
1 

 

 
החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים 

 מטה יהודה בע"מ
 
 
 
 

 
 

 5/2020מכרז פומבי מס' 
לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות 

סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית 
 במבני ציבור שבבעלות מועצה אזורית מטה יהודה

 
 
 
 

 
 2020נובמבר  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 39מתוך  2עמוד 
__________חתימה וחותמת המציע:______  

 
 

מכרז פומבי מס' 05/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור 
 חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור שבבעלות מועצה איזורית מטה יהודה

 תוכן עניינים

 3 ........................................................................................ :המכרז לעריכת זמנים לוח .1

 4 .............................................................................  5/2020' מס פומבי מכרז -' א מסמך. 2   

 21 .............................................................................................. המציע הצעת - 1 טופס .3

 25 ....................................................... למכרז להצעה בנקאית ערבות כתב נוסח - 2 טופס .4

 26 ............................................................................. משפטי מעמד על הצהרה - 3 טופס .5

 27 ........................................................................... המציע ניסיון בדבר תצהיר - 4 טופס .6

 29 ............................................................................................... לקוח אישור - 5 טופס .7

 30 .................................................................... הכנסות על חשבון רואה אישור - 6 טופס .8

 31 .............................................................. מטעמו חשמל ומהנדס מציע תצהיר - 7 טופס .9

 32 ................................................... ציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר - 8 טופס .10

 33 ..................................................... עניינים ניגוד היעדר על והתחייבות תצהיר - 9 טופס .11

 34 ............................................. קודמות פליליות הרשעות היעדר בדבר תצהיר - 10 טופס .12

 35 ......................................... העבודה דיני על שמירה לעניין והתחייבות תצהיר - 11 טופס .13

 36 ............................................................ בהצעה חסויים חלקים -( אופציונאלי) 12 טופס        

 37 ............................................................................... בנק חשבון פרטי טופס - 13 טופס .14

 38 ........................................... מין עברייני של קההעס למניעת חוק לפי תצהיר - 14 טופס    .15

 39 .......................................................................................... המלצות טבלת - 15 טופס .16

 

 
 

 
 

  



 

 

 39מתוך  3עמוד 
__________חתימה וחותמת המציע:______  

 לוח זמנים לעריכת המכרז:

 
  עבור ״חברה לפיתוח מרכזים כפריים  המחאה מזומן₪  4,000 :מסמכי המכרזסכום רכישת

 )שלא יוחזרו, בכל מקרה(יתים מטה יהודה בע״מ ״ ותעשי

 

 : 12:00בשעה   3.12.2020ה'  עד ליום מועד הגשת שאלות הבהרה 

  : 12:00בשעה  9.12.2020ד' עד ליום  מועד הגשת הצעות 

 :14:00בשעה   9.12.2020ד'      ביום  מועד פתיחת תיבת המכרזים 

 : כולל(   10.3.2021עד  תוקף ערבות השתתפות(. 

 
 

החברה רשאית לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת 
  ההצעות. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.

 
 .(Waze-)חברה כלכלית מטה יהודה ב אמובהר כי מקום מושבה של החברה הינו באזור התעשיה הר טוב 

 
 

 ר ספקהס למען
 

 הגשת המכרז תתבצע בתיבת המכרזים אשר 
 במשרדי החברה הכלכלית, אזור תעשיה הרטוב א'.
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   מסמך א'

לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות  5/2020מכרז פומבי מס' 
סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור 

 מועצה איזורית מטה יהודהשבבעלות 

  מהות המכרז .1

תוכנית רב שנתית להתקנת מערכות סולארית  ההכינ "(המועצה)להלן: " מטה יהודהאזורית עצה מו .1.1

. המערכות ועד בכלל פיק מותקן ואט מגה 6 עד  בהספק כולל של המועצה האיזורית מטה יהודהברחבי 

 ״מהחברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשיתיים מטה יהודה בעו/או  המועצהבבעלות מלאה של  ןהיו כולי

 .בלעדיתה תןוזאת על פי החלט

" או החברה)להלן: " החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשיתיים מטה יהודה בע״מבמסגרת התוכנית,  .1.2

"( מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי הסף ובדרישות שנקבעו במסמכי המכרז להציע המזמינה"

יות לייצור חשמל בטכנולוגית הצעות לתכנון, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות סולאר

מועצה חזקת האאו ב"( על גגות מבני ציבור שבבעלות המערכות"" ו/או המערכת"פוטוולטאית )להלן: 

, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ונספחיו, חוזה זכות שימוש במבנים הןו/או של ו/או החברה

סגרת הליך המכרז )להלן: ההתקשרות המצורף למכרז ונספחיו, המפרטים, וכל מסמך נוסף במ

 "(.הפרויקט" או "העבודות"

  Turn Key Project -ההתקשרות לביצוע הפרויקט מושא מכרז זה הינה בשיטת "תכנון ביצוע" מלא  .1.3

לניהול הפרויקט "( יהיה אחראי, בין היתר, הזוכהכאשר במסגרת זו הספק הזוכה במכרז )להלן: "

צורך תכנון המערכת, רכש כל רכיבי המערכת, וכל הנדרש לביצוע כלל הפעולות הדרושות לבכללותו, 

לחיבור מערכת לרשת החשמל, לרבות אחריות על המערכת, מסירה של המערכת על כל מרכיביה, תפעולה 

להלן לעיל,  . מבלי לגרוע מכלליות האמור(As is) במצבם הקיים ותחזוקתה. יצוין כי הגגות ימסרו לזוכה

 קבלן הזוכה יידרש לבצע.  מפורטים שלבי העבודה אשר ה

מובהר כי במסגרת ההסכם מכוח מכרז זה יתקשר הזוכה עם  החברה לביצוע השירותים והעבודות נשוא  .1.4

החברה רשאית לקבוע ו/או לשנות את האתרים נשוא המכרז ו/או . מכרז זה במלואן ובאותם התנאים

 ההסכם עד מועד הוצאת צו עבודה על כל אתר.

