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 2022 באוקטובר 25
 ' בתשרי תשפ"ג ל

 לכבוד
 מעייני ורוכשי המכרז 

 
 10/2022מכרז פומבי מספר 

 לאספקת מערכות ליבה ממוחשבות בתחומי: הפיננסים, הגביה והאוכלוסין, החינוך, ההנדסה, שכר, 
 משאבי אנוש, נוכחות, רישוי עסקים, ניהול כספי של בתי הספר ומערכות נלוות לעיריית רחובות 

 
 2מס'   ושינויים מסמך הבהרות 

 

   – לחוברת המכרז 6-5הכלליים של המכרז בעמוד לתנאים   4.4ביחס לתנאי הסף הנקוב בסעיף  הבהרה .1
 

כי יש לצרף אסמכתאות והמלצות בנוגע לתוכנות    , מובהר6.10.2022על אף האמור במסמך ההבהרות מיום  
   הבאות:

א' פיננסיות    –  קבוצה  ומערכות  ואוכלוסין  גביה  לניהול  תוכנות  על אספקת  לצרף אסמכתאות המעידות  יש 
 בישראל. ת ות מקומייו לרשו

ב' נשוא   –'  ה- לקבוצות  התוכנות  אספקת  על  המעידות  אסמכתאות  לצרף  ת  יולרשו  הרלוונטית  קבוצההיש 
 ת בישראל.ומקומי 

 
  .מבוטל  – לחוברת המכרז  6לתנאים הכלליים של המכרז בעמוד  4.6תנאי הסף הנקוב בסעיף  .2

 
ימחק סעיף   על  לצירוף    בנוגע לחוברת המכרז,    8לתנאים הכלליים של המכרז בעמוד    6.6בהתאמה,  תצהיר 

 העסקת עובדים. 
 

סידורי    תיקון .3 בעמוד    4למס'  סעיף    20בטבלה המצויה  ב'    17לחוברת המכרז,  הצעת המציע, מסמך  לטופס 
   –למסמכי המכרז 

 
קבוצה א. מערכות פיננסיות גביה  סידורי

 תיאור הפריט   –ואוכלוסין ומערכות נלוות  
כמות  

 משוערת 
המחיר 
  המרבי

ליחידה 
בש"ח  לא  

 כולל מע"מ  
 )לפני הנחה( 

המחיר 
  המינימאלי

ליחידה בש"ח   
 לא כולל מע"מ  

 )לפני הנחה( 

 מוצעהמחיר ה
  ח"ליחידה בש

 מ "מע לא כולל
 

)יש למלא בעט  
 בכתב יד ברור( 

דמי שימוש חודשיים במערכת מימד   4
)מרשם האוכלוסין( לניהול  

אוכלוסיית תושבי רחובות. המחיר  
כולל תוספת עבור כתובת לקטין  

ושימוש בכספת ואינו כולל עדכוני  
קבצים שוטפים )רבעוניים ו/או  

חודשיים שיחויבו בהתאם לעלויות  
 הספק לצד ג' וכנגד הצגת חשבונית(.  

1 Cost+10% Cost+10%  לא למילוי 

 
 יש להגיש את טופס ההצעה המתוקן המצורף למסמך הבהרות זה.

 
מבין קבוצות המערכות    לקבוצה אחת בלבד מציע המגיש הצעה    –  ערבות המכרז  7יחול שינוי ביחס לסעיף   .4

על סך של  ידו,  - שתוגש על, תעמוד ערבות המכרז  (ה'  או   אחת מבין קבוצות א', ב', ג', ד'  ,קרי)  הנקובות במכרז
 למסמך הבהרות זה.   בנוסח המצ"ב₪ )חמשת אלפים שקלים חדשים(,  5,000
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 מתוקן   מסמך ב'

 הצעת המציעטופס 

 עיריית רחובות
 אגף בטחון, חירום, בטיחות, תקשוב, רכש ומוקד עירוני 

 10/2022מכרז פומבי מס'  
 

