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 הזמנה להציע הצעות
 

 הקמה, תפעול ותחזוקה  ,תכנוןלמימון, 
 יהוד מונוסוןב קאנטרימתחם  של

 
 הזמנה  .1

 
מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים ( "העירייהלהלן: ")ת יהוד מונוסון עיריי .1.1

 25, לתקופה כוללת של תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקהלמימון, מכרז להלן, להגיש הצעות ל
על  םיוק. הפרויקט "(הפרויקט"" או המתחם")להלן:  מונוסוןביהוד קאנטרי מתחם של  שנים,

 1/2004יד/במ/תכנית מתאר מקומית בכפוף להוראות ו 252 החלק 6695כגוש מקרקעין הידועים 
 ."(התב"ע)להלן: "

 
מקורה, בריכת פעוטות קיצית, חדר כושר, ת שחייה חיצונית, בריכת שחיה בריכ יכלולהפרויקט  .1.2

שטח  ,נון ונוי, מתקני שעשועים לילדיםושירותים, כרי דשא ופינות גידרי חוגים, מלתחות ח
 . הכל בהתאם להוראות מסמכי המכרזוושטחים נוספים  שטח חניה ,מסחר

  
להם בהסכם ההקמה ובהסכם שניתנה המשמעות תהיה  והזמנה זבלכל המונחים המוזכרים  .1.3

 , אלא אם כן נאמר אחרת. המצורפים להזמנה זו ההפעלה
 

  להלן המועדים הרלוונטיים למכרז:  .1.4
 

10:00 בשעה 11.201811. יום א',  מועד עריכת כנס מציעים  

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה   21.11.2018יום ד', 

12:00שעה  23.12.2018יום א',   מועד אחרון להגשת הצעות  

 
 

 סמכי המכרז וסדר קדימויות מ .2
 

 העניינים להזמנה.מסמכי המכרז מפורטים בתוכן  .2.1
 

בכל מקרה של סתירה, אי בהירות, אפשרות לפירוש שונה או שוני בין האמור במסמכים  .2.2
קבע על ידי י, כפי שיעירייהמטרות המכרז באופן המיטבי להמקדם את הפירוש יחול  ,השונים
  (.כהגדרתו בהסכם ההקמה)המנהל 

 
 לעיל, בכל מקרה אחר, יחולו ההוראות הבאות:  2.2בסעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור  .2.3

 
בכל הנוגע לתכנון ולהקמת  המכרז עדיפות על כל מסמכיתהיה להסכם ההקמה  .2.3.1

 ויחולו סדרי העדיפויות הקבועים בו.  מתחם ה
 

בכל הנוגע לתפעול ולניהול המכרז  עדיפות על כל מסמכיתהיה להסכם ההפעלה  .2.3.2
 בו. המתחם ויחולו סדרי העדיפויות הקבועים 

 
כהגדרתו בהסכם )יכריע המנהל  ,פנימית באיזה ממסמכי המכרז במקרה של סתירה .2.3.3

 .  והחלטתו תהיה סופית ומכרעת (ההקמה
 

והם נמסרים למציע אך ורק לשם הגשת הצעתו.  העירייההינם רכושה של  המכרז כל מסמכי .2.4
המציע, בין אם הגיש את הצעתו בין אם לאו, אינו רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש, לכל 

  מטרה שהיא.
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פירוט  .והתנאים לביצועה, מטרתה בא לתאר באופן כללי את מהות הזמנה זו והאמור בהזמנה ז .2.5
הסכם ההקמה ובהסכם ההפעלה על כל במפורט  הפרויקט וכל הנדרש והמתחייב במסגרתו

 נספחיהם וביתר מסמכי המכרז. 
 

 
  הזכייןתיאור ההתקשרות והתחייבויות  .3

 
את המתחם  ("המציע" :בהזמנה זו גםו" הזכיין" להלן:)הזוכה במכרז העירייה תעמיד לזכות  .3.1

באופן,  ,בצורה ,בויפעיל וינהל את המתחם, על כל הכלול  ,יתכנן, יקים הזכייןעל מנת ש וזאת
ולאחר של הזכיין כל זאת על חשבונו  ,משך התקופה האמורים במסמכי המכרזבבתנאים ו

 שקיבל את כל האישורים וההיתרים מהרשויות הנוגעות בדבר.
 

 11 -ו שנים 24תהיה למשך תקופה של  המתחם להפעלתו התקופת ההתקשרות לתכנון, להקמ .3.2
תקופת תכנון . תקופה זו כוללת בתוכה למציע במכרזממועד מתן הודעת הזכייה חודשים 

ועד מתן תעודת צו התחלת עבודה ממועד מתן  לכל היותרחודשים  24עמוד על והקמה שת
ועד מאת העירייה השלמה מאת העירייה ותקופת הפעלה שתחילתה ממועד מתן תעודת השלמה 

 לתום תקופת ההתקשרות.
 

הינו אישור המכרז על ידי מועצת מוקדם ומתלה להתקשרות של העירייה עם המציע תנאי  .3.3
על פי כל דין, מכל נו האישורים כאמור . ככל שלא יינתושר האוצר העירייה ועל ידי שר הפנים

כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מציע סיבה שהיא, לא יהיה למכרז זה כל תוקף ולא תהיה ל
 בשל הוצאותיו ו/או הפסדיו ו/או השקעותיו בקשר עם מכרז זה.  , לרבות העירייהכנגד 

 
ויוסיפו להיות בבעלות  העירייה בבעלותהינם  בהם יוקם ויופעל המתחם ןמקרקעיהמובהר כי  .3.4

אך ורק מציע במתחם תהיינה כבר רשות בלבד זכויות ה. ההתקשרותהעירייה במשך כל תקופת 
בסיום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, תפקע ההרשאה  .מתחםהוהפעלת הקמת למטרת 

  יפנה את המתחם בהתאם להוראות הסכם ההקמה ו/או הסכם ההפעלה.למציע והוא 
 

לתכנון  המחוזית הועדה לאישור להיתר יידרש להביא תכנית הזכייןבהתאם להוראות התב"ע,  .3.5
העירייה בהתאם להוראות  הגשת התכנית להיתר כפופה לאישורה מראש של .מחוז מרכזובניה 

לא תישא בכל אחריות שהיא בנוגע להחלטותיה של הועדה המחוזית  העירייההמכרז. מובהר כי 
ו/או תוקן ו/או הותנה בתנאים על ידי שתכנונו נדחה  לזכייןלא יהיה לתכנון ובניה ובכל מקרה 

ה של יתוחלטבקשר עם הכלפי העירייה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הועדה המחוזית 
עוד מובהר כי העירייה תהיה רשאית לבטל את המכרז ו/או להוציא מכרז חדש תחתיו, . הוועדה

הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה בשל תנאים ו/או מגבלות שיוצבו על ידי הועדה 
במידה והצעת המציע תצריך שינוי של התב"ע, שינוי זה ייעשה על ידי המציע ועל  המחוזית.

 חשבונו בתיאום ובאישור מראש ובכתב של העירייה.
 

 ובאחריותו הזכייןיהיו על חשבון  ההקמה וכן כל עלויות התפעול והתחזוקה,ועלויות התכנון כל  .3.6
והכל בהתאם להוראות  זכייןהקורות עצמיים של וזאת באמצעות ליווי פיננסי מתאים או ממ

, יהיה עליו לעמוד בדרישות המפורטות ןהזכייהמכרז. על מנת להוכיח את יכולת המימון של 
 .בהזמנה זו

 
המציע לא יהיה זכאי לכל תשלום מכל סוג שהוא מאת העירייה אלא אם נקבע  מובהר כי .3.7

 במפורש אחרת בהסכם ההקמה או בהסכם ההפעלה. 
 

 הזכייןלהסכם ההקמה ו 7יחולו הוראות סעיף בכל מקרה של קבלת מימון חיצוני לפרויקט,  .3.8
 מעלות הקמת המתחם.   25%יהיה מחויב לממן ממקורותיו העצמיים לפחות 

 
בהתאם  מותרות" כנסותהאך ורק "להפיק  הזכייןאי יהיה רש קופת ההפעלה,במהלך ת .3.9

 להוראות הסכם ההפעלה. 
 

במהלך תקופת ההקמה ישלם הזכיין לעירייה דמי שימוש שנתיים בגין קבלת ההרשאה להפעלת  .3.10
המתחם בשיעור הנקוב בהצעה הכספית )ככל שזכתה במכרז( ובתנאים המפורטים בהסכם 

 ההפעלה.  
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 שנתי תשלוםלחברה הכלכלית לפיתוח יהוד מונוסון ישלם המציע במהלך תקופת ההפעלה,  .3.11
יקוח על קיום הוראות הסכם ההפעלה עבור פ)ארבעים אלף שקלים חדשים(  ש"ח 40,000בגובה 

לחברה הכלכלית לפיתוח יהוד "(. דמי הפיקוח ישולמו על ידי הזכיין דמי הפיקוח)להלן: "
שבמהלך תקופת ההפעלה כאשר התשלום הראשון ביום העסקים הראשון של כל שנה מונוסון 

  ישולם עם קבלת תעודת השלמה למתחם.
 

כל דרך אחרת אשר לא באו מתחם השימוש בחניון בגין לגבות תשלום לא יהיה רשאי  הזכיין .3.12
 .במפורש בהסכם ההפעלה ההותר

 
רשאית לתת מעת לעת הוראות בכל הנוגע לתכנון, לביצוע ולהפעלה של המתחם ובכל  העירייה .3.13

 מתחייב למלא אחר הוראות אלו.  הזכייןעניין בקשר למכרז זה ו
 

 הזכייןמבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז, להלן תיאור תמציתי של חלק מהתחייבויות  .3.14
 בביצוע הפרויקט: 

 
והנספחים  ההסכמיםהתכנון והביצוע של המתחם יהיו בהתאם למסמכי הזמנה זו,  .3.14.1

 המצורפים ובכפוף לכל דין.
 

 מפרט הטכניוה הסכם ההקמה להוראות התב"ע, בהתאםהינו תכנון המתחם  .3.14.2
ובכפוף לאישורה  העירייההמהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה, בהתאם להנחיות 

ולרבות עמידה בכלל הדרישות התכנוניות המפורטות במכרז זה ובתכניות החלות על 
יעסיק מתכננים, אדריכלים ובעלי מקצוע שונים, יופיע בוועדות,  הזכייןהמקרקעין. 

י בניה, במועד קרוב ככל האפשר, על יגיש תכניות ויטפל בכל הקשור לקבלת היתר/
במהלך  העירייהמנת לאפשר את הקמת המתחם עד לקבלת תעודת השלמה מאת 

      .תקופת ההקמה
 

 ,חת מהמפורט במפרט הטכניסטנדרט הבינוי, הגמר והציוד של המתחם לא יפ .3.14.3
  .להזמנה זו 'הנספח כהמצורף 

 
לבדוק מול הרשויות, היועצים השונים ויתר הגורמים המוסמכים את  הזכייןעל  .3.14.4

היתכנות התכנון ואפשרות ביצוע הפרויקט בהתאם לו ולשאת בכל העלויות הכרוכות 
  בכך.

 
ועל חשבונו, את כלל המידע המצוי ברשויות השונות ולרבות  לבדוק בעצמו הזכייןעל  .3.14.5

בקשר עם המקרקעין ו/או ובוועדה המקומית לתכנון ובניה  יהוד מונוסוןבעיריית 
את , בוועדה המקומיתאו ה ו/בעירייבקשר עם התב"ע ולרבות את תיק המידע המצוי 
ל יתר התכניות החלות על וכן את כ תקנון התב"ע וכל תשריט או מסמך שצורף לה

, (המקרקעיןלרבות מצב )לל ההיבטים התכנוניים, ההנדסיים ולבחון את כ המקרקעין
הכלכליים והמשפטיים הכרוכים ו/או הקשורים בביצוע הפרויקט ובכלל  ,התפעולים

לא ערכה ולא תערוך  העירייהזאת ביצוע סקרים וניתוחים כלכליים. מובהר בזאת כי 
   לא יוכל לבוא אליה בטענה כלשהי הנוגעת לכך. הזכייןבדיקות אלה, ו

 
יישא בכל העלויות הכרוכות בביצוע הפרויקט, ללא יוצא מן הכלל ולרבות  הזכיין .3.14.6

 הזכייןעלויות תכנון המתחם, הקמתו, הפעלתו ותחזוקתו וכן כל יתר מטלות 
, על הטכני במפרטובהסכם ההפעלה  ,הוהתחייבויותיו כמפורט בהסכם ההקמ

הוצאות התכנון כל יישא ב הזכייןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, . נספחיהם
והרישוי, הוצאות הטיפול בהשגת רישיונות ו/או היתר/י הבניה, תשלום כל המיסים, 

 .מתחםהיטלים, אגרות, ארנונה החלה על פי דין על שטחי ה
 

ביחס לפרויקט, באחריות המציע לבדוק את כלל היבטי המס הכרוכים בהתקשרות  .3.14.7
נטיים. על אף האמור, מובהר ומבלי לגרוע מכלליות האמור כלל היבטי המע"מ הרלוו

הזכויות הקיימות על פי לא יידרש לשלם היטל השבחה, ככל שיחול, בגין  הזכייןכי 
לרבות  , כהגדרתה בהסכם ההקמה, אך כן יידרש לשלם כל היטל השבחה אחרהתב"ע

    .בגין תוספת זכויות, ככל שתאושר בהתאם להוראות המכרז
 

עד לקבלת כלל הרישיונות  ,ח המיועד לכךלול בו על השטעל כל הכ המתחםהקמת  .3.14.8
ותעודת גמר וכן רישיונות עסק  4לרבות טופס , מתחםההפעלת והאישורים לצורך 
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בהתאם להוראות  העירייה על ידיככל שנחוצים, ולרבות תעודת השלמה שתינתן 
 . לזכייןצו התחלת עבודה ממועד מתן  חודשים 24תוך ב תבוצעהסכם ההקמה 

 
 

מובהר כי עבודות ההקמה כוללות את כלל הדרישות המפורטות במכרז זה בקשר עם 
כך וכן את כלל הדרישות המפורטות בתב"ע ובכל תכנית אחרת רלוונטית החלה על 

ולרבות בכל הנוגע לפיתוח שטחים המקרקעין, בהיתרי הבנייה שיוצאו למתחם 
וכן כל עבודה ו/או פעולה  ל דיןהסדרי חניה וכנדרש על פי כ ציבוריים, פיתוח סביבתי,

המתחייבת לצורך ביצוע והשלמה של המתחם על פי הנוהג, התקן וכללי הביצוע 
 .הנאות, אף אם לא צוינה במפורש במסמכי המכרז

 
מימון כל העלויות הקשורות עם התכנון וההקמה וכן מימון עלויות התפעול  .3.14.9

או באמצעות מימון ם והתחזוקה של המתחם וזאת באמצעות ליווי פיננסי מתאי
והכל )או מי מהם(  בעלי המניות של המציעהמציע ו/או העצמיים של  וממקורותי

 בהתאם להוראות המכרז וכמפורט בו.
 

למשך תקופת ההפעלה כהגדרתה בהסכם  על כל המשתמע מכך מתחםהניהול  .3.14.10
 , הכל כמפורט בהסכם ההפעלההזכייןההפעלה, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית של 

מלוא הפעולות ביצוע וכנדרש על פי כל דין ולרבות  והתחזוקה ובמפרט התפעול
הכרוכות בהחלפת רכיבים ומתקנים ושדרוג מערכות על מנת לאפשר תקינות מלאה 

 ורצופה של המתחם על כל מערכותיו ומתקניו, בהתאם להוראות הסכם ההפעלה. 
 

