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הקמה והפעלת מרכז   –  25/2020מס' מכרז פומבי  מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד 

 גליל מערבי אשכול רשויות עבור חוסן ואיתנות קהילתית אזורי 

 ידם -המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר הוא חתום על

 

 

 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 

מבוקש לקבוע מנגנון לניהול סוגיות שיכול ותעלינה    –למסמכי המכרז    4בעמוד    4.1.6סעיף  .1

 במסגרת הפעילות המשותפת עם הרשויות ועם האשכול ]אשר לא ניצפו בשלב המכרז[. 

 ההתקשרות תהיה בהתאם למפורט במסמכי המכרז. 

 

 מבוקש להסביר את המונח "תקן אחיד".  –למסמכי המכרז  4בעמוד  4.1.7סעיף  .2

 הבהרה:

 לניהול החוסן והחירום ברשויות. ואחיד  יצירת סטנדרט גבוה 

 

מבוקש להבהיר האם כל התוכניות שתפותחנה גם    –   למסמכי המכרז  4  בעמוד  4.1.9סעיף   .3

תופעלנה או שפיתוח התוכניות הוא בלתי תלוי בביצוע השוטף? האם הפיתוח מצופה להיות  

אשר משולם בנפרד? בחלק    –חלק מתפקיד המנהל או שהוא שרות נפרד בתוכנית העבודה  

  –   "פיתוח"ק  ר" ובמקומות אחרים  פיתוח והפצה " או    "פיתוח והדרכה"מקומות מצוין  המ

 ? כיצד ישולם בגין כל פעולהגם הדרכה בפועל? מצריך הבדל? האם פיתוח מה ה

 הבהרה:

הוצאה לפועל של התוכניות שאינן חלק ממשימות מנהל החוסן האזורי תלויות   .3.1

 בתקציב.

 מנהל החוסן האזורי. הפיתוח הינו חלק מעבודת   .3.2

בו מתואר אופן    2-לנספח אהמשימות, וכן  ת  ובו מתואר  1- המציע מופנה לנספח ב .3.3

 .התשלום

 

מבוקש להסביר את המונח "מודל עסקי". הרי    – למסמכי המכרז    4בעמוד    4.1.10סעיף   .4

 תקציבי האשכול הם תקציביים ממשלתיים/ציבוריים.  

 הבהרה:

הוא מסמך המתאר את האסטרטגיה ואת "מנגנון יצירת ההכנסות" של    –  "מודל עסקי"

מסחרית   את    –חברה  מתאר  המודל  תשלום.  תמורת  שירות  או  מוצר  נמכר  בו  התהליך 

 .האופן בו החברה מייצרת ערך עסקי ומניבה הכנסות ורווחים

 .גם הערך המועבר ללקוח הוא רווח  –במודלים חברתיים 
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מבוקש להבהיר כי מנהל מרכז החוסן יהיה כפוף מנהלית    –למסמכי המכרז    5  בעמוד   6סעיף   .5

ה להנהלת  לחובתומקצועית  חלופה  אינם  לאשכול  דיווחיו  וכי  עליו    זוכה  החלה  הדיווח 

 להנהלת הזוכה. 

 הבקשה נדחית.

 

 לאחר "שותפות" מבוקש לכתוב "או עמותה".   – למסמכי המכרז 6 בעמוד  7.6סעיף  .6

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ע"י במידה וההצעה מוגשת  ", יבוא:  למסמכי המכרז  6  בעמוד  7.6סעיף  במקום האמור ב

, יש לציין במפורש את שם המנהל שינהל  או עמותה או אגודה שיתופית  חברה או שותפות

את הפרויקט )להלן: "המנהל בפועל"(, כאשר המונח "המנהל בפועל" מתייחס להלן גם 

 ".למציע שאינו מאוגד

 

המכרז  7  בעמוד  7.8סעיף   .7 המסמכים   –  למסמכי  את  למנות  מבוקש  הזהירות  למען 

 המדוייקים הנדרשים מן המציע.  

 הבהרה:

   המציעים יפעלו כאמור במסמכי המכרז. 

