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מסמך ב'
הצעת המציע והצהרתו

לכבוד :מועצה אזורית עמק הירדן
הנדון :מכרז פומבי מס' 8102/6.81
שירותי סדרנות לאירועי ספורט :אירוע צליחת הכנרת ואירוע סובב כנרת באופניים 6.81
.6

הנני מצהיר כי קראתי בעיון והבנתי את כלל מסמכי המכרז לרבות ההסכם על נספחיו,
בחנתי את כל התנאים והנסיבות הקשורים במכרז למתן שירותי סדרנות לאירועי ספורט:
אירוע צליחת הכנרת ואירוע סובב כנרת באופניים  ,6266כמפורט במסמכי המכרז (להלן:
"השירותים") ו/או הנובעים מהם ,וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים
להשפיע על קיום כל התחייבויותיי ,ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

.6

אני מצהיר בזאת כי :

.3

א.

אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתי זו עונה על כל
הדרישות המופיעות במסמכי המכרז.

ב.

הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי
הוראות המכרז.

ג.

ידוע לי ומוסכם ,כי ביצוע העבודות יוענקו למועצה על בסיס שירות קבלני ולא
יתקיימו כל יחסי עובד מעביד ביני לבין המועצה.

ד.

ידוע לי כי אם אזכה עלי לספק למועצה שירותי סדרנות על ידי סדרנים לאירועי
ספורט ,כהגדרתם בחוק איסור אלימות בספורט ,תשס"ח –  6226אשר הוסמכו
כנדרש בחוק (להלן" :סדרנים מוסמכים").

ה.

ידוע לי כי אם אזכה ,התמורה שאקבל עבור השירותים תשולם על פי הצעת
המחיר הרשומה בהמשך טופס זה וכי תמורה זו תכלול את כל ההוצאות ,בין
מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג הכרוכות במתן השירותים ,ובכלל זה תשלומי
עובדים ,נסיעות ,ביטוחים וכן כל המיסים הישירים והעקיפים המוטלים על
השירותים ,לרבות מע"מ ורווח קבלני.

ו.

ידוע לי כי אומדן כמות הסדרנים המוסמכים ושעות עבודתם הנדרשות
המפורטת במכרז הינה הערכה בלבד ואין בה כדי לחייב את המועצה.

ז.

ידוע לי ומוסכם כי התמורה המלאה תחושב בהתאם למחיר הנקוב בהצעתי
לשעת סדרן מוסמך ובהתאם ועל-פי היקף השירותים שיוענקו בפועל0

הנני מצרף להצעתי זו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים המפורטים בהזמנה להציע
הצעות ,לרבות כל המסמכים המעידים על עמידתי בתנאי הסף ,וכן את המסמכים
כדלקמן:
א.

כערובה לקיום ההתחייבויות שבהצעתי זו מצ"ב ערבות למכרז על-פי הנוסח
המצורף כמסמך א' למסמך ההזמנה להציע הצעות.
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ב.

הצהרה בדבר היעדר קרבה משפחתית לעובד המועצה על-פי הנוסח המצורף
כנספח א' למסמך זה.

ג.

הצהרה בדבר אי העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין ,בנוסח המצורף
כנספח ב' למסמך זה.

ד.

ככל שהמציע הינו "עסק בשליטת אישה" ,אישור רו"ח בדבר היותו "עסק
בשליטת אישה" כהגדרתו בהזמנה להציע הצעות.

.5

אם אזכה במכרז ,הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי על פי המכרז בהתאם לכל תנאי
המכרז לשביעות רצון המועצה ,ועל פי הוראות ההסכם ונספחיו (מסמך ג') ובכפוף לכל
דין.

.4

אם הצעתי תתקבל ,אני מתחייב לבצע תוך  7ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכיית הצעתי
במכרז ,את הפעולות הנדרשות על ידי ,לחתום על הסכם ההתקשרות (מסמך ג') ולהחזירו
למועצה כשהוא חתום כדין וכן להמציא לכם פוליסת ביטוח כמפורט בהסכם.

.1

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  5לעיל כולן או
מקצתן ,המועצה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את
הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו.
ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,עקב אי קיום
ההתחייבות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות
המועצה עקב הפרת ההתחייבות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

.7

כן הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים
אחרים המגישים הצעות לביצוע אותן עבודות.

.6

הנני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

.9

.62

א.

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף
ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה של
המזמין ,או של נושא משרה במועצה ו/או עובד המועצה ו/או מי מטעמם ו/או כל
גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות.