לרבות רישיון  תחם,קיומם של רישיונות עסק לכל העסקים הפועלים במשמירת  .3.14.11
וכל רישיון או היתר אחר הנדרשים  אתר בריכת שחיהרישיון ל, להפעלת חדר כושר

את הרישיונות וההיתרים להשיג  הזכיין. מובהר כי ככל שלא יעלה בידו של על פי דין
ההפעלה  הסכםהדבר יהווה הפרה יסודית של המתחם,  להפעלתהנדרשים על פי דין 

הסעדים המוקנים לעירייה על פי הסכם ההפעלה ועל פי הדין, מבלי לגרוע מיתר ו
 לזכייןביטולו המיידי של הסכם ההפעלה מבלי שהעירייה תהיה רשאית להביא ל

 לכך.    קשרתהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה ב
 

במצב מעולה, תקין וראוי תקשרות בתום תקופת ה לעירייה בכללותו השבת המתחם .3.14.12
מסירת כל הבנוי, ובכלל זה  הלבכפוף ובהתאם להוראות הסכם ההפע לשימוש והכל

הריהוט ואביזרים, בין שהם מחוברים בחיבור של קבע ובין אם לאו, כשהם  ,כל הציוד
תקינים, נקיים ראויים לשימוש, במצב מעולה כנדרש במפרט התחזוקה וללא טענת 

הם אושרו מראש ובכתב על ידי אלא אם זכויותי םזכות של צדדים שלישיים כלשה
 .העירייה

 
במסגרת מילוי התחייבויותיו, יבוצעו על חשבונו.  הזכייןכל המטלות והעבודות שיבוצעו על ידי  .3.15

כל ההוצאות והתשלומים, מכל מין וסוג שהוא, לרבות כלל תשלומי המסים, האגרות וההיטלים 
 ,נטלה על עצמה באופן מפורש ובכתב העירייהלמעט תשלומים ש ,על שטחי המתחם יםהחל

  . הזכייןיחולו על 
 

כל זכות עיכבון ביחס למקרקעין  לזכייןלמען הסר ספק, מובהר כי בשום שלב שהוא לא תהיה  .3.16
 . לרבות כל הבנוי והנמצא בו ו/או לאיזה מחלקי המתחם

 
 

  חברת מטרהאפשרות למציע להתאגד ולפעול כ .4
 

לשם ואך ורק וקמה במיוחד הלהתאגד כחברה בע"מ בישראל אשר  יהיה רשאי המציע .4.1
 בכפוף "(חברת המטרה)להלן: " ((SPC" - Single Purpose Company"ההשתתפות במכרז זה 

ובכפוף לכך  (המניות בחברת המטרה תהיינה מסוג אחד בלבד )קרי, מניות רגילותשלכך 
לא יעמדו בסתירה להוראות המכרז בחברת המטרה  מסמכי ההתאגדות והסכם בעלי המניותש

לא יהיה רשאי לבצע או להתחייב כל בעל מניות וכן חברת המטרה במפורש כי  םבה בוייכת
חברת לבצע כל שינוי, יצירת זכות חדשה, מסירה, מכירה, העברה, הקצאה או שעבוד של מניות 

 ללא אישור העירייה מראש ובכתב ובהתאם להוראות המכרז.  המטרה
 

ניתן יהיה להגיש הצעה למכרז באמצעות תאגיד או מספר תאגידים אשר על אף האמור לעיל,  .4.2
ימים ממועד הזכייה  14"( ובלבד שבתוך ים/מניות עתידי י/בעלמטרה )להלן: "האינם חברת 

חברת המטרה, אליה  ם/, תוקם על ידוים/מניות עתידי י/בעל ם/במכרז, אם תזכה הצעת אותו
ככל  על פי מסמכי המכרז. ים(/המניות העתידי י/בעל)מלוא זכויות והתחייבויות המציע  יומחו
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( 31)א םבנספחייפרטו  ,רו"ח מטעמםוכן עו"ד/על ידי בעלי מניות עתידיים, הם  ששההצעה תוג
  מה יהיה חלקו של כל בעל מניות עתידי בחברת המטרה.  להזמנה  (51)א -ו

 
ישה במשך כל תקופת ההתקשרות ועד לחלוף ש ,במישרין או בעקיפיןעסוק, תלא חברת המטרה  .4.3

אחרת על זו המנויה במסמכי  בפעילות עסקית נוספת או ,חודשים מתום תקופת ההתקשרות
 .המכרז

 
, תעודת רישום חברת המטרההמתייחס ל החברות תדפיס חברה מרשםהמציע יצרף להצעתו  .4.4

ימים ממועד  14או מיד לאחר רישומה )תוך  מסמכי ההתאגדות של המציע לכלחברה וכן את 
לדרוש ולקבל מסמכים  העירייהאין באמור כדי לגרוע מזכות זכיית המציע במכרז(, לפי העניין. 

נוספים הקשורים לחברת המטרה שלא הוגשו במסגרת הגשת ההצעה, לרבות ובין היתר 
עם  לעירייהימסרו  מסמכים שנחתמו או הוחלפו בין הצדדים ובינם לבין הגוף המממן, אשר

 דרישתה הראשונה או לפי הוראות המכרז, לפי העניין.
 

וללא כל הגבלה שהיא לקיום מלוא באופן מלא ומוחלט  ו/י המניות בחברת המטרה יערב/בעל .4.5
התחייבויותיה של חברת המטרה בקשר עם המכרז והפרויקט וזאת בנוסח כתב הערבות 

. ככל שהמציע הינו חברת המטרה, יוגש כתב הערבות חתום על ידי בעל/י (12' )א כנספחהמצורף 
, יוגש כתב הערבות ים/עתידי מניותי /בעלהמניות במסגרת ההצעה. ככל שההצעה תוגש על ידי 

יום ממועד זכיית המציע  14חתום על ידם יחד עם מסמכי התאגדות של חברת המטרה )תוך 
  במכרז(.  

 
 

 רזתנאי סף להשתתפות במכ .5
  

רק מציעים אשר מקיימים את כל תנאי הסף המפורטים להלן, יהיו זכאים להגיש הצעה למכרז  .5.1
 זה: 

 
המציע או מי מטעמו שילם עבור ההשתתפות במכרז וצירף להצעתו את הקבלה בגין  .5.1.1

 5,000 עלות ההשתתפות הינה .העירייה באתרניתן לשלם עבור ההשתתפות  התשלום.
התשלום בגין ההשתתפות לא יוחזר למציעים בכל מקרה, אף אם לא  לל מע"מכו ש"ח

  .חזרה בה מהזמנה זו העירייהזכו במכרז ואף אם 
 

 (1)'אכנספח המציע המציא את ערבות ההצעה כהגדרת מונח זה להלן, בנוסח המצורף  .5.1.2
 להזמנה זו. 

 
גופים המציע צירף להצעתו את כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות  .5.1.3

להלן, לרבות ביחס לבעל זיקה  10.6.13 , כמפורט בסעיף1976-ציבוריים התשל"ו
וכן ואישור דיווח לפקיד השומה אישורי ניהול פנקסי החשבונות והרשומות למציע. 

 14שעל המציע לצרף לפי החוק הנ"ל, יכול שיומצאו עד  אישור בדבר היעדר חוב סופי
 ימים לאחר קבלת הודעת הזכייה, ככל שהצעת המציע תיבחר כהצעה הזוכה. 

 
ו/או מנהליו ו/או בעלי השליטה שבו לא הורשעו בעבירה פלילית, ולא מתנהלים  המציע .5.1.4

 צרף להצעתו תצהירבבית דין מוסמך. המציע יכנגדם הליכים פליליים בבית משפט או 
 להזמנה זו.   (20כנספח א')פלילית בנוסח המצורף  בדבר היעדר הרשעה

 
 תנאי סף פיננסים .5.2

 
המפורטים להלן, יהיו זכאים להגיש הפיננסים רק מציעים אשר מקיימים את כל תנאי הסף 

 הצעה למכרז זה:
 

בחברת  מהאחזקות 25שהינו בעל לפחות % העתידיים לאחד מבעלי המניות למציע או .5.2.1
וזאת  (ש"חמיליון )עשרים וחמישה ש"ח  25,000,000 -הון עצמי שלא יפחת מ, המטרה

 .  31.12.2017נכון ליום 
 

  לצורכי סעיף זה:
 

בנטרול זכויות מיעוט, או והון עצמי בנטרול זכויות שאינן מקנות שליטה  - "הון עצמי"
להוכחת עמידה קר. והמבהחברה כל מונח בעל משמעות דומה וכפי שמופיע בדו"ח 

או לבעל  מציעלהמתייחס  בתנאי זה, יצרף המציע להצעתו אישור רואה חשבון מבקר
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כנספח בדבר עמידה בדרישת ההון העצמי, בנוסח המצורף  מניות עתידי )לפי העניין(
 . להזמנה (2א')

 
 
 
 

המקנות בחברת המטרה מהמניות  25אחזקה של לפחות % - מהאחזקות" 25"לפחות %
חברת מזכויות ההצבעה באסיפה כללית של  25לפחות %בחברת המטרה לבעל המניות 

לשם  .בחברת המטרה מנות דירקטורים ומנהל כללימהזכויות ל 25ולפחות %המטרה 
מניות של מי מבעלי מניות  באמצעות בעלמניעת ספק, הוכחת תנאי זה לא תתבצע 

 .עתידיים
 

בחברת  מהאחזקות 25, שהינו בעל לפחות %עתידיים לאחד מבעלי מניות למציע או .5.2.2
לא כולל הכנסות ממכירת )מחזור הכנסות שנתי ממוצע מפעילות שוטפת , המטרה

ש"ח(, מיליון  )שלושיםש"ח  30,000,000-, שלא יפחת מ(מע"מלא כולל מקרקעין ו
 . 2017 -ו 2016, 2015בשנים 

  
 לצורך סעיף זה יחושב מחזור ההכנסות השנתי הממוצע באופן הבא:

 
  St+St-1+St)-2)/3=  מחזור ההכנסות השנתי הממוצע

 
 (2017) השנה הפיננסית האחרונה -" tכאשר: "

  "s "- מחזור ההכנסות . 
 

להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע להצעתו את דוחותיו השנתיים והמבוקרים של 
או אישור של רו"ח  2017-ו 2016, 2015לשנים  )לפי העניין(עתידי בעל מניות המציע או 
בדבר עמידה בדרישת מחזור  עתידי )לפי העניין( בעל מניותהמציע או של מבקר של 

לשם מניעת ספק, הוכחת תנאי זה לא תתבצע  .(3א')כנספח ההכנסות בנוסח המצורף 
  .באמצעות בעל מניות של מי מבעלי מניות עתידיים

 
, אינו לקוח מוגבל או בעל מניות עתידי )לפי העניין( וכן כל אחד מבעלי המניות בו המציע .5.2.3

לכינוס נכסים/פירוק/הקפאת  (ולא הוגשה לגביו בקשה)אמצעים, והוא אינו מצוי 
הליכים/הסדר נושים ובנוסף בדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע ושל כל אחד 

, לא נכללה הערת עסק חי, וכן או של בעלי מניות עתידיים )לפי העניין( מבעלי מניותיו
לא צפויה אזהרת עסק חי בדו"ח הכספי הבא של המציע ושל כל אחד מבעלי  ככל הידוע,

 . או בעלי מניות עתידיים )לפי העניין(  מניותיו
 
או כל אחד מבעלי  וכן כל אחד מבעלי המניות בו)יצרף המציע  זההוכחת עמידה בתנאי ל  

תצהירים חתומים בידי מנהל המציע וכן בידי מנהל כל אחד מבעלי  (מניות עתידיים
 (4א')כנספח , בנוסח המצורף או כל אחד מבעלי מניות עתידיים ניות במציעהמ

באמצעות בעל מניות של מי לשם מניעת ספק, הוכחת תנאי זה לא תתבצע  .להזמנה
 .מבעלי מניות עתידיים

 
המציע צירף להצעתו מכתב המלצה מבנק בישראל או חברת ביטוח בישראל, לפיו יש  .5.2.4

בחברת מהאחזקות  25, שהינו בעל לפחות %עתידיבעל מניות המציע או ביכולת 
, בנוסח המצורף ש"חמיליון  50, לקיים התחייבות בהיקף כספי של לפחות המטרה
מותנה  בצירוף כתב התחייבות בלתי ("מכתב היכולתלהלן: ") להזמנה (5א')כנספח 

ההון אליו מתייחס מכתב היכולת להעמיד את  עתידי כאמור בעל מניותהמציע או מאת 
להזמנה וכן צירף את האישורים  (6א')נספח כהמצורף העצמי שיידרש, בנוסח 

לשם מניעת ספק, הוכחת תנאי זה לא תתבצע  להזמנה. (9א') -( ו8א') יםספחבנ
 .באמצעות בעל מניות של מי מבעלי מניות עתידיים

   
מכתב גיבוי מאת הגוף המממן, כהגדרתו בהסכם להצעתו צירף המציע לחילופין,   

הכולל את העקרונות ו למימון הפרויקטגוף ההקמה, המביע הסכמה עקרונית של אותו 
. במקרה של זכיית הצעת ("מכתב הגיבוילהלן: ")להזמנה  (7א')כנספח המצורפים 

 כהגדרתו לעיל, יידרש המציע ,המציע במכרז וככל שהמציע צירף את מכתב הגיבוי
לשביעות  ("סגירה פיננסית" להלן:)מימון מלא וחתום עם הגוף המממן  להגיע להסכם

ובהתאם להוראות  לזכייןממועד מתן הודעת הזכייה  חודשים 3 , בתוך העירייהרצון 
 הסכם ההקמה ונספחיו.
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ובמקרה כזה  מובהר כי המציע יהיה רשאי להגיש מכתב גיבוי ומכתב יכולת גם יחד  
לבצע את ויהיה מחויב  (6נספח א')ההתחייבות בנוסח  יידרש לצרף גם את כתב

הפרויקט מהון עצמי בלבד, אלא אם יודיע לעירייה, בכל שלב לאחר זכיית הצעתו 
 במכרז כי ברצונו לקבל מימון זר. 

המציע , יידרש (זכייןהמציע )בתוקף היותו במקרה כאמור וככל שתתקבל הודעה מאת   
עתו חודשים ממועד מתן הוד 3לשביעות רצון העירייה, בתוך  סגירה פיננסיתללהגיע 

 בדבר רצונו לקבל מימון זר ובהתאם להוראות הסכם ההקמה ונספחיו.   
 
לשם מניעת כל ספק, אי השגת סגירה פיננסית ו/או קבלת מימון זר כאמור לעיל, לא   

תגרע מאיזו מהתחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז לרבות הסכם ההקמה ובכלל 
 זה עמידתו בלוח הזמנים המתחייב. 

 
 עבודות ההקמהתנאי סף ל .5.3

  
 המפורטים להלן:  הסף תנאיהתקיימותם של כל ביצוע עבודות ההקמה ייעשה בכפוף ל .5.3.1

 
אחד מבעלי המניות הקיימים במציע או או יותר אחד המציע או הקבלן הינו  .5.3.1.1

)או בחברת  מהאחזקות במציע 25הינו בעל לפחות %שמבעלי מניות עתידיים 
המציע )להלן:  עימו יתקשרולחילופין קבלן חיצוני לפי העניין(  –המטרה 

 ."(קבלןה"
 

בקבוצה ג'  100 -בענף ראשי בניה קבלן רשום בפנקס הקבלנים,  הינוהקבלן  .5.3.1.2
, לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה 4שאינו נמוך מסיווג  בסיווג

 .1988 -בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח
  

או יותר  הקבלן הינו בעל ניסיון מוכח בהקמה של פרויקטים באחד .5.3.1.3
, נדל"ן בתי מלוןמתחמי קאנטרי, מרכזי נופש וספורט, מהתחומים הבאים: 

בארץ או בחוץ מבני ציבור, מרכזי בילוי וקניות  למגורים או נדל"ן מניב,
שטחים עיקריים ושטחי )מ"ר לפחות  30,000לארץ, בהיקף מצטבר של 

מ"ר  10,000 - מאינו פוחת אחד בשטח ש לפחות פרויקטמתוכם  ,(שירות
ולפחות פרויקט אחד הכולל חדר כושר ולפחות  (שטח עיקרי ושטחי שירות)

 5שהקמתם הסתיימה במהלך מ' ו 25בריכת שחיה אחת באורך של לפחות 
 השנים האחרונות.  )חמש(

 
יום ממועד קבלת הודעת הזכייה. לבקשה  60זהות הקבלן תובא לאישור העירייה תוך  .5.3.2

להזמנה  (8א')כנספח הקבלן בנוסח המצורף אישור חתום על ידי לאישור הקבלן יצורף 
וכן התחייבות בלתי חוזרת של הקבלן לפיו קיבל על עצמו את ביצוע עבודות ההקמה 

 (9א')נספח כהמצורף  המכרז, בנוסח ואת האחריות הכרוכה בכך בהתאם למסמכי
 .להזמנה

 
ובכלל זה לפנות  העירייה תהיה זכאית לדרוש כל חומר ומידע נוסף בקשר עם הקבלן .5.3.3

והמציע מתחייב לספקו תוך פרק הזמן שיידרש על ידי הקבלן ישירות לשם כך  לא
ציע אישורו של הקבלן הינו בשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של העירייה והמ .העירייה

בקשר לכך. במקרה בו לא יאושר  לא יהיה זכאי לבוא בכל טענה, דרישה ו/או תביעה
הקבלן על ידי העירייה, יחול האמור בסעיף זה לעיל והמציע יידרש להגיש בקשה 

ימים מיום מתן הודעת העיריה  30"( תוך החלופי הקבלןלאישור קבלן חלופי )להלן: "
בדבר אי אישור הקבלן. לא אושר אף הקבלן החלופי על ידי העירייה, תהיה העירייה 
רשאית לאפשר למציע לשוב ולבקש את אישורו של קבלן אחר וזאת תוך פרק זמן 

ה שייקבע על ידי העירייה או לחילופין להודיע על ביטול זכייתו של המציע במכרז ובמקר
 כזה יחולו הוראות המכרז.    

