
 

 

מאגר היועצים והמתכננים בתחומי הנדסה בינוי, תשתיות, שיווק וכו' 
החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ 

  
הזמנה להגשת מועמדות להיכלל במאגר מומחים/יועצים 

 
חלק א' - הליך הקמת המאגר 

כללי   .1
החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ להלן ( "החברה")  מעוניינים להקים מאגר לביצוע עבודה מקצועית    .1.1

הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים )להלן: "המאגר" ו/או "מאגר היועצים והמתכננים") שישמש את 
החברה  להזמנת שירותים ו/או עבודות להלן:("עבודה" ו/או "עבודות") בהתאם לצרכיה מעת לעת, בהתאם לשיקול 

דעתה הבלעדי, ובהתאם להוראות הדין, לרבות תקנות המכרזים של רשות החברות הממשלתיות (להלן: "התקנות").  
יובהר, כי על הליך זה לא יחולו דיני המכרזים.   .1.2

יודגש, כי אין בהגשת ההצעות או בהכללת/ רישום המציע במאגר משום הבטחת החברה לחייבה בהזמנת עבודה    .1.3
בכלל, ו/או בהיקף כזה או אחר, בפרט.     

החברה אינה מתחייבת להזמין עבודה מכלל המציעים הרשומים שבמאגר או חלקם. למציע ו/או למציע הרשום לא תהא 
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיירה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך. 

מציע, המבקש להיכלל במאגר, יגיש הצעתו להיכלל  במאגר בהתאם להזמנה זו, על כל האמור בה, באמצעות הגשה    .1.4
וזאת בצירוף כל המסמכים 
והאסמכתאות הנדרשים להוכחת עמידתו במכלול הדרישות שבהזמנה זו, לרבות תנאי הסף והתצהיר הנלווה למסמכים  

תוך ציון מספר ופירוט הקטגוריה הרלוונטית להצעתו. 

 kolkore@akko.org.il  לתא הדוא"ל, שהוקם לשם כך על ידי החברה, בדוא"ל

תשומת לב המציעים, כי המאגר, לרבות מענה להזמנה, ייעשו אך ורק באמצעות הדוא"ל .    .1.5
מציע יכול להגיש הצעה אחת לכל תחום.   .1.6
מציע יכול להגיש הצעה למספר תחומים.   .1.7 

מציע לא יהיה מיזם משותף, קרי שני מציעים או יותר, אשר מבקשים להגיש  הצעה משותפת להזמנה זו.   .1.8
תנאי הסף הקבועים בהזמנה זו מהווים תנאי סף מצטברים לרישום במאגר, ועל המציע לענות על כולם נכון למועד   .1.9

האחרון להגשת ההצעה.    
תשומת לב המציע כי לכל תחום תנאי סף שונים, ועל מציע לעמוד בכל תנאי הסף לכל תחום בנפרד, במקרה והגיש    .1.10

הצעה למספר תחומים.     
מציע שיכלל במאגר, יחתום קודם לקבלת עבודה, על חוזה בתחום הרלוונטי אליו נרשם. החברה שומרת לעצמה    .1.11

את הזכות לערוך שינויים בחוזים בכל עת כפוף לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי, ואלו יחייבו את הרשומים במאגר, 
ולרשומים במאגר לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה לעניין זה. יודגש כי, חתימה על חוזה קודם 

תחילת העבודה, הנה תנאי הכרחי המחייב את המציע הרשום במאגר.  
כן יידרש המציע הרשום לחתום קודם לתחילת עבודתו, כתנאי לביצוע ההתקשרות בינו לבין החברה, על הצהרה    .1.12

בדבר "שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים" בהתאם לנוסח שייקבע על ידי החברה.    
תשומת לב המציע, כי רישום למאגר, מחייב את המציע להגיש הצעה לקבל כל עבודה ו/או כל שירות הנדרש ממנו    .1.13

בתחום המאגר אליו נרשם, לרבות כל היקף התקשרות שהוא, אף אם המדובר בהיקף התקשרות מצומצם. מציע רשום 
שלא יגיש הצעתו משך 3 פעמים בתקופת המאגר – תהא החברה רשאית לגרוע אותו מהמאגר, ולא תהיה לו כל טענה ו/או 

תביעה בגין כך כנגד החברה. 
במסגרת ההתקשרות יבצע המציע הרשום עבודה על פי הוראת החברה ו/או מי מטעמה, שלא על בסיס בלעדיות    .1.14

וללא התחייבות להיקף התקשרות כלשהו, כאמור. יובהר, כי החברה תהא רשאית להתקשר גם עם יועצים שאינם נכללים 
במאגר היועצים, בכל דרך אחרת, ולמציע הרשום לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה מכל מין וסוג 
בקשר לכך. אין בהזמנה זו ובמאגר עצמו כדי להגביל ו/או לצמצם ו/או לפגוע בסמכויות החברה ובשיקול דעתה, לרבות 

בסוגי ובאופני ההתקשרויות המוקנות לה על פי דין. 
החברה שומרת לעצמה הזכות לחזור בה בכל עת, מהליך הקמת המאגר, להאריך המועדים להגשת ההצעות, לפרסם    .1.15

הזמנה חדשה ו/או לשנותה, לרבות מתנאיה, להוסיף או להפחית תחומים או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון, לרבות 
יציאה למכרז פומבי בתחומים הכלולים במאגר. 

כן שומרת לעצמה החברה את הזכות הבלעדית, בהתאם לשיקול דעתה, להוסיף, לרענן, ולעדכן בכל עת שתחפוץ, את    .1.16
תנאי הסף למאגרים, וכן לשנות את מספר המציעים הרשומים הכלולים במאגר. בהגשת הצעה מצהיר המציע כי אין לו 

ולא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי  החברה בגין כך, וכי הוא מסכים לאמור לעיל. 
עוד יוער בהקשר זה, כי ככל ובסופו של יום יהיו מספר מציעים רשומים מצומצם/ דל לתחום מסוים במאגר, שומרת    .1.17

עצמה החברה את הזכות לצאת בהליך נוסף/אחר של הזמנה לאותו התחום, ולחילופין, ככל ויהיו מספר רב של מציעים 
רשומים - לצאת בהליך נוסף לאותם מציעים רשומים לצמצומו, והכל כפי שתמצא החברה לנכון, כפוף לשיקול דעתה 

הבלעדי, ולמציע ו/או למציעים הרשומים לא תהנה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כך. 
המאגר הינו תקף למשך שנה, ואולם החברה רשאית בכל עת, לקצר או להאריך תקופה זו וכן לעדכנה בכל עת,    .1.18

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות הדין.    
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הודעה על הכללת מציע במאגר וסיווגו לתחומים, תישלח למציע ותפורסם על פי כל דין, כפי   שתמצא החברה לנכון,    .1.19
ולמציע הרשום לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין כך.    

 
הגדרות ופרשנות   .2

כותרות הזמנה זו, על כלל סעיפיה, לא תשמשנה לפרשנות ההזמנה ו/או מהליך הקמת המאגר והפעלתו, וכל מטרתן נועדה 
לנוחות הקריאה בלבד. 

מילים הבאות ביחיד כוללות את הרבים, ולהיפך. מילים הבאות בזכר כוללות את הנקבה, ולהיפך, והתייחסות לבני אדם 
משמעה גם התייחסות לתאגידים בהתאם  להקשרם של הדברים. 

