
 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

 17/2021מכרז פומבי מס' רה/

 אספקת ריהוט וציוד

   להשתתפות במכרזתנאים  

 תנאים להשתתפות במכרז  .2

בישראל כדין  רשומים  תאגידים  זה  במכרז  להשתתף  הרשומים    רשאים  ישראל  מדינת  אזרחי  או 
 , העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:כעוסקים מורשים

כל לעמוד ב  ריהוט וציוד למוסדות חינוך ומבני ציבור  -  1פרק  ל על משתתף המגיש הצעה   
 ם המפורטים להלן:תנאיה

₪    3,000,000)במצטבר(, בסך של    2020  -ו  2019למשתתף היקף הכנסות בשנים   
   )לא כולל מע"מ( לפחות, מאספקת ריהוט.

לעניין סעיף זה המונח "ריהוט" משמעו: ריהוט פנים כדוגמת שולחנות, כסאות,  
 ארונות, כונניות, לוחות, פינות ישיבה, כורסאות, ספות וכיו"ב. 

הצהרה מאושרת  על המשתתף לצרף להצעתו  לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה  
נספח  )  עמידתו בתנאי סעיף זה  ת לפי הנוסח הרצ"ב, המאשר,  במקוררו"ח  ע"י  

1.) 

₪    1,500,000)במצטבר(, בסך של    2020  -ו  2019למשתתף היקף הכנסות בשנים   
)לא כולל מע"מ( לפחות, מאספקת כסאות לתלמיד ושולחנות לתלמיד בבתי ספר  

ד ושולחנות תלמיד שסופקו לחטיבה צעירה(, באספקה ישירה  כסאות תלמי  כולל)
ל ישירה(  או    2  -)התקשרות  עירונים  תאגידים  או  מקומיות  רשויות  )לפחות( 

 מוסדות חינוך או גופים המנהלים ומפעילים בתי ספר.  

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה מאושרת  
נספח  )  עמידתו בתנאי סעיף זה  ת הרצ"ב, המאשרלפי הנוסח  ,  במקוררו"ח  ע"י  

2.) 

ריהוט משרדי, ריהוט מעבדה, ספריות או חדרי מחשב    -  2פרק  לעל משתתף המגיש הצעה   
 להלן: יםהמפורט םלעמוד בתנאי

ש"ח    1,500,000  )במצטבר(, בסך של  2020  -ו 2019למשתתף היקף הכנסות בשנים   
במכרז    2לפחות, מאספקת פריטי ריהוט הכלולים במחירון לפרק    מע"מ(כולל  )לא  

 , כולם או חלקם.  זה )ריהוט משרדי, ריהוט מעבדה, ספריות וחדרי מחשב(

הצהרה מאושרת  על המשתתף לצרף להצעתו  לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה  
נספח  )  עמידתו בתנאי סעיף זה  ת לפי הנוסח הרצ"ב, המאשר,  במקוררו"ח  ע"י  

3.) 

₪ )לא   750,000)במצטבר(, בסך של  2020 -ו 2019משתתף היקף הכנסות בשנים ל 
במכרז זה   2כולל מע"מ( לפחות, מאספקת פריטי ריהוט הכלולים במחירון לפרק 

, באספקה  , כולם או חלקם)ריהוט משרדי, ריהוט מעבדה, ספריות וחדרי מחשב(
ו תאגידים עירוניים  )לפחות( רשויות מקומיות א  2  -ישירה )התקשרות ישירה( ל 
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המנהלים   גופים  או  ילדים  גני  ומפעילים  המנהלים  גופים  או  חינוך  מוסדות  או 
 ומפעילים מוסדות חינוך שבהם פועלות כיתות א' עד י"ב )או חלק מהן(. 

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה מאושרת  
נספח  )  מידתו בתנאי סעיף זהע  ת לפי הנוסח הרצ"ב, המאשר,  במקוררו"ח  ע"י  

4).   

 יםהמפורט  םלעמוד בתנאי  ריהוט וציוד לגני ילדים  -  3פרק  ל על משתתף המגיש הצעה   
 להלן:

  2,000,000)במצטבר(, בהיקף של    2020  -ו   2019למשתתף היקף הכנסות בשנים   
 .  לפחות, מאספקת ריהוט מע"מ(כולל ש"ח )לא 

יהוט פנים כדוגמת שולחנות, כסאות,  לעניין סעיף זה המונח "ריהוט" משמעו: ר
 ארונות, כונניות, לוחות, פינות ישיבה, כורסאות, ספות וכיו"ב. 

הצהרה מאושרת  על המשתתף לצרף להצעתו  לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה  
נספח  )  עמידתו בתנאי סעיף זה  ת לפי הנוסח הרצ"ב, המאשר,  במקוררו"ח  ע"י  

5.) 

₪    1,000,000)במצטבר(, בסך של    2020  -ו   2019למשתתף היקף הכנסות  בשנים   
)לא כולל מע"מ( לפחות, מאספקת כסאות לילדי גן ושולחנות לילדי גן עבור גני  

כולל כסאות לילדי גן ושולחנות לילדי גן שסופקו לחטיבות צעירות(,   לאילדים ) 
)לפחות( רשויות מקומיות או תאגידים    2  - באספקה ישירה )התקשרות ישירה( ל

  וניים או גופים המנהלים ומפעילים גני ילדים.עיר

לעניין סעיף זה יובהר כי "כסאות לילדי גן ושולחנות לילדי גן עבור גני ילדים"  
כוללים גם שולחן טבע, שולחן לפינת יופי, שולחן יצירה, שולחן לפינת בובה, כיסא  

 לפינת יופי, כיסא לפינת רופא, כיסא לפינת בובות וכיו"ב. 

כחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה מאושרת  לצורך הו
נספח  )  עמידתו בתנאי סעיף זה  ת לפי הנוסח הרצ"ב, המאשר,  במקוררו"ח  ע"י  

6.) 

לעמוד גם ביתר התנאים המפורטים   בכל הפרקים בנוסף לאמור לעיל, על המשתתפים  
 להלן:

 תקף. ISO 9001-2015תקן  למשתתף  

עמידתו בתנאי  ישור תקף על  על המשתתף לצרף להצעתו אלצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה  
 הסעיף הנ"ל.

המשתתף בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי   
, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות  1968  – חוק רישוי עסקים, תשכ"ח  

משתתף בתחום מושא כל אחד מהפרקים, שאליהם מוגשת ע"י המשתתף העסקית של ה 
שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא )המשתתף( אינו מחויב    אוהצעה  

, וזאת בהתייחס למקום אשר בו  1968  - תשכ"ח  ,להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים
ד מהפרקים, שאליהם מוגשת  מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום מושא כל אח

 ע"י המשתתף הצעה.
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על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה בנוסח המצ"ב באשר  לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה 
 .  (7נספח ) למקום עיקר הפעילות העסקית כאמור

כן,   זה  כמו  בתנאי  עמידתו  הוכחת  להצעתו העתק  לצורך  לצרף  כעל המשתתף   -מאושר 
עו"ד/רו"ח  "נאמן למקור" וכן אישור    ע"י  )קרי אישור של רישיון העסק כאמור,  עדכני 

מיום   החל  בתוקף, (  7.11.2021שהוצא  הינו  האמור  הרישיון  כי  המקומית  הרשות  מאת 
( ובלבד 8נספח  )  נוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב באו    (8נספח  )  בנוסח המצ"ב

 .הסף האמורשיהיה בו כדי לאשר את עמידתו של המשתתף בתנאי 

 או 

כ עו"ד/רו"ח  -העתק מאושר  )קרי אישור שהוצא   "נאמן למקור" ע"י  של אישור עדכני 
הרשות המקומית על העדר החובה להחזיק ברישיון העסק מאת  (  7.11.2021החל מיום  