יהיה פאושלי סופי כולל חיבור המערכת לחברת החשמל וכל הדרוש ולפי המפרט  התשלום בגין העבודות .1.5

לשביעות רצון החברה, לרבות תקופת הבדק, האחריות ותקופת התחזוקה והטכני המצורף, באופן מלא 

 כמפורט להלן. 

תהיה רשאית לא לבצע את  והמזמינההצעות המציעים יוגשו ביחס לכלל העבודות מושא המכרז,  .1.6

ת, או לבצע את העבודות בהתאם להרשאות התקציביות שבידיה, להקטין את היקף העבודות העבודו

המבוצע אף תוך כדי ביצוע העבודה או המתוכנן ו/או לשנות את סדר ביצוע העבודות ואת לוחות הזמנים 

לביצועם ו/או לקבוע שלבים לביצוע והכל על מנת להתאים את הביצוע בפועל למסגרת התקציב הסופית 

 שתאושר לביצוע העבודות כאמור. 

 נשוא יותקנו המתקנים עליהם הגגות מספר את להגדיל או/ו להקטין הזכות את ןלעצמ שומרת החברה .1.7

 במקרה כי מובהר .לכל דין בכפוף הבלעדי הדעת שיקול לפי והכל כולו ההסכם תקופת למשך זה מכרז

 .הצעתו במחיר מחויב הזוכה יישאר מציעה ,הפרויקט של הכללי הספק או/ו ,המתקנים במספר שינוי של
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ככל נה ישבבעלות המזמ המתקנים יוקמו ע"י המציע הזוכה על גגות מבנים ו/או על סככות הספורט .1.8

תורה על כך, כפי המופיעים ברשימה המצורפת כנספח למסמכי המכרז, וכן באתרים נוספים  שהמזמינה

. מובהר כי ככל שלא ניתן ("האתריםלהלן: ")די תבחר בעתיד, הכל לפי שיקול דעתה הבלע המזמינהאשר 

מכל סיבה שהיא,  טז׳ באיזה מהאתרים המפורטים ברשימה בנספח המתקניםו/או לא ראוי להתקין את 

תהא רשאית לגרוע אתר זה מרשימת האתרים לביצוע ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך.  מזמינהה

' כפי שתמצא לנכון והכל לפי טזם שלא פורטו בנספח תהיה רשאית לדרוש ביצוע מתקני המזמינהמנגד, 

אינה מחויבת להספק המתקנים שיותקנו והדבר ניתן  המזמינהשיקול דעתה הבלעדי. עוד מובהר כי 

 לשיקול דעתה הבלעדי של החברה הכלכלית

 
 בהגישם הצעה במסגרת המכרז, יראו את המציעים כמוותרים מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות .1.9

תביעה מכל סוג שהם וכנגד כל גורם שהוא, בכל מקרה שבו הזוכה שיוכרז במכרז זה, לא יבצע את 

העבודות מושא מכרז זה, כולן או חלקן, ו/או לא יבצע את העבודות בסדר שנקבע לביצועם בהליך זה, 

ו לצורך ישורו של תקציב כאמור ו/או ביטול תקציבים שהוקצא-זאת בגין צמצום היקף העבודות בשל אי

ביצוע העבודות מושא מכרז זה, ו/או עיכוב במועד תחילת ביצוע העבודה ו/או עיכוב בהוצאת צו התחלת 

עבודה מכל סיבה שהיא )לרבות בשל העדר היתר בנייה( ו/או בשל העדר תקציב מלא לפרויקט ו/או בכל 

לבים לביצוע העבודות מקרה של שינוי לוחות הזמנים לביצוע העבודות ו/או בכל מקרה שבו ייקבעו ש

 .ו/או אם העבודות יבוצעו באופן חלקי בלבד, ויראו אותם מושתקים בקשר לכך

ו/או מי מטעמן וכל גורם  מועצה אזורית מטה יהודהעל המציע הזוכה יהיה לעמוד בכל דרישות החברה,  .1.10

במסגרת על הזוכה תחול החובה לקבל את האישורים הנדרשים  מאשר אחר כאמור בכל חלקי המכרז. 

תום הביצוע של העבודה ומסירתה לחברה, כאשר כל ההוצאות בגין האמור, עד למסמכי המכרז וזאת 

 .יראו אותן כלולות במחיר החוזה ולא תשולם בגינן כל תוספת

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז, חוזה ההתקשרות המצורף לו על נספחיו,  .1.11

 ת המציע, המהווים כולם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.המפרטים, התכניות, והצע

את העבודות תוך תקופת הביצוע כהגדרתה  למזמינההמציע הזוכה מתחייב לבצע את העבודות ולמסור  .1.12

 במסמכי המכרז. 

לאחר ביצוע העבודות כשהן מושלמות  למזמינהמבלי לגרוע באמור במסמכי המכרז, העבודות יימסרו  .1.13

החלקים והמערכות ממלאים את יעודם וכאשר אתר העבודה מסודר ונקי, בהתאם מכל בחינה, כאשר כל 

 לקבוע במסמכי המכרז.

הזוכה במכרז יידרש לבצע את העבודות תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בהתאם לתכניות  .1.14

 .המזמינההעבודה ובהתאם להוראות המפקח מטעם 

מתחייבת כי צו התחלת עבודה יצא מיד או בסמוך  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אין המזמינה .1.15

למועד מסירת ההודעה על הזכייה במכרז, אם בכלל. למציעים ו/או לזוכה במכרז לא תהיה כל טענה ו/או 

 דרישה בעניין זה.

מקורות מ, חלקם מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ביצוע הפרויקט נסמך על מקורות תקציביים .1.16

אישור חלקי תהיה  ן, ולכן ככל שלא יינתן אישור לתקציב ו/או יינתולחברה צהלמוע יצונייםחימון מ

המזמינה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לבטל את הליך המכרז ו/או לצמצם את היקפו ו/או לבצע 

 כל שינוי אחר.  
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 הגדרות .2

אר מסמכי המכרז; ככל למונחים ולמושגים בהזמנה זו, יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות כעולה מש

 שלא נאמר אחרת, הרי שלמונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה:

 פירושו המונח

"המפרט 

" או הטכני

המפרט "

 "המיוחד

למסמכי המכרז, ואשר מפרט את  כנספח טז׳מפרט טכני מיוחד המצורף 

הדרישות הטכניות בכל הנוגע לביצוע העבודות מושא מכרז זה, לרבות, כל 

 יקון ו/או תוספת שייערך בו לפי שיקול דעת המזמינה בלבד.שינוי ו/או ת

המפרט "

 "הבינמשרדי

המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה 

"( לביצוע עבודות מושא המכרז. הספר הכחולשל מסמכי החוזה לבניה )"

 זאת בגרסתם המעודכנת ביותר נכון למועד הגשת ההצעות במכרז זה;

מובהר, כי בהגשת ההצעות למכרז זה, יראו את כל אחד מן המציעים כאילו 

 הצהיר, כי מצוי בידיו המפרט הבין משרדי, בנוסחו המעודכן ביותר.

 המפרט הטכני או המפרט המיוחד ו/או המפרט הבינמשרדי "המפרטים"

ללא מחירון דקל בנייה ותשתיות התקף במועד הגשת ההצעות למכרז,  ""מחירון דקל

 .25%בניכוי ותוספות כלשהן 

ביצוע עבודות לתכנון, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות  "הפרויקט"

סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור של מועצה 

 איזורית מטה יהודה כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.

יקט, לרבות, אך לא רק, ביצוע כל כלל הפעולות הדרושות לשם ביצוע הפרו "העבודות"
 ם בהסכם ההקמהשלבי העבודה המפורטי

, הכנה של השטח בו ולא רק הכנה של השטח בו מבוצעות העבודות, לרבות
ובכלל זה איטום ככל הנדרש והזזת מזגנים ככל  מבוצעות העבודות

 הגגות ניקיוןופינוי פסולת  ,הנדרש
תכנון המערכת, בחינת הצורך לרבות כל הפעולות הנדרשות לצורך תכנון, 

בהגשת בקשה להיתר או פטור מהיתר ככל הנדרש בהתאם לתקנות 
ועל פי כל  2014התכנון והבניה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(, תשע"ד 

 .דין לרבות ספר אמות מידה המפורסם על ידי רשות החשמל
 הנדרש כשביצע כל הר

הובלה ופריקה, פינוי מערכות, הקמת הביצוע כל התשתיות הדרושות, 
פסולת, עובדים, ציוד וכלי עבודה, אביזרי בטיחות, הסדרי תנועה זמניים, 

גידור וסימון, שמירה, לרבות, כל הפעולות הדרושות לצורך התארגנות 
לביצוע העבודות או כל חלק מהן, ולרבות, כל עבודה נלווית הדרושה 

 לצורך השלמת הפרויקט כהגדרתו במכרז;
ת כולל התקנה של כלל הרכיבים הנדרשים לצורך הקמה הקמת המערכו

המערכת וחיבורה לרשת החלוקה של חברת חשמל והכלל זה כל הנדרש 
 לצורך חיבור המערכת על פי דרישות חברת חשמל ועל פי התיאום הטכני.

 ביצוע בדיקות קבלה ומסירת התקנתה
פה ביצוע תחזוקה שוטפת כהגדרתה במסמכי המכרז ומתן אחריות לתקו

 כמפורט במסמכי המכרז.

" המערכת/ות"

ו/או 

 "המתקן/ים"

מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגית פוטוולטאית אשר תוקם על 

 ידי הקבלן הזוכה

" או הגגות"

 "הגג"

׳ טזהגג/ות עליו/הם יבנו המערכות ויבוצעו העבודות כמפורט במסמך 

 למסמכי המכרז. 
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 חברת החשמל לישראל "חח"י"

רישום  חוק"

 "קבלנים

, לרבות כל 1969 -חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

התקנות שהוצאו מכוחו, ולרבות כל תיקון או שינוי שיהיה בחוק או בתקנות 

 כאמור

לוח זמנים "

 "מפורט

ימי  14מבלי לגרוע בלוחות הזמנים המפורטים במכרז הזוכה יגיש תוך 

כייה  לוח זמנים מפורט המוצע על ידו עבודה ממועד מסירת הודעת הז

אשר ישמש כבסיס ללוח הזמנים המפורט, כהגדרתו  פקו" 5000להתקנת  

 בהסכם, ואשר יהיה כפוף לאישור החברה.