 
 תנאי סף להפעלה .5.4

 
 כל תנאי הסף המפורטים להלן:הפעלת המתחם תיעשה בכפוף להתקיימותם של  .5.4.1

 
או מבעלי מניות מבעלי המניות במציע או יותר אחד המציע ( 1)המפעיל הינו  .5.4.1.1

 –)או בחברת המטרה  מהאחזקות במציע 25שהינו בעל לפחות %עתידיים 
אשר "( תאגיד אחרשאינו המציע )להלן: "תאגיד אחר ( 2)או  ,לפי העניין(

מזכויות ההצבעה בו  50%)לרבות  התאגיד האחר לפחות ממניות 50%
או  מציעהומהזכויות למנות דירקטורים ומנהל כללי בו( מוחזקות על ידי 
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מהמניות במציע, ולחילופין  50%המחזיק בלפחות  בעל מניות במציע
מוחזקות על ידי בעל מניות עתידי בחברת המטרה שתקום, אשר עתיד 

מפעיל ( 3)או  מהמניות בחברת המטרה 50%להחזיק על פי הצהרתו בלפחות 
 ."(מפעילה)להלן: " המציע עימו יתקשרחיצוני 

 
נספחים צעות כאמור, תיעשה באמבתאגיד אחר הוכחת שיעור האחזקה 

 להזמנה זו.   (61א') -( ו41א')
 

 2,000הכוללים לפחות  קאנטרישני מרכזי לפחות מנהל ומתפעל המפעיל  .5.4.1.2
מכון ספורט וכושר  ואשר כל אחד מהם כולל לכל הפחות מנויים כל אחד

השנים שבע לפחות מתוך ארבע שנים בריכת שחיה אחת וזאת במשך ו
 .שקדמו למועד פרסום המכרז האחרונות

 
יום ממועד קבלת הודעת הזכייה. לבקשה  60זהות המפעיל תובא לאישור העירייה תוך  .5.4.2

 (10א')כנספח בנוסח המצורף מפעיל הלאישור המפעיל יצורף אישור חתום על ידי 
שירותי לפיו קיבל על עצמו את ביצוע מפעיל וכן התחייבות בלתי חוזרת של הלהזמנה 

יות הכרוכה בכך בהתאם למסמכי המכרז, ואת האחרהתפעול והתחזוקה של המתחם 
תהיה זכאית לדרוש כל חומר  ועדת המכרזים .להזמנה (11א')נספח כהמצורף  בנוסח

ישירות לשם כך והמציע מפעיל ה לובכלל זה לפנות אמפעיל ומידע נוסף בקשר עם ה
הינו מפעיל . אישורו של הועדת המכרזיםמתחייב לספקו תוך פרק הזמן שיידרש על ידי 

והמציע לא יהיה זכאי לבוא בכל ועדת המכרזים בשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של 
, העירייהעל ידי מפעיל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. במקרה בו לא יאושר ה

)להלן: מפעיל חלופי יחול האמור בסעיף זה לעיל והמציע יידרש להגיש בקשה לאישור 
. מפעיליום מתן הודעת העיריה בדבר אי אישור הימים מ 30"( תוך החלופימפעיל ה"

החלופי על ידי העירייה, תהיה העירייה רשאית לאפשר למציע מפעיל לא אושר אף ה
אחר וזאת תוך פרק זמן שייקבע על ידי העירייה או מפעיל לשוב ולבקש את אישורו של 

וראות לחילופין להודיע על ביטול זכייתו של המציע במכרז ובמקרה כזה יחולו ה
 המכרז.            

 
או של בעל מניות  של בעל מניות במציעאו על נתוניו מובהר כי לצורך הסתמכות על ניסיונו  .5.5

או נתונים חלקיים , אין אפשרות לצירוף ניסיון חלקי או מפעיל חיצוני עתידי בחברת המטרה
בתחום מסוים,  או של מפעיל חיצוני או של בעל מניות עתידי בחברת המטרה של בעל מניות
 או של בעל מניות עתידי בחברת המטרה של בעל מניות נוסףאו לנתונים חלקיים לניסיון חלקי 

 .באותו התחוםאו של מפעיל חיצוני אחר 
  

ות ו/או מסמכים נוספים מאת שומרת על זכותה לדרוש הוכחועדת המכרזים למען הסר ספק,  .5.6
ולמקבלי  להוכחת כל אחד מהתנאים האמורים לעיל, לרבות פנייה למזמיני העבודות המציע

 .השירותים המצוינים על ידי המציע בהצעתו
  

 
 שינוייםו הבהרות .6

 
רשאית בכל עת, עד למועד הקבוע להגשת הצעות, לשנות את איזה מתנאי  ועדת המכרזים .6.1

המכרז ולרבות את תנאי הסף הנדרשים לצורך הגשת הצעות למכרז, ובלבד שתישלח הודעה 
לוועדת , בהתאם לפרטי הנציג המוסמך כפי שמולאו והוגשו השינוילכל המציעים בדבר 

 .  המכרזים
 

שלחה כאמור לעיל, תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז הודעת השינוי אשר פורסמה ו/או נ .6.2
 וממסמכיו ותחייב את המציעים.  

 
 כן רשאית ועדת המכרזים לשנות את איזה מהמועדים הקבועים במכרז זה.   .6.3

 
מועד הקבוע המציעים רשאים לפנות בשאלות ו/או בבקשות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז, עד ל .6.4

   .להזמנה 1.4בסעיף 
 

באמצעות  ,שירלי דרמוןגב' , ועדת המכרזיםת /הבהרה יופנו בכתב בלבד, לידי נציגשאלות  .6.5
הבהרה כאמור,  מציע שלא יפנה בבקשות .yahud.co.il-Shirly@kal דוא"ל בלבד, בכתובת:

או אי התאמה במסמכי המכרז  יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה
  בקשר עם כך.

 

mailto:Shirly@kal-yahud.co.il
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שאלות הבהרה יתקבלו אך ורק ממציעים אשר שילמו עבור ההשתתפות במכרז והציגו  .6.6
שמונה על ידי כל מציע לצורך כך, המוסמך אסמכתא על ביצוע התשלום, באמצעות הנציג 

 . זמנהלה 8 בסעיףכמפורט 
 
 
 

 פורמט ההגשה לשאלות, הבהרות ובירורים יהיה כדלקמן: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
זהה,  PDFפתוח בפורמט לעיל, ולצדו קובץ  WORDנה בכתב ויישלחו בקובץ יכל הפניות תהי .6.7

חתום ונעול מפני עריכה או שינויים. לפנייה הראשונה יצורף העתק הקבלה בגין סכום 
 ההשתתפות במכרז, בציון מס' המכרז. 

 
תהיה רשאית, אך לא חייבת, להשיב על שאלות ההבהרה כאמור. הבהרות או תיקונים העירייה  .6.8

 לכך.  הנציג שהוסמך אלא אם נעשו בכתב על ידי העירייהשל מסמכי המכרז לא יחייבו את 
 

לכל המציעים אשר רכשו  ועדת המכרזיםיישלחו בכתב על ידי  הבהרות או תיקונים שיבוצעו .6.9
את מסמכי המכרז. במקרה של משלוח הבהרות או תיקונים כאמור, על המציע לצרף הבהרות 

 או תיקונים אלו להצעתו במסגרת הגשת ההצעה למכרז. 
 

, במקרה בו תימצא סתירה בין אילו ממסמכי המכרז ו/או הזמנהל 1 מבלי לגרוע מהוראות סעיף .6.10
היא שתקבע את הפרשנות ועדת המכרזים אי בהירות כלשהי ביחס לאיזה מהמסמכים, 

  .כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כךהמחייבת ולמציע לא תהיה 
 
 

 כנס מציעים .7
 

או במועד אחר ובמיקום של ההזמנה  1.4ובשעה הקבועים בסעיף ייערך בתאריך  כנס המציעים .7.1
 השתתפות בכנס המציעים הינה חובה.  .ועדת המכרזיםעליו תימסר הודעה על ידי 

 
יצורף  ,ועדת המכרזיםפרוטוקול כנס מציעים חתום על ידי המציע, ככל שיפורסם על ידי  .7.2

 .למסמכי המכרז, יהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 
 

 נציג מוסמך .8
 

כל מציע ימנה נציג מטעמו אשר במהלך המכרז יהיה מוסמך לפנות לועדת המכרזים ולקבל הנחיות 
ועדת לויימסרו  (71נספח א')בו/או הודעות עבור המציע. פרטי הנציג המוסמך ימולאו ויפורטו 

 .ימים ממועד רכישת מסמכי המכרז 7בתוך  המכרזים
 
 

 ערבות ההצעה .9
 

ערבות בנקאית אוטונומית, שתוצא לבקשתו על ידי בנק מסחרי על המציע לצרף להצעתו  .9.1
צמודת מדד המחירים לצרכן של ו. על הערבות להיות בלתי מותנית ("הבנקלהלן: ")בישראל 

 .("ערבות ההצעה" להלן:)להזמנה  (1א')נספח כ המצורףבהתאם לנוסח  8201 אוקטוברחודש 
 

(. מציע המעוניין להגיש טיוטה של 1רבות בנוסח שונה מנוסח נספח א')עמובהר כי לא תתקבל 
יום טרם המועד האחרון  14 -כתב הערבות לבדיקת העירייה, רשאי לעשות זאת לא יאוחר מ

להזמנה. ככל שנפלה טעות בבדיקת העירייה ואושרה על ידו  1.4להגשת הצעות הנקוב בסעיף 
רבות בנוסח זה לצורפה להצעת המציע, לא תיפסל טיוטת כתב ערבות הכוללת פגם כלשהו וע

 
מס' 

 סידורי

 
 שם מסמך

 
 סעיף/מראה מקום

 

 
 שאלה
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הערבות בשל אותו פגם בכפוף לכך שהמציע ימציא ערבות תקינה תוך פרק זמן שייקבע על ידי 
   וועדת המכרזים.  

 
 
 
 
 
 
 

 1.5.2019תהיה בתוקף עד ליום ( והיא ש"ח)מיליון ש"ח  1,000,000יהיה  ההצעה סכום ערבות .9.2
. זמנהלה 12.2סעיף בהתאם להוראת  ההצעה לדרוש את הארכת ערבות העירייהובכפוף לזכות 

 ועדת המכרזיםטרם המועד האחרון להגשת הצעות, תפרסם  ימים 7 -בסמוך ועד לא יאוחר מ
 דבר התאריך שנדרש להיות נקוב על גבי ערבות ההצעה כתאריך פקיעת הערבות. הבהרה ב

 
ערבות בנקאית. המחאות פרטיות, שטרות ו/או כל בטוחה אחרת, אך ורק ערבות ההצעה תהיה  .9.3

  לא יתקבלו.
 

ויש להגישה עד למועד האחרון הקבוע להגשת  י נפרד מן ההצעהערבות ההצעה תהווה חלק בלת .9.4
  ההצעות וביחד עם ההצעה.

 
 המציע יישא לבדו בהוצאות ערבות ההצעה.  .9.5

 
במקרה של הצעה המוגשת על ידי בעלי מניות  .שם החייב בערבות ההצעה יהיה זהה לשם המציע .9.6

על בעלי המניות העתידיים המציעים הצעה יחד להגיש ערבות הצעה אחת בלבד. ניתן  ,עתידיים
להגיש ערבות הצעה מאת אחד או יותר מבעלי המניות העתידיים )להבדיל מכל בעלי המניות 

כי הם מוותרים  ההצעהרבות העתידיים( ובמקרה כזה מאשרים בעלי המניות העתידיים במתן ע
 ו/או בדבר גובה הסכום לחילוט.  ההצעה על כל טענה ו/או דרישה בדבר הזכות לחלט את ערבות

 
תשיב למציע את ערבות ועדת המכרזים אם הצעתו של המציע תידחה או תיפסל על הסף,  .9.7

תקיימה ובלבד שלא נ ע ההתקשרות עמובמכרז וביצו הזכייןימים לאחר בחירת  7ההצעה בתוך 
  עילה לחילוטה.

 
ועדת . על אף האמור, תיפסל הצעתו ,מציע שלא יצרף ערבות ההצעה בהתאם לאמור לעיל .9.8

תהיה רשאית להחליט שלא לפסול הצעה אף אם נתגלו פגמים בערבות, ככל  המכרזים
 שהתרשמה שמדובר בפגמים שאינם מהותיים ושאינם פוגעים בשוויון בין המציעים.

 
מכלליות האמור, מובהר בזאת באופן מפורש כי פגמים או סתירות שיתגלו בסכום מבלי לגרוע  .9.9

אוטונומית ובלתי חוזרת או אפשרות  ,תוקפה, עובדת היותה בלתי מותנית ערבות ההצעה, משך
מעמיד הערבות יהוו פגמים מהותיים  הבנקימים ממועד מתן קבלת בכתב אצל  7חילוטה בתוך 

 לת ההצעה. לצרכי מכרז זה ויגרמו לפסי
 

נוסף לכל במציע הזדמנות להשמיע את טענותיו תהיה רשאית, לאחר שנתנה ל ועדת המכרזים .9.10
סעד אחר המוקנה לה, להציג את ערבות ההצעה לפירעון ולחלט את מלוא הסכום הנקוב בה או 
את חלקו על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל מקרה בו המציע לא קיים את תנאי המכרז 

נות ובשלמות, ובכלל זה אם נהג בעורמה או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע בלתי מדויק, בדייק
חזר בו מההצעה בעודה תקפה או חזר בו מכל חלק של ההצעה או סירב למלא אחר הדרישות 

ו/או לא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה  ו טרם לזכייה במכרז ואף לאחר מכןממנ
  מהוראות המכרז. ו/או סטה בכל דרך אחרת

 
 

 אופן ומועדי הגשת הצעות .10
 

המועד )להלן: "להזמנה  1.4למכרז תיעשה לא יאוחר מהמועד הנקוב בסעיף הגשת הצעות  .10.1
 האחרון להגשת ההצעות "(. הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועדהאחרון להגשת הצעות

 לא תובא לדיון. תיפסל ו – ובשעה הנ"ל, מכל סיבה שהיא
 

 תיפסל.  -תנאי הסף בהצעה שתוגש מבלי שהמציע עומד  .10.2
 

 6מרבד הקסמים רחוב לשכת מנכ"ל העירייה במקום הגשת ההצעות הוא בתיבת המכרזים שב .10.3
  .12:00 - 9:00( וזאת בין השעות 03-5391204: )טלפון גב' עופרי הדר , לידי יהוד
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 לא יהיה כל ציון וסימן מלבד ציון ברור של שם ומספר המכרז כדלקמן: הצעהעל גבי מעטפת ה .10.4

להלן, אשר  10.6.17( כמפורט בסעיף Disk on Keyד )יויצורף לה החסן ני "7/2018" מכרז מספר"
 כל פרטי זיהוי של המציע ו/או מי מטעמו.  ולא יכללו ב

 
 
 
 
 
 

  :הנ"ל, תכלול בתוכה שתי מעטפות, כמפורט להלןהצעה מעטפת ה .10.5
   

וההצעה הצהרת המציע " - נספח ב'תכלול את כל מסמכי המכרז )למעט  -" מעטפה א" .10.5.1
(, לרבות נספחיהם וצרופותיהם, כשם חתומים בשולי כל דף ובמקומות "הכספית

המיועדים לכך על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ולאחר שהושלמו על הפרטים 
 הטעונים השלמה, והכל בשני מקורות.  

 
אשר  "ה הכספיתצעההצהרת המציע וה" - ב' נספחבתוכה את  תכלול -" מעטפה ב" .10.5.2

ולחתום  ב'בנספח ור אחד בלבד. על המציע למלא את הפרטים הדרושים תוגש במק
עליו חתימה מלאה וכן לאמת זהות החותמים וסמכותם לחתום בשם המציע על ידי 

 מובהר כי הצעה כספית שלא תנקוב בסכום כספי תביא לפסילת ההצעה.  עורך דין.
 