 

מבוקש למחוק את הסיפא החל במילה "מובהר" וכלה    –  למסמכי המכרז  7  בעמוד  7.9סעיף   .8

חני  במילה "הזוכה". הדרישה ממציע שהצעתו לא נבחרה להעניק במתנה את קניינו הרו

מציע   בין  הנוצר  היחסים  ממארג  קיצוני  באופן  חורגת  והיא  סבירה  בלתי  הינה  לאשכול 

ומזמין במסגרתו של מכרז ציבורי. ברי כי הצעתו של המציע הזוכה תעמוד לשימושו של  

האשכול, זו היא מהות ההתקשרות. ואולם לא סביר כי הצעתו של מציע שלא הוכרז כזוכה,  

מן האשכול, תשמש את האשכול בהתקשרותו עם מתחרה של    ועל כן לא קיבל כל תמורה

חוזה ואולם במסגרת חוזה זה לא ראוי  - המציע. הגם שבין המציעים למזמין מתקיים מעין

 כי המזמין יכפה על המציעים לוותר על קניינם הרוחני רק לשם השתתפותם במכרז.   

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מובהר, כי כל  "  למסמכי המכרז, יבוא:  7בעמוד    7.9במקום האמור פסקה אחרונה בסעיף  

 ." כנית העבודה המוצעת לא מחייב את האשכול והאמור בת

 

 האם יש להציג תכנית שנתית או רב שנתית?     – למסמכי המכרז 7 בעמוד  7.9סעיף  .9

 הבהרה:

 .שיקול דעתוהמציע יגיש הצעה לתקופה לפי מיטב 

 

המכרז  12  בעמוד  12.9סעיף   .10 תוקלדנה    –  למסמכי  הנסיון  טבלאות  כי  לאשר  מבוקש 

 ותודפסנה על ידי המציע. המסמך יחתם כמובן בדיו בצבע כחול על ידי מורשי החתימה.

 . הבקשה מתקבלת
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 מה פירוש "חצי שנה דווקא"?  – למסמכי המכרז 17 בעמוד 19.2סעיף  .11

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

האשכול רשאי לשנות את  ", יבוא:  למסמכי המכרז  17  בעמוד  19.2במקום האמור בסעיף  

 ."תקופת ההתקשרות בהתאם לתקציב שיתקבל ממשרד הפנים

 

 לאחר "כלשהי" מבוקש להוסיף "בכפוף לשימוע".    – למסמכי המכרז 17 בעמוד 19.4סעיף  .12

 האשכול יפעל בהתאם לדין החל עליו. 

 

 לאחר "על ידו" מבוקש להוסיף "בכפוף לשימוע".    – למסמכי המכרז 17 בעמוד 19.5סעיף  .13

 האשכול יפעל בהתאם לדין החל עליו. 

 

 

 1-מסמך א

 

המכרז  19  בעמוד  2סעיף   .14 "מבני    –  למסמכי  את  מכיר  הוא  כי  להצהיר  יכול  אינו  המציע 

 הציבור" הואיל ולא נמסרו למציעים פרטים אודות המבנים הרלוונטיים.  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

אנו מצהירים כי קראנו בעיון "למסמכי המכרז, יבוא:    19בעמוד    2במקום האמור בסעיף  

במ עיינו  והמפרטים,  החוזים  לרבות  ההצעה  מסמכי  צורפו  את  אשר  האחרים  סמכים 

הקמה והפעלת  למכתב ההזמנה להציע הצעות והעתידים כולם יחד להוות את ההסכמה ל

 " אזורי. מרכז חוסן ואיתנות קהילתית

 

האם ההתקשרות תקפה גם מול כל אחת מרשויות    –  למסמכי המכרז  20  בעמוד  5סעיף   .15

 האשכול? מה המשמעות האופרטיבית של האמור בסעיף?  

 הבהרה:

ולתושבי   השירותים יינתנו בתחום המוניציפאלי של רשויות האשכול, לרשויות האשכול 

 באמצעות האשכול.  רשויות האשכול

 

 מה היא "אמנת השירות" המוזכרת בסעיף?   – למסמכי המכרז  20 בעמוד 13סעיף  .16

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

כבטחון לקיום הצעתנו על כל  ", יבוא:    למסמכי המכרז  20  בעמוד  13במקום האמור בסעיף  

תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצרפים בזאת ערבות בנקאית ערוכה 