"חוזה 

 תחזוקה" 

 למסמכי המכרז על נספחיו כנספח כ'החוזה המצורף 

 

 

 

 רכישת מסמכי המכרז .3

בין ', ה-בימים א'חביבי, אורלי מזכירת החברה, צל א, החברהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי  .3.1

כאמור  ש״ח כולל מע"מ, בהמחאה ע״ש החברה בלבד₪  4,000תמורת תשלום של  15:00עד  09:00השעות 

, אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק אי השתתפות מציע במכרז מסיבה כלשהי ו/או לעיל

 לו של המכרז על ידי החברה.  איחור במועד מסירת ההצעה ו/או  ביטו

 מפרט האתרים וכל הנתונים לגבי כל האתרים ניתן למצוא בקישור הבא: .3.2

aSjFS_8JoDDDM03hC3rhAX_Cshttps://drive.google.com/open?id=1nMcNWVW&authu

ser=shay%40nrgmanage.com&usp=drive_fs 

כתובת וזאת ב מזכירת החברה, אורלי חביבישאלות הבהרות או בקשות לסיורים ניתן לתאם מול  כל .3.3

 .orli@m-yehuda.org.ilהדואר האלקטרוני  

 שאלות הבהרה, תיקונים ושינויים .4

י המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ובקשות להבהרות בנוגע למסמכ שאלות .4.1

ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, באמצעות קובץ 

 12.20203. ה' זאת עד ליוםו yehuda.org.il-orli@m  ח לעריכה לכתובת הדואר האלקטרוניוורד פתו

  .12:00בשעה 

, יציין המציע את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, מספר המכרז, שם המסמך ומספר הסעיף בפנייתו .4.2

אליו מכוונת שאלתו. השאלות יוגשו במבנה הבא, תוך הפרדה בין שאלות לעניין החוזה ושאלות לעניין 

 המכרז:

 שאלה סעיף הזמנה/מפרט/חוזה # 
1.     

2.     

 
ובות תישלחנה לכל המציעים שרכשו את מסמכי המכרז  בצירוף השאלות שנשאלו ו/או תמציתן )ללא תש .4.3

 ( והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.הפונהפירוט בדבר זהות 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שימסרו בכתב, יחייבו את החברה. מציע לא יהיה   .4.4

בהצעתו על תשובות שניתנו, אלא אם התשובות ניתנו כאמור, בכתב. החברה ו/או רשאי לטעון כי הסתמך 

https://drive.google.com/open?id=1nMcNWVWaSjFS_8JoDDDM03hC3rhAX_Cs&authuser=shay%40nrgmanage.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1nMcNWVWaSjFS_8JoDDDM03hC3rhAX_Cs&authuser=shay%40nrgmanage.com&usp=drive_fs
mailto:orli@m-yehuda.org.il
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מי מטעמה אינם אחראיים למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שיינתנו למציעים במכרז )לרבות ע"י עובדי 

 החברה ו/או מי מטעמה( שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה.

ת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ו/או תיקונים רשאית, בכל ע החברה .4.5

במסמכי המכרז, מכל מין וסוג שהוא, ו/או לשלוח למציעים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות 

או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה ובין 

 אלות הבהרה. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. בתשובה לש

על המציעים לצרף להצעותיהם את הודעות החברה ו/או תשובותיה לשאלות ההבהרה כשהן חתומות על  .4.6

 של המציע. החתימהידי מורשי 

 

 מידע המסופק למציעים .5

סגרת מסמכי מכרז זה, הינו בהתאם למירב המידע, לרבות המקצועי, המסופק למציעים על ידי החברה במ .5.1

ידיעתה והערכתה של החברה במועד עריכת מכרז זה ופרסומו. יחד עם זאת, מובהר כי מקום בו נמסרו 

נתונים כמותיים, המידע הוא בגדר אומדנא בלבד, ואין החברה מתחייבת למלוא היקף הנתונים 

 התקשרות.לא בעת עריכת המכרז ולא בתקופת ה ,הכמותיים האמורים

והמקצועיים או  על המציעים לבדוק בעצמם ובאופן עצמאי את כל הנתונים המשפטיים, הטכניים .5.2

העסקיים הרלוונטיים לכל אחד מהם, לשם הגשת הצעותיהם או לשם מילוי מכלול התחייבויות הזוכה 

 במכרז על פי המכרז והחוזה.

ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי  ההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין, והמציעים .5.3

ומקצועי מתאים לצורך השתתפות במכרז והגשת ההצעות. בחתימתו של כל מציע על גבי מסמכי מכרז 

זה, יראו כל אחד מן המציעים כמי שקיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא אותם והבינם, ביצע את כל 

נאיהם ואת כל ההתחייבויות הכלולות וכי הוא מקבל על עצמו את ת הבדיקות והבירורים שחפץ לברר

 .בהם

בהגישו את הצעתו רואים את המציע כנותן הסכמתו הבלתי מסויגת לכל התנאים המפורטים במסמך זה.  .5.4

כן רואים את המציע כמי שבחן, בדק ובירר את כל התנאים והנתונים הקשורים במכרז ואת התנאים 

לתנאים האמורים, לרבות טענות בדבר סתירות לביצוע העבודות וכמי שוויתר על טענה כלשהי בקשר 

 .ו/או חוסר בהירות

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .6

רשאי להשתתף במכרז מציע שהינו יחיד, עוסק מורשה, או שותפות רשומה בישראל או תאגיד הרשום כדין 

 להלן: , במועד הגשת הצעות, בכל התנאים המצטברים, המפורטיםבעצמו "( העומדהמציעבישראל )להלן: "

 

 תנאי סף מקצועיים .6.1

 .  לפחות 1בסיווג א 191ו/או  160המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים תחת ענף בניה  .6.1.1

להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו העתק נאמן למקור של רישום 

 .ובתוקף במועד האחרון להגשת הצעות במכרז ברשם הקבלנים בסיווג/ים כאמור

כקבלן ראשי ו/או כקבלן  פרויקטים 3לפחות  המציע ביצע 2020 ,2019, 2018ים במהלך השנ .6.1.2

מגה ואט מתקנים פוטו  3לפחות של  מצטבר סךמשנה, תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של 

שהותקנו על גבי גגות  ואטקילו  500של  מצטבר בסך יםמינימום פרויקט מתוכם וולטאיים.

