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  א' מסמך 

                                      גולןמועצה אזורית 

  31/2020מכרז מס' 
  שובי המועצהיעשבי בר בי ריסוס

  
  הזמנה להציע הצעות

  
עשבי בר  ריסוס לביצוע עבודות ל"), מזמינה בזאת הצעות המועצה(להלן: " גולןמועצה אזורית 

), הכל כמפורט להלן במסמך ההזמנה "המכרז"(להלן: ה ובאתרים ברחבי המועצ שובי המועצהיבי
  למכרז). 'ד(מסמך , על נספחיו יםלהציע הצעות, ובהתאם לאמור בהסכם למתן שירות

 מסמכי המכרז .1

 :" מסמכי המכרז"ולחוד  ביחד המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן   .א
  

  הזמנה להציע הצעות    -מסמך א'              
  נוסח ערבות מכרז  -נספח א'                                   

  
  מפרט דרישות ביצוע   - ' במסמך             

  פירוט שטחי ביטחון בישובים לריסוס - 1נספח א'                                           
  מצורף בנפרד -שטחי ביטחון בישובים לריסוס מפות -2נספח א'

  פירוט אתרי תיירות לריסוס -נספח ב'                                           
  מפת ריסוס אנדרטאות -נספח ג'                                           
  מפת שטח ראש מסלול לריסוס -'דנספח                                            
  ות לגולן לריסוסמפת שטח כניס -'הנספח                                            

  
  

   במסגרת המכרז מציעהצהרת ה  -' גמסמך             
  הצעת המציע במסגרת המכרז -  1מסמך ג'    

  
  ונספחיו הסכם למתן שירות  - '  דמסמך  

  
  ה)י(יצורף לאחר הזכי למכרזהחתומה הצעת המחיר  -  'אנספח       
  ונוסח אישור עריכת הביטוח ביטוחתנאי הנספח  - 'בנספח       
  נוסח ערבות ביצוע - 'גנספח       

הצהרה על העדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר מועצה  - נספח ד' 
  והעדר ניגוד עניינים.      

-04מחלקת גביה  -או בטלפון את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה  .ב
ניתן לעיין  שלא יוחזרו. ₪  300תמורת  ,בשעות העבודה הרגילות .6969755

תר המועצה ואולם השתתפות במכרז מחייבת רכישת במסמכי המכרז בא
  המסמכים.

 
 תיאור השירותים הנדרשים -כללי .2

מתן שירותי ריסוס עשבי בר בתחומי המועצה בהתאם להזמנות  נשוא המכרז הינו  .א
  ").השירותים(להלן: "עבודה ולהנחיות המועצה כפי שיינתנו מעת לעת 

למועצה, ע"פ עם אופציה  חודשים, 12 -תקופת ההתקשרות עם הזוכה הינה ל  .ב
תקופות נוספות  4עד להאריך את ההתקשרות עם הזוכה ל ,שיקול דעתה הבלעדי

ובלבד שסך תקופת ההתקשרות בכל מקרה לא תעלה  כל אחתחודשים  12עד של 
  שנים. 5על 
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  תנאי השתתפות .3

יחיד או תאגיד העונים על כל התנאים המפורטים להלן במועד הגשת ההצעות   .א
 במכרז:

במהלך ארבע השנים שקדמו  מוכח של שנתיים לפחות ןניסיו בעלי )1(
במתן השירותים מן הסוג נשוא  למועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 ;ובהיקף דומה המכרז

 ;לעיסוק בתחום זההבריאות והגנת הסביבה אישור משרד בעלי  )2(

השנים האחרונות  5בעלי רישיון לעיסוק בתחום זה ברציפות במהלך  )3(
  ;רון להגשת ההצעות למכרזלפני המועד האח

פנקס חשבונות ורשומות לפי  המנהלעוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף  )4(
חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות 

 .1976 - התשל"ו ,מס)

  המציע יצרף להצעתו את האישורים והמסמכים הנאמנים למקור הבאים : .4

ומה, שעל גביה יהיה רשום מספר המכרז ותיאורו, אשר כל הצעה תוגש במעטפה סגורה וחת
), חתום ע"י המציע וכן נספח א למסמך ד'תכלול את הצעת המציע על גבי טופס הצעת המציע (

 :את המסמכים הבאים

אישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות   .א
 . 1976 - התשל"ו  ,ותשלום חובת מס)גופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות 

 -מציע  שהינו  תאגיד   .ב

 המצאת תעודת רישום של התאגיד. )1(

המצאת תדפיס מעודכן מרשם החברות, נכון למועד הגשת ההצעות למכרז,  )2(
של רישום התאגיד מרשם  החברות בו מפורטים  בעלי המניות והמנהלים 

 של התאגיד.

יות וזהות המוסמכים לחתום אישור עו"ד של התאגיד, על זהות בעלי המנ )3(
בשם התאגיד ושההצעה וכל  מסמכי המכרז, חתומים  ע"י המוסמכים  

 לחתום בשם התאגיד. 

אישור בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה  )4(
וחוק שכר מינימום,  1991 -שלא כדיין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א

ורשי החתימה ומאושר על ידי עורך דין, חתום על ידי מ 1987 - התשמ"ז
 ד' למסמכי המכרז. כמסמךבהתאם לנוסח המצורף 

לעיל,  3ד בתנאי הסף המפורטים בסעיף מסמכים המעידים על כך שהוא עומ  .ג
 ובכלל זה המלצות. 

ערבות מכרז תקפה, חתומה ומקורית בנוסח המצורף למסמכי המכרז. לא צורפה   .ד
 הצעה ולא תידון כלל.ערבות כאמור בסעיף זה, תיפסל ה

 כל מסמכי המכרז לרבות החוזה על כל נספחיו כשהם חתומים ע"י המציע.  .ה

כל מסמכי ההבהרה, ו/או תיקונים ו/או עדכונים שיופצו על ידי המועצה עד   .ו
בחותמת וחתימה על כל דף בידי המציע,   חתומיםלמועד הגשת המכרז כשהם 

 ויכניסם למעטפה המצורפת למכרז זה.
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 עות   הגשת ההצ .5

מכרז זה ייערך בשיטת ההנחה מהמחירים הנקובים לצד כל פריט בטבלה   .א
תחת עמודת "מחירי מחירון" (להלן: ,  בטופס הצעת המציע (מסמך ב)המפורטת 

 ").מחירי המקסימום" או "המחירון"

בשיעור ההנחה המוצע בהצעתו באחוזים (או בחלקי אחוזים)   על המציע לנקוב  .ב
 כל הפריטים המפורטים במחירון. לגבי ואחיד הינו כולל שיעור ההנחה - על ידו 

 מחירי המחירון מהם תינתן ההנחה כוללים מע"מ.  .ג

למכרז) את שיעור ההנחה בספרות  מסמך ב'על המציע לכתוב בבירור בהצעתו (  .ד
 ובמילים.

שיעור ההנחה המוצע יהיה יחול באופן אחיד על כל אחד מן הפריטים המפורטים   .ה
 בטבלה.

 פק לא ניתן לנקוב בשיעור הנחה שונה לסעיפים שונים.למען הסר ס  .ו

תהיה המועצה רשאית לפסול את ההצעה או לקבוע  -אם נקבע שיעור הנחה שונה   .ז
כי שיעור ההנחה יעמוד על השיעור הגבוה ביותר שהוצע (ההצעה הזולה ביותר) על 
אחד הפריטים הנכללים ברשימה (ההצעה הזולה ביותר) לפי שיקול דעתה 

י, והמציע יהיה מנוע מכל טענה לעניין זה, הן ביחס להצעתו והן ביחס הבלעד
 להצעת מציעים אחרים.

אין לנקוב בתוספת על המחירון והצעת תוספת על מחירי המחירון עלולה להביא   .ח
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי  0%לפסילת ההצעה או על העמדתה על שיעור של 

 של המועצה.

שיעור את ך ד', למסמ  'א נספחכס ההצעה המצורף לציין על גבי טופעל המציע   .ט
על פי תכנית  מכלול השירותיםכל בגין  המקסימום מחירמההנחה באחוזים 
  כלהלן. העבודה השנתית

  
  מחירי הבסיס ("מחירי המקסימום"):

  

  מקסימלי מחיר השירות  מס"ד
בשקלים חדשים (כולל 

 מע"מ)
 220 טיפול מקיף ומלא בדונם  1

  תוספות
(צוות לפחות  שעות עבודה 8 רגיל עבודה יום  2

 )לפחות עובדיםשני של       
1500 

שעות עבודה לפחות  8יום עבודת צוות חרמוש   3
  עובדים) 3 (לפחות

2,200  

(כלי   L75שופל מעל שעות לפחות  8 יום עבודה  4
 + עובד)

2,500 

  1,500  שעות לפחות  8 עבודת כיסוח טרקטור חקלאי  5
  1,000  שעות לפחות 8חפרון יום עבודה מ  6

 סך דונם אתרים/ אנדרטאות; דונם 481 -מוערך ב ישוביםובטחון בשטחי סך דונם   .י
. נתונים אלה הינם הערכה בלבד ואינם מחייבים את המועצה דונם 156  -מוערך ב

  בכל צורה שהיא.
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ואולם כולל מע"מ ₪  170,000שהיקף התקציבי השנתי עומד על סך מציע לידוע   .יא
אמור כדי להתיר כל עבודה שאינה מאושרת וממילא כל עבודה שתביא אין ב

 .לחריגה מן התקציב השנתי כאמור

ביצוע מלא ומושלם של כל  תללוכהצעת המחיר כי בהגשת ההצעה המציע מצהיר   .יב
השירותים, הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, שהן 

הבר, כולל חומרים וציוד וכוח אדם  ריסוס עשבי הכרוכות במתן שירותי המטלות
לרבות , וכל הוצאה ו/או עלות הקשורה במישרין או בעקיפין במתן השירותים

וכן כל המיסים הישירים והעקיפים הוצאות נסיעה, הוצאות משרדיות וכו' 
 המוטלים על השירותים, לרבות מע"מ.

 השתתפות אינה חובה -וישיבת הבהרות סיור קבלנים .6

 ייערך סיור קבלנים 12:00, בשעה  27.10.2020, ' חשון תשפ"אטי, שלישביום   .א
 בבניין המועצה האזורית גולן בקצרין. וישיבת הבהרות בחדר ישיבות

וישיבת הבהרות אינה חובה אך מציע שלא ישתתף  סיור קבלניםההשתתפות ב  .ב
 יהיה מנוע מכל טענה הנובעת מאי השתתפותו.

דים ולמסור בדואר אלקטרוני את משתתף המבקש לקחת חלק בסיור נדרש להק  .ג
דבר התעניינותו במכרז, ובקשתו לקבל פרטים על כל שינוי באמצעות הדואר 

rechesh@megolan.org.ilהאלקטרוני. לשם כך יפנה המציע לדואר האלקטרוני 
וימסור כתובת דואר אלקטרוני תקפה בה יהיה זמין בקביעות לקבלת ההודעות.    

ת המשתתף לעקוב אחר הודעות המועצה באתר אין באמור כדי לגרוע מחוב
 האינטרנט שלה.

   .ד
נוכח הוראות משרד הבריאות, הסיור יתקיים במגבלות הנדרשות  )1(

 לפי שיקול דעתה של המועצה. והמתחייבות

המועצה שומרת על הזכות לפצל את הסיור למספר מפגשים שיתועדו גם  )2(
שיקול  ידאו ויימסרו למציעים שהשתתפו בסיור אחר, וזאת לפיובו

 ;דעתה הבלעדי

לחילופין או בנוסף, תהיה המועצה רשאית לערוך את הסיור באופן  )3(
, והודעה על כך )ZOOMדרך תוכנה להיוועדות חזותית (כגון וירטואלי 

 .תפורסם באתר האינטרנט שלה

 באחריות המשתתף לעקוב אחר הודעות המועצה ביחס למכרז זה.  .ה

 
 שאלות הבהרה .7

  חשון תשפ"א, חמישי, יא'בכתב בלבד עד ליום  שאלות הבהרה למכרז יוגשו  .א
 .rechesh@megolan.org.ilלמייל  12:00שעה ב 29.10.2020  

 דואר כתובת כולל, המציע מטעם קשר איש פרטי אתעל המציע לצרף לפנייה   .ב
  .טלפון ומספר אלקטרוני

בהרה שיוגשו במועד, וכן עדכונים ו/או שינויים שייעשו תשובות לשאלות ה  .ג
, יהיו בכתב ויישלחו בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת שצוינה על המועצהביוזמת 

  ידי המציעים בפרטי ההתקשרות עימם. 
  בדיקת התשובות לשאלות ההבהרה באחריות המציעים בלבד.   .ד
או שיהיה דבר מה לא גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים   .ה

  במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.  מועצהמובן, יפנה בכתב ל
 לא ואלה, פה-בעל שניתנו פירושים או הסברים, לתשובות אחראית המועצה אין  .ו

  .   המועצה את יחייבו
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 להזמנה הזמנהרשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות ב המועצה  .ז
, ביוזמתה או בתשובה המכרזויים ותיקונים במסמכי , להכניס שינהצעות להציע

להאריך ו/או לדחות כל מועד, לקבוע מפגש/י מציעים, , לשאלות המשתתפים
. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד לבטל את המכרז ו/או לשנותו

בדוא"ל לפי הפרטים המכרז  רוכשי, יובאו, בכתב, לידיעת כל המכרזמתנאי 
 ידו להצעתו.-, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלהמכרזמסמכי  כשיורידי -לשנמסרו ע

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המועצה לבטל את המכרז בכל עת לרבות לאחר 
 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, והכל מנימוקים סבירים.

יועבר הערבות למועד  ףתוקכל שינוי של מועד כאמור לעיל שיחייב את הארכת   .ח
מציע שלא  .לידיעת המשתתפים והם יידרשו להתאים את הערבות לתוקף העדכני

יעשה כן, יחשב כאילו בחר לחזור בו מן ההשתתפות במכרז וועדת המכרזים לא 
 תתחשב בהצעתו.

 
 הגשת ההצעות .8

 

 14:30בשעה   15.11.2020 ,' חשון תשפ"אכח, ראשוןההצעות יוגשו  עד יום   .א
 שכת ראש המועצה.בללתיבת המכרזים של המועצה 

 
 

כל הצעה אשר לא תימסר עד למועד הנקוב לעיל כלל לא תובא לדיון בפני ועדת   .ב
 המכרזים.

 ערבות בנקאית למכרז .9
 

ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסך של על המציע לצרף להצעתו   .א
 שקלים חדשים).אלפים ארבעת (ובמילים:  ₪  4,000

 עד תהא תקפה והמועצה האזורית גולן  ערוכה לפקודתהערבות הבנקאית תהיה   .ב
להזמנה  כנספח א'לפי הנוסח המצורף  15.2.2021, תשפ"א אדר' גשני,  וםלי

רשאית להאריך את המועד האחרון לתוקפה של  להציע הצעות. המועצה תהיה
הערבות, ובתנאי שהודיעה על כך בכתב יום עבודה אחד לפחות לפני המועד 

 האחרון לתוקף הערבות.