 לכבוד  
 עירית רחובות 

 א.ג.נ., 
 10/2022טופס הצעת המציע במכרז פומבי מס' 

שבחנתי   .1 לאחר  כי  בזאת  מצהיר   ______________ ת.ז.   / ח.פ.   ____________________ הח"מ  אני 
בזהירות את כל מסמכי המכרז והבנתי את כל תנאי המכרז, החוזה, וכל הנספחים המצורפים לו לרבות  

נוגעים  מפרטים, רשימת מערכות ותתי מערכות, ולאחר שנודעו לי, בעקבות בירורים שערכתי, כל הפרטים ה
הנני מציע בזאת לספק לעיריית    –למתן השירותים נשוא המכרז וכל הגורמים המשפיעים על ביצוע העבודות  

 להלן.   17-21רחובות את השירותים נשוא המכרז כמפורט בסעיפים  

המחירים שנקבתי בהצעתי כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג, הכרוכות   .2
העבודה ומתן השירות עפ"י תנאי המכרז, לרבות רווח, מיסים, ביטוחים, היטלים וכל הוצאה אחרת  בביצוע  

 לא כולל מע"מ. 

הנני מצהיר ומאשר כי קראתי והבנתי היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו, כי הגשתי הצעתי זו על סמך   .3
ות ו/או דרישות שתתבססנה  בדיקתי את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי, וכי אהיה מנוע מלהציג כל תביע 

ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם, ואני מוותר מראש על טענות כאלה;  - על אי
 אני מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות. 

ח האדם והציוד הדרושים  וכ   ,האישוריםשיונות,  י אני מצהיר כי יש לי את המומחיות, הידע, הניסיון, הר .4
לשם מתן השירותים וביצוע העבודות נשוא המכרז והנני מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות  

 ו/או ההתחייבויות עפ"י הוראות המכרז לרבות החוזה ונספחיו.

על ידי הגורמים    הצעתי זו הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות עפ"י מסמכי היסוד שלי והגשתה אושרה .5
 המוסמכים לכך במציע. 

ורק באמצעות מי שמורשה   .6 ידי אך  על  יסופקו  נשוא המכרז  כי העבודות והשירותים  אני מצהיר ומאשר 
 לבצען על פי כל דין ואשר הינו מנוסה ומיומן לצורך העניין. 

רה בחוזה עם כל  אני מצהיר כי הצעה זו מוגשת בתום לב וללא כל תיאום, כל קנוניה, קשירת קשר או חבי .7
 מציע אחר לאותו מכרז. 

ימים מיום קבלת    10אם הצעתי תתקבל, אני מתחייב בזאת לחתום על החוזה המוצע במסגרת המכרז בתוך   .8
דרישת העירייה לכך ולמסור בידיה עובר לחתימת ההסכם את כל המסמכים כנדרש עפ"י תנאי המכרז,  

 צוע החוזה כמפורט במסמכי המכרז.לרבות אישור על קיום ביטוחים וערבות בנקאית לבי

  היה ולא אעשה כן רשאית העירייה לבטל את זכייתי במכרז, לחלט את הערבות המצורפת להצעתי כפיצוי
 קבוע ומוסכם מראש ולהתקשר עם כל ספק או מציע אחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 
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עומד בת .9 הנני  וכי  הינו אמת  נספחיה  על  בהצעתי  כל האמור  כי  הסף הנדרשים במסמכי  הנני מצהיר  נאי 
 המכרז באשר למציעים במכרז.

אני מצהיר כי ידוע לי שביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע   .10
לרשותי אגב ביצוע העבודות ומתן השירותים נשוא המכרז וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות,  

הוראות החוזה מסמך ג' למסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותי על פי חוזה   ואני מתחייב למלא אחר
זה במהימנות ובמיומנות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק לרבות זה הנוגע לצנעת הפרט. אני מצהיר  
וביצוע   זה  במכרז  השתתפותי  עם  בקשר  או  עקב  שברשותי  מידע  כל  להעביר  רשאי  אינני  כי  לי  ידוע  כי 

 ודות/מתן השירותים מכוחו לכל גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה. העב

הנני מצהיר ומאשר כי הצעה זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של   .11
 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.   120

והערבות הבנקאית שצירפתי לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י  לפי דרישת העירייה אאריך את תוקף ההצעה 

 העירייה לשם בחירת הזוכה במכרז.

הנני מסכים ומאשר מראש כי העירייה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש ממני כל הוכחה   .12
לכל גורם  שתמצא לנכון, בדבר כושרי, ניסיוני ורמתי המקצועית ו/או בדבר היכולת הכספית שלי, ואף לפנות  

אחר עמו התקשרתי לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי שהוא רלוונטי  
 להצעתי ולמכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

ידוע לי, כי בביצוע העבודה, על פי מסמכי המכרז, אני מתחייב למלא אחר כל הנהלים הקיימים בעירייה   .13
 ועבודות בתחום המחשוב. לרבות לגבי פעילות שירותים 

- הנני מתחייב לקיים את דרישות אבטחת המידע המופיעות במכרז וכן את חוק הגנת הפרטיות תשמ"א .14
 וכל דין.  2017- ותקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( תשע"ז  1981

לפי   .15 תנאי המכרז  לכל  בהתאם  נשוא המכרז  השירותים  לבצע את  הנני מתחייב  הנדון,  במכרז  אזכה  אם 
 שרשמתי בהצעתי, לשביעות רצונה המלאה של העירייה.   המחיר

 ידוע לי כי:  .16

 .על ההצעה להיות מוגשת על ידי מציע אחד. לא תתקבלנה הצעות ממציעים במשותף .א

בכפוף לאמור לעיל, הצעתו של המציע יכול ותכלול מתן חלק מהשירותים במכרז, ע"י ספק משנה,  

 ואולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של המציע לכל רכיבי הצעתו.  

ניתן להציע הצעות לקבוצת מערכות אחת או יותר ובתנאי שהמציע יציע הצעת מחיר לכל המערכות   .ב
 הנכללות באותה קבוצה. 

  המחיר המירבי ליחידה השימוש החודשיים המוצעים  על ידי בכל אחת מהשורות לא יעלו  על     דמי .ג
ליחידה    המחיר המינימאלי"( ולא יפחתו מ דמי השימוש החודשיים המירבייםבאותה שורה )להלן: "
"(. הצעה שתחרוג מהאמור לעיל תיפסל  דמי השימוש החודשיים המינימאלייםבאותה שורה )להלן: "

 ותה קבוצה שבה נמצאה החריגה ולא תובא לדיון כלל לאותה קבוצת מערכות. לגבי א 
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, וכן  (1מסמך ב)בסכום ההצעה ייכללו כל העבודות, השירותים המערכות והתמיכה כפי שמפורטות ב  .ד
טבלת תוכנה חסרה בתפוקות   - (2מסמך ב)ההתחייבויות להשלים את התוכנה החסרה כפי שמצויין ב

 מהקבוצות אליהן הוגשה הצעתי.המערכת, ביחס לכל אחת 

ג'   .ה המערכות ההנדסיות, העירייה תהא רשאית בהתאם לצרכיה ועפ"י שיקול    -ככל שאזכה בקבוצה 
למחירים   בתמורה  אופציונאליות  עבודות  ההתקשרות  תקופת  במהלך  ממני  להזמין  הבלעדי,  דעתה 

 להלן.    22כמפורט בטבלה שבסעיף 

( נספח משנה  1מסמך ב)ופת ההתקשרות עובדים כמפורט בהעירייה רשאית להזמין ממני במהלך תק  .ו
אחוזים על עלות המעסיק של העובד המסויים, כפי שייקבע על    8', עבורם תשלם העירייה תקורה של  ה

 ידי העירייה. 

אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת ההסתייגויות ו/או הגשת הצעה שלא לפי התנאים,   .ז
 הצעה.יכול שתגרום לפסילת ה

עומדת על דמי שימוש    קבוצה א'הצעתי עבור השירותים והעבודות נשוא המכרז המפורטות המוגדרות כ .17
 חודשיים ללא מע"מ כמתואר בטבלה שלהלן:  

קבוצה א. מערכות פיננסיות גביה  סידורי
 –ואוכלוסין ומערכות נלוות 

 תיאור הפריט

כמות  
 משוערת

המחיר 
 המרבי

ליחידה  
בש"ח  לא 

 כולל מע"מ  
)לפני  

 הנחה( 

המחיר 
  המינימאלי

ליחידה  
בש"ח  לא 

 כולל מע"מ  
)לפני  

 הנחה( 

 מוצעהמחיר ה
לא   ח"ליחידה בש

 מ "כולל מע
 

)יש למלא בעט 
 בכתב יד ברור( 

דמי שימוש חודשיים עבור כל  1
המערכות, העבודות והשירותים 

הכלולים בקבוצה א' )כולל הגביה 
מהחינוך הפורמאלי והלא  

פורמאלי  בלבד(, למעט התוספות 
 להלן 

1 130,000 120,000 

  
דמי שימוש חודשיים במערכת   2

החינוך הפורמאלית והלא  
 פורמאלית בלבד )לא כולל גביה(

1 7,000 6,000 

 
דמי שימוש חודשיים במערכת   3

לניהול מסמכים לכל משתמשי 
המערכת המבוקשת   –הרשות 

 בהתקנה על שרתי העירייה בלבד.

1 3,600 3,000 

  
דמי שימוש חודשיים במערכת   4

מימד )מרשם האוכלוסין( לניהול 
אוכלוסיית תושבי רחובות.  

המחיר כולל תוספת עבור כתובת  
לקטין ושימוש בכספת ואינו כולל  
עדכוני קבצים שוטפים )רבעוניים 

ו/או חודשיים שיחויבו בהתאם 
לעלויות הספק לצד ג' וכנגד הצגת 

 חשבונית(. 

1 Cost+10% Cost+10% א למילוי ל  
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תוספת חודשית עבור כל ערכת   5
עבודה למפקח בגביה ובאכיפה    

המחיר כולל מסופון, מדפסת, 
מתכלים, חבילת תקשורת, פנקסי 

אחוז  10דוחות, ביטוח ואחריות ו 
מכשירים להחלפה )מינימום  

 ערכה אחת(.

6 600 500 

  
דמי שימוש חודשיים במערכת   6

העירייה  לאיחוד וקישור נתוני 
 אותה יפתח הספק.

1 6,000 5,000 

 
עובדים בהתאם לנדרש ע"י   7

( 1במסמך ב)העירייה וכמפורט 
   נספח משנה ה'

לא 
 למילוי 

 לא למילוי  לא למילוי  לא למילוי 

 

עומדת על דמי שימוש    קבוצה ב'הצעתי עבור השרותים והעבודות נשוא המכרז המפורטות המוגדרות כ .18
 חודשיים ללא מע"מ כמתואר בטבלה שלהלן:  

תיאור  –קבוצה ב. רישוי עסקים  סידורי
 הפריט

כמות  
 משוערת

המחיר 
 המרבי

ליחידה  
בש"ח  

לא כולל 
 מע"מ 
)לפני  

 הנחה( 

המחיר 
  המינימאלי 

ליחידה  
בש"ח  לא 

 כולל מע"מ  
)לפני  

 הנחה( 

 מוצעהמחיר ה
  ח"ליחידה בש
 מ "לא כולל מע

 
)יש למלא בעט 
 בכתב יד ברור( 

דמי שימוש חודשיים במערכת רישוי  1
 עסקים

1 2,000 1,500 
  

דמי שימוש חודשיים עבור כל ערכת   2
 פקח במערכת רישוי עסקים

2 720 600 
  

 