לפקודתכם בהתאם להצעתנו בסכום המפורט בתנאים הכללים. אם הצעתנו לא תתקבל, 

אתם תשחררו את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על דחיית הצעתנו, אך 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. אם הצעתנו תתקבל, אתם   120לא יאוחר מאשר  
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, לאחר שנמציא לכם ערבות בנקאית  החוזהתשחררו את הערבות בסמוך למועד חתימת  

 ."מתאימה

 

 לאחר "השיתופית" מבוקש להוסיף "או העמותה".   –  למסמכי המכרז  21  בעמוד  15.1סעיף   .17

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

יבוא:  למסמכי המכרז  21  בעמוד  15.1במקום האמור בסעיף   בגדר ",  זו היא  כי הצעתנו 

המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר החברה ובתקנונה או בהסכם השותפות או בתקנות 

 ".או העמותה האגודה השיתופית

 

 

 3-אמסמך 

 

מבוקש לתקן את כותרת העמודה ]"שירותי    –למסמכי המכרז    25בטבלה בעמוד    2עמודה   .18

 מחשוב"[.  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

לקוחות רשימת  טופס  נוסח  מצורף  זה  הבהרה  לשאלות  תשובות  . 1כנספח    למסמך 

 למסמכי המכרז.  25בעמוד  3- הנ"ל במקום נספח א 1יעשו שימוש בנספח המציעים 

 

 

 4-אמסמך 

 

בעמוד   .19 העמוד  בראש  המכרז    26מלל  להם    – למסמכי  ]"לקוחות  המלל  בין  התאמה  אין 

 סיפק..."[ לבין תוכן הטבלה ]רשימת מטפלים[.  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

טופס   נוסח  מצורף  זה  הבהרה  לשאלות  תשובות  מטפלים  למסמך  .  2כנספח  רשימת 

 למסמכי המכרז.  26בעמוד  4- הנ"ל במקום נספח א 2יעשו שימוש בנספח המציעים 

 

 

 5-אמסמך 

 

אם נדרשת הצמדה מבוקש לקבוע את המדד הקובע    –למסמכי המכרז    27ערבות בעמוד   .20

 אליו תוצמד הערבות.  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

. המציעים יעשו 3ערבות המציע כנספח  למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח  

 למסמכי המכרז.  27בעמוד  5-הנ"ל במקום נספח א 3שימוש בנספח 
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 12-אמסמך 

 

אם האישור ממוען לאיגוד אזי יש לתקן    –למסמכי המכרז    36אישור רו"ח ערבות בעמוד   .21

 את המילה "שלכם" למילים "של המציע".  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

. המציעים יעשו 4אישור רו"ח כנספח  למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח  

 למסמכי המכרז.   37בעמוד  12-הנ"ל במקום נספח א 4שימוש בנספח 

 

 

 13-אמסמך 

 

 לאחר "חברת" מבוקש לכתוב "עמותת".   –למסמכי המכרז  37הצהרה בעמוד  .22

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 הצהרת המציע בדבר אי תאום הצעותלמסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח  

למסמכי   37בעמוד    13- הנ"ל במקום נספח א  5. המציעים יעשו שימוש בנספח  5כנספח  

 המכרז.

 

 

 14-אמסמך 

 

ההצהרה אינה מתאימה למציע שהוא עמותה ]"תאגיד    –למסמכי המכרז    40הצהרה בעמוד   .23

 בשליטתי..."[. מבוקש לצרף נוסח המתאים למורשי חתימה בעמותה.  

 הבהרה:

, ויתקנו את הצהרה כך שתתאים להוראות הדין המציעים יפעלו בהתאם לדין החל עליהם

 . 14- המצוינות בנספח א

 

 

 החוזה  – מסמך ב'

 

ב'   .24 למסמך  ולעיתים    –כללי  השירותים"  "נותן  לעיתים  הזוכה  מכונה  החוזה  במסמכי 

 "המנהל". מבוקש לקבוע מונחים אחידים ביחס לגוף הזוכה למניעת בלבול.  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 השירותים" או "המנהל"(.  ן"נותהזוכה במכרז יוגדר כבכותרת החוזה, מסמך ב', 

 



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

אזורי עבור  הקמה והפעלת מרכז חוסן ואיתנות קהילתית  25/2020מכרז מס' 
 רשויות אשכול גליל מערבי 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