 בטון.
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דת המשתתף בתנאי זה יילקחו בחשבון אך ורק מתקנים מובהר בזאת, כי לצורך עמי

 שהתקנתם הושלמה והם חוברו לרשת חלוקה.

הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לפרט בהצעתו את ניסיונו, בתכנון, אספקה,  לצורך

 3התקנה ותחזוקה של מתקנים פוטו וולטאיים תוך ציון שם המזמין וצירוף  של לפחות 

כל פרט נדרש אחר לדעתו לצורך קבלת המידע על ניסיון  וכןעבודות, המלצות  ממזמיני ה

המציע ועמידתו בתנאי הסף. על המציע לפרט את המתקנים בטבלה בנוסח התצהיר המצ"ב 

 למסמכי המכרז. 4כטופס 

בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול  היהי המציעמתחייב כי מנהל הפרויקט מטעם  מציעה .6.1.3

ספקה והתקנה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פרויקטים מתחום א

 פוטוולטאית.

לצורך הוכחת האמור לעיל, יפרט המציע את פרטי מנהל הפרויקט מטעמו ועמידתו בתנאי 

 הסף.

שירות ותחזוקת מתקנים, לרבות לניטור פעילות רצופה של במועד הגשת ההצעה מספק המציע  .6.1.4

  וקבלת התראות על חריגות ותקלות. מתקנים פוטו וולטאיים כולל בקרה

על המציע לפרט בהצעתו את ניסיונו בשירות ותחזוקת הוכחת עמידתו בתנאי סף זה,  לצורך

וכל פרט נדרש אחר לדעתו לצורך קבלת המידע על ניסיון המציע. על מתקנים פוטו וולטאיים 

 .   מכרזלמסמכי ה 4המציע לפרט את המתקנים בטבלה בנוסח התצהיר המצ"ב כטופס 

למציע יכולת תכנון והפקת תוכניות עבודה להתקנת המערכות על ידי מהנדס חשמל בעל ניסיון  .6.1.5

 . 2020, 2019, 2018בתכנון מערכות סולאריות בשנים, 

ובכלל זה כל המסמכים, מובהר כי המהנדס יחתום על כלל עבודות החשמל והתכניות הנדרשות 

ום טכני מול חח״י, בדיקת המערכות וקבלת אישור התוכניות והאישורים הנדרשים לצורך תיא

לחיבור המערכות מול חח״י, ולצורך ביצוע השירותים הנדרשים במכרז זה ובהסכם ללא יוצא 

 מהכלל. 

ב ויצרף פרטים, קורות חיים, רישיונות 4להוכחת תנאי סף זה ימלא המציע את טופס 

    והסמכות של מהנדס החשמל.

ופקו על ידי המציע עומדות בדרישות המפורטות במפרט הטכני המערכות המוצעות ואשר יס .6.1.6

 לחוזה ההתקשרות.   נספח ט"זהמיוחד, 

מובהר כי המציע מחויב לסוג הפנלים ולסוג המהפכים המוצעים על ידו, ע"פ דרישות הנספח 

, וככל שיזכה במכרז הוא מתחייב לספק את הפנלים והמהפכים "זי כנספחהמצ"ב  הטכני

מראש ובכתב, אשר  המזמינהעל ידו או מסוג טוב יותר בכפוף לאישורה של מהסוג שהוצע 

תהיה רשאית לתת אישור כאמור או שלא לתת אותו הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי 

שתהיה חייבת לנמק את החלטתה. הפרת התחייבות זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. עוד 

אמצעות הקבלנים/העובדים שהוצגו על ידו במכרז מובהר כי המציע מחויב לבצע את העבודות ב

  המזמינה.וכל שינוי מחייב את אישור 

 .4סעיף זה יחתום המציע על התצהיר שבטופס עמידתו בלהוכחת 
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 תנאי סף פיננסיים .6.2

מיליון שקלים חדשים(  ארבע עשר) מצטבר₪  14,000,000למציע מחזור כספי שנתי, של לפחות  .6.2.1

 ו דו״ח מע״מאישור רו״ח ו/אפי -זאת על 2020, 2019 ,2018ים כולל מע"מ, בשנ סה״כ , לא

ה הערת "עסק חי" או אזהרת לא רשומ 2019 ,2018-בדו"ח הכספי המבוקר של המציע לשנים ו .6.2.2

"עסק חי", או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של המציע 

 ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו.

              למסמכי  א-4תו בתנאי סף זה, יצרף המציע אישור רואה חשבון בנוסח טופס להוכחת עמיד

 המכרז.

 

 

 תנאי סף נוספים .6.3

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .6.3.1

 להלן.  10המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית, כמפורט בסעיף  .6.3.2

וכל המסמכים הנדרשים , אשר תעמוד בעצמה בתנאי הסף לעיל ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד

במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המציע בלבד, למעט אם צוין מפורשות אחרת. הצעה אשר לא תעמוד 

 בתנאי זה תיפסל על הסף. 