הסר ספק, לא יתקבל תחליף ערבות. מציע שלא יצרף ערבות בנקאית  למען  .ג
 .כאמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון

ימים  60בתוך מציע אשר הצעתו לא תתקבל תושב לו הערבות הבנקאית   .ד
  מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

והמציע לא יהא זכאי המועצה תהא רשאית לחלט ערבות זו, כולה או חלקה,   .ה
 , אם התקיים בו אחד מאלה:הערבות כולה או מקצתהלדרוש סכום 

 הצעתו בכל שלב, לרבות לאחר הודעת הזכייה, ככל שזכה.חזר בו מ )1(
  במסגרת המכרז מסר מידע מטעה או מידע מהותי שאינו מדויק. )2(
 פעל במכרז בעורמה או בתכסיסנות; )3(
ואת והערבות הנדרשים  את מסמכי הביטוחלהמציא למועצה סירב  )4(

למסמכי  'גמסמך ( האישורים הנדרשים לפי ההסכםים ויתר המסמכ
ו לתחילת הפעולות הנדרשות על ידכל את  לבצעוכן  )המכרז

ימים מתאריך הודעת המועצה  7תוך הכל , ההתקשרות לפי מכרז זה
 .או במועד אחר כפי שתחליט המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז

זכות ו/או  אין בחילוט הערבות או איזה חלק ממנה כדי לגרוע מכל )5(
 סעד נוספים ו/או אחרים של המועצה לפי מכרז זה ו/או לפי כל דין. 

 
  

  חובת הזוכה במכרז .10

גוד עניינים לחתום על תצהיר ני" ) יהא עליו הזוכה("   זכתה הצעתו של המציע  להלן  .א
אישור עריכת ביטוח , להמציא ערבות ביצוע תקפה ושצורף להסכם מסמך ד'
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מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו  ימים 7תוך בולהעבירו למועצה, והכל 
 במכרז.

לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל את  א'לא ימלא הזוכה אחר התנאי האמור בס"ק   .ב
 .זכייתו במכרז

לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע מהזוכה פיצוי מלא עקב  לעיל זהאין באמור בס"ק   .ג
לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב  מחדלו הנ"ל או  לפגוע בכל זכות  או סעד שיעמדו

ובכלל זה גם חילוט  הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז
 .הערבות

 
  הזוכה  הקבלןבחירת  .11

המומלץ כזוכה במכרז יהיה המציע שהצעתו כוללת את הניקוד המצטבר הגבוה   .א
ביותר, כפוף לזכות המציע המקומי כמפורט להלן, אלא אם תמצא ועדת 

 ם כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה לחרוג מכלל זה.המכרזי

לצורך השוואת ההצעות השונות יינתן לכל אחד מן הרכיבים המפורטים בטבלה   .ב
 המשקל כפי המצוין בצדו של כל רכיב כלהלן:

 
  המשקל לשקלול  הרכיב  
שיעור ההנחה עבור מתן כלל השירותים בהתאם למחירי   .1

  )אחידהנחה  המקסימום לעיל (שיעור
90%  

  10%  המציעאיכות ההצעה ו  .2

  :שקלול הצעת המחיר יעשה בהתאם לנוסחה/דוגמא כמפורט להלן  .ג

 רכיבסכום ההנחה האחיד המוצע ביחס לנוסחה לחישוב ההצעה בגין  )1(
 נקודות לכל היותר): 90(סה"כ  התמורה

  
הצעת המחיר הנמוכה ביותר, דהיינו ששיעור ההנחה הנקוב בה הינו 

 90), תקבל את הניקוד המלא בגין רכיב המחיר (Yביותר ( הגבוה
 נקודות).