עומדת על דמי שימוש    קבוצה ג'הצעתי עבור השרותים והעבודות נשוא המכרז המפורטות המוגדרות כ .19
 חודשיים  ללא מע"מ כמתואר בטבלה שלהלן:  

תיאור  –קבוצה ג. מערכות הנדסיות  סידורי
 הפריט

כמות  
 משוערת

המחיר 
 המרבי

ליחידה  
בש"ח  לא 

 כולל מע"מ  
)לפני  

 הנחה( 

המחיר 
  המינימאלי 

ליחידה  
בש"ח  לא 

 כולל מע"מ  
)לפני  

 הנחה( 

 מוצעהמחיר ה
  ח"ליחידה בש

 מ "כולל מעלא 
 

)יש למלא בעט 
 בכתב יד ברור( 

דמי שימוש חודשיים עבור כל  1
, המערכות לניהול  G.I.Sמערכות ה 

תשתיות והמערכת לניהול תמרורים 
 וועדות תנועה. 

1 30,000 20,000 

  
דמי שימוש חודשיים עבור המערכות   2

לניהול ועדה מקומית לתכנון ולבניה, 
השבחה, מעקב יעודי קרקע, היטלי 

תב"ע וכל יתר המערכות האלפא  
 נומריות נשוא המכרז. 

1 15,000 10,000 
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דמי שימוש חודשיים במערכת   3
 לניהול נכסי העירייה 

1 5,000 4,000  

עובדים בהתאם לנדרש ע"י העירייה  4
  ( נספח משנה ה'1במסמך ב)וכמפורט 

לא 
 למילוי 

 לא למילוי  לא למילוי  לא למילוי 

 

עומדת על דמי    קבוצה ד'רותים והעבודות נשוא המכרז המפורטות המוגדרות כיהצעתי עבור הש .20
 שימוש חודשיים ללא מע"מ כמתואר בטבלה שלהלן:  

קבוצה ד. מערכות שכר, משאבי  סידורי
 –אנוש, נוכחות ובקרת מעסיקים 

 תיאור הפריט

כמות  
 משוערת

המחיר 
 המרבי

ליחידה  
בש"ח  לא 

 כולל מע"מ  
)לפני  

 הנחה( 

המחיר 
  המינימאלי

ליחידה  
בש"ח  לא 

 כולל מע"מ  
 )לפני הנחה( 

 מוצעהמחיר ה
  ח"ליחידה בש
 מ "לא כולל מע

 
)יש למלא בעט 
 בכתב יד ברור( 

תמורה חודשית עבור כל עובד  1
 שיופק לו תלוש ממערכת השכר.

2,000 9.5 7.5 

  
תמורה חודשית כנגד כל עובד  2

ומנוהל  שיופק לו תלוש שכר 
במערכת משאבי אנוש )פנסיונרים 

 לא יכללו במנין עובדים אלה(. 

2,000 3 2.5 

  
תמורה חודשית עבור כל עובד  3

 המדווח נוכחות
1,500 3 2 

 
תמורה חודשית עבור כל עובד  4

שיבוקר באמצעות מערכת בקרת  
 המעסיקים של הספק

1,000 4.2 3.2 

 
עובדים בהתאם לנדרש ע"י   3

( 1במסמך ב)העירייה וכמפורט 
 נספח משנה ה' 

לא 
 למילוי 

 לא למילוי  לא למילוי  לא למילוי 

 

עומדת על דמי שימוש    קבוצה ה'רותים והעבודות נשוא המכרז המפורטות המוגדרות כיהצעתי עבור הש .21
 חודשיים ללא מע"מ כמתואר בטבלה שלהלן:  

קבוצה ה. מערכת כספית לניהול  סידורי
 תיאור הפריט –בתי ספר 

כמות  
 משוערת

המחיר 
 המרבי

ליחידה  
בש"ח  לא 

 כולל מע"מ  
 )לפני הנחה( 

המחיר 
  המינימאלי 

ליחידה  
בש"ח  לא 

 כולל מע"מ  
)לפני  

 הנחה( 

 מוצעהמחיר ה
  ח"ליחידה בש
 מ "לא כולל מע

 
)יש למלא בעט 
 בכתב יד ברור( 

דמי שימוש חודשיים עבור מערכת   1
לניהול כספי של בתי ספר כולל 

מערכת על לניהול הכספי של כל 
בתי הספר, כולל כל הרכיבים 

  -לתשלום  בכרטיסי אשראי 
המחיר לבית ספר ללא תלות 
 בכמות העמדות בבית הספר.