ב.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה במועצה
בכלל ,ו/או עם מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר ,כדי לקבל מידע
חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

ידוע לי כי אם התעורר חשד סביר כי מציע או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף 6
לעיל ,שומרת לעצמה המועצה את הזכות ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך
ההתקשרות ו/או לא לקבל את הצעתו ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו ו/או לבטל
בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.
הצעת המחיר
עבור מתן שירותי סדרנות לאירועי ספורט לצליחת הכנרת ולסובב כנרת באופניים שעת
סדרן מוסמך המבוקשת על ידי הינה ________  ______( ₪שקלים חדשים) ,כולל מע"מ0
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הצעת המחיר כוללת את כל ההוצאות הכלליות של המציע ,לרבות מיסים ,היטלים,
והתייקרויות העלולות להידרש לאספקת השירותים בכל היקפם ושלמותם ,ובכלל זה את
כל התשלומים אותם על המציע לשלם לעובדיו0

שם המציע ______________________ :מס' ת0ז /0ח0פ___________________ :0
כתובת המציע____________________________________________________
מס' טלפון______________ טלפון נייד ____________ פקס _______________
תאריך________:

_____________________
חותמת וחתימת המציע

אישור עו"ד /רו"ח
אני הח"מ ,עו"ד /רו"ח ____________________ ,מרח' _____________________ ,מאשר
בזה כי החותם בשמו של המציע מוסמך לחייב את המציע בחתימתו על פי מסמכי היסוד של
המציע.
תאריך___________________________ :
חתימה וחותמת_____________________ :
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נספח א' למסמך ב
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הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

1

לכבוד
מועצה אזורית עמק הירדן (להלן" -המועצה")
ג0א0נ,0
2

.6

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) במסגרת
הצעתי במכרז מס'  66.1/6266למתן שירותי סדרנות לאירועי ספורט :אירוע צליחת הכנרת
ואירוע סובב כנרת באופניים  6266עבור המועצה ,שפורסם על ידי המועצה ומהווה חלק
בלתי נפרד מהצעתי במכרז.

.6

הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
א .סעיף  69ב(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) ,תשי"ח 6946 -
הקובע כדלקמן :
"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 לחוזה או לעסקה עם המועצה ,לעניין זה ,״קרוב״  -בן זוג ,הורה ,בן או
בת ,אח או אחות״.
ב .כלל ( 66א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור
ברשויות המקומיות הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין זה,
״חבר מועצה״  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.
ג .סעיף  49לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,תשי"ח 6946-הקובע כי:
"לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו,
סוכנו או שותפו ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה
למענה או בשמה ,פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי
של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה
מספקת״.

.4

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
א .בין חברי מליאת מועצה אזורית עמק הירדן ("המועצה") אין לי :בן זוג ,הורה ,בן
או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
ב .אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם
מנהל או עובד אחראי בו.
ג .אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד במועצה.

.5

יש לי איזה מבין סוגי הקרבה המפורטים בסעיף  4לעיל :פרט את הקרבה

1

הצהרה זו תינתן על-ידי המציע ובנפרד על-ידי כל עובד ו/או נציג המציע המיועד לתת שירות לחברה באופן אישי.
2
במקרה של מציע שהינו תאגיד ,הצהרה זו תינתן בנפרד על-ידי כל מנהלי החברה ובעלי השליטה בה.
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.4

יש לי קרבה לחברי מליאת המועצה ו/או לעובד המועצה מסוג שאינו נמנה על סוגי הקרבה
המפורטים בסעיף  4לעיל :פרט את הקרבה

.1

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.

.7

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

תאריך _______________:חתימת מורשי חתימה של המציע_____________________:

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה
____________ ,ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן
התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ב' למסמך ב'

תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 8772 -
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
.6

אני משמש כ _________________________________________-אצל המציע
____________________________ (להלן  -המציע) ,שהגיש הצעה למכרז פומבי מס'
 66.1/6266אשר פרסמה מועצה אזורית עמק הירדן (להלן" -המועצה") ,למתן שירותי
סדרנות לאירועי ספורט :אירוע צליחת הכנרת ואירוע סובב כנרת באופניים  6266בעבור
המועצה (להלן  -המכרז) ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

.6

הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .

.4

בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
"שליטה"  -כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.6966-

04

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי וכל בעל זיקה
למציע [יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה ]:
 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
  46באוקטובר  ,6226לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאיםהוגנים) ,התשנ"א 6996-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;6967-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  46 -באוקטובר
 ,6226לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 6996-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז, 6967-אך במועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

.4

המציע מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום וכל התנאים הסוציאליים הנלווים
והמתחייבים ע"פ חוק ו/או הסכמים קיבוציים  /צווי הרחבה החלים ,במהלך כל תקופת
ההתקשרות.

.1

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה
____________ ,ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן
התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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