הזוכה,    –  למסמכי המכרז  45  בעמוד  3.1.4סעיף   .25 על  הדרישה היא בלתי סבירה בהכבדה 

ולמעשה אינה אפשרית. בפרוייקט יועסקו עובדים ומרצים, חלקם בחלקיות משרה או לפי  

קריאה, אשר לפי הסעיף ידרשו לבצע הליך של איתור ניגוד עניינים לפני כל פעולה. לשם  

בע  –הדוגמא   שבמקרה  בפרוייקט,  לייעץ  האמורה  פסיכיאטרית  תדרש  הוא  האם  לה 

אינסטלטור המבצע עבודת שרברבות במשרדי האשכול מעת לעת, לבחון טרם כל שעת יעוץ  

את ניגוד העניינים? והרי זה בלתי סביר. מבוקש להגביל את הסעיף להנהלת הזוכה ולמנהל  

 הפרוייקט בלבד.  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

כי ידווח למזמין לפני כל  ", יבוא:  למסמכי המכרז  45  בעמוד  3.1.4במקום האמור בסעיף  

התקשרות, על כל קשר עסקי או אחר שבינו ו/או בין מי מבעלי מניותיו ו/או בין מי מנהליו  

 "אשר יספקו שירותים למזמין או לרשויות המזמין.מעובדיו לבין מי 

 

כיצד ישולם לספק בגין הוצאותיו, ככל שתהיינה,    –  למסמכי המכרז  46  בעמוד  4.3סעיף   .26

 לצורך רישומו כמפעל חיוני?  

 הבהרה:

 המציעים יבחנו את מה הן העלויות, ככל ויש כאלו, להגדרתם כ"מפעל חיוני".  

 

מבוקש להבהיר כי פיקוחו של האשכול יהיה רק לגבי    –  למסמכי המכרז  46  בעמוד  7.1סעיף   .27

 אותן פעולות הנובעות מן החוזה שנחתם בין האשכול לזוכה מכח מכרז זה.  

 .עולה מהוראות החוזה אינה בקשהה

 

מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף יהיה בכפוף לכל    –   למסמכי המכרז  46  בעמוד  7.2סעיף   .28

 . 7.3.4.9דין ובדגש על חוק הגנת הפרטיות. כנ"ל לגבי סעיף  

 . הבקשה מתקבלת

 

המכרז    46בעמוד    7.3.1סעיף   .29 גם   –למסמכי  האם  "עובדים"  כי  להבהיר  מבוקש 

 "פרילאנסרים".  

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת 

התחייבות נותן השירותים ", יבוא:  למסמכי המכרז  46בעמוד    7.3.1במקום האמור בסעיף  

במסגרת חוזה זה הינה למתן שירותים אשר יעמדו ברמת שירות מוגדרת, כמפורט בחוזה 

בכמות וברמת המקצועיות או קבלני משנה  זה. נותן השירותים מתחייב להעסיק עובדים  

ה ובאמנת  השירותים  במפרט  כאמור  השירות  ברמת  לעמוד  מנת  על  שירות הנדרשים 

(SLA.שתערך ע"י האשכול ונותן השירותים )" 

 

האמור בסעיף אינו עולה בקנה אחד עם המציאות.    –למסמכי המכרז    50בעמוד    11סעיף   .30

הזוכה לא יכול להעביר לאיגוד זכות קניינית ב"מודל טיפולי" שברי כי הוא נחלת הכלל.  



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

אזורי עבור  הקמה והפעלת מרכז חוסן ואיתנות קהילתית  25/2020מכרז מס' 
 רשויות אשכול גליל מערבי 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

מידע, תכנית,  כל  על  יחול  לא  הסעיף  כי  להבהיר  מבוקש  כן  שיטות    כמו  או  כלים  ידע, 

 שהתקיימו אצל הזוכה טרם ההודעה על זכייתו במכרז.  

 הבקשה אינה עולה מנוסח הסעיף.

 

 

 1-נספח ב

 

המכרז  58  בעמוד  3סעיף   .31 מן    –  למסמכי  הנדרשות  כל הפעולות  והאם  אומדן  נערך  האם 

האם מצופה מהזוכה להעמיד לטובת הפעילות תרומות    –הזוכה נכללות באומדן? לחילופין  

 או חסויות מתקציבים שאינם של האשכול? 

