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 __________ –תאריך                        3/2021מכרז לכבוד משתתפי 

 בפקס' / דוא"ל ______________________

 וידוא קבלה _________________________

 הסעות חוגים ופעילויות שונות – 3/2021' מסמכרז פומבי 
 

 מענה לשאלות הבהרה   

  –במשרדי המועצה התקבלו שאלות הבהרה, להלן מענה המועצה לשאלות  .1

 תשובה  שאלה סעיף  עמ'  מס"ד

1 48-49 
 
 

האם צריך למלא ולהגיש אישור קיום  
אין צורך  -בשלב הגשת המכרז  ביטוחי

לצרף אישור קיום ביטוחים חתום 
 ע"י המבטח להצעה. 

הזוכה בלבד ידרש, בשלב החתימה 
לצרף אישור קיום על ההסכם, 

 ביטוחים.
מצורף כאן, יש להגיש את ההצעה  . 1לא מצורף נספח ה  4.5 9 2

בצירוף התצהיר כשהוא מלא 
 וחתום ע"י המציע. 

לא נדרש צירופם של עמודים  העמוד הנ"ל ריק  42 3
 ריקים.  

האם צריכים למלא את כל הנספחים של   חוזה 4
 החוזה שרק במידה וזוכים.

המציעים נדרשים לחתום בשולי כל 
עמוד וכן למלא את הנספחים 
הנדרשים בהתאם להוראות 
המכרז, שימת ליבכם לעניין זה 

. להוראות למשתתפים 6לסעיף 
מסמכים שדורשים אימות 

 יאומתו כנדרש.  –עו"ד/רו"ח 

 הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.   .2

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   .3

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון  .4
 בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .5

 בברכה,          
 אורית גוטמן

__________ 
 עמותת אשכולות יואב

 אישור

אני הח"מ __________________________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר כי קבלתי את מסמך הבהרה מכרז מסגרת 
 הבנתי את  האמור בו ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז.  3/2021פומבי מס' 

 שם המשתתף : _____________________

 חתימה:__________________________ 
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 '1נספח ה
  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

_, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ________________ת.ז._____________
 :לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן

 – ________________________ אצל המציע _________________________ )להלן_ -אני משמש כ .1
לביצוע העבודות נשוא  אשכולות יואבעמותת אשר פרסמה  3/2021(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' "המציע"

 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו."המכרז"( –המכרז )להלן 

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז. .2

 בתצהיר זה: .3

 ם בעל  ג –י שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם מ - "בעל זיקה"
 תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד  השליטה בו או  
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-הגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"אכ      -    "שליטה"

במשבצת  Xיש לסמן אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   .4
 [: המתאימה

  באוקטובר 31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 
י חוק ו/או לפ 1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002

 ;1987-"זשכר מינימום, התשמ
  לפי חוק עובדים 2002 באוקטובר 31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,

י חוק שכר מינימום, ו/או לפ 1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
חות ממועד ההרשעה ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפ 1987-התשמ"ז

 האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: Xהריני להצהיר כי )סמן  .5

  לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
  חלות על המציע והוא    1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

   אותן. מקיים
 xנדרש לסמן  חלות על המציע 9981 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף )במקרה ש .6

 :במשבצת המתאימה(
 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7

   ותים החברתיים ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירהמציע מתחייב כי
 ובמקרה  1998 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך
  והרווחה והשירותים החברתיים לשם  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה

, הוא פנה כאמור 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו  פעל ליישומןואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  .8
 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 
 חתימה         

 אישור

_____________, ה"ה ____________, ת.ז.__________, הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד 
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה 

 כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד