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .7

 על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים:
 תעודת עוסק מורשה .7.1

 .1פס כטוהצהרת והצעת המציע בנוסח המצורף  .7.2

 .2בטופס , בנוסח המדויק המצורף להלן 10כמפורט בסעיף ערבות בנקאית,  .7.3

במקרה של תאגיד )לרבות שותפות רשומה( יצורף . 3כטופס בנוסח המצורף  הצהרה על מעמד משפטי .7.4

העתק תעודת ההתאגדות וכן תדפיס עדכני מהמרשם המתנהל כדין ביחס לתאגיד וכן פרוטוקול זכויות 

ו"ד, או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של עידי רו"ח או -ול מאושר, עלחתימה. )פרוטוק

התאגיד ו/או הדין, המאשר כי החותמים על מסמכי המכרז וההצעה מוסמכים לחייב בחתימתם את 

 (.המציע ולהגיש הצעות מחייבות בשמו

דרשות כמפורט בתנאי הסף  בצירוף האסמכתאות הנ 4כטופס תצהיר בדבר ניסיון המציע בנוסח המצורף  .7.5

 . לעיל

 5כטופס בנוסח המצורף  אישור לקוח בדבר עבודות שבוצעו ע״י המציע בחצרי הלקוח .7.6

 )ניתן לצרף על גבי דף פירמה של רואה החשבון(. 6כטופס בנוסח המצורף  הכנסותאישור רו"ח בדבר  .7.7

 .7בטופס תצהיר המציע ומהנדס מטעם המציע כמפורט  .7.8

וכן, אישורים כדין  .8כטופס נוסח המצורף ב 1976-סקאות גופים ציבוריים, התשל"ולעניין חוק ע תצהיר .7.9

 .1976 –לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לסעיף 

 .9כטופס תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף  .7.10

  .10טופס ודמות בנוסח המצורף כתצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות ק .7.11

על המציע הזוכה לדווח במהלך כל תקופת ההתקשרות על כל רישום פלילי או כתב אישום המוגש כנגדו.  .7.12

 החברה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להביא את החוזה לידי סיום בשל מידע כאמור.

 .11ס כטופהמצורף  לעניין שמירה על דיני העבודה והתחייבותתצהיר  .7.13
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 )אופציונאלי(. 12טופס נספח חלקים חסויים בהצעה בנוסח המצורף כ .7.14

 .13טופס פרטי חשבון בנק לתשלום התמורה על גבי  .7.15

הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א  .7.16

 14טופס  – 2001

 15טופס  -טבלת המלצות .7.17

 בין היתר, פירוט לקוחותיו ונושאי המשרה הבכירים אצל המציע. פרופיל המציע אשר יכלול,  .7.18

 קבלה על תשלום מסמכי המכרז על שם המציע מאת החברה. .7.19

 כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי המציע. .7.20

 כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל שיהיו, חתומים על ידי המציע. .7.21

שיוגשו  על ידי המציעים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והצעתו. המסמכים ו/או הנתונים  

 אופן ומועד הגשת ההצעות למכרז  .8

 את ההצעות למכרז יש להגיש כאשר הן תואמות את מכלול התנאים הנדרשים על פי הזמנה זו.  .8.1

על המציע להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז כשהם חתומים על ידי מורשי  .8.2

ממסמכי  על כל מסמך וכל עמודהחתימה מטעם המציע, וחותמת, במידת הנדרש, וכן לחתום כאמור 

 המכרז, לרבות בכל עמוד של חוברת המכרז ובכל מקום אחר המיועד לכך.

מקור ועותק  –בשני עותקים ועל גבי מדיה דיגיטלית עותק סרוק ההצעה על כל נספחיה ומסמכיה תוגש  .8.3

. המציע לא המכרזותושם במעטפה סגורה אשר צורפה למסמכי  ה דיגיטלית זהה למקור וכל גבי מדי

את המעטפה הסגורה יש  יציין על גבי המעטפה שום פרט מזהה אלא רק את מספר המכרז ושם המכרז.

"( לתיבת המכרזים המועד האחרון להגשת ההצעות)להלן: " 12:00בשעה  12.20209. ד' עד ליום להגיש

 .הכלכלית, אזור תעשיה הרטוב א' במשרדי החברההנמצאת 

 הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. .8.4

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה. .8.5

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת  החברה .8.6

 .המכרז שלח למציעים שרכשו את מסמכיבהודעה שתההצעות למכרז לתקופה נוספת או תקופות נוספות, 

אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין  .8.7

בכל מקרה, כל רישום כזה שלא נתבקש לא יחייב את המזמינה . במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא

 לפסילת ההצעה. להביאועלול 

פק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז בזאת, למען הסר ס מובהר .8.8

 ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 

 

 אופן מילוי הצעת המחיר  .9

 הצעתו הכספית של המציע תוגש כמפורט בסעיף זה להלן:
ל ההצעה תיחתם ע"י מורשי החתימה ש. 1בטופס המציע ימלא הצעתו הכספית במקום המיועד לכך  .9.1

 המציע.  

 : הבאים רכיביםמההצעת המציע מורכבת  .9.2

הצעת המחיר לאספקת והתקנת המערכת הסולארית, לרבות הבדיקות הנדרשות  – רכיב א' -

 ואחריות מלאה לכל רכיבי המערכת בטרם התקנת המערכות וכן תחזוקה בתקופת הבדק

על כל רכיבי המערכת הצעת המחיר למתן שירותי תפעול ותחזוקה כולל אחריות מלאה  – רכיב ב' -

  למשך תקופת שרותי התפעול והתחזוקה הראשונה והארכותיה ככל שבוצעו.
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 (05הבין משרדי )פרק איטום הביצוע איטום של הגג על פי מפרט  –רכיב ג׳  -

 הזזת מזגן בודד בכל מקום על שטח הגג –רכיב ד׳  -

 הצעת המחיר תהיה ביחס לכל אחד מהרכיבים באופן נפרד ובלתי תלוי.  -

 להלן. 12אופן השוואת ההצעות בין המציעים השונים תתבצע כמפורט בסעיף  .9.3

מובהר בזאת, כי הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות, העלויות, התשלומים ורווחי הקבלן, הנדרשים  .9.4

הכנת מדידת הגגות,  ו/או שהינם בקשר עם הקמת המתקנים הסולאריים על גגות המבנים ובכלל זה:

וחשמל כלל תץוכניות חשמל לצורך תיאום טכני ואישור חיבור המערכת בחברת סולאריות תוכניות 

 על כל ההוצאות הכרוכות בכך ביצוע מפורטות של היצרןמפורטות ותוכניות ייצור חשמל, הכנת תוכניות 

תשלומים לצדדים שלישיים, אישורים מקצועיים של מתכננים ו/או יועצים, כל ה, ואישורן מול המזמינה

 גידור, שמירה, בטיחות,הכנת שטח הערכות, לקבלני משנה ו/או לעובדים, ערבויות, ביטוחים, תשלומים 

כל שימוש זמני אחר הנדרש ניקיון, פינוי פסולת,  מבנים יבילים, שירותים, התקנת וחיבור לתשתיות,

הסכם וכל הנדרש לשם קיום התחייבויות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי ה לצורך ביצוע העבודות לקבלן

 ו/או על פי כל דין, בין אם פורט בהסכם ובין אם לאו. 

מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופית. אי התקיימות איזו מהערכות המציע ו/או אי  .9.5

התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תכניותיו, לא יהווה בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו 

 הוראות הכלולים במסמכי המכרז.ו/או לכל שינוי אחר בתנאים וב

 .והיא אינה צמודה למדד למחיר לא יתווספו התייקרויות מכל סוג שהוא .9.6

, תוספות ו/או הסתייגויות ו/או הערות ו/או תנאים 1טופס מס' אין לכלול בהצעת המחיר ולא על גבי  .9.7

גויות ו/או הערות ו/או בקשות. הצעות שלא יוגשו בהתאם להוראות סעיף זה ויכללו תוספות ו/או הסתיי

 לולות להוביל לפסילת ההצעה.ע –ו/או תנאים ו/או בקשות 

 ערבות ההצעה .10

בנקאית, בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת של  מקורבמכרז חייב לצרף להצעתו ערבות  מציעכל  .10.1

ו להבטחת הצעתו במכרז וחתימת ש"ח(, )ארבעים אלף₪  40,000בנק ישראלי לפקודת המזמינה, בסך של 

 על החוזה במועד שיקבע לכך על ידי החברה. 

 למסמכי המכרז. 2טופס נוסח הערבות הבנקאית יהיה על פי נוסח כתב הערבות המצורף כ .10.2

)כולל(. החברה תהיה רשאית להורות על הארכת  10.03.2021תוקף הערבות הבנקאית הינו עד ליום  .10.3

"( על פי דרישת החברה ערבות המוארךמועד תוקף הימים נוספים )" 90הבנקאית לתקופה של  הערבות

או מי שהוסמך על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שתימסר למציע טרם מועד פקיעתה. ניתנה 

דרישה כאמור, יוארך תוקף הערבות הבנקאית בהתאם. לא הוארכה הערבות הבנקאית, תהא רשאית 

יע שחזר בו מהצעתו. ביקשה המזמינה המזמינה לחלט את הערבות הבנקאית ולראות במציע כאמור כמצ

להאריך את תוקף הערבות הבנקאית מעבר למועד תוקף הערבות המוארך ולא נתקבלה הסכמת מציע 

כלשהו, תיפסל הצעת המציע שלא הסכים להארכת תוקף הערבות הבנקאית שהופקדה על ידו כאמור, 

ת מציע אחר אשר הסכים והמזמינה תהא רשאית להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצע

לבקשתו להארכת תוקף הערבות הבנקאית, וזאת אף אם ההצעה שתוקף ערבותה לא הוארך כאמור, 

 הייתה הצעה עדיפה. במידה והוארך מועד הגשת המכרז, תפרסם המזמינה מועד חדש לתוקף הערבות.

 עתו כלל והיא תפסל.במכרז שלא יצרף ערבות בנקאית כנדרש לעיל, לא תדון ועדת המכרזים בהצ מציע .10.4

מובהר בזאת כי, בכפוף לכל דין, המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם בנוסח  .10.5

הערבות, וזאת אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי הפגם שנפל בנוסח הערבות נעשה בתום לב וכי אין 

 המציעים.  בו כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין
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מבלי לגרוע מכל זכות של המזמינה לפי כל דין, המזמינה תהא רשאית להציג את הערבות הבנקאית  .10.6

לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע 

מינה מידע מטעה או מידע המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ו/או מסר למז במהלךנהג 

בלתי מדויק ו/או חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות ו/או שלא עמד במלוא 

 התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז.

מהאמור מובהר בזאת במפורש, כי אם לא ימציא הזוכה למזמינה את החוזה בנוסח המצורף  לגרועמבלי  .10.7

וא חתום על פי הוראות מכרז זה, בצירוף כל המסמכים אותם יש להמציא יחד עם החוזה למכרז זה, כשה

החתום, לרבות ערבויות, במועד שייקבע על ידי המזמינה, תהא המזמינה רשאית, בין היתר, לחלט את 

 הערבות הבנקאית שהזוכה הפקיד לטובתו.

 

 תוקף ההצעה .11

 3עות. תוקף ההצעה ניתן יהיה להארכה למשך  ימים ממועד הגשת ההצ  90תוקף ההצעה הינו למשך  .11.1

"( ע"פ דרישת המזמינה לפני פקיעת ההצעה או לחילופין בדרך מועד התוקף המוארךחודשים נוספים )"

היות לעיל. מובהר, כי הארכת תוקף ההצעה יכולה ל 10.3של הארכת תוקף הערבות הבנקאית שבסעיף 

 לשיעורין ובלבד שהמציע לא יהיה מחויב להאריך את תוקף הצעתו מעבר למועד התוקף המוארך. 