70 220 200 
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מערכות הנדסיות,    – להזמין מהספק הזוכה בקבוצה ג'    רשאית מחירון עבודות אופציונאליות שהרשות   .22
 בתשלום נוסף כקבוע בטבלה להלן.

 מס"ד תיאור העבודה  עלות בש"ח לפני מע"מ

 1 הזנה/עדכון תוכנית קטנה של עד מגרש אחד    427

 2 מגרשים  2-5הזנה/עדכון תוכנית נקודתית בינונית  513

 3 מגרשים  6-11הזנה/עדכון תוכנית נקודתית גדולה  855

 4 מגרשים  12-25הזנה/עדכון תוכנית אזורית  קטנה  1,026

 5 מגרשים  26-50הזנה/עדכון תוכנית אזורית  בינונית  4,105

 6 מגרשים ומעלה  51הזנה/עדכון תוכנית אזורית  גדולה  4,105

 7 הזנה/עדכון תרש"צ  475

 8 עמוד 20הזנה/עדכון נושאית עד  760

 9 הזנה/עדכון תשריט חלוקה  190

 10 הזנה/עדכון של חלקת קדסטר 68

 11 ביטול תוכנית הכוללת כמות בלתי מוגבלת של מגרשים  780

תשלום חודשי עבור, אחריות וביצוע של עדכונים שוטפים של     350

הגיאוגרפיות וזאת שכבת התמרורים במערכות המידע 

בהתאם להחלטות ועדת תנועה. ההחלטות יועברו לספק ע"י  

 העירייה ברמה שבועית. 

12 

 
יקבל   ישויות מערכות הליבה,  בין  ושיתוף מידע  נתונים  ויפתח את המערכת לאיחוד  כי הספק שיזכה בקבוצה א'  יובהר 

 (, החל ממועד עליית המערכת לאוויר בהצלחה. 6תמורה של דמי שימוש חודשיים כמפורט בהצעתו )קבוצה א' שורה 

₪ כנגד פיתוח ותחזוקת הממשקים    1,000שאר הזוכים ביתר הקבוצות )שאינן קבוצה א'(, יקבלו דמי שימוש חודשיים של  

 למערכת איחוד נתונים ושיתוף מידע בין ישויות מערכות הליבה, החל ממועד עליית הממשקים שפיתחו לאוויר בהצלחה. 

 

 

 המציע: ___________________________            תאריך: ______________________  חתימת

 
 

 : פרטי המציע

 שם: _____________________________  מס' זיהוי: _________________________ 

  טלפון: ________________________   כתובת: _________________________ 

 ת דוא"ל: _____________________________________פקס': ______________ כתוב

 שם איש קשר מטעם המציע: ______________ טלפון נייד: ________________________
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 )כאשר המציע הינו תאגיד(:  פרטי מורשי החתימה החתומים בשם המציע

 ______________ שם __________________ ת.ז. _____________ חתימה 

 שם __________________ ת.ז. _____________ חתימה _______________ 

 

 בהגשת הצעה ע"י תאגיד  –אישור עו"ד 

אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ____________________________, אשר רשאים לחתום 

"( וכי חתימותיהם בצירוף חותמת החברה מחייבות את  המציעולהתחייב על פי דין בשמו של ____________ )להלן: "

 המציע לכל דבר ועניין. 

