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עיריית סח'נין
הזמנה להיכלל במאגר קבלנים ו/או ספקים
עיריית סח'נין מודיעה בזה על כוונתה להקים מאגרי קבלנים ו/או ספקים בתחומים שונים וזאת לצורך
התקשרויות הפטורות ממכרז בהתאם להוראות תקנה  )3(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח -
( ,1987להלן" :התקנות") ,ו/או התקשרויות במכרז זוטא בהתאם לתקנה  8לתקנות.
את הבקשה והתנאים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה תחת הלשונית מכרזים בכתובת:
www.sakhnin.muni.il
או דרך הדוא"ל בכתובת:
abedsahly89@gmail.com
בכבוד רב
מאזן גנאים
ראש העירייה
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بلدية سخنين
دعوة لالنضمام لمخزون المقاولين والمزودين
تعلن بهذا بلدية سخنين عن عزمها تشكيل قائمة تضم مقاولين ومزودين في شتى المجاالت لغرض التعاقد لتنفيذ اعمال
او تزويد بضائع بدون مناقصه بموجب البند  )3(3ألنظمة البلديات (مناقصات)  1987أو بمناقصه مصغرة حسب
البند  8ننفس االنظمة.
يمكن إنزال الطلب والشروط المطلوبة من موقع البلدية على االنترنت في خانة المناقصات حسب العنوان:
www.sakhnin.muni.il
اوعن طريق البريد االلكتروني بالعنوان:
abedsahly89@gmail.com

مع االحترام
مازن غنايم
رئيس البلدية
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עיריית סח'נין

הזמנה להיכלל במאגר קבלנים ו/או ספקים
עיריית סח'נין מודיעה בזה על כוונתה להקים מאגרי קבלנים ו/או ספקים בתחומים שונים וזאת לצורך
התקשרויות הפטורות ממכרז בהתאם להוראות תקנה  )3(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח -
( ,1987להלן" :התקנות") ,ו/או התקשרויות במכרז זוטא בהתאם לתקנה  8לתקנות( .להלן" :המאגר").
 .1כללי
.1.1

עיריית סח'נין (להלן  " :העירייה ") מקימה מאגר קבלנים ו/או ספקים בתחומי עיסוק
שונים  .מטרת המאגר היא ריכוז של קבלנים ו/או ספקים בתחומים שונים לקראת
התקשרויות בפטור ממכרז ו/או במכרז זוטא הכל בהתאם לתקנות .למען הסר ספק לא
מדובר במאגר יועצים על פי תקנה .)8(3

.1.2

העירייה מזמינה בזאת מועמדים העונים על תנאי הסף ,כל אחד בתחומו ,שלהלן ,להגיש
מועמדות להיכלל במאגר של העירייה .

.1.3

יובהר ,כי לצורך רישום במאגר הספקים על המעוניינים לצרף את כל האישורים
הנדרשים עפ"י חוק לכל תחום ולצרף את כל הסיווגים הרלוונטיים.

.1.4

הבחירה מתוך המאגר וההתקשרות עם העירייה יעשו על העירייה.

.1.5

עוד יובהר ,כי רישום במאגר אינו מהווה בשום פנים ואופן סוג של התקשרות עם
העירייה ואין ברישום זה שום התחייבות להתקשרות עתידית כלשהי .כמו כן
ההתקשרות עם הקבלנים והספקים הינה בכפוף להוראות כל דין.

 .2תנאי סף לקבלנים
.2.1

המועמד הינו תאגיד או יחיד ,עוסק מורשה/עוסק פטור הרשמים כדין בהתאם להוראות
חוק מס ערך מוסף התשל"ו – .1975

.2.2

ברשותו אישור ניהול ספרים בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו
 1976והתקנות על פיו

.2.3

ככל שמדובר בעבודה שהיא עבודת הנדסה בנאית על המועמד להיות קבלן רשום בפנקס
הקבלנים בעל סיווג באחד או יותר מהסיווגים המנויים בחוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,תשכ"ט 1969-והתקנות מכוחו.
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.2.4

על המועמד לצרף לבקשתו תיאור תמציתי או פרופיל עסקי וכן יש לצרף  .1תעודת עוסק
מורשה .2 .אישור ניהול ספרים .3 .אישור ניכוי מס במקור בתוקף .4 .רישיון קבלן
בתוקף .5 .תעודת התאגדות ככל שמדובר בתאגיד.

