
- 1 - 
 
 

 ______________________________________________________________________________________ 

  03 9500542פקס.  03 9484000טל.                                7521817, ראשון לציון, 61רח' ז'בוטינסקי 

 www.rlz-bitachon.co.ilכתובתנו באינטרנט: 

 מסמך א'
 החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי בע"מ

 
 4/2022מכרז פומבי 

 
 בערב יום העצמאות וממכר צעצועים פעלת דוכנים לממכר מזון ושתיהלה

 
הפעלת בזה הגשת הצעות ל המזמינ"(, החברהולסדר ציבורי בע"מ )להלן: " חברה העירונית ראשון לציון לבטחוןה

 .כפי שיפורט להלן הכל 2022בערב יום העצמאות  לפי מפרט, וממכר צעצועים ושתיה דוכנים לממכר מזון

 

בסך של  ,על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו

 .)כולל( 15.6.22ותהא תקפה עד ליום , מיידיתהא ניתנת למימוש הערבות  .(₪ עשרים אלף)במלים:  20,000

 

ראשון  61ברחוב ז'בוטינסקי  במשרדי החברההעתק קשיח )לפי בקשה מראש( בלקבל את מסמכי המכרז ניתן 

 27.3.22החל מיום  08:00-15:00, בן השעות בלבד )שלא יוחזרו(₪  200בתשלום של  לציון אצל הגב' שוש קריגר

 לא יחוייב לרכוש את מסמכי מכרז זה. 3/2022מי שרכש את מסמכי מכרז  .31.3.22ועד ליום 

 

לידי הגב' שוש קריגר, במשרדי  ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( את

בשעה  31.3.22ליום בלבד עד " 4/2022' פומבי מס"מכרז   במעטפה סגורה נושאת ציון ,כאמור לעילהחברה  

יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על  ,מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל .12:00

 ידי ועדת המכרזים.

 

 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

 

 בכבוד רב

 מוטי נחמני

 מנכ"ל החברה
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 מסמך ב'
 החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי בע"מ

 
 4/2022מכרז פומבי 

 
 הוראות למשתתפים

 
 בערב יום העצמאות וממכר צעצועים פעלת דוכנים לממכר מזון ושתיהלה

תפעול ות למזמינה בזאת הצע "(החברהולסדר ציבורי בע"מ )להלן: " החברה העירונית ראשון לציון לבטחון

 ,2022 מתחמי ההופעות בערב יום העצמאות 7-ל וממכר צעצועים שתיהוממכר מזון לוניהול והקמה של דוכנים 

 בראשון לציון.

 :מסמכי המכרז

 מסמכי המכרז כוללים: .1

 מודעה לעיתונות. -מסמך א'  .א

 במכרז )מסמך זה(.הוראות למשתתפים  -מסמך ב'  .ב

 הצעת המשתתף. -מסמך ג'  .ג

 .רשימת וכמות דוכנים –נספח א'  (1)

 נוסח ערבות המסמך –נספח ב'  (2)

 .תיאור כללי של המשתתף -'גנספח  (3)

 .תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -'דנספח  (4)

 .תצהיר היעדר הרשאה -'הנספח  (5)

 אישור עו"ד/רו"ח. –נספח ו'  (6)

 נספחיו.נוסח ההסכם על  -מסמך ד'  .ד

 אישור קיום ביטוחים. (1)

 עיקרי ההתקשרות במכרז

2.  
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מתחמי הופעות. בכל מתחם ומתחם  7מתעתדת עיריית ראשון לציון להקים  2022בערב יום העצמאות  .א

שתקבע ימים ספורים טרם יום בהתאם לחלוקה   "(,הדוכניםשתיה )להלן: "ויוקמו דוכנים לממכר מזון, 

 .העצמאות

המציעים במכרז זה יתפעלו וינהלו את הדוכנים, כאשר לא תינתן אפשרות להכניס ספקים ו/או רוכלים  .ב

מובהר בכל מקרה כי אין העירייה נוספים על הדוכנים שיקבעו במכרז זה וינתנו לתפעול וניהול המציע. 