 

 ___________________        __________________ 
 ,עו"ד                   תאריך  

 

 להגשת הצעה ע"י יחיד / שאינו תאגיד  –אישור עו"ד 

"( מאשר המציע ______________________________ )להלן: "אני הח"מ ______________________, עו"ד של 

 בזה כי ביום __________ חתם בפני המציע על הצהרה זו. 

            _________________ 
 ,עו"ד              

 

 

 



 אגף חירום, בטחון, בטיחות, תקשוב ומוקד עירוני  
 

9 

 

 למכרז מסמך ד' 
 

   בהגשה לקבוצה אחת בלבד דוגמת ערבות מכרז
 
 
 

 סניף .................................         לכבוד  
 כתובת הסניף ....................         עירית רחובות  

 טלפון ...............................           2רח' ביל"ו 
 .......... פקס:......................        רחובות  

 
 א.נ., 

 
 

 ערבות בנקאית מס'.  ........................................ הנדון: 

 
( שקלים חדשים  חמשת אלפים)  ₪   5,000  אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1

"(, בקשר  הנערב)להלן: "  __________________  בעל ההצעה"(, שתדרשו מאת  סכום הערבות)להלן: "
מערכות ליבה ממוחשבת בתחומי: הפיננסים, הגביה והאוכלוסין,  לאספקת    10/2022למכרז פומבי מס'  

  החינוך, ההנדסה, שכר, משאבי אנוש, נוכחות, רישוי עסקים, ניהול כספי של בתי הספר ומערכות נלוות
 . עיריית רחובותל

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית  
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:  

או    חודש שלאחריול   15-שהתפרסם ב  2022שנת    יולי"המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש  
 .  במועד סמוך לכך

 רבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  "המדד החדש" לעניין ע
הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי,  

הסכום השווה  למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה    -יהיו הפרשי ההצמדה  
 סודי.  מחולק במדד הי 

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

 
עם דרישתכם    מידאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה   .2

מבלי לעיל  המפורטת  כתובתנו  לפי  אלינו  שתגיע  בכתב  את    הראשונה  להוכיח  חובה  עליכם  להטיל 
 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.  

 
 )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.   5/3/2023ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .3

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.   

 
 . והינה אוטונומית  ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .4

 
 בכבוד רב,                                                 

 
 

           ________ 
 ה ב נ ק                                                                   
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*** 

ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות    עמודים.  01פרוטוקול זה כולל  

ונספחיהם נפרד ממסמכי המכרז, חוזה הקבלנות  , ולא תהיינה לקבלנים כל טענה ו/או הסתייגות  חלק בלתי 

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה, על מלוא נספחיו, גובר על האמור  .  לגביהן

על המשתתף במכרז  .  בעניין  העירייההמכרז, חוזה הקבלנות על מלוא נספחיהם ובפרוטוקולים של    בחוברת

. למען הסר ספק, רק שינויים  ידי המשתתף-כשהוא חתום כדין על  ולצרף את פרוטוקול זה, על נספחיו, להצעת

יחייבו את   בעל העירייהבכתב  שהוא שהועלו  סוג  והבהרות מכל  טיעונים  )ככל שאלה-,  אינם    פה  כלל(  הועלו 

 . העירייהמחייבים את 

 

 לא יחול שינוי.   –ביתר הוראות המכרז 

 

  מסמך ב'   גבי  על  המחיר  הצעת  את  למלא  יש  –  מסמך ב' למסמכי המכרז,  בטופס הצעת המציע  שינוי  לנוכח

 . לעיל המצורף המתוקן

 

 
 

 בכבוד רב,
 
 

 אליצור זרחי 
אגף ביטחון, חירום,  מנהל

 בטיחות, תקשוב ומוקד עירוני
 
 
 
 

 : ______________________________________________  המציעחתימת  
 
 
 

 העתקים: 
 יו"ר ועדת המכרזים ומ"מ רה"ע מר בנצי שרעבי 

 מנכ"ל העירייה מר מאיר דהן
 יועמ"ש עו"ד מיכל דגן 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