.2.5

בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתחום בו הוא מתמחה.

 .3תנאי סף לספקים מתחומים שונים אחרים
.3.1

המועמד הינו יחיד או תאגיד או עוסק מורשה  /עוסק פטור הרשומים בהתאם להוראות
חוק מס ערך מוסף התשל"ו – .1975

.3.2

ברשותו אישור ניהול ספרים בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו
 1976והתקנות על פיו.

.3.3

המועמד הינו בעל ניסיון של  2שנים לפחות בתחום אליו הוא מבקש להירשם.

.3.4

בעל רישיון עסק בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים תשכ"ה –  1968ו/או צו רישוי
עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,תשנ"ה – .2013

 .4מסמכים שיש לצרף לבקשה:
על המועמד להגיש את המסמכים הבאים:
.4.1

באם המועמד הינו תאגיד :העתק תעודת רישום התאגיד וכן אישור רואה חשבון או
עורך הדין של התאגיד בדבר המוסמכים לחתום בשם התאגיד .

.4.2

באם המועמד הינו שותפות יצרף המועמד את רשימת השותפים .

.4.3

באם המועמד עוסק מורשה יצרף המועמד אישור על היותו עוסק מורשה ואישור עו"ד
או רו"ח בדבר המוסמכים לחתום בשמו .

.4.4

פרטי המשתתף ואישור זכויות חתימה בנוסח המצ"ב כנספח ב' .

.4.5

אישור בר תוקף  ,לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו  ,1976-המעיד כי המועמד
מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק ,ובכלל זה תעודת עוסק
מורשה ,אישור מס הכנסה לניכוי מס במקור ,אישור ניהול ספרים וחשבונות .כן יש
לחתום על התצהיר המצ"ב כנספח ג' ,וההצהרה בדבר קרבה משפחתית נספח ד'.

.4.6

תעודת/רישיונות וכיו"ב ,ככל שישנם בתחום הרלוונטי וככל שאלה נדרשים על פי דין .
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.4.7

תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין ,לעניין שמירה על דיני העבודה בנוסח המצ"ב
כנספח ד'  .אם המועמד הינו תאגיד יחתום על התצהיר אחד ממורשי החתימה .

.4.8

באם המועמד הינו קבלן ,אישור רישום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט. 1969-

.4.9

ועדת המכרזים של העירייה (להלן" :הועדה") תהיה רשאית לבדוק את התעודות
והמסמכים אשר יוצגו לפניה וכן לדרוש מהמועמדים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או
הבהרות נוספות ו/או השלמות לשביעות רצונה .לא המציא המועמד פרטים ו/או
מסמכים כאמור ,ייחשב כמי שסירב לעשות כן ,והעירייה תהא רשאית לפסול את הצעתו
על הסף ללא נימוקים .רק קבלנים וספקים העומדים בתנאי הסף ויש ברשותם את
המסמכים והאישורים הנדרשים יוכלו להיכלל במאגר .

 .5אופן הגשת ההצעות:
.5.1

את הבקשות להגיש באופן אישי בצרוף טופס בקשה להצטרפות המצורף כנספח א' לידי
מנכ"ל העירייה מר קאסם אבו ריא עד ולא יאוחר מיום  28/2/2018בימי העבודה
הרגילים של העירייה ,בימי ב' עד ה' עד השעה  ,15:00ובימי שבת עד השעה .13:00

.5.2

ניתן להגיש את הבקשות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת:
kasim@sakhnin.muni.il

.5.3

ניתן גם לשלוח בקשות בדואר רשום לכתובת:
עיריית סח'נין
לידי מר קאסם אבו ריא
ת.ד ,35 .סח'נין .308100

.5.4

לא ניתן להגיש בקשות בפקסימיליה.

.5.5

האחריות על אישור קבלת הבקשה חלה על המועמד.