ולזוכה לא  ו/או החברה מתחייבות כי לא יפעלו רוכלים ו/או מוכרים בתוך המתחמים או מחוץ להם

 תהיה כל זכות טענה בהקשר להיעדר בלעדיות, לרבות בפן הכלכלי.

 באופן הבא: קבוצות 3-שיחולקו ל מתחמים 7-מתחמי האירועים מחולקים ל .ג

 מתחמים קבוצה

 . פארק הזיכרון.1 קבוצה א'
 . רמת אליהו.2

 . גן המושבה.1 קבוצה ב'
 . שיכון המזרח.2
 שכונת הרקפות.. 3

 פארק שקמה. .1 קבוצה ג'
 . נווה חוף.2

למכור, לפי הרשימה המצורפת למציע ההצעה תוגש כהצעת מחיר לרשימת פריטים שתאפשר החברה  .ד

 . )הצעת המשתתף(בהצעת המשתתף 

האמור לעיל הינו בבחינת מידע כללי ועל המשתתף חלה החובה לבצע את כל הבדיקות  ,מובהר כי .ה

חיבור לנקודות אלו )רישיונות נדרשים, חיבורים לחשמל, מים וביוב  המקדמיות הראויות, לרבות בדיקת

 .כלל הדרישות למילוי התחייבויותיוו (יהא באחריות המציע הזוכה

 יהיו על חשבון ובאחריות המשתתף הזוכה. םוניהול םתפעול ם, אחזקתדוכניםהפעלת ה .ו

וכקבוע בהסכם המצורף שאר תנאי ההתקשרות וההוראות אשר יחולו בתקופה זו, הינם כמפורט  .ז

 למסמכי מכרז זה.

 תנאי סף להשתתפות במכרז

העומדים בכל התנאים הבאים ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים  מפרסמיםרשאים להשתתף במכרז  .3

 להוכחת עמידתם בתנאים אלו:

התחייבויותיו ביצוע בעל יכולת כספית וארגונית ל בישראל כדין הרשום תאגיד יחיד או המשתתף הינו .א

 .מהסוג וההיקף הנדרש במכרז זה ותשלומיו

 התקנתהדרושים ל הכליםכל  אשר בבעלותה חברהאו הוא קשור בחוזה עם ו/ ציודברשותו של המשתתף  .ב

 .הדוכנים
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לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות  המשתתף מחזיק בתעודה .ג

 .1967-מס(, התשל"ו

 .לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק העוסק מורשהמשתתף הינו  .ד

 השתתפות בסיור קבלנים. .ה

 .המשתתף בעל כל הרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין .ו

לי, כגון, אי העברת ניכויים, אי דיווח אהעדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסק .ז

שנות, לפי חוק המרשם יולת אם חלפה תקופת ההתילרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', ז

היעדר הרשעה גם לגבי  -ן להשתתף במכרז תאגיד י; היה המעוני1981-הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א

 .בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים

 הצעת המשתתף

  .להצעת המשתתף פיםהמצור ניםמחירואחד מהכל הנחה באחוזים על על המשתתף במכרז ליתן הצעת  .4

 .)אין חובה להגיש לכל הקבוצות( לכל קבוצה בנפרדהצעה תנתן  .5

 אופן הגשת ההצעה

 על המשתתף להציג את המסמכים הבאים:להוכחת עמידותו בתנאי הסף,  .6

 .על ידו חתוםנוסח הצעת המשתתף  .א

 להצעת המשתתף. 'בכנספח להלן ובהתאם לנוסח המצ"ב  9ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  .ב

שמות )כשההצעה הינה חברה: , כתובת, טלפון, פקס, ת.ז./מספר ח.פשם המשתתף, המציין את  מסמך .ג

  .להצעת המשתתף 'גכנספח בהתאם לנוסח המצורף  (הון המניות המוצע והנפרע הבעלים,

 העתק תעודת הזהות של המציע. .ד

  במידה והמציע חברה: .ה

התאגיד וסמכותם לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם  עו"ד/רו"ח ואישור ,התאגדותתעודת  (1