   :א'לשם הנוחות, להלן רשימת המסמכים שעל המציע לכלול במעטפה  .10.6
 

 הזמנה להציע הצעות זו, על נספחיה.  .10.6.1
 

  .להזמנה (1א')נספח ערבות ההצעה בנוסח  .10.6.2
 

 (2א')נספח אישור רואה חשבון מבקר בדבר עמידה בדרישת ההון העצמי בנוסח  .10.6.3
 .להזמנה

 
 (3א')נספח אישור רואה חשבון מבקר בדבר עמידה בדרישת מחזור ההכנסות, בנוסח  .10.6.4

 או בעל מניות עתידיהמציע או לחילופין דוחותיו השנתיים והמבוקרים של  להזמנה
  .  2017-ו 2016, 2015לשנים 

 
אינו מצוי בהליכי כינוס או בעל מניות עתידי בעל המניות במציע , תצהיר כי המציע .10.6.5

    .להזמנה (4א')נספח ו/או חדלות פירעון וכן בדבר היעדר הערת עסק חי בנוסח 
 

או המציע מכתב יכולת מאת בנק בישראל בצירוף כתב התחייבות בלתי מותנית מאת  .10.6.6
להזמנה  (6א') -( 5א') םנספחילהעמדת ההון העצמי בנוסח  מאת בעל מניות עתידי

, מכתב הגיבוי מאת הגוף המממן, התואם את עקרונות מכתב הגיבוי או לחילופין
   .להזמנה (7א')נספח בנוסח 

 
 (12נספח א')פרטי המתכנן אשר בכוונת המציע להעסיק במסגרת הפרויקט בנוסח  .10.6.7

 להזמנה.
 

בחברת  בדבר שיעור אחזקות בעלי מניות עתידייםהצהרת  -במקרה של חברת מטרה  .10.6.8
, עתידי רו"ח של בעל מניותוכן אישור עו"ד/להזמנה  (31א')נספח בנוסח  המטרה

   .הזמנהל (51א')בנוסח נספח בדבר שיעור אחזקות 
 

 .להזמנה (71א')נספח פרטי נציג מוסמך בנוסח  .10.6.9
 

במקרה של . להזמנה (81א')נספח הצהרה בדבר אי תיאום הצעות למכרז בנוסח  .10.6.10
טרם הקמת חברת המטרה, תוגש ההצהרה  הגשת הצעה על ידי בעלי מניות עתידיים

 מטעם כל אחד מבעלי מניות עתידיים.
 

  . להזמנה (91א')נספח אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה בנוסח  .10.6.11
 

 להזמנה. (20נספח א)תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית בנוסח  .10.6.12
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ציבוריים )אכיפת ניהול כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  .10.6.13
אישורים כנדרש על פי החוק הנ"ל, יכול  .1976-שבונות ותשלום חובות מס(, התשל"וח

שיומצאו לאחר הזכייה במכרז, במקרה של זכיית ההצעה, בהתאם להוראת סעיף 
מניות עתידיים טרם הקמת חברת במקרה של הגשת הצעה על ידי בעלי . זמנהלה 13.4

 המטרה, יוגשו התצהירים האמורים ביחס לכל אחד מבעלי מניות עתידיים.
 

  .חתום על ידי המציע הסכם ההקמה ונספחיו .10.6.14
 
 
 

  .חתום על ידי המציע הסכם ההפעלה ונספחיו .10.6.15
 

  .חתומים על ידי המציע ונספחיו המפרט הטכני .10.6.16
 

, PDFוהן בקבצי  PLT (, הן בקבציDisc on Keyהן על גבי החסן נייד ) ,מסמכי תכנון .10.6.17
כללו כל פרטי זיהוי יכאשר על גבי ההחסן הנייד ובקבצי התכנון הכלולים בתוכו לא י

ציע. של המציע ו/או מי מטעמו, והן בעותק קשיח אחד החתום בכל עמוד על ידי המ
, א" ואילו ההחסן הנייד יצורף במעטפה נפרדת"מעטפה -העותק הקשיח ייכלל ב

מסמכי התכנון יכללו יחד ועל גבי מעטפת המכרז. שתהיה ללא שם או סימון ותוגש 
     את המסמכים המפורטים להלן: 

 

 גיליונות גודל קנ"מ פרוט הרכיב מס'

 

של עקרונות עמודים(  3)עד תיאור תמציתי  01
נוף, אדריכלות,  :התכנון המוצע בתחומים

 , נגישות. תנועה

-- 4- A 

מפורטת תכנית בינוי אדריכלות כללית  02
, לרבות תיאור השימושים, בכללותו לפרויקט

החלוקה למתחמים/ מבנים, דרכים, שטחים 
מבט ולרבות  פתוחים, רזרבות לבניה, קומות

. ניתן לצרף סכמות להבהרת )תכנית גגות( על
 .התכנית

1:200 A-0 

 , הפונותחזיתות בינוי אדריכלות עקרוניות 4 03
 50התכניות יחלו ויסתיימו במרחק כלפי חוץ. 

 .מ' כלפי חוץ מכל צד של גבול המתחם

1:200 A-0 

 -חתכי בינוי אדריכלות צולבים עקרוניים 4 04
התכניות יחלו ויסתיימו ורוחב. אורך, 
מ' כלפי חוץ מכל צד של גבול  50במרחק 
 .המתחם

1:200 A-0 

 מבניםהתכניות עקרוניות אדריכלות של  05
וכולל  ,בכל מפלסיהם הכלולים בפרויקט,

חתכים צולבים  2 -חזיתות ו 4, לרבות גגות
 לכל מתחם

1:200 A-0 

פרשה טכנית, חישובי תנועה  -תנועה וחניה 06
בכל הכניסות, מאזן חניות, תכנית עקרונית, 

 פרוט מיקום וגודל מגרשי החניה 

1:200 4A-, 

0-A 

הדמיות ממוחשבות, חיצוניות  5לפחות  
  המציע, לכל מבנהפי בחירת -ופנימיות, על

-- 3- A 

חישוב שטחים של הבינוי המוצע, בפילוח לפי  
שטחים לשימוש עיקרי ושטחי שירות, עפ"י 

 תקנות התכנון והבניה 

-- A-4 
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 A-4 -- בכל סוג חללרשימת חומרי גמר המוצעים  

לו"ז הכולל את כל שלבי  התכנון, ההקמה  
והאכלוס כולל פרוט של העבודות הכלולות 

 50בכל שלב משנה. הלו"ז יכלול לפחות 
 פעילויות. 

 A-4 

 A-4 1:200 הצגת תפיסת ההפעלה  

 –חללים השוואה מפורטת ביחס לכל הטבלת  
 בהצעה נדרששטח מוצע מול שטח 

 A-4 

 
 

בספר התעריפים של  ברמה שלא תפחת מהמפורט יםמפורט מסמכי התכנון יהיו   
התכניות  כל .(, למעט אם הוגדר במפורש אחרתבמהדורתו האחרונה)משהב"ט 

  .שיקול דעת המציעלפי  -תהיינה בתיב"מ. יישום צבעוניות, כיתוב, וגרפיקה 
 

וין יפורט בשמו ויצוין במספר סידורי. בנוסף, יצמסמכי התכנון כל חלל המתואר ב   
 .שטחו נטו של כל חללמסמכי התכנון ב

 
  .ה בדבר תשלום עבור השתתפות במכרזקבל .10.6.18

 
  .קול כנס המציעים, ככל שפורסם כזהפרוטו .10.6.19

 
המתייחס למציע )לרבות לחברת המטרה ככל  תדפיס חברה רשמי מאת רשם החברות .10.6.20

  .שרשומה במועד הגשת ההצעה( וכן המתייחס לבעלי מניות עתידיים )ככל שרלבנטי(
 

אין לו  ו, לפיאו על ידי כל אחד מבעלי מניות עתידיים תצהיר חתום על ידי המציע .10.6.21
בעל " להלן:)או משקיע ו/או בעל מניות שליטה ו/או בעל ענין סמוי או נסתר ו/ שותף

  לרבות הסכם עם בעל ענין נסתר או התחייבות כלפי בעל ענין נסתר. ("עניין נסתר
 

די יהיה בחתימת מורשי החתימה על העמוד הראשון והאחרון  ,לעניין מסמכים טכניים הנדסיים .10.7
 .להם, ובלבד שיצוין מספר העמודים שצורף

 
 תהיה רשאית לדרוש מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ככל  שתמצא לנכון.  ועדת המכרזים .10.8

 
או בעל  בעל מניות במציערשאי להציע הצעה אחת בלבד.  (עתידירבות בעל מניות )לכל מציע  .10.9

  במסגרת הצעה אחרת. חיצונילא יהיה רשאי להיות מוצע כמפעיל  מניות עתידי
 

ההצעות על כל צרופותיהן תוגשנה בשפה העברית בלבד. על אף האמור, לכל מסמך שיצורף  .10.10
  .רה, יצורף תרגום נוטריוני לעבריתבשפה ז

 
וספת הפרטים הטעונים או במסמכי המכרז ובנספחיו, למעט ה אין לעשות שינוי בטופס ההצעה .10.11

  השלמה במקומות הנדרשים לכך.
 

הגשת ההצעה פירושה כי המציע הבין את מהות הזמנה זו, הסכים לכל תנאיה וכי, בטרם הגישה  .10.12
קיבל את מלוא המידע, בדק את הנתונים, הפרטים והעובדות ,והוא יהא מנוע, על כן, מלהעלות 

  אי כלשהו של הזמנה זו על כל פרטיה וחלקיה.כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנ
 

טי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמה מראש לגילוי מלוא פר .10.13
י או מסחרי, לפי שיקול דעתה ועדת המכרזים תידרש לעשות כן, פרט למידע שהינו סוד מקצוע

רזים תהיה סבורה, לפי שיקול עדת המכרזים. כן מסכים כל מציע כי במקרה שוועדת המכשל ו
האם יש לגלות דעתה ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר, כי קיים ספק כלשהו בנוגע לשאלה 

עדת המכרזים רשאית להימנע מגילוי המידע כל עוד לא ניתן צו בית משפט מידע כאמור, תהיה ו
 המחייב את הגילוי. 

 
פרטים פרטים הכלולים בהצעתו או מציע יהיה רשאי לסמן במסגרת הצעתו אי אילו מהה .10.14

לאחר מכן, והמהווים לעמדתו סוד מסחרי או סוד מקצועי.  ועדת המכרזיםיוגשו לבקשת ש
לא תחשוף את המידע שסומן כאמור לעיל בפני מציעים אחרים,  ועדת המכרזיםבמקרה כזה, 

כי אין בכך  אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי דין או שתסבור על פי שיקול דעתה הבלעדי
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י ואולם מובהר כי המציע שסימן פרטים כאמור בהצעתו, לא יהיה רשא ת סוד מסחריכדי להוו
 שהוגשו על ידי מציעים אחרים.   לדרוש את קבלתם של פרטים דומים

 
עדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, המציע מתחייב לעדכן את ו .10.15

ת הצעתו ועד למועד פרסום המכרזים, בפרק הזמן שיחלוף בין הגשעדת ובמידע שמסר לו
  עד למועד החתימה על הסכם ההקמה. ,זכייןואם נקבע כ ההזכייהחלטת ועדת המכרזים בדבר 

 
הינם  וברת המכרזהמפרטים המהווים חלק מחו הסכמיםמסמכי המכרז ובכלל זה מלוא הכלל  .10.16

הכנת הצעתו והגשתה. אין המציע ו/או כל בלבד ומושאלים למציע לשם  העירייהרכושה של 
 ,יידרששלכל מטרה אחרת. במידה גורם אחר רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם 

  במועד שיידרש. ועדת המכרזיםהמציע את מסמכי המכרז לידי ישיב 
 
 
 

 הליך בדיקת ההצעות על ידי ועדת המכרזים .11
 

על בסיס שקלול תיעשה  (ר עמדו בתנאי הסףאש אך ורק ביחס למציעים)בחינת ההצעות ודירוגן  .11.1
 המפורטים להלן: קריטריוניםה

 
בניקוד  %60משקל של יינתן  לוהמוצע על ידי המציע  - והמתכנן איכות התכנון .11.1.1

 .הצעהה
 

מפורטים בהזמנה המורכבת ממענה המציע לתנאים הפיננסיים ה -נתוני מציעאיכות  .11.1.2
 הצעה.הבניקוד  10%לה יינתן משקל של 

 
 הצעה.  הבניקוד  %30משקל של לה יינתן  – הכספית ההצעה .11.1.3

 
 דירוג הקריטריונים ייעשה על פי אמות המידה המפורטות להלן.  .11.2

 
תבוצענה  ביניהן וכן בחירת ההצעה הזוכה, אם בכלל, הבחינת ובדיקת ההצעות ועריכת ההשווא .11.3

. ועדת המכרזים תהא רשאית ("ועדת המכרזים" להלן:) העירייהעל ידי ועדת המכרזים של 
 ביועצים מקצועיים. וכן להסתייע במומחים ולהסתייע בבדיקותיה ולמנות ועדת משנה 

 
רשאיות לדרוש , ועדת המכרזים ו/או ועדת המשנה שמינתה ועדת המכרזים בהתאם לנהליה .11.4

העלולות להתעורר במהלך בדיקת ההצעות ו/או  בהירויות או הסרת אי לקבל הבהרות להצעה
במתן כל כל ועדה לדרוש לקבל השלמות ו/או תיקונים, ועל המציע יהיה לשתף פעולה עם 

כן רשאית כל ועדה לדון עם מציע/ים בפרטי הצעתו/ם ו/או הבהרה, השלמה ו/או תיקון כאמור. 
ובין במספר שלבים, בין לפני בין בשלב אחד לבקש מציע/ים לתקן ו/או לשפר את הצעתו/יהם, 

והועדות ועדת המכרזים ובין לאחריה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההצעה הזוכה בחירת 
 מטעמה. 

 
  :תתבצע כדלקמן ה הזוכהבדיקת והערכת ההצעות ובחירת ההצע .11.5

 
 בדיקת זהות המציע ועמידתו בתנאי הסף   - שלב א' .11.5.1

 
וההצעה בשלב זה יבדקו המסמכים שהוגשו על ידי כל מציע על מנת לוודא שהמציע  

 עומדים בדרישות הסף האמורות לעיל שנקבעו לצורך השתתפות המכרז. 
 

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, תהיה ועדת המכרזים  
את הצעתו של  מטעם זה בלבד שיקול דעתה המוחלט הבלעדי לפסול רשאית לפי

המציע או לחילופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר את המסמכים 
  .בה ו/או את הנתונים המפורטים בהםהחסרים בהצעתו או הכלולים 

  
  (מהציון הסופי %06) תכנון המציעאיכות בדיקת  - 'שלב ב .11.5.2

 
עקרונות התכנון כפי בשלב זה ייבדק כי המציע צירף להצעתו תכנון העומד בכל 

בחינת תכנון המציע תעשה על ידי ועדת המכרזים כאשר תיבדקנה אך  שפורטו לעיל.
(, ללא פרטים מזהים Disc on Keyורק התכניות כפי שהוגשו באמצעות החסן נייד )

  לעיל. 10.6.17של המציע או מי מטעמו, כמפורט בסעיף 
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בכל מקרה של סתירה בין תכנון המציע ו/או איזה מפרטיו כפי שנכללו בהחסן הנייד, 
קשיח, יגבר תכנון המציע הלעומת תכנון המציע ו/או איזה מפרטיו אשר הוגש בעותק 

שנכלל בהחסן הנייד ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם 
 כך.

 
עתה המוחלט והבלעדי, לפסול הצעה של מציע ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול ד

תכנון המוצע על ידו אינו עומד לדעתה בדרישות המכרז או לחילופין לבקש הש
מהמציע כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר את מסמכי התכנון שהוגשו. ועדת 

, לפי שיקול דעתה מהותיים המכרזים תהיה רשאית גם להתעלם מפגמים שאינם
 . הבלעדי

 
 

והתגלתה סתירה בין מסמכי תכנון המציע המוצע לעומת  אף אם התקבל תכנון המציע
מדרישות לוותר על איזה  ועדת המכרזיםהמפרטים, לא ייחשב הדבר כהסכמה של 

 יהיה מחויב לכל אלו.     מציעוה המפרטים
 

 קביעת הניקוד בגין התכנון תהיה כדלקמן:  
 

ציון  פרוט התחום מס'
 מרבי 

1. 
 

 עיצוב
 נקודות( 40) 

 
מקוריות וחדשנות השפה  - הבינוי בכללותו

 העיצובית. איכות הרעיון המסדר

12 

2. 
 

חזיתות איכות העיצוב התלת ממדי, עיצוב 
 המבנים, עיצוב הגגות כחזית חמישית

10 

3. 
 

