 

מכונות  //1, בעצמו( השנים הקודמות למועד הגשת ההצעה למכרז, המציע הפעיל ותחזק, 3בכל אחת משלוש )

 אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות, לכל הפחות.

 

 ואסמכתאות להוכחת הנ"ל.יש לצרף אישורים 

 
                _______________ 

 חתימת המצהיר    

 

 אישור

אני הח"מ __________ עו"ד, מרחוב _____________ מאשר בזה כי ביום __________ הופיע0ה בפני  
מר0גב' _____________ ת.ז.____________, ולאחר שהזהרתיו0ה כי עליו0ה להצהיר את האמת וכי י0תהא 

ר0ה כי זהו שמו0ה, זוהי חתימתו0ה ותוכן תצהירו0ה צפוי0ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י0תעשה כן, הצהי
 אמת.

 

_______________ 

 , עו"ד                                  
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 41.1111מכרז מס' 
 

 לתנאי המכרז 1נספח א'

 תצהיר

לכל אני הח"מ, _______, נושא ת.ז. _______, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
 העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

 בכל הסעיפים הבאים ק את המיותרומחיש ל

 _______הנני המציע בעצמו0בעל מניות במציע0מנהל במציע0בעל מניות0מנהל בחברת_________ .1
, שהינה בעלת מניות0מנהל במציע0שותף במציעבע"מ

*
להשתתף במכרז  ועורך תצהירי זה כחלק מהצעה 

 .("המכרז" -ו "אחוזות החוף" - , בהתאמה)להלןשפרסמה אחוזות החוף בע"מ  1102/11 מס'

 

 )עשר( השנים שקדמו לתצהירי זה /1 -הנני מאשר, כי ב .2
*

: 

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע  .א

 )או לחלופין( 

 , הכל כמפורט להלן: *הורשעתי בעבירה מסוג פשע .ב

_____________________________________________________.____________________ 

 

 השנים שקדמו לתצהירי זה)עשר(  /1 -הנני מאשר, כי ב .3
*

: 

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון .א

 )או לחלופין(

 הורשעתי בעבירה מסוג עוון, הכל כמפורט להלן:  .ב

_____________________________________________________.____________________ 

 

 הנני מאשר .1
*

: 

 כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו0או עוון .א

 )או לחלופין(

תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו0או עוון .ב
*

 , הכל כמפורט להלן:

______________________________________________________________________.___ 
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 הנני מאשר .1
*

: 

כי לא הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו0או בעבירות שיש עימן קלון, ו0או בעבירות רכוש  .א
ו0או בעבירות מוסר, או אם הורשעתי, חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת 

  1701 –השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

0או בעבירות שיש עימן קלון, ו0או בעבירות רכוש ו0או הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו .ב
בעבירות מוסר, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 

1701 –התשמ"א 
*

 , הכל כמפורט להלן:

________________._________________________________________________________ 

 

 הנני מאשר .1
*

: 

ו0או על תקנות  /171-עתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"לכי לא הורש .א
, או אם הורשעתי חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי הו0או על צוים שניתנו על פי
  1701 –ותקנת השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

ו0או על תקנות ו0או על  /171-הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .ב
צוים שניתנו על פיו, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 

1701 –התשמ"א 
*

 , הכל כמפורט להלן:

___________________.______________________________________________________ 

 

 הנני מאשר .1
* 

: 

לתצהירי זה  1 -ו 1שום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אי .א
 לעיל, ולא ידוע לי שמתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו,

 )או לחלופין(

לתצהירי זה לעיל,  1 -ו 1תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים  .ב
יינים אלוו0או מתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בענ

*
 , הכל כמפורט להלן:

___________________.______________________________________________________ 

 

 הנני מאשר .0
* 

: 

בהפרת הוראות איזה לא הורשעתי החודשים שקדמו למועד הגשת הצעתי למכרז,  31במהלך כי  .א
  לנספחי המכרז, 1מחוקי העסקת עובדים המפורטים בנספח א'

 לחלופין()או  

בהפרת הוראות איזה הורשעתי החודשים שקדמו למועד הגשת הצעתי למכרז,  31במהלך כי  .ב
 , הכל כמפורט להלן:לנספחי המכרז 1מחוקי העסקת עובדים המפורטים בנספח א'

___________________.______________________________________________________ 
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 .מחק את המיותר  *

 רק בתצהיר הנחתם על ידי המציע בעצמו. ימולא **

 

 

                                       

 חתימת המצהיר

 אישור

אני הח"מ __________ עו"ד, מרחוב _____________ מאשר בזה כי ביום __________ הופיע0ה בפני  
יר את האמת וכי י0תהא מר0גב' _____________ ת.ז.____________, ולאחר שהזהרתיו0ה כי עליו0ה להצה

צפוי0ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י0תעשה כן, הצהיר0ה כי זהו שמו0ה, זוהי חתימתו0ה ותוכן תצהירו0ה 
 אמת.