 .לחייב את התאגיד בחתימתם

בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד  מרשם חברותתמצית רישום מעודכנת  (2

 .והשעבודים הרובצים על נכסי התאגיד



- 5 - 
 
 

 ______________________________________________________________________________________ 

  03 9500542פקס.  03 9484000טל.                                7521817, ראשון לציון, 61רח' ז'בוטינסקי 

 www.rlz-bitachon.co.ilכתובתנו באינטרנט: 

 .העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ (3

 .אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך (4

 .מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין אישור מאת רואה חשבון או שלטונות (5

 .ים, מאת שלטונות מע"מיהעתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבור (6

 להצעת המשתתף 'וכנספח בנוסח המצ"ב  אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף (7

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר תצהיר היעדר הרשאה לפי חוק עסקאות  .ו

להצעת  'דכנספח , בהתאם לנוסח המצ"ב 1976 –עובדים זרים כדין(, תשל"ו מינימום והעסקת 

 המשתתף.

 להצעת המשתתף. 'הכנספח תצהיר היעדר הרשאה בעבירה שיש עימה קלון בהתאם לנוסח המצ"ב  .ז

 .על ידי המשתתף בשולי כל דף ודף, כשהם חתומים יתרת מסמכי המכרז .ח

 .סיונו וכיו"בילהציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, נ משתתףשמורה הזכות לדרוש מה חברהל .7

 .ולחתום עליה ועל כל מסמכי המכרז חתימת מקור ,באופן מלא וקריאעל המשתתף למלא הצעתו 

 :יש למלא כדלקמן משתתףאת הצעת ה .8

אחוז ההנחה המוצע על את  (' למסמכי המכרזגמסמך מסמך הצעת המשתתף )ע"ג לרשום  משתתףעל ה .א

  ."(התמורה המוצעת)להלן: " להקים ולנהח דוכני מזון וצעצועים מתן ההרשאהעבור ידו 

 .עותק ההצעה המוגש חייב להיות מקורי וחתום בחתימה וחותמת מקורית בכל מקום שנדרש .ב

9.  

לשם הבטחת התחייבויותיו נשוא הצעתו על המשתתף לצרף למסמכי המכרז ערבות בנקאית אוטונומית  .א

אשר תהא  ,בנוסח המצורף למסמך הוראות למשתתפים₪  (אלף עשרים)במילים:  00020,על סך של 

במשך כל תקופת תוקפה ללא התניות ו/או הגבלות כל שהן. הערבות תהא בתוקף  מיידילמימוש ניתנת 

 .ותהא בלתי מוגבלת ובלתי מותנית וניתנת לפירעון בכל עת ,)כולל( 27.6.22עד ליום 

 שם הנערב בערבות חייב להיות זהה לשם המשתתף.

 , שטרות וכיו"ב לא יתקבלו. בנקאיות/המחאות פרטיות

 הצעה שתוגש בלי צירוף ערבות כאמור לעיל, תיפסל על הסף, ולא תובא לדיון.
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. הערבות תהא חתומה החברהלפי פניה חד צדדית של  למימושעל פי תנאיה, ניתנת הערבות חייבת להיות  .ב

 .כדין

 החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא: .10

לי הדרוש כדי לחייב את השותפות, תוך ציון איחתמו מספר השותפים המינימ - היה המשתתף שותפות .א

 .שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ויצרפ/ו חותמת השותפות

 יהמינימאליחתמו מספר המנהלים  -"( "תאגידהיה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית )להלן:  .ב

 .הדרוש כדי לחייב את התאגיד תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובת התאגיד ויצרפו חותמת התאגיד

ז, או בעניין פרשנותם הנכונה של אחד ממסמכי המכרבמקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז  .11

יפנה המשתתף למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג. הנחיות המנהל יינתנו בכתב תוך שבעה ימי עבודה 

מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת, כי ההכרעה בעניינים הנ"ל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי בידי המנהל 

 וכי המשתתף יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה.