.5.6

המאגר יהיה פתוח לעיון הציבור .כל קבלן או ספק רשאי לבקש מהעירייה לצרפו למאגר
בכל עת .הועדה תתכנס אחת לתקופה ,בהתאם לנהליה ותדון בכל בקשה .

.5.7

באם החליטה הועדה שלא לצרף קבלן או ספק כאמור לרשימה  ,ו/או החליטה למחוק
קבלן או ספק מהרשימה ,תעביר הודעה מסודרת בכתב לאותו קבלן או ספק .
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נספח א'
תאריך ___________ :

לכבוד
עיריית סח'נין

טופס בקשה להצטרפות למאגר הקבלנים והספקים של עיריית סח'נין
הנני מבקש להיכלל במאגר של עיריית סח'נין בתחום ___________________
פרטי המבקש:
שם המבקש.
ח.פ / .ת.ז.
כתובת מלאה

רחוב
עיר
מיקוד
תא דואר

טלפון
פקס
דואר אלקטרוני
תחום המומחיות:
__________________________________________
ניסיון בתחום _______ שנים .
הנני מתחייב לעדכן את העירייה במידה ויחולו שינויים כלשהם הקשורים לרישומי במאגר
הנני מצרף לבקשה זו את כל המסמכים הנדרשים ומאשר את נכונות הפרטים לעיל.

____________
תאריך

____________________
שם מורשה החתימה

___________
חתימה

_____________
חותמת
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נספח ב'
פרטי המציע ואישור זכויות חתימה
פרטי המציע
שם המציע :

___________________________________

כתובת :

___________________________________

טלפון :

___________________________________

דוא"ל :

___________________________________

שם איש קשר :

___________________________________

תפקיד איש הקשר __________________________________ :
אישור זכויות חתימה
(כאשר המבקש הינו חברה )
אני הח"מ ,עו"ד ____________________ מרחוב ______________ מספר רישיון __________,
המשמש כיועץ משפטי של המציע ,מאשר בזה כי מר _________________ ת.ז______________ .
ומר ___________________ ת.ז ____________________ .אשר חתמו על "הצהרת המציע"
הנ"ל בפני וכן על כל יתר מסמכי ההצעה שמטעם חברת ___________________ (להלן" :המבקש"),
הינם מוסמכים לחתום מטעם המציע על כל מסמכים הללו ,וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי המציע,
בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו ,להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על כל המסמכים הללו,
באופן שחתימת כל אחד מהם בנפרד /שניהם יחדיו (מחק את המיותר) ,בצירוף חותמת החברה או
שמה המודפס ,תחייב את החברה לכל דבר ועניין .
חתימה וחותמת של עורך הדין

______________

נספח ג'

תאריך

______________
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תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  ,התשל"ו – 1976
אני הח"מ ___________  ,נושא/ת תעודת זהות מס" _____________ מכתובת __________  ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן  ,מצהירה בזאת
כדלקמן :
הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  ,התשל"ו – ( 1976להלן "חוק עסקאות גופים
ציבוריים ")  ,כחלק מבקשתי להיכלל במאגר הקבלנים ו/או הספקים של עיריית סח'נין.
 .1למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים .
 .2עד מועד התקשורת אני הח"מ ובעל זיקה אלי  ,כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים  ,לא הורשענו
ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 1987להלן "( :חוק שכר מינימום ") ו/או לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחות תנאים הוגנים ) ,התשנ"א – ( 1991להלן" :חוק
עובדים זרים ".
 .3לחילופין  ,אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום
ו/או חוק עובדים זרים – במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה .
 .4הנני מצהיר כי זהו שמי  ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .
_________________
חתימת המציע