 הבהרה:

הם חלק מעבודתו של מנהל מרכז חוסן.    1- למסמך ב  4- ו  3  פיםהפעילות המתוארת בסעי

 א גיוס תקציבים תוספתיים.חלק מתפקיד המנהל הו

 

האם   –טיפולים והכשרות בתוכנית השנתית  בעניין    –  למסמכי המכרז  58  בעמוד  3סעיף   .32

 מימון נפרד? הפיתוח שלהם גם ישולם בתוכנית השנתית? קיים 

 הבהרה:

לסעיפים   מופנה  ב  7-ו  6המציע  הטיפולים   1-למסמך  עבור  התשלום  אופן  מתואר  בו 

 וההכשרות.

 

 ? על חשבון מי האמור בסעיף  –למסמכי המכרז   60בעמוד  3.3.3סעיף  .33

 הבהרה:

 .הסעיף מתייחס לתכנון וניהול ההקמה ואינו מתייחס לבניית חדרי הטיפולים

 

 ? על חשבון מי האמור בסעיף  –למסמכי המכרז   60בעמוד  3.4.2סעיף  .34

 הבהרה:

מתייחס   ואינו  ההקמה  וניהול  לתכנון  מתייחס  התשתית  הסעיף  עבור  לתשלום 

 . הדיגיטלית

 

בגין עלותו של    –  למסמכי המכרז  62  בעמוד  8סעיף   .35 ישולם לספק  כיצד  מבוקש להבהיר 

 המנהל המקצועי?  

 הבהרה:

 .על הספק לתמחר עלות זו בתוך הרכיבים הניתנים לתמחור

 

 

 



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

אזורי עבור  הקמה והפעלת מרכז חוסן ואיתנות קהילתית  25/2020מכרז מס' 
 רשויות אשכול גליל מערבי 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 2-נספח ב

 

   .2-מבוקש להשלים בקובץ המכרז את נספח ב .36

 הבא:הבקשה מתקבלת באופן 

 ."2-נספח ב"יש לרשום  "5-נספח ב"בכל מקום במסמכי המכרז שמצוין 

 

 

 5-ב נספח

 

 מבוקש למחוק את השורה הנוגעת לביטוח רכוש.   –  למסמכי המכרז  67ביטוח רכוש בעמוד  .37

 השאלה אינה עולה ממסמכי המכרז.

 

אחריות מקצועית מבוקש  בביטוח צד ג', בעוד בביטוח    318מדוע נדרש קוד    -  68-ו  67עמוד   .38

 ? 321להסתפק בקוד 

 הבהרה:

ולא   מעניק כיסוי ישיר למבקש האישור במקרה של תביעה המוגשת ישירות נגדו  318וד  ק

 . הבקשה נדחית.כנגד המבוטח

 

 בביטוח אחריות מקצועית.  307נא להבהיר את הכוונה בקוד   - 68עמוד  .39

 הבהרה:

 . קבלני משנהנדרש במקרה שהספק מעסיק  307קוד 

 

 

 

 

  



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

אזורי עבור  הקמה והפעלת מרכז חוסן ואיתנות קהילתית  25/2020מכרז מס' 
 רשויות אשכול גליל מערבי 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 09.11.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 רשימת לקוחות 

 2020/25פומבי  מכרזל

 

שירותים בתחומי הטיפול בטראומה נפשית, בתחום ההיערכות לחירום   הם סיפק המציע ל לקוחות

, משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, רשויות  . רשויות מקומיותובתחום מתן שרות  קהילתי או חברתי

 ממשלתיות, ארגוני חברה אזרחית, גופים פרטיים.

 

שם  

הלקוח לו  

סופקו  

  השירותים

ידי  -על

 המציע 

/   סוג השירות

 תיאור הפרויקט 

תקופת מתן  

השירות  

 )שנה/חודש(

שם הנציג  

הממליץ  

 ותפקידו 

מספר  

טלפון  

סלולרי  

 הממליץ 

כתובת  

דואר  

 אלקטרוני 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

 
 

 
 

  



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

אזורי עבור  הקמה והפעלת מרכז חוסן ואיתנות קהילתית  25/2020מכרז מס' 
 רשויות אשכול גליל מערבי 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 09.11.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 

 מטפלים שימת ר

 25/2020פומבי  מכרזל

 