איכות פתרונות העיצוב לחללי הפנים, 
המבואות, חללי הרווחה, חללי כינוס 

 ציבוריים

10 

 

4. 

 
איכות התכנון של החללים הפתוחים 
מבחינת עיצובם, חומרים ופרטים, הקשר עם 
דופן המבנים, אופן שילוב הצמחייה, עיצוב 
 הכיכרות וציר ההליכה, הפנמת חצרות משק

 

8 

 

5. 

 

פונקציונאליות 
 נקודות( 40)

 
 איכות הפתרונות האדריכליים 

15 

6. 
 

 איכות מערכת התנועה והחניה
 

5 

7. 
 

העשרת הפרוגראמה מעבר לדרישות 
 *הגדלת שטחים -המינימום 

 

10 

8. 
 

העשרת הפרוגראמה מעבר לדרישות 
 תוספת פונקציות** -המינימום 

 

 

10 

 

9. 

 

איכות וניסיון 
 המתכנן

 נקודות( 15)

 
איכות וניסיון המתכנן המוצע על ידי המציע 
בתכנון מתחמי קאנטרי ו/או מתחמי נופש 

 וספורט

 

15 

10.      
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התרשמות 
 כללית 

 נקודות( 5)
 

 5 

 
 הליבה תנוקד כמפורט להלן:  שימושישל הגדלת שטחי המינימום  *
 

 .ותנקוד 2 -  לשטחי הנטו הנ"ל 0-5%בגין הגדלה בהיקף של  
 נקודות. 4 -  לשטחי הנטו הנ"ל 5-10%בגין הגדלה בהיקף של  
 נקודות. 6 - לשטחי הנטו הנ"ל 10%-15%בגין הגדלה בהיקף של  
 נקודות. 8  -  לשטחי הנטו הנ"ל20% - 15%בגין הגדלה בהיקף של  
 נקודות. 10  - לשטחי הנטו הנ"ל  20%בגין הגדלה בהיקף של מעל  
  
הינה במסגרת זכויות הבניה הקיימות והמותרות על פי דין והתב"ע  -" הגדלה" 

 הבניה.  במתחם ללא צורך בכל הליך תכנוני נוסף אצל רשויות התכנון
 

הינם שימושים ופעילויות במתחם הייחודיים למתחמי  -" הליבה שימושי" 
קאנטרי, נופש וספורט )ללא שימושים התומכים לשימושי הליבה( 
 והמתחייבים להיכלל במסגרת התכנון והביצוע של המתחם על פי המפרטים. 

 
של בהתאם לייחודיות ולאטרקטיביות הליבה תנוקד  שימושילתוספת  **

 .נקודות 10מקסימאלי של ניקוד המוצעות, עד להנוספות הפונקציות 
   

  (מהציון הסופי %10) איתנות פיננסית - נתוני מציע איכותבדיקת  - 'גשלב  .11.5.3
 

אחד איכות נתוני   -ובמקרה של חברת מטרה  המציע נתוניאיכות יבדק תבשלב זה  
על פי איתנותו  בחברת המטרה מהאחזקות 25בעל לפחות % עתידיים מבעלי מניות

יוענק או בעל מניות עתידי )לפי העניין(  לאיתנות הפיננסית של המציע הפיננסית.
על  ,)עשר( 10)אפס( לבין  0. הציון שיוענק ייקבע בין (מהציון הסופי 10% ל משקל ש

  :פי המפורט בטבלה להלן
     

 ניקוד
 מירבי

 
 הדרישה

 

 
 מס'

5 

 
  31.12.2017 הון עצמי נכון ליום

 (ש"ח מיליוןחמישים )ש"ח  50,000,000בגין הון עצמי של 
 . בסעיף זה המציע בניקוד מרביתנוקד הצעת ומעלה, 

 50,000,000יתר המציעים ינוקדו באופן יחסי להון עצמי של 
 .ש"ח

  נקודות. 2 -ינוקד ב ש"ח 35,000,000 לדוגמא: הון עצמי של
 
 

 
1 

5 

 
 ממוצע שיחושב בהתאם להוראות סעיףמחזור הכנסות שנתי 

 60,000,000 מוצע שלמבגין מחזור הכנסות שנתי  .להזמנה 5.2.2
המציע בניקוד הצעת נוקד ת( ומעלה ש"ח מיליוןשישים )ש"ח 

המרבי. יתר המציעים ינוקדו באופן יחסי למחזור הכנסות של 
  ש"ח. 60,000,000

ש"ח  45,000,000 לדוגמא: מחזור הכנסות שנתי ממוצע של
 נקודות. 2.5 -ינוקד ב

 

 
2 

 
10 
 

 
  סה"כ

 
 

 (מהציון הסופי 0%3)שלב ד': ההצעה הכספית  .11.5.4
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השימוש  דמי יפורטוובה  (נקובה בשקלים חדשים)המציע יגיש הצעה כספית  
  .ההפעלהתקופת במהלך מתחם השימוש בהמוצעים לתשלום על ידו עבור  שנתייםה

 
. (שלושים) 30אפס( לבין ) 0הציון שיוענק להצעה הכספית של המציע ייקבע בין 

 שסכום דמי תהיה ההצעה ,נק'( 30) סימליקהמ ("P") ההצעה שתקבל את הציון
תהיה הגבוהה ביותר מבין כל ההצעות. יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי השימוש 

 לניקוד של ההצעה הטובה ביותר.
 

הגבוהים ביותר מבין ההצעות שתתקבלנה שימוש לדוגמא: מציע אשר הצעתו לדמי 
יקבל באופן יחסי  10% -תהיה נמוכה ב שימוש מציע שהצעתו לדמי  .נקודות 30יקבל 

 נקודות. 27
 
 
 

 שקלול ההצעות  -שלב ה'  .11.5.5
 

 שקלול ההצעות ייעשה לפי נוסחת הציון המשוקלל כדלקמן: 
 

 S= P + Q + D 
 
S    -    הציון הסופי 
D   -    התכנון של המציע איכות ציון 
Q   -    נתוני מציעציון איכות  
P    -    ציון ההצעה הכספית 

 
 

תהיה רשאית לפסול הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ו/או שחסרים בה ועדת המכרזים  .11.6
ד שהמציע אינו עומפרטים ו/או שנעשתה שלא על פי ההוראות המפורטות בהזמנה זו או ככל 

ה שלא להתחשב ואולם הרשות בידההצעה אילו ממסמכי ללדעתה בדרישות הנקובות בקשר 
 בפגמים שלא יהיו, לפי שיקול דעתה, מהותיים.

 
לפסול מציע אשר ההצעה שהוצעה על ידו הינה מעורפלת תהיה רשאית כמו כן ועדת המכרזים 

ו/או תכסיסנית ו/או גירעונית ו/או הצעה שאינה סבירה. לחילופין, תהיה רשאית ועדת 
המכרזים לבקש מהמציע כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר את אי אילו מהמסמכים 

אינם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שהוגשו. ועדת המכרזים תהיה רשאית גם להתעלם מפגמים ש
  מהותיים.  

 
וכי  ובעלי מניות עתידיים את המציעים ובעלי המניות בהםלזמן תהיה רשאית ועדת המכרזים  .11.7

, לאחר וכןהמכרז לצורך לשם קבלת הסברים ומידע נוסף הדרוש לה  , כולם או חלקםמי מטעמם
ומתכננים  ם חיצונייםמפעילי/הקבלני משנקבלנים,  לזמןהזכייה ובהתאם להוראות ההזמנה, 

. בכלל זאת תהיה הסברים ומסמכים נוספים, פרטים תקבללשם , כולם או חלקם, הזכייןמטעם 
בנה ההון שלו, לדרוש מכל מציע מידע ופרטים בדבר זהותו, עסקיו, מ ועדת המכרזיםרשאית 

 וכל כן מידע שלדעתה יש עניין בגילויו.  מקורות המימון שלו
 

בפרויקטים אחרים של המציע או מי מטעמו עליו הוא ועדת המכרזים תהיה רשאית לבקר  .11.8
מסתמך כאמור במסמכי הזמנה להציע הצעות זו במסגרת בדיקתה. מציע שיימנע ממסירת 

לפסול את רשאית ועדת המכרזים תהיה  ,ועדת המכרזיםפרטים מלאים ומדויקים לבקשת 
רת העומדת לה על פי המכרז, לרבות זכותה לחילוט הצעתו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אח

ערבות ההצעה. זכה המציע ולאחר מכן התברר כי נמנע מלמסור מידע או פרטים כלשהם, 
לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי ועדת המכרזים רשאית 

 ו/או על פי דין. על פי המכרז  העירייהך ומבלי לגרוע מיתר זכויות בגין כ
 
 

 תוקף ההצעות .12
 

מהמועד האחרון להגשת ימים  180למשך תעמוד בתוקפה  ,הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה .12.1
תימסר על כך הודעה של ועדת  ,. במקרה של הארכת המועד האחרון להגשת הצעותהצעות

 המכרזים. 
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, בכל עת, על הארכת תוקף ההצעות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לועדת המכרזים הזכות להודיע .12.2

ובמקרה כזה יידרשו המציעים להאריך  פים, ללא צורך בהסכמת המציעיםימים נוס 60משך ל
ימים מיום  7והם מתחייבים לעשות כן בתוך  קף ערבויות ההצעה שהומצאו על ידםאת תו

  שנדרשו.
 

רון לתוקפה של ערבות היה ובמהלך התקופה שבין הגשת ההצעה על ידי המציע לבין המועד האח .12.3
ההצעה, יחזור בו מגיש ההצעה מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבות הנובעת ממנה, לרבות אי 

בנוסחם הסופי והמצאת המסמכים בקשר אליהם, תהא  ההסכמיםהופעה לצורך חתימה על 
, הסכמיםרשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את הזכייה ואת הועדת המכרזים 

ו/או לחלט את ערבות ההצעה שניתנה על ידו בקשר  ו, תוך מתן הודעה בכתב למציענחתמאם 
  למכרז זה.

 
 

בלא  לנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון העירייהמיום משלוח הודעת הביטול כאמור, רשאית  .12.4
  שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה נגדה.

 
, בהתאם שתמצא לנכוןלפעול ו/או לתבוע כל סעד אחר  העירייהחילוט הערבות לא יפגע בזכות  .12.5

  לכל דין.
 

מובהר בזאת כי המידע המסופק למציעים במסגרת מכרז זה מהווה נתונים חלקיים וכלליים  .12.6
בלבד. על המציע לבדוק באופן עצמאי את כל ההיבטים הקשורים ו/או הנובעים מהמכרז, לרבות 

  נוניים, המשפטיים והמסחריים הקשורים בכך.התכ מלוא התנאים הפיזיים, הגיאוגרפיים,
 

הסתמכות המציע ו/או מי מטעמו על מידע הכלול במסמכי המכרז ו/או מידע שיימסר לידיו על  .12.7
לא תישא באחריות לכל  העירייהו/או מי מטעמה, הינה באחריות המציע בלבד ו העירייהידי 

לשהו עקב הסתמכות על או מי מטעמם או לצד שלישי כ נזק או הפסד שייגרם למי מהמציעים
  .מידע כאמור

 
 

 ודעת הזכייהה .13
 

הדוא"ל  ובאמצעות כתובת המצוינת בהצעתותשלח בדואר רשום ל הודעה למציע בדבר זכייתו .13.1
 .("הודעת הזכייה" להלן:)לכתובת הדוא"ל המצוינת בהצעתו 

 
יום מיום קבלת ההודעה  14בתוך  העירייהמציע שקיבל הודעה על זכייה חייב להופיע במשרדי  .13.2

ולהמציא את כל המסמכים הדרושים ממנו על פי מכרז זה ולמלא אחר כל ההתחייבויות אשר 
 על פי מסמכי המכרז הוא מחויב לבצע לפני חתימת הסכם ההקמה. 

 
בכלל זה יהיה מחויב המציע לערוך את הביטוחים המתאימים כנדרש בהסכם ההקמה ולהמציא  .13.3

בדבר עריכת ביטוחים בנוסח המצורף להסכם ההקמה, להמציא את ערבות ההקמה,  אישור
  כהגדרתה בהסכם ההקמה, וכן להמציא את מסמכי ההתאגדות ואת הסכם בעלי המניות. 

 
כדין ולהמציא את האישורים  להירשם כעוסק מורשה על המציע שהצעתו זכתה, כמו כן, .13.4

ת ימים ממועד מתן הודע 14פים ציבוריים, בתוך הרשמיים מפקיד מורשה, לפי חוק עסקאות גו
  וכתנאי לקבלת צו התחלת עבודה כמפורט בהסכם ההקמה.  הזכייה במכרז

 
במקרה של הגשת הצעה של בעל מניות עתידי אשר טרם התאגד כחברת מטרה, יהיה על המציע  .13.5

ה, גם לצרף תדפיס חברה של חברת המטרה ולהמציא את האישורים הרשמיים מפקיד מורש
 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ביחס לחברת המטרה. 

 
לבחור גם במציעים במקומות השני  (אך לא חייבת)ועדת המכרזים רשאית  הזכייןבעת בחירת  .13.6

למציעים אלו על הארכת ערבויות ועדת המכרזים כן, תורה ועדת המכרזים והשלישי. תעשה 
יום מיום קבלת  14ובתוך  בהתאם ספים והם מתחייבים להאריכהיום נו 60ההצעה למשך 
 כאמור.  ועדת המכרזיםההודעה מאת 

 
, אם התבטלה 3 או כמס' 2 להתקשר עם מציע שנקבע כמס' העירייהאין באמור כדי לחייב את  .13.7

 ההצעה הזוכה מכל סיבה שהיא, בין אם לאחר חתימת הסכם ההקמה על ידו ובין אם טרם לכך. 
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אשר לדעת  לפרטים בהצעות וכן כל מידע נוסףעדת המכרזים תהיה רשאית לבקש הבהרות ו .13.8
  עדה יש בו כדי לסייע לה להעריך את ההצעות.והו
 

לעיל  13.5 - 13.2בכפוף לביצוע כל הפעולות ולהמצאת כל המסמכים המתחייבים בסעיפים  .13.9
 לתכנון ובניה של המתחם צו התחלת עבודה לזכייןיינתן , בהםעמידה בתנאים הנקובים לו

  במועד שייקבע על ידי העירייה בשיקול דעתה.
 

והמציע שזכה  ,העירייהיובהר כי אין לראות את הודעת הזכייה כקיבול ההצעה הזוכה מצד  .13.10
יהיה רשאי להתחיל בביצוע העבודות רק לאחר עמידה בתנאים הקבועים בהסכם ההקמה 

 המפורטים בהזמנה זו. ובתנאים 
 
 
 
 
 

תהיה רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, הכל לפי ועדת המכרזים ובהר בזאת כי מ .13.11
רשאית להתנות את הזכייה בתנאים ועדת המכרזים שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כן תהיה 

 .מבלי שיהיה עליה לנמק החלטה
 

א ובכל מקרה לא תה מכרז ו/או להוציא מכרז חדש תחתיותהיה רשאית לבטל את ה העירייה .13.12
 באשר תהיה.  העירייהלמי מהמציעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתה של 

 
 

 שמירה על סודיות .14
 

או  העירייהועדת המכרזים ו/או המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי  .14.1
 מי מטעמה בקשר או לצורך מכרז זה או ביצוע העבודות על פיו. 

 
המציע לא יהיה רשאי לגלות את פרטיו ו/או את פרטי הצעתו לכל גורם שהוא אלא בהסכמת  .14.2

 מראש ובכתב.  העירייה
 

ומושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולצורך כך בלבד. אין  העירייהכל מסמכי המכרז הם רכוש  .14.3
המציע או כל גורם אחר רשאים להעתיק מסמכים אלו או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא 

כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע את ועדת המכרזים הגיש המציע הצעה או קיבל הודעה מ
  .ועדת המכרזיםמסמכי המכרז אם יידרש לעשות כן על ידי 

 
 

 הדין החל .15
 

 1992-תשנ"בהולרבות חוק חובת מכרזים,  בהתאם להוראות כל דין החל עליומכרז זה ינוהל  .15.1
והתקנות שהותקנו על פיו. מובהר כי אין באמור או במה שלא נאמר במכרז זה לעיל, כדי לפגוע 

 .1992-עדת המכרזים על פי חוק חובת המכרזים, התשנ"בוו/או לו לעירייהבכל זכות הקיימת 
 

 יא בהתאם להוראת כל דין והמציעים ייחשבו לכל דבר וענייןהצעת המציע תיערך ותוגש אף ה .15.2
 כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך כך. 