_____________
תאריך
אישור

אני הח"מ עו"ד ________ מאשר/ת בזאת כי ביום ______________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
_________________ מר/גב ___________ אשר זיהה /זיהתה עצמו /עצמה באמצעות ת.ז
מס"_____________ {במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה :המשמש בתפקיד
_________במציע והמוסמך /כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה }
ולאחר שהזהרתיו/יה כי עלו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה  /תהיה צפוי/ה לעונשים הקובעים בחוק אם
לא יעשה /תעשה כן  ,אישר/ה את נכונות תצהיר /ה דלעיל וחותם /מה עליו בפני .
______________________
חתימה וחותמת עו"ד
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מסמך ד'
הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
לכבוד
עיריית סח'נין
א.ג.נ,.
 .1הנני מצהיר בזאת כי עיריית סח'נין הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 .1.1סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
לחוזה או לעסקה עם העירייה ,לעניין זה" ,קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 .1.2כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
"חבר מועצה – חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו (ראה
הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף ( )1( 1ב) ו( 2 -ג) (ב)".
 .1.3סעיף (174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או
על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשם חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת
למענה".
 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 .2.1בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ,ואף לא מי שאני
משמש לו סוכן אך שותף.
 .2.2אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על שערה אחוזים
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד
אחראי בו.
 .2.3אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.
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 .3ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את בקשתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.
 .4אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.
 .5אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א' ( )3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר
ההתקשרות לפי סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

שם המבקש ______________ :חתימת המבקש_____________ :
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סח'נין ,מיקוד  ,3081000ת.ד35 .

בנייה :ענף ראשי
עפר ,חיצוב ופיצוץ
)חניה פיתוח חצרות (שבילים ,מדרכות ,גידור ומקומות
כלונסאות וקידוחים
)כלונס בסלע (מיקרופיל
בטונים ,בניית שלדים
שיפוצים
עבודות אבן וחיפוי חוץ
דריכת בטון באתר
איטום מבנים
הרחבת מבנים
בנייה טרומית
קונסטרוקציות פלדה
חשמלאות
מתקני מיזוג אוויר
מתקני הסקה וחימום
מתקני קירור
מעליות ומדרגות נעות
)מתקני תברואה ובורות שופכין (אינסטלציה סניטרית
מתקני אנרגיה סולרית
פלסטי מכלים טרומיים (ברכות ממגורות) ממתכת או מחומר
ברכות מים
תשתית ופיתוח ,ענף ראשי :כבישים
עפר ,חיצוב ,פיצוץ וקידוחים
עבודות אספלט
מסועות בטון
הנחת קווי תקשורת
הנחת קווי חשמל
הנחת קווי ביוב ,ניקוז ומים
תאורת כבישים ורחובות
התקנת רמזורים
גשרים :ענף ראשי
בטונים ובטון דרוך לגשרים
קונסטרוקציות פלדה לגשרים
כלונסאות וקידוחים לגשרים
ענף ראשי :ביוב ,ניקוז ומים
הנחת צינורות
תיעול וביוב
טורבינות ותחנות שאיבה ,ענף ראשי :משאבות
נמלים :ענף ראשי
רציפים
סוללות ושוברי גלים
הרחקת סלעים תת-מימיים
קידוחים ימיים
ענף ראשי :ממגורות ,מגדלי מים וארובות
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עדכון סכומים בענייני מכרזים עפ"י המדד שפורסם ביום

סח'נין ,מיקוד  ,3081000ת.ד35 .

15.12.17

כל הסכומים הנקובים בתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1 1987
העוסקות בדבר מכרזים וקבלת הצעות ,הוגדלו עם פרסום המדד החדש
לפי סעיף (2א) לתקנות ,עפ"י הסעיפים המפורטים להלן:
 :בתקנה  - )3(3חוזים יהיו פטורים ממכרז אם ערכם אינו עולה על

141,100

ש"ח

 :בתקנה (8א) -ניתן להתקשר בחוזה ע"פי מכרז זוטא אם ערכו עולה על
אולם אינו עולה על:
 689,100ש"ח

141,100

ש"ח

בתקנה (8ד)( - )1מכרז זוטא ישלח לפחות לארבעה ספקים או קבלנים אם
 :ערכו עולה על
 :אולם אינו עולה על

141,100
 344,600ש"ח
ש"ח

בתקנה (8ד)( - )2מכרז זוטא ישלח לפחות לשישה ספקים או קבלנים אם
 :ערכו עולה על
 344,600ש"ח
 :אולם אינו עולה
על
 689,100ש"ח