קליני, מטפלים    פסיכולוג קליני, עו"ס)  מטפלים מומחים לטיפול מתחום החרדה וטראומהרשימת  

בהסכמי שירות, בעת  המציע מעסיק או קשור  , ש ו/או מתחום פיתוח חוסן קהילתי  ( באומנויות וכד'

 לפחות שניים מהם בעלי ניסיון בתחום פיתוח חוסן קהילתי . הגשת ההצעה

 

 

שם בעל   

 התפקיד 

שרה  הכ שם התפקיד 

מקצועית  

של בעל  

 התפקיד 

ותק  

עיסוק  

 במקצוע 

תאריך  

התחלת  

עבודה  

בארגון  

 המציע 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
 

  



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

אזורי עבור  הקמה והפעלת מרכז חוסן ואיתנות קהילתית  25/2020מכרז מס' 
 רשויות אשכול גליל מערבי 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 09.11.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  3נספח 

 5-נספח א

 בנקאית  נוסח ערבות

 

 תאריך: ___________________       

 לכבוד

 גליל מערבי איגוד ערים אשכול רשויות 

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות מס' הנדון: 

 

בזה כלפיכם    _____  סניף                           נו הח"מ בנק  ________________ א לבקשת   ערבים 

לסך   עד  כל סכום  )במילים:  50,000לסילוק  אלף  ש"ח  חדשיםש  חמישים  (  שתדרשו מאת  קלים 

 (. המציע)                      

 

חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך   ובלתי  אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט 

את   לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  בכתב,  הראשונה  דרישתכם  קבלת  ממועד  ימים  עשרה 

ספק   הסר  למען  זאת.  זה    –דרישתכם  ערבות  כתב  בצירוף  דרישתכם  משמעה  בכתב  דרישתכם 

 פקס או בהעתק צילומי. כשהוא במקור ולא באמצעות 

 

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום  

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.  שלא חולט.

 

 . 31.03.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 

 בכבוד רב, 

 ________________________ 

  



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

אזורי עבור  הקמה והפעלת מרכז חוסן ואיתנות קהילתית  25/2020מכרז מס' 
 רשויות אשכול גליל מערבי 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 09.11.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  4נספח 

 12-נספח א

 25/2020פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז

 אישור רואה חשבון

 

 לכבוד 

 ______ 

 

 

 אישור  הנדון:

 

 

 

 

נמצא    אינו  ____________________ )המציע(לבקשתכם וכרואי החשבון שלכם הרינו לאשר כי 

 בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל. 

 

 

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 חתימת וחותמת רו"ח               

 

  



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

אזורי עבור  הקמה והפעלת מרכז חוסן ואיתנות קהילתית  25/2020מכרז מס' 
 רשויות אשכול גליל מערבי 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 09.11.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  5נספח 

 13-אנספח 

 25/2020המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 הצהרת מציע בדבר אי תאום הצעות 

 

 לכבוד 

 גליל מערבי איגוד ערים אשכול רשויות  

 א.ג.נ.

 

 25/2020במכרז פומבי   הצעה: הנדון

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות _____________________________ מיום _________  

( הנני המוסמך להצהיר בשם המציע בהתאם להוראות המכרז פומבי שבנדון והריני  "המציע")להלן  

   להצהיר כדקלמן: 

 

 המציע לא תיאם את הצעתו במכרז פומבי עם כל קבלן ו/או מציע פוטנציאלי.  .1

מנע ממנהל ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז פומבי שבנדון ולא  המציע לא   .2

 פנת לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור. 

המציע מתחייב שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת מעטפות   .3

 המכרז פומבי. 

 . , ולראיה באתי על החתוםאני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת  .4

 _________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                         

 אישור

  ___________ ביום  כי  בזה  מאשר/ת   ,  __________ מ.ר.   _________ עו"ד  הח"מ,  אני 

בפניי מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________  התייצב/ה  

לא   אם  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  אישי,  באופן  לי  המוכר/ת 

יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה  

 עליו בפניי. 

בה כי  לאשר  בשם  הריני  להצהיר  מוסמך   _______________ מר'/גב'  המציע  להחלטות  תאם 

 המציע את ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין. 

 _________________ 

 עו"ד )חתימה + חותמת( 