) יחושב הניקוד לה Zכל הצעה אחרת שההנחה הנקובה בה קטנה יותר (
 לפי הנוסחה הבאה:

y)-x (10090    

(100-Z)  
, וההצעה 15%לדוגמא: אם המחיר הזול ביותר נובע מהנחה בשיעור של  )2(

  הצעה הנבחנת באופן הבא:, יחושב הניקוד ל10%הנבחנת הבאה היא 

)15-x (100 90   

(100-10)   
                                                    

המציע, כמות המלצות ואיכותן, ניסיון איכות ההצעה ייקבע על יסוד הניקוד בגין   .ד
כגון הכרת המערכות וכן כל שיקול רלבנטי אחר, ותק, שירותיות, זמינות, 

, הכל בהתאם לשיקול דעתה של ועדת תים לעומקן וכדומההקשורות במתן השירו
 המכרזים.

 מציע מקומי  .ה

לצורך מכרז זה יחשב כ"מציע מקומי" יחיד או תאגיד  - "מציע מקומי" )1(
כהגדרתו להלן, אשר במהלך השנה שקדמה למועד האחרון להגשת 

") מקיים, בהתאמה, התקופה הנדרשת" -הצעות במסגרת המכרז (להלן 
 אים: את התנאים הב
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בתחום שיפוטה  מתגורריחיד אשר במהלך התקופה הנדרשת  - "יחיד"
  . , ומשלם ארנונה למועצהאו שמרכז עסקיו בתחום שיפוטה של המועצה

הרשום בתחום  מענותאגיד שבמהלך התקופה הנדרשת  -  "תאגיד"
, ומשלם שיפוטה של המועצה או מקיים שלוחה פעילה בתחום שיפוטה

  . ארנונה למועצה
כחת היותו מציע מקומי יצרף המשתתף אישור או תיעוד רלוונטי, כגון אישור להו

  על תשלום ארנונה למועצה במהלך כל התקופה הנדרשת.

 מקומי, מציע של הצעתו להעדיף, חייבת לא אך, רשאית תהא המועצה )2(
המצרפי  הניקוד את קיבל אשר מקומי, מציע לא של הצעתו פני על

מחיר +האיכות), -של כל רכיבי המכרז הגבוה ביותר (הניקוד הכולל
: להלן(שאלמלא קיומו של מציע מקומי היה מומלץ כזוכה במכרז 

  :הבאים התנאים שלושת שהתקיימו ובלבד), "מקומי המציע הלא"
 לא המקומי המציע של רכיבי האיכות של המצטבר הניקוד  )א(

 רכיבי האיכות של המציע של המצטבר מהניקוד 95% -מ נופל
  .מקומי הלא

 5%-מ ביותר יקרה תהיה לא המקומי המציע של המחיר הצעת  )ב(
 .מקומי המציע לא של המחיר מהצעת

העבודה  ביצוע את עצמו על לקבל מוכן יהיה המקומי המציע  )ג(
ממחיר הצעתו הכספית של המציע  2%שלא יעלה על  במחיר

בהצעתו הכספית של המציע  הלא מקומי, או במחיר הנקוב
 הם.נייהמקומי, לפי הנמוך מב

  

 הערות כלליות .12

 ידי המציע בגוף המסמכים.-לא יתקבל כל שינוי או תיקון שיעשה על  .א

ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט   .ב
השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, 

די, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלע
בכל מקרה (גם אם המועצה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח 

 המועצה וכפי שנמסר למציעים.ידי -עלשל מסמכי המכרז, אשר הוכן 

גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שסבר שדבר מה   .ג
ועצה במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות במסמכים אינו מובן, יפנה בכתב למ

 הבהרה.

 כל האמור בכתב זה בלשון זכר משמעו, לכל דבר וענין גם בלשון נקבה.  .ד

 המועצה תהיה רשאית לבקש הבהרות לגבי ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.  .ה

המועצה תהיה רשאית להזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים, וזאת לפי   .ו
 ה הבלעדי.שיקול דעת

לבטל הליך זה, מכל נימוק סביר ו/או  המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע  .ז
 שהוא. 