במשתתף במכרז, כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל והוא  החברה תראה .12

קראם, הבין את תכנם, קיבל מענה והסברים לכל שאלותיו ומתחייב לבצע את המוטל עליו בהתאם לתנאי 

 .ההסכם המצורף למכרז זה אם הצעתו תבחר כזוכה במכרז

סמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. אסור למשתתף למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המ .13

רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז ולפסול  חברהה

 .את הצעתו

 ,61ברחוב ז'בוטינסקי )לא לשלוח בדואר(  חברהאת מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית במשרדי ה .14

שעה  31.3.22 וזאת עד ליום "4/2022 מס' פומבי"מכרז גורה הנושאת כתובות במעטפה ס בראשון לציון,

12:00. 

 .כל מסמכי מכרז אשר ימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו בדיוני ועדת המכרזים .15

 .רשאית עפ"י שיקול דעתה לדחות את מועד הגשת ההצעות ו/או מועד תחילת מתן השירותיםחברה ה .16

תהא רשאית, בכל עת )עד למועד האחרון להגשת ההצעות( להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  חברהה .17

ויובאו בכתב לידיעתם  מכרז,  יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי החברה. הוראות התיקון שיוגשו על ידי המכרזה

 .מסמכי המכרזשל כל רוכשי 

 .ל ידם בחותמת וחתימה בכל עמוד בנפרדם יגישו את הצעתם ואת הוראות השינוי כשהן חתומות עמשתתפיה
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שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד  חברההכי  ,למען הסר ספק, מובהר ומודגש .18

 בכפוף לאמור בכל דין.שהוא, 

. לחברהשייכות מכרז זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי ה .19

אלא לצורך הגשת ההצעה או לצורך ביצוע  ,שימוש כלשהו ןבמכרז אינם רשאים לעשות בה המשתתפים

 החברה.ההתקשרות עם 

 בבחירת הזוכה ואופן בחירת הזוכה שיקולי ועדת המכרזים

 יהיה כדלקמן: אופן ניקוד ההצעות .20

ההצעה תוגש במספרים שלמים )ללא ספרות  .פיםהמצור ניםההצעה תוגש כהנחה באחוזים על המחירו .א

לצורך סכם נקודות להשוואה לצורך בחירת זוכה, לכל קבוצה יחוברו שתי  .(לאחר הנקודה העשרונית

ומודגש כי התוצאת הסכם משמשת רק לצורך  רמובה)להלן: "תוצאת סכם"(.  2-ההצעות ויחולקו ב

 זוכה במקור הן אלו שיחייבו את הזוכהבחירת זוכה, ההצעות המקוריות לכל קבוצה כפי שהציע ה

 .במימוש הזכיה

לקבוצה. אין מניעה להגיש  כזוכה יוכרזלכל קבוצה  בעל ההנחה הגבוה ביותר בתוצאת הסכםהמציע  .ב

הצעה חסרה בקבוצה תחייב את פסילת ההצעה  הצעה למס' קבוצות ו/או להכריז על זוכה במס' קבוצות.

לוועדת המכרזים תהא סמכות להכריז על זוכה שני, שהצעתו תמומש רק במקרה של  לאותה קבוצה.

 ביטול זכייתו של הזוכה הראשון או הפרת התחייבויותיו, לפי שיקול דעת החברה.

 .ביותר או כל הצעה שהיא גבוההאין ועדת המכרזים מתחייבת לקבל את ההצעה ה .ג

אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או  ,משתתפים אחריםועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם  .ד

 .אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז

מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק א' לעיל, מובהר, כי במסגרת שיקוליה של הועדה לבחירת הזוכה  .ג

 :תשקול הועדה לצורך בחירת ההצעה, בין היתר, את הפרמטרים המפורטים להלן

 גובה הצעת המשתתף. (1)

יונו של המשתתף ובכלל זה המוניטין והניסיון המקצועי והמעשי שצבר במהלך ביצוע ניס (2)

