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 "קול קורא" 

 הצטרפות למאגר קבלנים וספקים 

 

( אשר הנה תאגיד עירוני, כמשמעו בחוק,  "החברה"החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן:   .1

מזמינה בזאת קבלנים להציע את   -("עירייה"המצוי בבעלותה המלאה של עיריית כפר סבא )להלן: 

להיכלל במאגר הקבלנים של החברה לעבודות   על מנת  של  קטנות  מועמדותם  גובה    ₪  40,000עד 

)ארבעים אלף שקלים(, אשר יהא פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של החברה, יעודכן מעת לעת  

במסגרת פניות     וישמש את החברה לצורך התקשרויות בקשר לביצוע עבודות ו/או פרויקטים עבורה

 והכל על פי המפורט כדלהלן.   במכרזי זוטא,

 תעודכן מעת לעת( לצורך הגשת המועמדות.   רשימת סוגי הקבלנים )אשר כנספח ג'מצ"ב לפנייה זו 

 

 ספקים וקבלניםעריכת רשימת  .2

התשמ"ח   .2.1 )המכרזים,  העיריות  בתקנות  לקבוע  ובפרט    (,"התקנות")להלן:    1987  -בהתאם 

ם  קבלנימאגר  ניתנת בזאת הודעה פומבית של החברה בדבר כוונתה לערוך    קנות,תל   8בתקנה  

הסכום המקסימאלי  ובכל מקרה לא יותר מ ₪ 40,000עד לסכום כולל של   עבודות קטנותעבור 

 (."מאגר קבלני עבודות קטנות"/ "המאגר" כאמור לעיל )להלן:  8 המותר על פי תקנה

המאגר יהא פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של החברה. המאגר יעודכן מעת לעת על פי   .2.2

 .  התקנותהוראות 

נועד לבנות מאגר קבלנים לפרויקטים קטנים של החברה, כך שכשהחברה תזדקק    קול קורא זה .2.3

לשכור את שירותיו של קבלן בתחום מסוים, ואם וככל שלא תחול עליה חובה לפרסם מכרז  

לפנות  להתקש להלן(,  כמפורט  חייבת,  תהא  לא  )אך  החברה  תוכל  אזי  קבלן,  אותו  עם  רות 

מחיר   הצעות  מהם  ממי  או  מהם  ולבקש  קטנות  עבודות  קבלני  מאגר  מתוך  קבלנים  למספר 

 . במסגרת מכרז זוטא להתקשרות עם אותו סוג של קבלן

בת לפנות לשום  מאגר קבלני עבודות קטנות ישמש את החברה לפי צרכיה, והיא לא תהא חיי .2.4

קבלן לקבלת הצעות, ואין בבחירתו של איזה קבלן למאגר קבלני עבודות קטנות של החברה,  

 כדי לחייב אותה לפנות אליו בבקשה לקבל הצעה להתקשרות עמו או כדי להתקשר עמו.

שמש את החברה במקרים בהם ההתקשרות עם הקבלנים פטורה ממכרז:  י  המאגר יובהר כי   .2.5

,  לתקנות  8הקבוע בתקנה  דהינו: רק באותם מקרים בהם השירותים שיעניק הקבלן הם בגדר  

 .אלא מכרז זוטא לא תהא חייבת להעשות בדרך של מכרז פומביבכל מקרה כזה כאמור  

לצרכ .2.6 תוכל  שהחברה  כך  יערך  קטנות  עבודות  קבלני  פרויקטים  מאגר  ו/או  עבודות  ביצוע  י 

לבחור   שיתקבלו,  ההצעות  ובחינת  קבלת  ולאחר  המאגר,  מתוך  לקבלנים  לפנות  עבורה, 

להתקשר עם מי שהצעתו הייתה המתאימה ביותר, כשהתקשרות זו תהיה שלא בדרך של מכרז  

 .אלא מכרז זוטא פומבי, כאמור

ג'לאור האמור לעיל, כל קבלן בתחומים המפורטים   .2.7 , המעוניין להכלל במאגר ועומד  בנספח 

 בתנאי הסף המפורטים להלן, מוזמן להגיש לחברה בקשה בכתב, בהתאם לאמור להלן.

דעתה   .2.8 שיקול  לפי  קטנות,  עבודות  קבלני  למאגר  הקבלנים  לבחירת  פרמטרים  תגבש  החברה 

הבלעדי ולפי צרכיה, ולעניין זה מובהר כי החברה תהא רשאית שלא לכלול במאגר, קבלן שהיה  



2 
 

לה עימו ניסיון שלילי ו/או סכסוך משפטי ו/או סכסוך אחר לעניין מתן שירותיהם המקצועיים  

 היה להם סכסוך כאמור עם רשויות ותאגידים עירוניים אחרים. בעבר לחברה, או ש

 

 הספקים והקבלנים הנדרשים להגשת מועמדות למאגר הסף תנאי  .3

לכל רשימה בה הוא  ביחס  על מועמד המעוניין להכלל באחת או יותר מהרשימות במאגר להוכיח כי 

 כל התנאים שלהלן:מעוניין להכלל, הינו מקיים אחר 

רשאים להציג את מועמדותם להכלל ברשימה אזרחי ישראל אשר הנם עוסק מורשה ו/או עוסק   .3.1

 פטור ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל. 