(  9נספח  ( או בנוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב )9נספח  כאמור, בנוסח המצ"ב ) 
 אשר את עמידתו של המשתתף בתנאי הסף האמור. ובלבד שיהיה בו כדי ל

ככל שהאישור הוצא קודם ליום יש לצרף גם אישור עדכני )קרי אישור שהוצא החל מיום 
( מאת הרשות המקומית כי האישור על העדר החובה כאמור הינו בתוקף, בנוסח 7.11.2021

( ובלבד שיהיה  10נספח  ( או בנוסח אחר הדומה במהותו לנוסח המצ"ב )10נספח  המצ"ב )
   בו כדי לאשר את עמידתו של המשתתף בתנאי הסף האמור.

שראל או על ידי  , אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בימקורלהצעתו במכרז צורפה ערבות   
חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי  

התשמ"א   החברה,    1981  - הביטוח,  לפקודת  במכרז,  המשתתף  ליום לבקשת  עד  בתוקף 
וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי    20.2.2022

 . 11כנספח  בנוסח הערבות המצ"

 ₪.   100,000יגיש ערבות כאמור בסך של   - בלבד 1משתתף המגיש הצעה לפרק  

 ₪.  100,000יגיש ערבות כאמור בסך של   - בלבד 2משתתף המגיש הצעה לפרק  

 ₪.  100,000יגיש ערבות כאמור בסך של   - בלבד 3משתתף המגיש הצעה לפרק  

ערבות בסך המתקבל מחיבור סכום    משתתף המגיש הצעתו ליותר מפרק אחד, יצרף להצעתו
 הערבות הנדרש בכל פרק אליו הוא מגיש הצעה.  

עותק של ערבות  או  צילום או העתק  להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל  יש לצרף 
 כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק /חברת הביטוח מוציא הערבות.

אינו תלוי במספר המחוזות אליהם מוגשת הצעה בפרק   2מובהר כי סכום הערבות בפרק  
 ₪.   100,000זה והוא יישאר בכל מקרה )ללא תלות במספר המחוזות( ע"ס של 

מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח 
 על ידי סוכן שלה.  עצמה ולא

רש תהא  יעמוד  החברה  לא  שהמשתתף  אימת  כל  לגביה  הערבות  את  להגיש  אית 
 . ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה

, 2.2.2,  2.2.1,  2.1.2,  2.1.1בסעיפים  המשתתף יחשב כמי שקיים את התנאים המפורטים   
 .  , בבעל השליטה במשתתףאם התנאי מתקיים, כולו או חלקוגם   2.3.2 - ו 2.3.1
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מי שמחזיק, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות    -לעניין זה, "בעל השליטה" משמעותו  
 מהון המניות המוקצה במשתתף מכל סוג מניות בנפרד.  51%למכרז, לפחות 

יצרף  במשתתף,  השליטה  בעל  באמצעות  חלקם,  או  כולם  האמורים,  התנאים  התקיימו 
  להצעתו גם את המסמכים שלהלן:  

מהון המניות המוקצה    51%רו"ח כי בעל השליטה מחזיק בלפחות    אישור עו"ד או 
 במשתתף מכל סוג מניות בנפרד, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 

 תדפיס של רשם החברות המעיד על שיעורי ההחזקות במשתתף. 

  5-6( ונספחים  2)פרק    3-4(, נספחים   1)פרק   1-2בהצהרת רואה החשבון )נספחים  
ב 3)פרק   יצוין  (,  המשתתף,  ידי  על  ההצעה  מוגשת  אליו/הם  לפרק/ים  התאם 

במפורש, על ידי רואה החשבון, כי היקף ההכנסות הינו של המשתתף ו/או של בעל  
 השליטה במשתתף.  

ידי    על  תוגש  המשתתף  המסמכים  אישיות  הצעת  וכל  וההכנסות  בלבד  אחת  משפטית 
ב המשתתף  שם  על  יהיו  הערבות,  כולל  במכרז,  בלבהנדרשים  בעל  מכרז  באמצעות  )או  ד 

 שליטה, ככל שהתנאי מאפשר זאת(.

 