 .בעת הליכי בחירת הזוכה הבעבר, וזאת עפ"י כל מידע שיהא קיים בפני ותדומעבורות 

בחירת הזוכה במכרז, לרבות קבלת המלצות ועמידה על טיב כל פרמטר אחר העשוי להשפיע  (3)

 .את המתחמיםלתפעל ואיכות המשתתף ביכולתו לתחזק ו
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ה גבוהעל בסיס שיקולים אלו רשאית הועדה, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה דווקא ה

 .ביותר, מבין ההצעות שיובאו בפניה

 שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוח ועדת המכרזים .ד

 ועדת המכרזים ברים והניתוחים הנדרשים., והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסכלכלי להצעתו

 .של המשתתף, אשר ימסרו לה לפי דרישתה םניתוחיהמתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים ו

ועדת המכרזים תהא רשאית להכריז על "זוכה שני" ו/או לדרג את הזוכים לפי הצעה, כך שבמידת  .ה

רשאית להתקשר עם הזוכה הבא הצורך, ככל שהתקשרות לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא, תהא 

 ברשימה.

להסיק מסקנות לפי ראות  ועדת המכרזיםאם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית  .ו

 .ואף לפסול את ההצעה ,עיניה

 חתימת החוזה והשבת ערבות המכרז

ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו  7הסכם המכרז בתוך  עלמשתתף שיבחר כזוכה במכרז יתבקש לחתום  .21

 .)לא יהיה צורך בערבות חדשה(כאשר ערבות המכרז שהגיש תהפוך לערבות ביצוע  במכרז

ה לחלט את הערבות הבנקאית שצירף המשתתף חברלא מילא הזוכה את התחייבותו זו, רשאית תהא ה .22

 .ף יהא מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד החילוטלעיל, והמשתת 10למסמכי המכרז מטעמו, כקבוע בסעיף 

עתו נפסלה או שלא ככל שהצ ,משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז .א

 עם קבלת הודעה כאמור. –נבחר כזוכה 
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 מסמך ג'
 החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי בע"מ

 4/2022מכרז פומבי 
 דוכנים בערב יום העצמאותפעלת לה

 הצעת המשתתף
 

אני הח"מ _________________ח.פ./ת.ז. ________________ מרחוב ____________ ____________ 
 עיר _______________ טל: ____________מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

ההוראות למשתתפים, מסמך שבנדון, לרבות  המכרזהנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי  .1
וכי  ,, על כל נספחיובהליך המכרזנוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזכה מסמך הצעת המשתתף ו

הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר 
 העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.

 : הנני מצהיר, מסכים ומתחייב .2

כי אחתום על החוזה ו/או אמציא את כל המסמכים והאישורים הנדרשים  ,ני מצהיר ומסכיםהנ .א
רשאית  חברהה היה ולא אעשה כן, תהיה .ימים מיום שייוודע לי על זכייתי במכרז 7ממני בתוך 

אשר נמסרה לה על ידי, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה  ,לחלט את הערבות הבנקאית
כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז  חברההוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם למראש ו/או ל

 והחוזה.

 כי: ,אני מצהיר בזאת .3
 

לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על לרבות איתנות פיננסית, הנני מסוגל מכל בחינה שהיא,  .א
  , החוזה ונספחיו.פי הוראות המכרז

 

ים ראוי םתוומצאתי אנקודות חיבור למים חשמל וביוב , ם, את סביבתהמתחמים יבדקתי את שטח .ב
 .ומתאימים למילוי כל התחייבויותי במכרז

 
הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת באופן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים  .ג

 אחרים.
 