 
לוחות זמנים:   .3

 kolkore@akko.org.il שאלות הבהרה - שאלות הבהרה תוגשנה לא יאוחר מיום 01.09.2021 באמצעות דואר אלקטרוני  .3.1
אין החברה מתחייבת להשיב על כל השאלות שתוגשנה. רק תשובות החברה שתינתנה בכתב, תחייבנה את המציעים. 
התשובות תפורסמנה אך ורק באתר האינטרנט של החברה. על המציעים בלבד האחריות לעקוב ולהתעדכן אחר פרסומי 

החברה בנושא באתר. 
יוער, כי עצם הגשת ההצעה הינה למעשה הצהרת המציע כי קרא והבין את ההזמנה על ההבהרות שלה, ככל ותפורסמנה, 
וכי הוא מאשר את כל האמור בהזמנה על ההבהרות שלה, ושהן מחייבות אותו לכל דבר ועניין, והינן חלק בלתי נפרד 
מהזמנה זו. עצם הגשת הצעה להזמנה תחשב כוויתור מראש של המציע על כל טענה בקשר לתנאי ההזמנה על נספחיה 

והבהרותיה, והוא מצהיר בכך כי הם ברורים ומובנים לו ומקובלים עליו. 
מועד אחרון להגשת הצעות - הצעות תוגשנה עד ליום 10.10.21 באמצעות הדוא"ל של החברה בלבד. הצעות    .3.2

שתתקבלנה לאחר מועד ההצעות לא תיבדקנה ולא תדונה.    
דחיית מועדים – החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים הקבועים בהזמנה זו, לרבות המועד האחרון    .3.3

להגשת ההצעות.    
החברה שומרת על זכותה  להוסיף יועצים ומומחים בתחומים השונים שיקדימו לשלוח את מועמדותם    .3.4

עוד לפני המועד  המצוין בסעיף 3.2. למאגר הקיים.    
 

הגשת ההצעות   .4
 .kolkore@akko.org.il הצעות תוגשנה כאמור, במערכת הממוחשבת של החברה בלבד בכתובת הדוא"ל  .4.1

יש לצרף את כל המסמכים והאישורים הדרושים לענות על תנאי ההזמנה לרבות תנאי הסף במלואם, לכל תחום בנפרד. 
הצעה שאינה תהא שלמה, קרי שלא ימולאו כל המסמכים הנדרשים לאותו התחום, ו/או שלא יצורפו כל  המסמכים, 

עלולה להביא לפסילת הצעתו. 
כל מציע יסרוק ויצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לתחום שאליו נרשם, כשהם כולם מעודכנים למועד   .4.2

האחרון להגשת ההצעה, לרבות המסמכים הבאים : 
תעודת עסק מורשה/ תאגיד /חברה/שותפות( לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו - 1971.)   .4.2.1

תצהיר מורשה החתימה במציע על החלטת התאגיד לרישום למאגר הכולל הצהרה על אמיתות הנתונים לרישום למאגר   .4.2.2
ועמידת המציע בכל תנאי הסף, וכן אישור עו"ד בדבר זכויות/ מורשי החתימה בתאגיד, ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים 

ציבוריים, התשל"ו- 1976 ' בפורמט המצ"ב כנספח 1 להזמנה זו.  
אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, ואישור ניכוי מס   .4.2.3

במקור. 
תעודת תואר/ים אקדמי/ים / השכלה רלוונטית.   .4.2.4

רישיון בר תוקף הנדרש על פי דין לעסוק בתחום הקשור לנושא ההתקשרות, וכן אסמכתא על רישום בכל מרשם המתנהל   .4.2.5
על פי דין והצריך לתחום ההתקשרות בהתאם לדרישה בתנאי הסף , וכל אלו נכון זאת למועד האחרון להגשת ההצעה. 

המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההזמנה ו/או כל מסמך אחר הנדרשים להזמנה זו, להוסיף להם או למחוק בהם,   .4.3
להסתייג מהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי. 