 
בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וככל  (כולם או חלקם)רשאים  דת המכרזים או מי מחבריהוע .15.3

  שמי מהם יראה צורך בכך, לפרסם מכרז חדש.
 

 -סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לצרכי הזמנה זו תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב  .15.4
 יפו.  

 
 

            -------------------------------------------------------- 
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 (1נספח א')  
 ערבות הצעה                                                                                                                                                     

 
         
 לכבוד 

  עיריית יהוד מונוסון
 , 6מרבד הקסמים  וברח

  5635001יהוד מונוסון 
 

 א.ג.נ.,
 

 
 ערבות מס'____________הנדון: 

 
 

, הננו ערבים בזה כלפיכם בערבות ("מציעה" :להלן) ____________________על פי בקשת  .1
שקלים )מיליון ₪  1,000,000מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של 

למדד הנובעים בתוספת הפרשי הצמדה מציע שתדרשו מאת ה ("סכום הערבות" להלן:( )חדשים
 . ("הפרשי הצמדה" להלן:)להלן  2כמפורט בסעיף  מהצמדת הסך הנ"ל למדד,

 
הפרשי הצמדה דלעיל יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום  .2

, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ("המדד החדשלהלן: ")בפועל עפ"י ערבות זו 
, יהיו הפרשי ההצמדה ("המדד היסודי" להלן:) 2018נובמבר ב 15שפורסם בתאריך  2018אוקטובר 

 סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. 
 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה תוך  .3

הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם  ימים מקבלת דרישתכם 7
. כמו כן מוסכם מציעאו להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מה

ו/או לפנות בדרישה  מציעבזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד ה
  ים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.ו/או לממש בטחונות אחר מציעמוקדמת ל

 
אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם  .4

מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת 
 לא יעלו על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה. 

 
אנו לא נהיה רשאים לבטל ערבות מכל סיבה ועילה שהיא, כמו כן לא נהיה רשאים להימנע  .5

מהתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל 
 טענה לרבות כל ברירה המוענקת למציע עפ"י הדין. 

 
  והינה בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית. כלפיכםמציע הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של ה .6
 
ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה  [__] הערבות תהיה בתוקף עד ליום .7

בשעות בהם הסניף פתוח לקבלת קהל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה  ,[__]-למשרדנו ב
  ומבוטלת.
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  שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה  .8
 
  דרישה שתגיע באמצעות הפקסימיליה לא תכובד. .9
   

 בכבוד רב,                                                                                                     
 
      ________________ ____________________ 
 ] בנק [   תאריך                

 
          . 

    
 

 * יש להשלים את תאריך תחילת תוקף הערבות במועד שהינו קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 

 

 (2נספח א')                                                                                                                                 
 אישור רואה חשבון             
 מבקר לגבי הון עצמי            

 
 לכבוד 

  עיריית יהוד מונוסון
 , 6מרבד הקסמים  וברח

  5635001יהוד מונוסון 
 

 א.ג.נ, 
 
 

 , תפעול ותחזוקההקמהלמימון, תכנון, מכרז  הנדון: 
 )להלן: "המכרז"( ביהוד מונוסוןאנטרי ק של מתחם

 דיווח רואה חשבון מבקר
  

 
, ("החברהלהלן: ") ___ ח.פ ___________________________לבקשתכם וכרואה חשבון המבקר של 

 הנני לדווח ולאשר כדלקמן: 
  

נכון ש"ח(  ____________)במילים: _____ ש"ח___________ לפחות הון עצמי בסכום של לחברה 
 ._______ליום 

 
משמעו: הון עצמי בנטרול זכויות שאינן מקנות שליטה, הון עצמי בנטרול זכויות מיעוט, סך "הון עצמי" 

  , או כל מונח בעל משמעות דומה וכפי שמופיע בדו"ח המבקר. החברהכל ההון המיוחס לבעלים של 
 
  
  

                                                                                     
  בכבוד רב,         

   
 חשבון  הרוא                                                                                                        

 
 
 
 
 יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח. *
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 (3נספח א')            
 אישור רואה חשבון            
 לגבי מחזור הכנסות            

 
 לכבוד 

  עיריית יהוד מונוסון
 , 6מרבד הקסמים  וברח

  5635001יהוד מונוסון 
 

 א.ג.נ, 
 

 מתחםשל  תחזוקהתפעול ומימון, תכנון, הקמה, מכרז להנדון:   
 )להלן: "המכרז"(ביהוד מונוסון קאנטרי     
 דיווח רואה חשבון     

  
 

"(, החברה)להלן: " _________________ ח.פ ____________לבקשתכם וכרואה חשבון המבקר של 
 הנני לדווח ולאשר כדלקמן: 

  
מקרקעין ולל הכנסות ממכירת לא כמפעילות שוטפת ) החברהצע של מחזור הכנסות השנתי הממו .1

, 2015, בשנים (ש"ח_______________ במילים: ______________ ש"ח ) -, לא פחת מומע"מ(
 . החברהחות הכספיים של", כמפורט בדו2017 -, ו2016

  
 חישוב מחזור ההכנסות השנתי הממוצע בוצע באופן הבא:  .2
 

 3/(2-(St+St-1+St  .מחזור ההכנסות השנתי הממוצע = 
 

 (2017)השנה הפיננסית האחרונה  -" t" כאשר: 
   "s "-   .מחזור ההכנסות 

  
                                 

  בכבוד רב,                                                        
  

 חשבון  הרוא                                                                                               
 
 
 
 יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח. *
  
  
  

    
. 
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 (4נספח א')

 תצהיר כי המציע אינו מצוי בהליכי        
 וכן בדבר כינוס ו/או חדלות פירעון        
 היעדר הערת עסק חי         

 
 ת צ ה י ר     

 
 [בנפרדאו על ידי בעלי מניות עתידיים  וכל אחד מבעלי המניות בוי המציע ימולא ע"]                  

  
, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את ___________נושא ת.ז. מס'  ____________אני הח"מ  

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

"( המהווה החברה)להלן: " בע"מ _________________  - כמנהל/בעל מניות ב אשמש/אני משמש .1
 אוביהוד מונוסון קאנטרי  ותחזוקה של מתחם תכנון, הקמה, תפעולמימון, למכרז ב המציעאת 

בחברת מטרה שהוקמה או שתוקם לצורכי  בעל מניות עתידישתהיה או  במציע  בעל מניותשהינה 
 . (לפי המתאים)* המכרז

 
לכינוס נכסים,  בקשה הולא הוגשה לגבי המצוי האינלקוח מוגבל באמצעים, וכן  האינהחברה  .2

  פירוק, הקפאת הליכים, הסדר נושים.
 

 . החברה ח הכספי האחרון המבוקר של "הריני לאשר כי לא נכללה הערת עסק חי בדו .3
 

 ח הכספי הבא של", לא צפויה אזהרת עסק חי בדותצהירי זהלמיטב ידיעתי ונכון למועד הגשת  .4
 . החברה

 
  ותוכן תצהירי הוא אמת.זו חתימתי אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי,  .5
  
  

      

חתימת וחותמת 
 המצהיר

 תאריך החברהשם מלא של החותם בשם 

  
 

  אישור
  

הופיע בפני  ___________עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________________ אני החתום מטה 
ולאחר  __________שזיהיתיה על פי תעודת זהות מס'/שזיהיתיו _____________גב' /מר

אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק שהזהרתי 
 אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליו בפני. 
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 תאריך עו"דשם מלא של  חתימת וחותמת

  
 

 

 

 (5נספח א')            
 יכולתאישור מכתב             

 
 

 לכבוד 
  עיריית יהוד מונוסון

 , 6מרבד הקסמים  וברח
  5635001יהוד מונוסון 

 
 א.ג.נ, 

 
 

 במסגרת  אישור בדבר יכולת המציע לקיום התחייבותהנדון:   
 הקמה, תפעול ותחזוקה של  למימון, תכנון,מכרז     
 ביהוד מונוסון מתחם קאנטרי    

 
 
 נמנה עם לקוחותינו.  ("הלקוחלהלן: ") בע"מ _______________לבקשתכם, הרינו לאשר כי  .1
 
 חשבונותיו של הלקוח מתנהלים לשביעות רצוננו המלאה.  .2
 
בהסתמך על מסגרת האשראי המוענקת ללקוח כיום ועל נכסיו הנזילים של הלקוח המוחזקים  .3

אצלנו כיום ו/או על מידע אחר המצוי ברשותנו, הננו מעריכים כי יש ביכולתו של הלקוח לגייס 
במילים: ) ש"ח ___________מקורות לצורך קיום התחייבויות בהיקף כספי של 

 . (ש"ח מיליון_______ ___________
 
מידע זה נמסר על פי בקשתו של הלקוח ועל אחריותו ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל על הבנק ו/או  .4

על מי מעובדי הבנק חובה או אחריות כלשהי. כמו כן, אין באמור לעיל משום התחייבות מצד הבנק 
 להעמיד ללקוח אשראי ו/או כל התחייבות אחרת שהיא. 

  
  
   
 בכבוד רב,                                                                                  

 
            _________________ 

 ] בנק [
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 (6נספח א')            
 כתב התחייבות בעלי מניות             

 
 לכבוד 

  עיריית יהוד מונוסון
 , 6מרבד הקסמים  וברח

  5635001יהוד מונוסון 
 "(העירייה)"
 

 א.ג.נ, 
 
 

 למימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתחם קאנטרי ביהוד מונוסוןמכרז הנדון:  
 כתב התחייבות בלתי חוזרת    

 
 
ת.ז. ______________, מתחייב בזאת באופן בלתי /ני הח"מ, _________________ ח.פ.א .1

ש"ח )במילים:  __________ -חוזר להעמיד את ההון העצמי שיידרש, ואשר לא יפחת מ
 __________________, לצורך ביצוע מלא וכולל של התחייבויות ש"ח( ______________

מכרז במסגרת  עניין()לפי ה חברת המטרהאו את  את "המציע" המהווה( "חברההלהלן: ") בע"מ
י העירייה שפורסם על ידביהוד מונוסון קאנטרי  מתחםותחזוקה של  תכנון, הקמה, תפעולמימון, ל

  . העירייהוזאת בהתאם לתנאים ולמועדים שיותוו על ידי "( המכרז)להלן: "
 
מסתמכת עליה לצורך בחירת ההצעה  העירייהידוע לי כי התחייבותי זו הינה בלתי חוזרת, שכן  .2

הזוכה ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה כלשהי לסרב להעמיד איזה מההון העצמי 
 תיבחר כהצעה הזוכה במכרז. הככל שהצעתהחברה שיידרש כאמור, לצורך ביצוע התחייבויות 

 
שהיא בקשר  זכותכל  ירייההעהעברת ההון העצמי כאמור לא תקנה לנו כל עילה או זכות לקבל מ .3 

עם הפרויקט נשוא המכרז לרבות זכות בעלות, חכירה, שכירות, שימוש או כל זכות אחרת בקשר 
 עם המקרקעין בהם יבוצע הפרויקט נשוא המכרז או כל חלק מהם. 

 
 

     

חתימת וחותמת 
 המצהיר

 תאריך שם מלא של החותם 

 
  
  

 אישור  
  

_____ _________רך הדין של ____ות כע/, המשמש"דעו_______________אני החתום מטה 
ת.ז. _____ )_______בפני ה"ה  והופיע ______מאשר בזה כי ביום  ("החברה": )להלן

, וכי הם ההחבר___________( אשר חתמו בשם ת.ז. ) ____________-ו  (__________
 לכל דבר ועניין.  ההחברמוסמכים בחתימתם לחייב את 
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 תאריך שם מלא של עו"ד חתימת וחותמת

  
 
 
 



 

 .חתימת המציע: _________________

 (7נספח א')                    
 עקרונות למכתב גיבוי                             

 
 
 

 מכתב גיבוי מאת בנק בישראל או חברת ביטוח בישראלעקרונות ל
 
 

    :מכתב הגיבוי יכלול את העקרונות כדלהלן
 

 , ואת יכולותיהם. עתידיים בחברת המטרה היכרות הגוף המממן את המציע, בעלי מניות .1
 
 היכרות הגוף המממן את עיקרי התוכנית העסקית של המציע.   .2
 
 היכרות הגוף המממן את עיקרי ההזמנה להציע הצעות, הסכם ההקמה וההסכם ההפעלה.   .3
 
 ד לרשות המציע מימון לצורך ביצועהצהרת המממן כי הוא יכול ומעוניין עקרונית להעמי .4

 הפרויקט. 
 
התייחסות להיקף המימון, מועדי העמדת מימון, תקופת זמינות של המימון, יחסי כיסוי  .5

 שהמציע יידרש לעמוד בהם, סוג והיקף קרנות נדרשות כחלק מהעמדת המימון.  
 
בנוסף, רצוי לכלול התייחסות לסוג והיקפי בטוחות וערבויות, עמלות, תנאים להחזר ופירעון  .6

  ל המימון, אפשרות לפירעון מוקדם. חוב, תנאי ומנגנון הצמדות ש
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 (8נספח א')                      
 קבלןהנוסח אישור                 
 לכבוד 

  עיריית יהוד מונוסון
 , 6מרבד הקסמים  וברח

  5635001יהוד מונוסון 
 "(העירייה)"
 

 א.ג.נ, 
 
 

 ותחזוקה של מתחם קאנטרי ביהוד מונוסוןלמימון, תכנון, הקמה, תפעול מכרז הנדון:  
 אישור ניסיון הקבלן     

 
 

 הינו: ("הקבלןלהלן: ") בע"מ ו לאשר כי _____________________הננ
  
 -סיווג שאינו פחות מ *יש למלא[ )--]בקבוצה ג'   100בפנקס הקבלנים בענף ראשי בניה קבלן רשום  .1

 -, התשמ"ח(סיווג קבלנים רשומים)ום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות לפי תקנות ריש( 4ג'
1988 . 

          
 מצורפת תעודת רישום תקפה של הקבלן מטעם רשם הקבלנים בסיווג הנדרש. 

  
מהתחומים הבאים: או יותר  הקבלן הינו בעל ניסיון מוכח בהקמה של פרויקטים באחד .2

מבני ציבור,  בתי מלון, נדל"ן למגורים או נדל"ן מניב,מתחמי קאנטרי, מרכזי נופש וספורט, 
מ"ר לפחות )שטחים  30,000בארץ או בחוץ לארץ, בהיקף מצטבר של מרכזי בילוי וקניות 

שטח )מ"ר  10,000 -מ אינו פוחת אחד בשטח ש לפחות פרויקטעיקריים ושטחי שירות(, מתוכם 
כושר ולפחות בריכת שחיה אחת באורך ולפחות פרויקט אחד הכולל חדר  (עיקרי ושטחי שירות

 השנים האחרונות.  )חמש( 5שהקמתם הסתיימה במהלך מ' ו 25של לפחות 
 
ניתן לעשות שימוש בנספח זה )להלן טבלה בה מפורטים הפרויקטים להצגת הניסיון בהקמה  .3

 : (לשם הצגת פרויקטים נוספים
 
 

                                                                 
  1פרויקט מס'                                                                     

   

 שם הפרויקט וסוג הפרויקט 

   

 המזמין/הזכייןשם 

 דואר אלקטרוני: 
 _______________ 

 
מס' טלפון: 
________ _______ 

  

 הממליץ



 

  .חתימת המציע: _________________

    
 הקמה –תיאור העבודה 

   

 ביצועמקום 

  

תאריך תחילת ביצוע 
 ותאריך סיום ביצוע

   

 עיקרי)שטח מבונה 
 במ"רשל הפרויקט  (ושירות

    
 היקף תקציבי של העבודה

    
 כתובת דואר אלקטרוני

  
 
הנני מאשר כי הקבלן קרא את המכרז על כל הסכמיו ונספחיו, התקשר עם המציע ומתחייב  .4

 מצורפת מטה.לבצע את העבודות, התחייבות 
 
 

     

 חתימת וחותמת 
 המצהיר

 תאריך שם מלא של החותם בשם המציע

 
  
 " או תעודה מקבילה ממדינה זרה. 4לצורך הוכחה בדבר סיום כל אחד מהפרויקטים שפורטו יצרף המציע "טופס  ▪
 
 יש לצרף המלצות מידי כל אחד מהיזמים עבורם הוקמו הפרויקטים.  ▪
 

על הקבלן לצרף מסמכי הערכה, הכוללים בין היתר, תיאור פרופיל, התייחסות ליכולתו המקצועית של הקבלן  ▪
 להתאים עצמו לצרכי העבודות הייחודים למכרז זה ופירוט בדבר עבודות קודמות של הקבלן. 