 על ההסכם שבין הצדדים. הזכייה במכרז תכנס לתוקפה רק לאחר חתימת המועצה  .ח

מובהר בזה, כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות   .ט
ו/או  הפסקת  הליכי המכרז זמנית או לחלוטין אשר כלפי המועצה, בגין כל עיכוב 

 יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם.
כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת הליכים 
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המועצה כגון אלה בחשבון והוא מוותר על  כל טענה  ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
 עקב כך.

בוטל המכרז או שונה היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא   .י
תהיה למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טענה, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין 

  וסוג.

ידוע למציע כי המועצה אינה מתחייבת לבלעדיות בקבלת השירותים מן הזוכה, וכי   .יא
 לפצל את העבודות בין מספר זוכים.היא תהיה רשאית 

מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  לההוצאות, מכ כל  .יב
 במכרז תחולנה על המציע.

המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר, כי קיימת זכות עיון בהצעתו בתנאים הקבועים   .יג
ידי המועצה לצד ן וכי הוא מוותר על כל טענה בקשר עם מתן זכות עיון כזו על בדי

שלישי, וזאת מבלי לגרוע לעניין סודות מסחריים/מקצועיים. על המציע לציין 
בהצעתו מהם המסמכים/נתונים המהווים סודות מסחריים/ מקצועיים ככל 
שקיימים, אותם הוא מבקש לא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מכלליות 

יע והמחיר שהוצע על ידו, לא יהוו סוד האמור לעיל, מודגש כי שמו וכתובתו של המצ
מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי כל החלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת 
המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר, כי סימון חלקים בהצעה 
כסודיים, מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה הינם סודיים גם בהצעותיהם של 

ם, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרי
 הצעות המציעים האחרים.

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות   .יד
אין להעתיק במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.  שימושכל 

ת, אלא לצורך הגשת הצעה את מסמכי המכרז או להשתמש בהם לשום מטרה אחר
 למכרז זה בלבד.

 לפסול כל הצעה אשר לא תענה בקפדנות על תנאי מכרז אלו. רשאיתהמועצה   .טו

ה של צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), יכפופים לתוספת השני המכרזתנאי   .טז
, ובכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין הוראות התוספת 1958 -"ח תשי

 ה.יויקבעו הוראות התוספת השניה, יגברו יהשני
  חיים רוקח, 

  ראש המועצה

    אני מאשר בחתימתי, שקראתי את כל התנאים המצוינים לעיל ומסכים להם.
  על החתום:

  תאריך ________________ חתימת המציע (מורשי חתימה + חותמת) ________________
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  נספח א
  נוסח ערבות מכרז

  תאריך:____________________

  דלכבו

      מועצה אזורית גולן

  א.נ.,

  ערבות בנקאית מספר __________________  הנדון:

  

) הננו ערבים בזה "המבקש"פי בקשת ________ מס' זיהוי _______ (להלן: -על .1
) שקלים חדשיםארבעת אלפים (במילים: ₪  4,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

ע לכם מהמבקש בקשר עם הצעתו למכרז ") המגיע או עשוי להגיסכום הערבות(להלן: "
  .שירותי ריסוס עשבי ברלביצוע  31/2020מס' 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לגובה סכום הערבות, תוך לא יאוחר משבעה  .2
מבלי להטיל , הפקסימיליה באמצעות לרבותימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, 

, ומבלי מבקשילה תשלום מהאת דרישתכם או לדרוש תחאו לנמק עליכם לבסס 
  לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

(כולל), ולאחר מכן תהיה  15.2.2021תשפ"א,  אדר' גערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .3
בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר 

 ב ברישא של סעיף זה.מהתאריך הנקו

  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .4
  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא. .5

  

  ,בכבוד רב                 
  בנק : _____________________

  סניף: _____________________ 
  כתובת: ____________________ 

  

  
  
  