חלק את המתחמים לזוכים שונים לפי קבוצות או למסור את כולם או ה רשאית לחברכי ה ,ידוע לי .ד
 .חלקם לזוכה אחד, הכל בתהאם לתנאי המכרז ושיקולי ועדת המכרזים

 
 המכל סיבה שהיא, לרבות בטענה כי היקפהתחייבויותי  ידוע לי, כי אם אזכה לא אוכל לסרב לביצוע .ה

 .של הצעתי נמוך מידיהכספי 
 

 לם על ידי בגין מסמכי המכרז לא יוחזר.ידוע לי, כי הסכום ששו .ו

את  בזאתמציעים  ,לאחר שקראנו את כל מסמכי המכרז והבנו את תוכנם מעל לכל ספק ,ו הח"מי/אנ .4
 להלן: דמחירון פריטים כ ההנחה על
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 קבוצה ג' קבוצה ב' קבוצה א' 

 __% הנחה ממחירון __% הנחה ממחירון __% הנחה ממחירון מזון ושתיה

 __% הנחה ממחירון __% הנחה ממחירון __% הנחה ממחירון צעצועים

 :מחירון
 

 מחיר מקס' צעצועים מחיר מקס' מוצר-מזון ושתיה 
 ₪  35 ס"מ 40בלוני הליום גודל  ₪  LITER1/2( 7 )בקבוק מים מינרליים 
 ₪ 15 שרשרת מאירה  ₪  9 מי"ל( 330בקבוק שתיה קלה )

 ₪  25 אקדח בועות  ₪  10 פופקורן )בינוני(
משולש )שמינית מגש בגודל  –פיצה 

XL) 
10  ₪ 

 ₪ 15  קשת ראש לא זוהר
 ₪ 20 קשת ראש זוהרת )באמצעות סוללה( ₪ 15 נקניקיה בלחמניה )שליש באגט(

 ₪ 25 צופר אויר ₪  15 תפוח אדמה אפוי )גדול(
 ₪ 10 צמידים זוהרים ₪  10 (cc 180גלידה אמריקאית )גביע/כוס 

 ₪ 10 משקפי מסיבה ₪  8 פרעצלס
 ₪ 10 קטן-מתנפחי פטיש, נבוט, כפפה, גרזן  ₪  15 נאצ'וס )בינוני(

 ₪ 20 גדול -מתנפחי פטיש, נבוט, כפפה, גרזן  ₪  10 סוכר )שערות סבתא על מקל(
 ₪ 20 חרבות זוהרות ₪  15 קרפ עם תוספת

 ₪ 17 מבחר זוהרים  ₪  10 ופל בלגי )כולל תוספות(
 ₪ 30 רובים/מכוניות על שלט  
 ₪ 35 ס"מ 40בלוני הליום גודל   

 

במסמך  21, וזאת כנדרש בסעיף כלכלי ימים הסבר וניתוח 3אם אדרש על ידכם, אמציא לכם בתוך  .5
 ההוראות למשתתפים.

 הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים עותקי מקור: .6

 .על ידו חתוםנוסח הצעת המשתתף  .א

 .ןלהל 7ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  .ב

 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז על שמו של המשתתף. .ג

 , כשהם חתומים על ידי המשתתף בשולי כל דף ודף.יתרת מסמכי המכרז .ד

 ככל שהמציע חברה: .ה

שם המשתתף, מספר ח.פ, כתובת, טלפון, פקס, שמות הבעלים, הון המניות המוצע והנפרע,  (1)
יש לצרף תעודת  כן,-כמו ים בתחום ביצוע העבודות נשוא ההצעה.ניסיון כללי ומספר שנ

עו"ד/רו"ח לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד  רישום התאגיד, מספרו ואישור
 וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

 העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ. (2)

 נקסים כדין.אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פ (3)
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 ים, מאת שלטונות מע"מ.יהעתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבור (4)

 .אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך (5)

 אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף. (6)

, ילהציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירות ממניה שמורה הזכות לדרוש חברלידוע לי כי 
 .וכיו"ב יסיונינ

 .*באם לא צורפו כל המסמכים, יש לציין במסמך נלווה את המסמכים שלא צורפו ואת הסיבה לאי צירופם

להבטחת קיום הצעתי כאמור לעיל, הנני מצרף ערבות בנקאית אוטונומית של בנק _____________, בסך  .7
בכל עת, ללא הוכחת  בלתי מותנית, בלתי מוגבלת וניתנת למימוש באופן מיידי הערבות תהא₪  20,000של 

  ותהא צמודה למדד המחירים לצרכן. 6.2227. עד ליום. תוקף הערבות החברנזק או חיסרון כיס מצד ה

ערבות בנקאית בהתאם להוראות ולתנאים  חברהכן הנני מצהיר כי באם הצעתי תתקבל אמציא ל
 הקבועים בהסכם המצורף לחומר המכרז.

