מכרז מס' 11/2020

בניית מלתחות במועדון הכפרי עומר
המועצה המקומית עומר מבקשת בזאת הצעות מקבלנים לביצוע העבודות לעיל.
במכרז רשאים להשתתף אך ורק קבלנים הרשומים כחוק במועד הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים
בהתאם לחוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  1969 -לענף  100בסיווג כספי ג 3-לפחות,
בעלי כושר וניסיון קודם לבצע את העבודה.
על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה ,על שיעור ניכוי מס במקור ועל ביצוע
עסקאות עם גופים ציבוריים.
את חומר המכרז ניתן לרכוש במחלקת הגביה ,רק לאחר מסירת שלושת התצהירים ,המצ"ב,
חתומים ומאומתים כדין תמורת  1,000ש"ח שלא יוחזרו.
להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנת ,בסכום של  100,000ש"ח בנוסח שבמסמכי המכרז,
בתוקף עד ליום 23.3.2021
תקופת הביצוע 240 :יום מיום מתן צו התחלת העבודה.
תנאי התשלום הנם :לפי המפורט במסמך ב' -פרק ו'.
מציע אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים במכרז הצעתו תיפסל ולא תובא כלל לדיון.
המועצה שומרת לעצמה הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודות לפי ראות עיניה ובהתאם
לתקציבים שיעמדו לרשותה.
כמו כן שומרת המועצה לעצמה הזכות לפצל את העבודה בין מספר מציעים.
המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.
בעת הדיון בהצעה ,תתחשב המועצה ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את העבודה כפי שהדבר נבחן
מעבודותיו הקודמות.
סיור קבלנים ייערך ביום  06.12.2020בשעה  .10:00היציאה ממחלקת ההנדסה שברח' רותם
בעומר.

השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי סף להשתתפות במכרז .קבלן שלא
ישתתף בסיור הקבלנים ,הצעתו תיפסל על הסף.
ההצעות תוחזרנה לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ,במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד ,עד
ליום 22.12.2020שעה .16.00

בכבוד רב,
פיני בדש
ראש המועצה

מכרז מס' 11/2020

בניית מלתחות במועדון הכפרי עומר
תצהירים בעניין העסקת עובדים זרים ,תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים עם
מוגבלות
תצהיר מס' 1
אני הח"מ_____________________________ ,מס' ת.ז___________________________ .
מרחוב _____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
 .1שמי ,מספר תעודת הזהות שלי וכתובתי הם כאמור לעיל.
 .2אני מגיש תצהיר בשמי/בשם חברת _________________ מס' חברה______________
לצורך התקשרות עם המועצה המקומית עומר.
 .3לא הוצא כנגדי/כנגד החברה האמורה או כנגד בעל זיקה אלי/אל החברה האמורה פסק דין
חלוט ,המרשיע בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א  ,1991 -בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.
לחילופין-
 .4אני /החברה האמורה וכל בעל זיקה אלי/אל החברה הורשענו בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א  ,1991 -אולם
ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות.
לחילופין-
 .5אני/החברה האמורה וכל בעל זיקה אלי/אל החברה הורשענו בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ,1991-אשר
נעברה לפני .1.1.2010
 .6בתצהיר זה:
"בעל זיקה" -
"שליטה" -

מי שנשלט על ידי תושב ישראל ,ואם התושב הוא חבר בני אדם -גם
בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה זו.
כמשמעותה בחוק ניירות ערך התשכ"ה .1968

 .7זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________
חתימת המצהיר
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עו"ד ___________________________
במשרדי ב____________________ מר/גב' ________________________ המוכר/ת לי באופן
אישי/ת בעל/ת תעודת זהות ___________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
הא מת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות
התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו בפני.
___________
חתימת עו"ד

תצהיר מס' 2
אני הח"מ _________________ ,מס' ת.ז _______________.מרחוב ________________
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
 .1שמי ,מספר תעודת הזהות שלי וכתובתי הם כאמור לעיל.
 .2אני מגיש תצהיר בשמי/בשם חברת _________________ מס' חברה____________
("הספק") לצורך התקשרות עם המועצה המקומית עומר.
 .3התקיים לגבי כאמור להלן (נא לסמן):
לא הוצא כנגדי/כנגד החברה האמורה או כנגד בעל זיקה אלי/אל החברה האמורה פסק דין
חלוט ,המרשיע בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  ,1987 -שנעברה אחרי יום 31
באוקטובר .2002
לחילופין-
אני /החברה האמורה ו/או כל בעל זיקה אלי/אל החברה האמורה הורשענו בפסק דין חלוט,
בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  ,1987 -שנעברה אחרי יום  31באוקטובר
 ,2010אולם ,במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה.
לחילופין-
אני/החברה האמורה וכל בעל זיקה אלי/אל החברה האמורה הורשענו בפסק דין חלוט ,בשתי
עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  ,1987 -שנעברו אחרי יום  31באוקטובר
 ,2010אולם ,במועד ההתקשרות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .4בתצהיר זה:
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א-
:1981
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
א .חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;
ב .אם הספק הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
 .1בעל שליטה בו.
 .2חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו
להרכב כאמור של הספק ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם
לתחומי פעולתו של הספק;
 .3מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
ג .אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר,
שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק;
"שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה
בחבר בני אדם;
 .5זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________
חתימת המצהיר
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני עו"ד __________________________
במשרדי ב____________________ מר/גב' _______________________ המוכר/ת לי באופן
אישי /ת בעל/ת תעודת זהות ________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות התצהיר
הנ"ל וחתם/ה עליו בפני.
___________
חתימת עו"ד

תצהיר מס' 3

 -על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  -העסקת אנשים עם מוגבלות.

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

.1

הנני משמש בתפקיד _________________ ב_________________ -
(להלן" :המשתתף")

.2

הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף ואני מצהיר מטעמו כך:

.3

על המשתתף חלה החלופה הבאה מבין אלו שלהלן:

□

חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח -
( 1998להלן" :חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המשתתף.

□

חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן
באופן שלהלן

□

.4

חלופה ( - )1המשתתף מעסיק פחות מ 100 -עובדים.

חלופה ( – )2המשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,ולכן הוא מתחייב לפנות
□
למנכ"ל משרד העבודה הרווחה ,והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך  -לשם קבלת
הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה,
והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה זו ונעשתה עמו התקשרות
שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה ,הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו,
ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם
פעל ליישומן.
המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה
והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם
המועצה (ככל שתהיה התקשרות כאמור)
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר ,)_______ .מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני
מר/גב' _____________ ת.ז ,______________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן
תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
__________________________
חתימה וחותמת