 
 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד.  ▪

 
כמות הפרויקטים שצוינו הינם לפי דרישות המכרז ושיקול המציע, ניתן להוסיף פרויקטים בדפים נפרדים בהתאם  ▪

 לטבלה. 
 



 

  .חתימת המציע: _________________

 (9)נספח א'                      
 קבלןהנוסח התחייבות                             
 לכבוד 

  עיריית יהוד מונוסון
 , 6מרבד הקסמים  וברח

  5635001יהוד מונוסון 
 "(העירייה)"
 

 א.ג.נ, 
 
 

 מונוסוןלמימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתחם קאנטרי ביהוד מכרז הנדון:  
 התחייבות הקבלן    

 
התחייבתי בזאת כלפי  ("הקבלןלהלן: "____ )_________________אני הח"מ  .1

תכנון, מימון, ל מכרזלהצעתו בנוגע ל"(, בקשר המציע)להלן: "_____ ______________
, לבצע את כל עבודות ההקמה, נשוא ביהוד מונוסוןקאנטרי של מתחם תחזוקה ותפעול הקמה, 

הפרויקט, כמפורט במסמכי המכרז על הסכמיו ונספחיו ובמיוחד הסכם ההקמה )להלן: 
 " בהתאמה(.  העבודות" -" והסכם ההקמה"", הפרויקט" "המכרז",

 
ייב כי אשמש כקבלן ביחס לעבודות ההקמה נשוא המכרז, על בסיס "גב אל גב" והכל הנני מתח .2

 בהתאם להוראות המכרז, לרבות הסכם ההקמה. 
 
 הנני מאשר כי קראתי את המכרז לרבות הסכם ההקמה ואני מכיר את כל תנאיהם.  .3
 
קבלן המפורטים במסמכי המכרז, כי אין ההנני מאשר כי אני עומד בכל תנאי הסף הנדרשים מ .4

 כל מניעה על פי כל דין והסכם מלספק למציע את העבודות. 
 
ידוע לי כי בכל מקרה של תביעה ו/או דרישת פיצוי שתהיה לי בקשר עם הפרויקט ו/או  .5

 העבודות, תופנה התביעה או הדרישה אל המציע ישירות ואליו בלבד. 
  

      

 תאריך שם מלא של החותם בשם הקבלן  חתימת וחותמת הקבלן 

  
 
 

 אישור 
  

)להלן: _ ___________רך הדין של ____ומשמש כעעורך דין, ה_____________אני החתום מטה 
 ת.ז. ___________ה ____________ )בפני ה" והופיע ________ מאשר בזה כי ביום ("הקבלן"
וכי הם מוסמכים בחתימתם  קבלןה____________( אשר חתמו בשם ת.ז. )________ _____ -ו

 לכל דבר ועניין. קבלןהלחייב את 
 

 

   

 תאריך שם מלא של עו"ד/רו"ח חתימת וחותמת

  



 

  .חתימת המציע: _________________

  

 (10)נספח א'                      
 חיצונישור מפעיל נוסח אי                                  
 לכבוד 

  עיריית יהוד מונוסון
 , 6מרבד הקסמים  וברח

  5635001יהוד מונוסון 
 

 א.ג.נ, 
 
 

 קאנטרי ביהוד מונוסוןתחם למימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של ממכרז הנדון:  
  חיצוניאישור מפעיל    

                                                                                
לפחות שני מרכזי מנהל ומתפעל  המפעיל"()להלן: " בע"מ _____________ כיו לאשר הננ .1

מהם כולל לכל הפחות מכון  מנויים כל אחד ואשר כל אחד 2,000קאנטרי הכוללים לפחות 
ספורט וכושר ובריכת שחיה אחת וזאת במשך ארבע שנים לפחות מתוך שבע השנים 

 האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז
 
)ניתן לעשות שימוש בנספח זה לשם הצגת  פעילמלהלן טבלה בה מפורטים הפרויקטים אותם ה .2

  :פרויקטים נוספים(
  

                                                                                         
 1פרויקט מס'                                                                           

    
שם הנכס 
 המנוהל 

 דואר אלקטרוני
___________ 

 מס' טלפון:  
___________ 

   
 

 הממליץ
ואיש קשר 

אצל 
 הממליץ

   
 תיאור

התחזוקה 
   והתפעול

   

  מקום הנכס

תאריך   
תחילת 
הפעלה 

ותאריך סוף 
 הפעלה

  
המתקנים 
הכלולים 

בנכס ומספר 
 המנויים 

 



 

  .חתימת המציע: _________________

  

קרא את המכרז על כל הסכמיו ונספחיו, התקשר עם המציע, ומתחייב מפעיל ההנני מאשר כי  .3
 בהתאם להוראות המכרז בכלל לרבות הסכם ההפעלה והתחזוקהשירותי התפעול לבצע את 

 . ומפרט ההפעלה
 

 
  

 
 

 

 התאגיד האחרעתידי או  בעל מניותאו  חיצוניכהגדרתו המכרז )מפעיל  מפעילההאישור ימולא וייחתם על ידי  ▪
 (לפי המתאים*)
 

 יש לצרף המלצות מידי כל אחד ממנהלי הגופים עבורם ניהל/מנהל את הנכסים מהפרויקטים שפורטו.  ▪
 

לצרף מסמכי הערכה, הכוללים בין היתר,  )*לפי המתאים( התאגיד האחר/בעל המניות/ החיצונימפעיל העל  ▪
)*לפי  התאגיד האחר/בעל המניות/החיצונימפעיל התיאור פרופיל תוך התייחסות ליכולתו המקצועית של 

 להתאים עצמו לצרכי העבודות הייחודים למכרז זה.  המתאים(
 

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד.  ▪
  

כמות הפרויקטים שצוינו הינם לפי דרישות המכרז ושיקול המציע, ניתן להוסיף פרויקטים בדפים נפרדים  ▪
 בהתאם לטבלה. 

 

 

 

   

שם מלא של החותם בשם  חתימה וחותמת המציע
 המציע

 תאריך



 

  .חתימת המציע: _________________

  

 
 (11)נספח א'                      

 חיצוניהתחייבות מפעיל נוסח                                     
 לכבוד 

  עיריית יהוד מונוסון
 , 6מרבד הקסמים  וברח

  5635001יהוד מונוסון 
 "(העירייה)"
 

 א.ג.נ, 
 

 תחם קאנטרי ביהוד מונוסוןלמימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של ממכרז הנדון:  
  חיצונימפעיל  התחייבות   

 
  בהזמנה[ים אלה גיד אחר, כמשמעות מונחאו על תא חיצונימפעיל יוגש רק אם מסתמכים על ]
 
, התחייבתי בזאת כלפי המציע, בקשר ("חיצוני מפעיל"להלן: ) ____________אני הח"מ  .1

ביהוד מתחם קאנטרי של תפעול ותחזוקה תכנון, הקמה, למכרז למימון, להצעתו בנוגע 
נשוא הפרויקט, כמפורט במסמכי המכרז  התחזוקהובצע את כל עבודות התפעול , למונוסון

הסכם " ,"הפרויקט", "המכרזלהלן: ")יו ונספחיו ובמיוחד הסכם ההפעלה על הסכמ
 . (התאמה" בהעבודות"-" וההפעלה

 
ביחס לעבודות נשוא המכרז, על בסיס "גב אל גב"  חיצונימפעיל הנני מתחייב כי אשמש כ .2

 והכל בהתאם להוראות המכרז, לרבות הסכם ההפעלה. 
 
 הנני מאשר כי קראתי את המכרז לרבות הסכם ההפעלה ואני מכיר את כל תנאיהם.  .3
 
המפורטים במסמכי המכרז,  חיצונימפעיל ל תנאי הסף הנדרשים מהנני מאשר כי אני עומד בכ .4

 כל מניעה על פי כל דין והסכם מלספק למציע את העבודות.  כי אין
 
ידוע לי כי בכל מקרה של תביעה ו/או דרישת פיצוי שתהיה לי בקשר עם הפרויקט ו/או  .5

 העבודות, תופנה התביעה או הדרישה אל המציע ישירות ואליו בלבד. 
 

  
 

 אישור 
 

)להלן: ______ _____הדין של ___ ו"דמשמש כע, ה"דעו _______________אני החתום מטה 
 (ת.ז. _____________________ )הופיע בפני ה"ה ________ מאשר בזה כי ביום  ("חברהה"
מוסמכים בחתימתם  ה וכי הםאשר חתמו בשם החבר____________(  ת.ז.)_ __________ -ו

  ה לכל דבר ועניין. לחייב את החבר

 
 

 

   

 חתימת וחותמת
 חיצונימפעיל 

 תאריך חיצונימפעיל שם מלא של החותם בשם 

     

  ךתארי  שם מלא של עו"ד  חתימת וחותמת 



 

  .חתימת המציע: _________________

  

 

 (12)נספח א'                     
 פרטי המתכנן מטעם המציע                                   

 

 פרטי המתכנן מטעם המציע

 
 ______________________מר/גברת: _____________________  מס' ת.ז: 
 צילום רישיון בתוקף( לצרף)יש מס' רישיון: ___________________________ 

 
 הסמכה נדרשת:

 .1958-אדריכל בעל רישיון/רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח
     

 :המתכנן ניסיון
 
 שם הפרויקט: _____________________. 1
 

 _______________________________________ חלקה(:מיקום הפרויקט )כתובת, גוש, 
 

 המטרות/השימושים העיקריים של הפרויקט: _________________________________
)ככל שהפרויקט כולל מספר שימושים, יש לפרט את השימושים השונים והשטח של כל אחד 

 מהשימושים(
 

 : _________________מועד השלמת הפרויקט
 

 _________________ :שם המזמין
 

 פרטי איש קשר אצל מזמין העבודה:
 

 ______שם: __________________ תפקיד: _________________
             

 : _________________________________e-mailטלפון: ________________ כתובת 
 
 
 

 שם הפרויקט: _____________________. 2
 

 _______________________________________ גוש, חלקה(:מיקום הפרויקט )כתובת, 
 

 המטרות/השימושים העיקריים של הפרויקט: _________________________________
)ככל שהפרויקט כולל מספר שימושים, יש לפרט את השימושים השונים והשטח של כל אחד 

 מהשימושים(
 

 : _________________מועד השלמת הפרויקט
 

 : _________________המזמיןשם 
 

 פרטי איש קשר אצל מזמין העבודה:
 

 ______שם: __________________ תפקיד: _________________
             

 : _________________________________e-mailטלפון: ________________ כתובת 
 
     __________________________ 
 



 

  .חתימת המציע: _________________

  

וכל חומר נלווה יקול המציע, ניתן להוסיף פרויקטים בדפים נפרדים שצוינו הינם לפי יכמות הפרויקטים ש ▪
 . המתייחס לפרויקטים

  
 



 

  ._________________חתימת המציע: 

  

 (31נספח א')                                                                                                                                                     
 עתידיים נוסח הצהרת בעלי מניות         

 
 

  עתידיים מניותהצהרת בעלי                                         
  

, לאחר שהוזהרתי כחוק ("בעל מניותלהלן: ") ת.ז./ח.פ._______________________ אני הח"מ
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים בקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, 

 מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: 
 
למימון, תכנון,  במסגרת הצעת המציע במכרזעתידי בחברת מטרה שתוקם אשמש כבעל מניות אני  .1

 ."(חברת המטרה)להלן: " ביהוד מונוסון תפעול ותחזוקה של מתחם קאנטרי הקמה,
 
מהון המניות הנפרע  על %______ יעמוד עתידי בחרת המטרה שיעור אחזקתי כבעל מניות  .2

חברת של  ת ההצבעה באסיפה הכלליתמזכויו %______המקנות לי והמונפק של חברת המטרה 
 . בחברת המטרה מהזכויות למנות דירקטורים ומנהל כלליהמטרה ו

 
  חתימתי ותוכן תצהירי אמת.זו אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי,  .3
  

      

 שם מלא של בעל המניות חתימת וחותמת המצהיר
 וכן מורשי החתימה בו

 תאריך

  
  אישור עו"ד

  
   גב' /הופיע בפני מר____  דין, מאשר בזה כי ביוםעורך _______________ אני החתום מטה 

שזיהיתיה על פי /שזיהיתיו   גב' /מר /מס' ____________שזיהיתיה על פי תעודת זהות /שזיהיתיו
מס' שזיהיתיה על פי תעודת זהות /שזיהיתיו   גב' /מרוכן  מס' ____________תעודת זהות 

ה /ולאחר שהזהרתי אותו _________ בע"מהמוסמכים לחתום בשם ומטעם _______________
לעונשים הקבועים בחוק ה /תהיה צפוי/אמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיהה לומר את ה/כי עליו

 ה עליה בפני. /ה דלעיל וחתם/ה נכונות הצהרתו/תעשה כן, אישר/אם לא יעשה
  

      

 תאריך שם מלא של עו"ד/רו"ח חתימת וחותמת

 

 

 



 

  .חתימת המציע: _________________

 (41נספח א')                                                                                                                               
 הצהרת מנהל בתאגיד אחר                      

 

 "תאגיד אחר" - מנהל בהצהרת 
 

להלן: ) _____________ -ב, מורשה חתימה _________ נושא ת.ז. מס', ___________ אני הח"מ
, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים ("התאגיד האחר"

 בקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: 
 
ומהזכויות למנות מזכויות ההצבעה בו  50%ממניות התאגיד האחר )לרבות  50%לפחות  .1

דירקטורים ומנהל כללי בו( מוחזקות על ידי __________ מס' חברה ___________, אשר הינו 
עתיד להחזיק על פי הצהרתו, בלפחות אשר /מהמניות במציע 50%בעל המניות המחזיק בלפחות 

מהמניות בחברת המטרה שתוקם על ידו והכל במסגרת הצעת המציע/בעל מניות העתידי  50%
 . ביהוד מונוסון למימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתחם קאנטרי מכרזב
 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. אני מצהיר כי  .2
 

      

חתימת וחותמת 
 המצהיר

 שם מלא של בעל המניות
 וכן מורשי החתימה בו

 תאריך

  
  אישור עו"ד

  
   גב' /הופיע בפני מר____  מאשר בזה כי ביוםעורך דין, _______________ אני החתום מטה 

ה /ה כי עליו/ולאחר שהזהרתי אותו מס' __________שזיהיתיה על פי תעודת זהות /שזיהיתיו
ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא /תהיה צפוי/לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה

יה בפני. הריני לאשר כי מר/גב' ה על/ה דלעיל וחתם/ה נכונות הצהרתו/תעשה כן, אישר/יעשה
 __________ הנ"ל הינו מורשה חתימה מוסמך מטעם בעל המניות. 

  
      

 תאריך שם מלא של עו"ד חתימת חותמת

 

  

 

 

 



 

  .חתימת המציע: _________________

  

 (15נספח א')     
  רו"ח /אישור עו"ד

 
 בדבר שיעור אחזקות אישור עו"ד / רו"ח    

 
 –חברת המטרה וככל שחברת המטרה טרם הוקמה בשלב הגשת ההצעה בעל מניות בימולא וייחתם על ידי עו"ד של ]

 [ימולא וייחתם על ידי עוה"ד של כל אחד מבעלי המניות העתידיים
  

של חברת  כעו"ד/רו"חהמשמש  ______________, , נושא ת.ז. מס'____________ אני הח"מ
 מאשר בזאת כדלקמן:  ("החברה")להלן: ___________, ח.פ _____________ ____

  
בדקתי את מסמכי ההתאגדות של המציע, לרבות תקנון המציע וכן כל הסכם שנחתם בין  .1

 ובהסתמך על כך הנני לאשר כי:   בעלי המניות בה,
 

תכנון, מימון, ל הינה בעלת מניות במציע במסגרת הצעת המציע במכרז ההחבר א.
  .ביהוד מונוסון הקמה, תפעול ותחזוקה של מתחם קאנטרי

 
מהון המניות המופק  %_____כבעלת מניות במציע עומד על  החברהשיעור אחזקת  ב.

 מזכויות%_____ -מחזיקה ב החברהמשמעות הדבר היא, כי  .והנפרע של המציע
נות דירקטורים ומנהל  מהזכויות למ%___ -ובההצבעה באסיפה הכללית של המציע 

  .כללי במציע
 

 –לחילופין ככל שחברת המטרה טרם הוקמה בשלב הגשת ההצעה, ימולא האישור כדלקמן 
 
להזמנה  4.2מעות מונח זה בסעיף בעל מניות עתידי כמשהינה החברה הינה, על פי הצהרתה,  .1

 להציע הצעות. 
 