ויידרש   .3.2 ככל  ברשימה  תפקיד  כל  לצד  המפורטים  הספציפיים  הסף  בתנאי  עומד  המועמד 

ו/או בהתאם לכללים שתקבע הוועדה מראש לעניין התקשרות  ,  )הרשימה המפורטת בנספח ג'(

וועדת   הניסיון  המכרזים  מסוימת.  תקופת  את  ו/או  הסף  דרישות  את  לשנות  רשאית  תהא 

 החברה. הנדרשת מעת לעת והכל בהתאם לצרכי 

)ככל    ביחס לתחום התמחות הקבלן  תעודות הסכמה רלוונטיות מגוף בישראלבעל   .3.3

 .שנדרש(

 שנים בתחום אליו מעוניין להצטרף.  3-המועמד הנו בעל ידע מקצועי וניסיון מוכח של למעלה מ .3.4

 קבלן אשר אינו עומד באופן מלא בכל תנאי הסף המפורטים לעיל.  ת מובהר כי לא תאושר הכלל .3.5

 

 אופן הגשת המועמדות ומסמכיה .4

על כל מועמד העומד בכל תנאי הסף הנ"ל והמעוניין להכלל במאגר קבלני עבודות קטנות, להגיש   .4.1

כנספח  המצורף לקול קורא זה    "טופס הצעת המועמדות"את הצעת מועמדותו בכתב על גבי  

, בשעות פעילות  כפר סבא  1, קומה  10  חרוצים  ידאשר ניתן לקבלו במשרדי החברה ברח'    א',

( בכתובת:  08:30-16:00החברה  החברה  של  האינטרנט  מאתר  להורידו  או   )

com.co.il/tenders-https://www.ksaba . 

על המועמד לפרט בטופס הצעת מועמדות את פרטיו האישיים ולצרף קורות חיים, בדגש על  .4.2

 שנים האחרונות.  3-ניסיון בעבודתו כקבלן ב

ו/או אסמכתאות   .4.3 ולצרף אישורים  כן, על המועמד לצרף המלצות בקשר לעבודתו בעבר  כמו 

 רלוונטיות לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף. 

יש להגיש לידי    \את טופס הצעת המועמדות וכלל המסמכים הנדרשים כמפורט בקול קורא זה .4.4

בק יפית  הדוא"ל:    הגב'  בטלפון:    ksaba.co.ilYfitb@בכתובת  הטפסים  הגעת  09-ולוודא 

7497005 . 

 

 מיון ראשוני של המועמדים ותהליך בחירת הקבלנים שיכללו במאגר קבלני עבודות קטנות: .5

ל .5.1 בהתאם  לקבוע  רשאית  תהא  בכל  תקנותהוועדה  במאגר  שיכללו  הקבלנים  למספר  מכסה   ,

 תחום רלוונטי. 

הוועדה תבחן את בקשתו של כל מי שהגיש מועמדותו להכלל במאגר. הוועדה תבחן את כל   .5.2

 הפרטים  והמסמכים שצורפו לטופס הצעת המועמדות. 

https://www.ksaba-com.co.il/tenders
mailto:Avivr@ksaba.co.il
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ככל שהוועדה תמצא את המועמד המתאים להכלל במאגר קבלני עבודות קטנות, שמו ייכלל   .5.3

 ברשימה שתפורסם כאמור באתר האינטרנט של החברה. 

 ל מועמד על החלטתה באשר להכללתו במאגר.החברה תודיע לכ .5.4

מסמכים   .5.5 ו/או  הבהרות  מחלקם  ו/או  ממועמדים  לדרוש  הזכות  את  לעצמה  שומרת  החברה 

 נוספים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

בהחלטה לגבי המועמד שיכלל במאגר, תהא הוועדה רשאית להביא בחשבון כל שיקול שתמצא  .5.6

 לנכון.

 לת קריטריונים נפרדת לכל מקצוע. הוועדה תדרג כל מועמד לפי טב .5.7

 

 התקשרות עם קבלנים אשר יכללו במאגר קבלני עבודות קטנות .6

תחרותית  לפי צרכי החברה לעניין ביצוע עבודות ו/או פרויקטים עבורה, תערוך החברה פנייה   .6.1

לפחות  המאגר   4  עם  מתוך  בתקנה    קבלנים  הנדרש  פי  על  לסכום  עד  (  1)ד()8בהתקשרויות 

קבלנים מתוך המאגר בהתקשרויות מסכום העולה על הסכום כאמור    6ועם לפחות  ,  לתקנות

, וזאת לאחר שבחנה כי הפניה מתבצעת בסבב  ( לתקנות2)ד()8ועד לסכום על פי הנדרש בתקנה 

רשומים במאגר,    )לפי המקרה(  ניםקבל  6או    4מחזורי ושוויוני ככל שניתן. ככל שאין לפחות  

 . תפעל החברה לפרסם מכרז פומבי

 

 כללי  .7

של   .7.1 שהצעות  בוועדה  לדיון  להעביר  ו/או  לטפל  שלא  חייבת(  לא  )אך  רשאית  תהא  החברה 

מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועדים הנקובים לעיל,  

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב  החברה   .7.2

 את ההליכים נשוא "קול קורא" זה. 