 
 
 

 :ולראיה באתי על החתום
 

___________       ____________________ 
 חתימה  תאריך                                                                                                
 

_________________  _________________             ____________________ 
 כתובת                   צ.מס' ח.פ./ח.      שם     מלא          

 
____________________ 

 טלפון מס' 

 

 

 א י ש ו ר
_________________מאשר בזאת כי חתימת ה"ה _________,  התאגידעו"ד/רו"ח  אני הח"מ________

, התאגיד מסמכי הייסוד שלמחייבים, עפ"י  התאגידבצרוף חותמת  בתאגיד___________ המשמשים מנהלים 
 .התאגידאת 

___________ 
 עו"ד / רו"ח   
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 נספח א'
 מזון - סוגי הדוכנים וכמות למתחם

 

 מתחם

סה"כ 
דוכנים  

 סוגי דוכנים מזון
 חשמל
 למתחם

ברזיות 
 לשירותים

 4שוקת 
 ברזים

  
 נקניקיות

תפו"א 
 אפוי

קרפ 
 פיצה צרפתי

פופקורן / 
שערות 
 סבתא

כמות 
 גנרטורים

גן   
 4 1 1 2 2 2 1 2 9 המושבה

פארק 
 3 1 2 4 3 3 2 4 15 הזיכרון

פארק 
 4 1 1 2 2 2 1 3 10 שקמה

רמת 
 2 1 1 1 1 1 0 1 4 אליהו

 2 1 1 1 1 1 0 1 4 נווה חוף

שיכון 
 2 1 1 2 2 1 1 2 8 המזרח

 2 2 1 2 3 1 2 2 10 הרקפות

 19 8 8 14 14 11 7 15 60 סה"כ

 
 
 
 

 צעצועים - סוגי הדוכנים וכמות למתחם
 

 סה"כ דוכני צעצועים  מתחם
כמות  -חשמל 

 גנרטורים

 1 15 גן המושבה

 2 9 פארק הזיכרון

 1 9 פארק שקמה

 1 1 רמת אליהו

 1 1 נווה חוף

 1 2 שיכון המזרח

 1 3 שכונת הרקפות

 8 40 סה"כ
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 'בנספח 
 מכרז -כתב ערבות 

 
 לכבוד

 "(החברה" -ולסדר ציבורי בע"מ להלן  החברה העירונית ראשון לציון לבטחון
 61רח' ז'בוטינסקי 

 ראשון לציון
 

 א.ג.נ.,
 ערבות בנקאית מספר_________

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב  .1
 -_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן 

 ₪  20,000"הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 
 להפעלת דוכני"סכום הערבות"( שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז  -בלבד )להלן ( ₪ אלף עשרים)במילים 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד  .4/2022מכרז פומבי  -בערב יום העצמאות  מזון
 -___________________ כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם _____________________ )להלן 

 "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן:
 

היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _____________ שהתפרסם בתאריך "המדד 
 ____________ בשיעור __________________ נקודות.

 
 "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו. 

 
 הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלקמן:

 
י המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת אם יתברר כ

 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם  את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות 
 ללא כל הפרשי הצמדה.