שיעור אחזקת החברה בחברת המטרה שעתידה לקום על ידה במקרה של זכייה במכרז, על  .2

מהון המניות המונפק  צפוי לעמוד על %__ ו על פי הסכם המייסדים שהוצג לי,פי הצהרתה א
%__ מזכויות -משמעות הדבר היא כי החברה צפויה להחזיק ב .רת המטרהוהנפרע של חב

מהזכויות למנות דירקטורים ומנהל %___  -ןבההצבעה באסיפה הכללית של חברת המטרה 
 כללי בחברת המטרה.

 
  

   

 תאריך שם מלא של עו"ד/רו"ח חתימת וחותמת

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  .חתימת המציע: _________________

 

 

 (61נספח א')
 אישור עו"ד/רו"ח           

 בדבר אחזקות בתאגיד אחר     
 

 
 "תאגיד אחר" -בדבר שיעור אחזקות ב רו"ח /אישור עו"ד

 
 [על תאגיד אחרת ניסיון ההפעלה הנדרש ככל שהמציע מבסס א]נדרש 

  
של חברת  כעו"ד/רו"חהמשמש  ______________, , נושא ת.ז. מס'____________ אני הח"מ

 מאשר בזאת כדלקמן:  ("החברה")להלן: _______________, ח.פ _____________ 
  

בעל המניות "/"המציעהתאגיד האחר ושל _________ )"בדקתי את מסמכי ההתאגדות של 
 :  *כך הנני לאשר כיובהסתמך על , " לפי העניין(העתידי

 
מזכויות ההצבעה בו ומהזכויות למנות  50%מהמניות בתאגיד האחר )לרבות  50%לפחות  .1

ללי בו( מוחזקות בידי _____________, מס' חברה ___________, דירקטורים ומנהל כ
 מהמניות במציע.  50%אשר הינו בעל מניות במציע המחזיק בלפחות 

 
מזכויות ההצבעה בו ומהזכויות למנות  50%מהמניות בתאגיד האחר )לרבות  50%לפחות  .2

__________, דירקטורים ומנהל כללי בו( מוחזקות בידי _____________, מס' חברה _
מהמניות בחברת  50%אשר הינו בעל מניות עתידי שעתיד להחזיק על פי הצהרתו בלפחות 

 .)כמשמעותה במכרז( המטרה
 
  

      

 תאריך שם מלא של עו"ד/רו"ח חתימת וחותמת

  
  
 
 
 

 לפי העניין  –* יש לכלול במכתב רק את הסעיף המתאים 
  

 

 



 

  .חתימת המציע: _________________

 (71נספח א')                                                                                                                                                     
 פרטי נציג מוסמך

 
 טופס פרטי נציג מוסמך

 

  שם המציע : .1

  

  
 

  :(מורשהמס' תאגיד/עוסק )מס' מזהה של המציע  .2

  

  
 

  שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: .3

  

  
 

 שם הנציג המוסמך למכרז זה:  .4

  

  
 

 כתובתו של הנציג המוסמך:  .5

  

  
 

 טלפונים:  .6

  

  
 

  פקסימיליה: .7

  

  
 

  כתובת דואר אלקטרוני: .8

  

  
  

 

 

 

 

 

 



 

  .חתימת המציע: _________________

 
 (81)נספח א'                     
 הצהרה בדבר אי                                  
 תיאום הצעות במכרז               

 
 לכבוד 

  עיריית יהוד מונוסון
 , 6מרבד הקסמים  וברח

  5635001יהוד מונוסון 
 "(העירייה)"
 

 א.ג.נ, 
 

 תחם קאנטרי ביהוד מונוסוןלמימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של ממכרז הנדון:  
 הצהרה בדבר אי תיאום הצעות    

 
שם ) _____________ת בתאגיד\העובד _____________מס' ת.ז _____________אני הח"מ 

 ( מצהיר/ה בזאת כדלקמן:"התאגיד": ( )להלןהתאגיד
 
 ת לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. \אני מוסמך .1

 
מציע בו מטעם ה\התאגיד ת בתאגיד להצעה המוגשת מטעם\ת המשרה אשר אחראי\אני נושא .2

  .("ההצעה למכרז" :להלן)במכרז זה  (* לפי המתאים)התאגיד משמש כבעל מניות 
 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה למכרז לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  .3
הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה, או המשמש 

  ל מניות בתאגיד המציע הצעות במכרז זה.כבע
 

ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתי לעשות \לא הייתי מעורב .4
  כן.

 
ת בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מההצעה \לא הייתי מעורב .5

  למכרז ואין בכוונתי לעשות כן.
 

  ניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.ת ב\לא הייתי מעורב .6
 

ההצעה למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה  .7
  או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

  
  :במקום המתאים  Xיש לסמן

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

 :אם כן, אנא פרט  
  

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

ל תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל, הכל בהתאם אני מודע לכך כי העונש ע
 . 1988 -תשמ"חהלהוראות חוק ההגבלים העסקיים, 

 _______________   _____________   _____________   _____________   _________ 

 חותמת התאגיד            שם המצהיר                חתימת המצהיר         שם התאגיד                     תאריך    

. 

 



 

  .חתימת המציע: _________________

                   
 אישור עו"ד

הופיע בפני  ___________עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________________ אני החתום מטה 
ולאחר  ___________שזיהיתיה על פי תעודת זהות מס'/שזיהיתיו _____________גב' \מר

אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי/ה שהזהרתי 
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליו 

 בפני. 
 
 _______________  _________________  _______________  

 חתימת עורך הדין      חותמת ומספר רישיון                                                  תאריך                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  .חתימת המציע: _________________

 (91)נספח א'                        
 אישור עו"ד                                    
 בדבר זכויות חתימה              

 

 אישור עו"ד
 

"( החברה)" , עו"ד, המשמש כעו"ד של __________________________________אני הח"מ 
 מאשר בזה כי:

  
היא חברה רשומה וקיימת כדין וקיבלה ההחלטות בקשר עם כל מסמכי המכרז,  החברה .1

לרבות ההזמנה להציע הצעות ונספחיהם וכל מסמך אחר הקשור במכרז זה, בהתאם למסמכי 
 התאגדותה וכדין.

   
 ת.ז. נתונות לה"ה  _____________ החברהזכויות החתימה לכל דבר ועניין בשם  .2

ת.ז. ______________  כאשר חתימתם בצירוף  ___________ -ו ____________
  לכל דבר ועניין. חברהאו על גבי שמה המודפס יחייבו את  החברהחותמת 

 
דלעיל ולבצע את האמור  ותמוסמכת בהתאם למסמכי התאגדותה לקבל את ההחלטהחברה  .3

  .ןבה
  

 
 

  _______________________                   תאריך: __________ 
 עו"ד )חתימה + חותמת(            

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  .חתימת המציע: _________________

 (20נספח א')                    
 תצהיר בדבר                      

 היעדר הרשעה פלילית
 תצהיר

  
 

, מורשה חתימה מטעם ___________ , נושא ת.ז. מס'____________מ אני הח"
( לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי "המציע"להלן: ) _______________

 אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:  קלכל העונשים הקבועים בחו
 
 ו/או בעלי השליטה מי ממורשי החתימה שלו הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או .1

לא הורשעו בעבירה פלילית וכן, למיטב ידיעתי, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה 
 פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור.

 
 אמת.  –אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה למטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי  .2
  

      

 תאריך שם מלא של החותם בשם המציע חתימה וחותמת המציע

  
 

 אישור עו"ד
 

הופיע בפני  ___________עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________________ אני החתום מטה 
ולאחר  _____________שזיהיתיה על פי תעודת זהות מס'/שזיהיתיו _____________גב' \מר

אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי/ה שהזהרתי 
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליו 

 בפני. 
 

      

 תאריך שם מלא של עו"ד חתימת וחותמת

 
 
 
להינתן תצהיר זה גם על ידי , יידרש וכיוצ"בחיצוני תאגיד אחר/מפעיל על מסגרת הצעתו מסתמך ב מציעככל שה*

 ועל ידי התאגיד האחר.  חיצונימפעיל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  .חתימת המציע: _________________

 
 (12נספח א')          

 ערבות בעל/י המניות                              
 בחברת המטרה 

 
 

 לכבוד 
  עיריית יהוד מונוסון

 , 6מרבד הקסמים  וברח
  5635001יהוד מונוסון 

 "(העירייה)"
 

 א.ג.נ.,
 
 

 כתב ערבותהנדון: 
 

מתחם של תפעול ותחזוקה תכנון, הקמה, למימון,  02/2018כמתחייב על פי הוראות מכרז מס' 
מס' חברה  )שם חברת המטרה(מונוסון ובהיות חברת _____________________ בע"מ  ביהודקאנטרי 

סכם וההוראות מסמכי המכרז לרבות הסכם ההקמה כל ב"( מחויבת החברה__________ )להלן: "
מוגבלת בסכום בלתי כבטוחה "(, מסמכי המכרזההפעלה על כל צרופותיהם ונספחיהם )להלן וביחד: "

 :ברה על פי מסמכי המכרזלקיום כל התחייבויות הח
 
 היובי, באופן בלתי חוזר, לקיום מלוא חהעירייה, החתום מטה, ערב בזאת כלפי יאנ .1

ולפירעון מלא של כל חוב ו/או מסמכי המכרז בגין ו/או בקשר עם  רהשל החב הוהתחייבויותי
)לרבות, קרן, ריבית, ריבית פיגורים ככל שתהא, עמלות, חברה כלפי העירייה חבות של ה

ותשלומים אחרים מכל מן וסוג שהוא המגיעים  , פיצויים ופיצויים מוסכמיםהוצאות לסוגיהן
( ו/או המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין עירייה על פי מסמכי המכרזל רהו מאת החבו/או שיגיע
על פי דין בגין כל נזק  רהמאת החבעירייה לרבות לתשלום המגיע למסמכי המכרז בקשר עם 

רה, ללא על ידי החב םו/או בקשר עם הפרתמסמכי המכרז בקשר עם  עירייהוהוצאה שייגרמו ל
 . קף החבותהגבלה בסכום ו/או בהי

 
)ארבעה עשר( ימי עסקים מקבלת דרישה  14בתוך עירייה כל סכום שיידרש על ידה שלם לא יאנ .2

 בכתב. 
 
 .יברורים ל הםוכי תנאימסמכי המכרז את  תימאשר, כי קרא יאנ .3
 
זו אינה תלויה בקיום כל התחייבות ו/או הסכם אחר מכל סוג  יאנו מצהיר בזאת, כי ערבות .4

לצדדים שלישיים וכי אין כל  ישהוא, לרבות התחייבויות ו/או ערבויות אחרות שניתנו על יד
 . ימניעה כעל פי כל דין ומתן ערבות זו על יד

 
ו/או על פי כל דין  תה רשאיתלא היהחברה ערבות זו תעמוד בתוקפה המלא גם אם יתברר כי  .5

כל מסמך אשר נחתם ו/או לחתום על ו/או התקשר במסמכי המכרז , להמסמכי ההתאגדות של
 . םו/או מכוח םייחתם בקשר עמ

 
ערבות זו תישאר במלוא תוקפה ולא תיפגע למרות ארכה, דחייה, שינוי או הקלה אחרת  .6

 .רזמסמכי המכעל פי  המצא לנכון, בביצוע התחייבויותית, אם ברהיתן לחהעירייה תש
 
 תהפוך לחדלת, החדל מפעילותת רהערבות זו תעמוד במלוא התוקף גם בכל מקרה שבו החב .7

או חלקם, או שתוצע הצעה להסדר או  האו להסדר עם נושי הפירעון, תוגש בקשה לפירוק
בקשה כאמור, והיא  ברההקיימים או העתידיים, או שתוגש כנגד הח המחובותי רהלהפטר החב

 ימסכים כי התחייבות ינה כתוצאה מאירוע, הצעה או בקשה כאמור. אנלא תגרע, תפגע או תשו
כמפורט לעיל תישאר בתוקפה המלא או תחזור לתוקפה  העירייהכלפי  רהלערוב לחובות החב

להשיב תשלום כלשהו מחמת חדלות כושר פירעון, פשיטת העירייה ידרש ת)לפי המקרה( גם אם 
סיבה אחרת ויראו תשלום זה כאילו לא נעשה , או מחמת כל רהרגל, ארגון מחדש של החב

בקשר עם אי יכולת  ימוותר בזאת מראש ובמפורש על כל טענה או הגנה העומדת ל ימעולם. אנ
 . רהאו חדלות פירעון של החב

 
 
 



 

  .חתימת המציע: _________________

מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה של קיזוז, מכל מין וסוג שהוא, ועל כל טענה של  יאנ .8
, בין כטענת הגנה העירייהכנגד  רההתיישנות, מכל מין וסוג שהוא, שהייתה יכולה להיות לחב

בין בקשר עם קיזוז ובין העירייה נגד  רהובין אחרת וכן כל טענה שהייתה יכולה להיות לחב
 התיישנות. בקשר עם 

 
ה בלתי חוזרת, ותנאי ערבות זו לא יהיו ניתנים לשינוי, ויתור, ביטול או תיקון אם יערבות זו הנ .9

הבלעדי. בכל מקרה  הלפי שיקול דעת העירייה לא תתקבל לשם כך הסכמה מראש ובכתב של 
נוי שבו תקבע ערכאה מוסמכת כי תנאי מתנאי ערבות זו אינו תקף או אינו חוקי, לא יחול שי

 .יבכל יתר תנאי הערבות והם יישארו בתוקפם, יחולו ויחייבו אות
 

)אף לא בתביעה  האו לנקוט כנגד רההיה רשאי לדרוש מאת החבאמסכים בזאת, כי לא  יאנ .10
 רהשכנגד או על דרך הקיזוז( צעדים כלשהם או להגיש הוכחת חוב לנאמן או למפרק של החב

או אשר אנו עשויים להידרש לשלם  עירייהשילמנו ל בגין או בקשר לכל או חלק מהסכומים אשר
)כפי שיאושר על ידי העירייה פרע מלוא החוב כלפי אמכוח ערבות זו וזאת כל עוד לא  עירייהל

 בכתב(.  העירייה
 

על פי  רהשל החב הערבות זו תהיה בתוקף ממועד חתימתה ועד למועד סיום התחייבויותי .11
 . מסמכי המכרז

 
יחולו באופן בלעדי הוראות הדין הישראלי. מקום השיפוט הייחודי בכל  ערבות זועל הוראות  .12

 אביב יפו. -עניין הקשור במסמך זה יהיה נתון לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל
 

הערבים ככל שתינתן לחברה ערבות נוספת על ידי בעל/י מניות נוסף/פים בחברה )להלן: " .13
 הדדית, יחד ולחוד על ידי כל אחד מהערביםניתנת בחבות "(, תיחשב ערבות זו כהנוספים
 על ידי הערביםהערבויות שניתנו  םאינו מותנה או מוגבל בקיוערבות זו  ומימושהנוספים 
או במימוש תחילה כנגד מי הנוספים  הערביםערבויות  או מי מהם או במימושהנוספים 
 .  הנוספים מהערבים

 
 אינה ערבות יחיד. יולפיכך ערבותרה אני בעל מניות ובעל שליטה בחבמצהיר כי  יהננ .14

 
 ___________________________________________ :ינהלצורך ערבות זו ה יכתובת .15

 
ימים לאחר מסירתה  3תיחשב כאילו הגיעה למענה תוך העירייה כל הודעה שתישלח על ידי  

 בעת מסירתה. –למשלוח בדואר רשום, ואם נמסרה ביד 
 
 

 על החתום: תיולראיה בא     
 

  
  
 חתימה: ______________ח.פ. ________________  _________________שם הערב:  

 
 
 

 אישור עו"ד
 

הופיע בפני ה"ה ________ מאשר בזה כי ביום ד, "עו__ _________אני החתום מטה 
  . ם על כתב ערבות זהאשר חת (ת.ז. _____________________ )

 
     

 תאריך מלא של עו"דשם  חתימת וחותמת

 
 
 
 



 

  .חתימת המציע: _________________

 
 )במקרה של תאגיד( אישור עו"ד

 
 ___________________יועצה המשפטי של המשמש כד, "עו__ _________אני החתום מטה 

ת.ז. ___________ )הופיע בפני ה"ה ________ מאשר בזה כי ביום  "(התאגיד הערב)להלן: "
וכי הם תאגיד הערב ____________( אשר חתמו בשם ה ת.ז.)_ __________ -ו (__________

  . ולרבות לצורך כתב ערבות זה לכל דבר וענייןהתאגיד הערב מוסמכים בחתימתם לחייב את 
 

     

 תאריך שם מלא של עו"ד חתימת וחותמת

 