כל שינוי, הוספה, מחיקה או התניה, עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה לא יהיה להם כל תוקף.  
כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ובהגשת הבקשה הנה על המציע בלבד, והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הכנת   .4.4

ו/או הגשת הצעתו להיכלל במאגר. 
השלמת מסמכים ו/או בקשה להבהרות החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש, בכל עת,   .5
מכל אחד מהמציעים  או ממי שאושר לרישום במאגר, להשלים כל מסמך ו/או מידע, ובכלל זה אישורים ו/או המלצות 
ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות, בין אם היו אלו כלולים בהזמנה זו ובין אם לאו, לרבות 
אלו הקשורים בעמידתו של המציע ו/או המציע הרשום בתנאי הסף שנקבעו בהזמנה ו/או במסמך ההבהרות. כן שומרת 

לעצמה החברה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את הפרטים אשר נמסרו על ידי  
המציע בהצעתו לרישום למאגר, הן מהמציע עצמו והן באמצעות פנייה לצד ג', והכל ככל שתמצא החברה לנכון. 

יש להשלים ולהבהיר את שנתבקש על ידי החברה, תוך פרק הזמן שקבעה החברה בפנייתה. ככל ולא יעשה כן, רשאית 
החברה לגרוע מציע מרישומו במאגר או לפסול הצעתו של מציע שטרם נרשם במאגר, ולמציע או למציע הרשום לא תהא 

כל טענהו/או תביעה בגין כך.  
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פסילת הצעות   .6
מבלי לגרוע בסמכויות החברה על פי דין, היא תהא רשאית לפסול הצעות ככל והמציע לא עומד בכל תנאי הסף לאותו 
התחום, ככל וההצעות תמצאנה חסרות, מוטעות, בלתי סבירות, תכסיסניות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על 
הבנה מוטעית של המאגר או תחום בו, זולת אם החליטה אחרת. אין באמור לעיל, כדי לגרוע מזכותה למחול על פגמים 

בהצעה. 
כן תהא החברה רשאית לפסול מציעים ו/או מציעים רשומים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות עקב טענות בדבר טיב 
ואיכות העבודה של החברה עם אותו מציע; ניגוד עניינים לרבות חשש לניגוד עניינים של המציע עם העבודה נשוא המאגר; 
מציע המצוי בהליך פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ו/או הוטל עיקול על 
רוב נכסי המציע הרשום או על נכסים מהותיים שלו; מציע שנגדו ו/או נגד מי ממנהליו מתקיימת חקירה פלילית ו/או 

קיימת הרשעה פלילית, וכל שיקול אחר. 
 

חלק ב' - המאגר 
מנגנון חלוקת העבודה   .7

מציע רשום יהא זה שעמד בכל התנאים שנקבעו בהזמנה זו לרבות כל תנאי הסף.   .7.1
הזמנה זו אינה מהווה הזמנה להשתתף בהליך קבלת הצעת המחיר.   .7.2

הפעלת המאגר, לרבות הליך הפנייה לקבלת הצעת מחיר, תעשה בהתאם לתקנות המכרזים לאחר פנייה תחרותית למספר   .7.3
מציעים (כולם או חלקם) כפי שהחברה תמצא לנכון לפנות אליהם, בהתאם להוראות הדין ולשיקול דעתה הבלעדי של 

החברה. 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בבחירת פנייה למציעים הרשומים במאגר, יינתן דגש בין היתר, לעומסי העבודה של המציע   .7.4
הרשום במאגר, ביכולתו לביצוע העבודה, לכישוריו ולניסיונו, לאופי הייחודי של העבודה, למיקום הגיאוגרפי, לזמינותו 
לעבודה, להיקף עבודות דומות שבוצעו על ידו, ליתרונות יחסיים של המציע הרשום על פני יועצים אחרים רשומים, 
לעבודה המשכית, וכן לכל קריטריון אחר שתמצא החברה כחיוני ו/או נדרש לביצוע העבודה, והכל על פי שיקול דעתה 

הבלעדי של החברה. 
ככלל, תימסר העבודה למציע רשום, שנעשתה פנייה אליו, ושהצעתו המשוקללת הייתה ההצעה הטובה ביותר בהתאם   .7.5

לקריטריונים (איכות ומחיר)  שיוגדרו מראש על ידי החברה בבקשה לקבלת הצעת מחיר. 
הפנייה למציעים רשומים כמו גם קביעת הקריטריונים לבחירת ההצעה הזוכה, יעשו באופן המעניק את מירב היתרונות   .7.6