)כהגדרתו העדכנית ביום הגשת ההצעה ע"י בנק  בתוך יום עסקים אחדלפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .2
ישראל( עם מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן  אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה 
 ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

בכתובת  כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________ .3
 .  _____________ כשהיא חתומה ע"י החברה_______

ע"פ  מציעהן לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבו 3התשלום על ידנו כאמור בסעיף  .4
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם 

 הבלעדי.
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( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  כל )כולל 27.6.22זו תישאר בתוקפה עד ליום ערבות  .5
 ריך הנ"ל.דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתא

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 

 בכבוד רב,
 

         ________________ 

 ' גנספח 

 תיאור כללי של המציע

 

 _________________________________________________  שם המציע:

 _________________________________________________  ח.פ/ת.ז.

 _________________________________________________   כתובת:

 _________________________________________________  מספר טלפון:

 _________________________________________________ מספר פקסימיליה:

 _________________________________________________   כתובת דוא"ל

 _________________________________________________   שמות הבעלים

 ________________ הון מניות נפרע __  __________________  הון מניות מוצע

 

 :ופירוט ניסיון מציע תאור ה

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 מספר המועסקים במציע/חברה ___________________.
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 'דנספח 

 1976-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

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

1 

 ;יותר משתי עבירות***ב **לא הורשעוה או בעל זיקה* אלי חברהה .א

***, אך במועד האחרון להגשת עבירותשתי ביותר מ ו**הורשע האלי *או בעל זיקה חברהה .ב
 ממועד ההרשעה האחרונה.ה שנה אחת לפחות חלפההצעות במכרז 

 

 רלוונטי[ שאינו ףלמחוק את הסעיחברה ]על ה

 

 ;1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו חוקל )א(ב2בסעיף ו כהגדרת -"בעל זיקה"  *

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***
 ;1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

 
____________ 

 

 
 

 אישור
 
 

 
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי 
שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 

להצהיר את האמת בלבד וכי _______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה 
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יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות 
 ה עליו בפני./תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם

 
 
 
 

 , עו"ד                         
 מ.ר. ___________

 חותמת  

 

 'הנספח 

 תצהיר

 

_____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ______________ ת.ז. 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המציעהנני נותן תצהיר זה בשם __________________________________________ )להלן: " .א
)להלן:  בטחון ולסדר ציבורי בע"מהעירונית ראשון לציון ל חברהשהוא הגוף המבקש להתקשר עם ה

, בהתאם לתקנון ולמסמכי ההתאגדות של "( אני מצהיר/ה כי הנני מורשה חתימה במציעחברהה"
 ומוסמך/ ת לתת תצהיר זה בשם המציע. המציע,

הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה שיש  .א
( השנים שקדמו 5) חמשוזאת ב או שוחד בעבירה הכרוכה באלימות בירות מירמהעימה קלון או בע

 להכנתו של תצהירי זה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .ב

 
  ________________ 
 חתימת המצהיר  

 

 אישור עו"ד
___________(, במשרדי הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. 

שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 
_______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי 

אישרה את נכונות /יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר
 ה עליו בפני./תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם

 

 
 _________________ 

 __________, עו"ד 
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 'ונספח 
 

 לכבוד
 החברה העירונית לבטחון ולסדר ציבורי ראשון לציון

 ג.א.נ.,
 

 )שם המשתתף במכרז( )להלן: "המציע"(                                              - רו"ח/אישור עו"דהנדון:  
 

 כעורך דינו של המציע הנני לאשר בזאת כדלקמן:

 שמו המלא של המציע )כפי שהוא רשום ברשם החברות/רשם השותפויות(: .1
 

  
 

 מס' ההתאגדות של המציע/מס' עוסק מורשה: .2
 

  
 
שמות השותפים הכלליים  -)ובמקרה של תאגיד שהינו שותפות שמות בעלי המניות של המציע  .3

 והמוגבלים( :
 

  
 

 המציע:שמות המנהלים של  .4
 

  
 
 המציע:שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את  .5

 

  
 

 הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את המציע: .6
 

  
 
לבטחון ולסדר ציבורי הגשת הצעה למכרז מס' _____________, אשר פורסם על ידי החברה העירונית  .7

ראשון לציון, שעליה חתמו מורשי החתימה של המציע, וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז וההתקשרות 
בחוזה לביצוען, הינן במסגרת סמכויות המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע, להסכמים 

 שהמציע הינו צד להם, ועל פי כל דין.
 
 
 

___________________________  ______________________ 

 ________________, עו"ד__    תאריך      

 מ.ר. __________________
 
 
 
 

 

 