המציע יישא בכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה ו/או הגשתה. מובהר   .7.3

 כי החברה לא תשא בשום הוצאה הכרוכה בהכנת איזו מההצעות. 

עמדות אינה בבחינת "הצעה" לפי דיני החוזים ו/או "הצעה" לפי  מובהר בזאת כי בקשת המו  .7.4

 דיני המכרזים, ומודגש כי על "קול קורא" זה לא חלים דיני המכרזים. 

 

 

  

 

 

 בכבוד רב,        

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ      
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 "קול קורא" למאגר קבלני עבודות קטנות    
 הצעת מועמדות טופס  -נספח א'           

 
 
 שם_____________________            ת.ז______________________   .1

 
 שם החברה:____________                 ע.מ/ח.פ.___________________ 

 
 כתובת_________________________________________________  

 
 טלפון:_______________________דוא"ל_____________________.

 
החברה   .2 מטעם  החתימה  מורשה  הח"מ,  ה"קול    - אני  תנאי  את  בעיון  שקראתי  לאחר 

 קורא", מסכים לכל התנאים המפורטים בו, ומגיש את מועמדותי בהתאם לתנאים אלה. 
ע"י             יש לצרף אישור מורשה חתימה חתום  עוסק מורשה/ תאגיד,  *** באם המועמד 

 עורך דין. 
 

 ___________________  משנת: ________. עוסקת בתחום ______ מציעה .3

 

)לפי   .4 בתחום: _________________________________________  ניסיון  לח"מ, 
 . (להגדיר ספציפית תחומים מהנספח –בהתאם לנספח ג' הגדרת התפקיד 

השנים   5להלן תיאור הפרויקטים הרלבנטיים אשר נתתי את שירותיי לגביהם כקבלן ב   .5
 : בגופים ציבוריים האחרונות

 ניתן להגיש בטבלה נפרדת חתומה בחתימה + חותמת 

שם  

 פרוייקט 

הושלם  בוצע עבור  מיקום

 בשנת 

היקף 

כולל   כספי 

 מע"מ

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

5 

 

     

6 
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7 

 

     

 
 להצעתי זו מצורפים גם המסמכים שלהלן כשהם חתומים בחתימה וחותמת:  .6

 קורות חיים, בדגש על הניסיון הנדרש כאמור בתנאי הסף הנ"ל.  .6.1
 חתום.  נספח א' .6.2
 אישורים ומסמכים נוספים להוכחת עמידתי בתנאי הסף.  .6.3
 נפרד.  PDF המצורף כנספח ניגוד עניינים )נוהל ניגוד עניינים(  -נספח ב'  .6.4
 . 1976 –תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   .6.5
עו"ד  -מסמך המפרט את מורשי החתימה מטעם החברה   .6.6 ע"י  )ככל    חתום 

 . שרלוונטי(
 . אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות .6.7
 .תצהיר בדבר היעדר הרשעות  .6.8
 .)ככל שרלוונטי( תעודות הסכמה רלוונטיות מגוף בישראל .6.9

 גופים להם נתנו שירותי המועמד.  4המלצות מלפחות  .6.10

 .כלל מסמכי קול קורא זה חתומים בכל דף בחתימה וחותמת .6.11

 
 ת.ז. _________________.                                                שם מלא של מורשה החתימה:

 
 

 חתימה וחותמת החברה: ___________________________________________.
 

 
 

 הצהרה על אמיתות המידע 

 

אני, הח"מ ________________ ת.ז. _________________ מצהיר כי קראתי והבנתי את כלל  

האמור לעיל ולהלן ואני מצהיר כי הפרטים שמסרתי בטופס רישום זה לצד הפרטים והמסמכים  

 האחרים אותם מסרתי, הם מלאים, נכונים ואמתים.  

 

 _______________              ______________ 

 תאריך                                    חתימה                          

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ ____________ עו"ד מ.ר _____________, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם  

ת.ז    _______________ וה"ה   ,________________ ת.ז   _______________ ה"ה  ע"י 

המורשה   העוסק  ו/או  התאגיד  בשם  לחתום  מוסמכים  אלה  וכי   _____________

 זה. _______________ ולחייב את התאגיד בקשר עם הגשת ההצעה להליך זה.

 

 

 ____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 "קול קורא" למאגר קבלני עבודות קטנות 
 נוהל ניגוד עניינים   -'בנספח            

 
 

 .באתר החברה כקובץ נפרד נמצא

 