 

 , עו"ד  _______                                  
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 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
ייחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידי, הנני מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת החוזה ש

 את האמור, בכל דין, ובכלל זה בחוקי העבודה והתקנות מכוחם ו0או צווי ההרחבה המפורטים להלן:

2//1 
1770 
2/11 

 חוק חובת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תשס"א
 חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח

 יני העבודה תשע"בחוק להגברת האכיפה של ד
 חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב 2//2
 חוק שירות התעסוקה תשי"ט 1717

 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1711

 חוק דמי מחלה תשל"ו 1711

 חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת בן זוג( תשנ"ח 1770

 חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה( תשנ"ד 1773

 דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד( תשנ"ג חוק 1773

 חוק דמי מחלה )היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג( תש"ס ///2

 חוק חופשה שנתית תשי"א /171

 חוק עבודת נשים תשי"ד 1711

 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשנ"ו 1771

 חוק עבודת הנוער תשי"ג 1713

 חוק החניכות תשי"ג 1713

 יילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"אחוק ח 1711
 חוק הגנת השכר תשי"ח 1710
 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1713
 חוק שכר מינימום תשמ"ז 1701
 חוק שיוויון הזדמנויות תשמ"ח 1700
 חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1770

 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה 1771
 חוק בריאות ממלכתי()כולל  

 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם תשנ"ו 1771
 חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב 2//2
 חוק גיל פרישה, תשס"ד 1//2
 חוק עובדים זרים, תשנ"א 1771

 צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש 
 ת נסיעה לעבודה וממנהצו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאו  
 צווי הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר  
 צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק  

 חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים0התפטרות, תשס"א 1//2

 
 של המציע בחוקים הנ"ל. אישור רו"ח4 עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו

   

 תאריך שם מלא של רו"ח0 עו"ד חתימה וחותמת

   

 תאריך שם מלא של החותם בשם המציע חתימה וחותמת המציע
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 41.1111מכרז מס' 
 

 לתנאי המכרז 5נספח א'

 :1392-תשל"וה ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים1לפי סעיף  תצהיר
 

מת אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ________________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את הא

 וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

"( במסגרת מכרז החברההנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעה שמגישה _____________________ )" .1

 "(.המכרז)" בע"משפרסמה אחוזות החוף  1141.11מס' 

 _________________________.הנני מכהן בחברה בתפקיד ____________________ .2

לא  "(,החוק)" 1711-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וכהגדרתו בעד מועד ההתקשרות למיטב ידיעתי,  .3

כי במועד  -ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  הובעל זיקה אלי חברההורשעו ה

  ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ב)א( לחוק.2לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 

עד למועד עריכת תצהירי זה לא נקנסה החברה או מי מבעלי השליטה בה, על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה  .1

במשרד הכלכלה, ביותר משני קנסות בגין עבירות על חוקי העבודה, במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד 

 ת במכרז.האחרון להגשת הצעו

הצהרתי זו הנה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם החברה אשר  .1

 הסמיכה אותה למסור הצהרה זו.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .1

 

________________________ 

 

 אישור

 

ביום ר בזאת כי מאש___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 

0 המוכר ___________ , שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס'__________________________, הופיע לפני מר 

תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים על  םחתלי אישית, ו

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן.

 

     

 , עו"ד
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 41.1111 מכרז מס'
 

 נספח ב' לתנאי המכרז

 למכרזנוסח ערבות 
 לכבוד

 בע"מ אחוזות החוף 
 2רח' גרשון 

 תל אביב
 

 הנדון: ערבות מס' __________

 

באופן אנו ערבים כלפיכם "( המבקש)להלן: " לבקשת ______________________________________ .1

(, "ערבותסכום ה"( )להלן: שקלים חדשים פים)חמשת אל₪  ///,1 לסילוק כל סכום עד לסך שלבלתי חוזר 

להצבה והפעלה של מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי  1102/11 עם מכרז מס'בקשר המבקש שתדרשו מאת 

  בחניוני אחוזות החוף. מזון ומשקה

 

ימי עסקים מיום  1תוך שלם את סכום הערבות הנ"ל לבזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, אנו מתחייבים  .2

זו או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות האמור מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם  ,רישתכםקבלת ד

 מאת המבקש.

 

מיליה, טלקס או מברק ידרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקס .3

 .ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו

 

 .ועד בכלל ,21.1.2/11ם ליוערבות זו תישאר בתוקפה עד  .1

 

 .ו0או להסבה ערבות זו אינה ניתנת להעברה .1

 

 חתימה_____________________  תאריך_________________________
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  אחוזות החוף בע"מאחוזות החוף בע"מ

  1102/111102/11  מס'מס'  מכרזמכרז

  

להצבה והפעלה של מכונות להצבה והפעלה של מכונות 
אוטומטיות לממכר מוצרי מזון אוטומטיות לממכר מוצרי מזון 

  ומשקה ומשקה 

   בחניוני אחוזות החוףבחניוני אחוזות החוף
 

 ח חוזה ההתקשרותנוס –' בחלק 

 

 