לחברה . 
יוער, כי במקרים בהם נדרש המשך טיפול בגין עבודה שכבר נמסרה למציע רשום ו/או בגין עבודה נלווית לאותה העבודה,   .7.7
אזי החברה שומרת על זכותה להחליט שבנסיבות העניין מירב היתרונות לחברה הינן לביצוע המשך העבודה ו/או העבודה 

הנלווית על ידי אותו מציע רשום, באופן שמאיין הכדאיות בפנייה חדשה לקבלת הצעת מחיר. 
במקרים בהן שיקלול ההצעות תהנה זהות, שומרת לעצמה החברה את הזכות להורות על עריכת הגרלה או לקיים הליך   .7.8
תחרותי נוסף בין המציעים הרשומים שזכו לאותו הניקוד. כן שומרת לעצמה החברה את זכותה לנהל משא ומתן, בכפוף 

לכל דין.  
 

שינויים במאגר   .8
החלטה על צירופו או אי צירופו של מציע למאגר או גריעתו מהמאגר נתונה לשיקולה הבלעדי של החברה.   .8.1

החברה רשאית בהתאם לצרכיה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לעדכן/ לרענן המאגר מעת לעת ובכלל זה לצרף  למאגר   .8.2
תחומים חדשים ו/או להרחיב רשימת המציעים הרשומים, וכן לצמצם התחומים או אף לגרוע חלק מהם. 

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 1.11 ,1.12 ו- 6 דלעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגרוע מהמאגר מציע רשום    .8.3
       באחד או יותר מהמקרים הבאים: 

8.1.1.  אינו עומד בתנאי הסף לתחום בו הוא רשום, לרבות שלילת רישיונו המקצועי. 
8.1.2.  הפר חובת נאמנות שלו כלפי החברה. 

8.1.3.  הפרת הוראות מהזמנה זו ו/או מהחוזה שלו עם החברה ו/או כל עילה אחרת שבדין. 
8.1.4.  מציע רשום הגיש בכתב לחברה בקשה מנומקת להסרתו מהמאגר, ובקשתו נענתה בחיוב על ידי החברה. 

המציע הרשום חייב לעדכן את החברה בכל שינוי במבנה האירגוני של המציע הרשום ו/או בכל שינוי שיש בו להשפיע    .8.4
על רישומו במאגר, ובכלל זה שינוי שחל אצלו ביחס לתנאי הסף כולם ו/או חלקם, והכל כפי שמפורט בהזמנה זו.  

 
תנאים לקבלת עבודה   .9

תנאי לקבלת עבודה מהחברה למציע הרשום במאגר הנה חתימתו על חוזה עם החברה, והמצאת כל הנדרש מאת החברה   .9.1
להתקשרות לרבות מסמכים דקלרטיביים עדכניים, אישורי ביטוח מתאימים, כתב ערבות, הצהרה בדבר "שאלון לאיתור 

חשש לניגוד עניינים" על פי הנוסח שייקבע על ידי החברה. 
אין בהגשת הצעה להזמנה זו, כמו גם בחתימה של המציע הרשום על חוזה עם החברה, לחייב את החברה לספק למציע   .9.2
הרשום עבודה בהיקף כלשהו, ו/או לחייבה לביצוע העבודה באמצעות המציע הרשום בלבד, ו/או לפגוע  בסמכויות ששמרה 

לעצמה לשנות מתנאי המאגר, אופיו וטיבו – והכל כפי שפורט בהזמנה זו. 



 

 

בסמכות החברה לבחון מעת לעת את עבודתו של המציע הרשום על תוצריו, והמציע הרשום מתחייב לשתף פעולה עם   .9.3
החברה בכל עת שיידרש לכך. יותר לציין, כי התרשמות החברה ומסקנותיה תהוונה בחינת המשך ההתקשרות של החברה 

עם המציע הרשום לעתיד לבוא, ובכלל זה המשך רישומו במאגר. 
 

שונות   .10
סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור להגשת הצעות למאגר היועצים  זה הינה בבתי המשפט המוסמכים בחיפה. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

נספח א' להזמנה  
תצהיר מורשה החתימה במציע 

 

בהקשר לרישום למאגר יועצים ומתכננים של החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ  ובהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 
 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  ת.ז. _______________ _______________התשל"ו-  1976 , אני הח"מ

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
_ שהוא ______________ מספר מזהה ___________________הנני נותן תצהיר זה בשם 

המציע (להלן: "המציע")  המבקש להירשם במאגר של החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ  (להלן: "החל"פ") .   
לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בהתאם להוראות הדין, לרבות המתחייב 
מתקנות המכרזים של רשות החברות הממשלתיות , וחוזר מנכ"ל אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה, לחתום ולהתחייב 

בשם המציע בכל הקשור להגשת הצעת המציע לרישום למאגר. 
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו ברישום למאגר מולאו לאחר קריאה בעיון ובחינה זהירה של כל מסמכי הרישום למאגר 

ודרישותיו.  
אני מצהיר כי כל מסמכי הרישום על דרישותיו מובנים והמציע בעל היכולת, הידע והכישורים המקצועיים, המיומנות, הוותק, 
הניסיון, וכל הנדרש גם על פי דין לביצוע כל אחד מדרישות הרישום למאגר לתחומים שנרשם המציע, וזאת בצורה המקצועית 
ביותר. כל הפרטים שבהצעת המציע לרישום למאגר נבדקו, והם מלאים, נכונים, אמיתיים ותקפים נכון למועד חתימתי על 

תצהיר זה. 
אני מצהיר כי המציע עומד בכל התנאים הנדרשים לרישום למאגר, לתחומים שהוגשה הצעתו, לרבות תנאי הסף בכלל, ואלו 

המקצועיים (השכלה, וותק וניסיון וכו') , בפרט. 
ידוע לי כי החברה תוכל לאמת את הפרטים אשר נמסרו על ידי המציע בהצעתו לרישום למאגר, ככל שתמצא לנכון, וכי ידוע לי 

שלחברה  שיקול הדעת הבלעדי האם לגרוע מציע מהמאגר. 
ידוע לי שככל ובקשר לרישום למאגר ו/או בקשר להזמנת עבודה על ידי החברה, תעלה אצל המציע האפשרות לחשש לניגוד 
עניינים של המציע ו/או מי שיועסק/ו על ידי המציע אצל חברה בהקשר של המאגר, יובא הדבר מיד לידיעתה של החברה, אשר 

תהא רשאית לגרוע המציע מהמאגר ו/או לא לפנות למציע ו/או לא למסור עבודה למציע, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
ידוע לי שאין בבקשה לרישום למאגר ו/או ברישום למאגר משום התחייבות החברה  לחייבה בהזמנת עבודה בכלל, ו/או בהיקף 

כזה או אחר, בפרט, מהמציע, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה  מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך. 
בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 

1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). 
אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים 
זרים ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) , התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין 
עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות 

החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. 
 

המציע הינו תאגיד /עוסק מורשה הרשום בישראל.  
(סמן X במשבצת המתאימה) 

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות להלן: ( "מועד להגשה") מטעם   �
המציע לרישום למאגר היועצים והמתכננים של החל"פ .    

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 לא חלות על המציע.  �

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.  �
(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת 

המתאימה): 

המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.  �

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

המציע מתחייב כי ככל שייחתם עמו חוזה לאחר רישומו למאגר יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה   �
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 , ובמקרה 

הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. 

המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף �  
9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (רק 
במקרה שהמציעה התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו). המציע מתחייב להעביר העתק 
מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות. 

 

תוכן תצהירי דלעיל אמת. 
 

זה שמי, להלן חתימתי ו
 

 ____________________    ____________________      ____________________ 
חתימה וחותמת    שם     תאריך          