ביקשה החברה להאריך את תוקף ההצעות והערבות הבנקאית עד למועד התוקף המוארך כאמור בסעיף  .11.2

, תהא רשאית המזמינה לחלט את הערבות הבנקאית לעיל, ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו 11.1

ולראות במציע כאמור כמציע שחזר בו מהצעתו. ביקשה המזמינה להאריך את תוקף ההצעה והערבות 

הבנקאית מעבר למועד התוקף המוארך ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו, תיפסל הצעת המציע שלא 

ופקדה על ידו כאמור. המזמינה תהא רשאית הסכים להארכת תוקף הצעתו ותוקף הערבות הבנקאית שה

להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתו להארכת תוקף הצעתו 

 .והערבות הבנקאית, וזאת אף אם ההצעה שתוקפה לא הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה

 

 בחינת ההצעות ובחירת ספק זוכה .12

 

 שלבים: 3-יעשה בתהליך בחינת ההצעות והערכתן 

 שלב א': בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף

  .ההצעה הכספיתבגין  מהציון הסופי 75%-ו, איכות ההצעה בגיןמהציון הסופי  15%שלב ב': 

האם לבצע ראיונות לכל יובהר כי הועדה רשאית להחליט  –מהציון הסופי בגין ראיונות  10%שלב ג': 

 שיקול דעתה הבלעדי. , לפיאו חלק או לאף אחד מהמציעים

 

 ם בתנאי הסףבדיקת עמידת המציעי -שלב א'  .12.1

או מי שימונה לכך על ידה, תבדוק אם  "(המכרזים ועדת)להלן: " ועדת המכרזים של החברה .12.1.1

ההצעה עומדת בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף 

שלב מאוחר יותר ימצא כי הצעה כלשהי אינה תיפסל. יובהר למען הסר ספק, כי במידה שב

עומדת בתנאי הסף שנבדקו בשלב זה תהא החברה רשאית לפסול את ההצעה גם בשלב 

 מאוחר יותר.

, מכל סיבה שהיאשלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה  רשאית ועדת המכרזים .12.1.2

 הערכת  ההצעה  באופן סביר.  נמנעת  ועדת המכרזיםשלדעת    ובלבד
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 :ההצעה וניקודבדיקת  –שלב ב'  .12.2

 (נקודות 15איכות ההצעה )בדיקת 

 של ניסיון

 המציע

, מעבר לאמור מגה ואט פיק מותקן 1כל בגין 

מגה ואט פיק מותקן(, יקבל  3בתנאי הסף )

 נקודות. 5ועד לסך מירבי של  נק' 0.5המציע 

 נקודות 5 

 

 

 המלצות

 יםממליצ 6ל  3בין  ניקוד על פי ממליצים

. 10עד  1-כל ממליץ יתבקש לדרג את המציע מ

המזמינה רשאית לשוחח עם הממליצים לצורך 

ממוצע הניקוד של סיון המציע. יבדיקת נ

 EPC-כ, לתפקוד הקבלן המלצות הממליצים.

 )קבלן בשיטת מפתח( בלבד

הציון בסעיף זה ינורמל, 

המציע שיקבל את כך ש

הניקוד הגבוה ביותר 

ד יקבל את מלוא הניקו

 .(נקודות 10) בסעיף זה

10 

 נקודות

 הלן.קריטריונים כמפורט בטבלה של - נקודות( 75בדיקת ההצעה הכספית )

מחיר תפעול 

ותחזוקה 

לשנה 

  קלנדרית

 100%-ש״ח לקוו״פ יזכה את המציע ב 50מחיר של 

 יקוד בסעיף זה.מהנ

מהניקוד בסעיף  2%ש״ח במחיר תוריד  1כל עליה של 

 זה

כולל אחריות 

אה למשך כל מל

 תקופת ההסכם

5% 

 100%-ש״ח לקוו״פ יזכה את המציע ב 2300מחיר של  מחיר הקמה

 מהניקוד בסעיף זה.

מהניקוד  1%ש״ח במחיר תוריד  15כל עליה של 

 בסעיף זה

כולל תחזוקה 

מלאה בתקופת 

 הבדק  

55% 

ממיר 

SolarEdge  

 SolarEdgeשימוש ב 

 נק׳ש״ח יזכה את המציע המלוא ה 0מחיר של  

בסעיף  1%ש״ח תוריד מהניקוד  1.5-כל עלית מחיר ב

 זה. 

שנים אחריות  12

-על הממירים ו

שנים אחריות  25

 על אופטימיזרים

8% 

 איטום מחיר

 למ״ר

 100%-ש״ח מ״ר יזכה את המציע ב 50מחיר של 

 מהניקוד בסעיף זה.

מהניקוד  2.5%ש״ח במחיר תוריד  1כל עליה של 

 בסעיף זה

 אחריות כולל

 10-ל טוםאי

 שנים

4% 

 להזזת מחיר

 בודד מזגן

 100%-ש״ח למזגן יזכה את המציע ב 450מחיר של 

 מהניקוד בסעיף זה.

מהניקוד בסעיף  1%ש״ח במחיר תוריד  6כל עליה של 

 זה

כולל אחריות 

ופעולה תקינה 

לשלושה חודשים 

 ומילוי גז כנדרש

3% 

 נקודות( 10) התרשמות ועדת מכרזים –ג  שלב

 התרשמות

 המכרזים ועדת

ועדת המכרזים תיקח במסגרת שיקוליה בין היתר את היכרותו של 

הקבלן עם החומר המקצועי, עם הטכניקות והידע הטכנולוגי, ניסיון 

בפרויקטים דומים, ניסיון והכרות עם צרכי המועצה וסוג העבודות נשוא 

 מכרז זה.

10% 
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המשוקלל". לאחר הבחינה על פי הנוסחה  שיצא לאחר בחינה זו יקרא להלן "הרכיבסכום הרכיבים  .12.3

שלעיל, יחוברו הרכיבים המשוקללים. הצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר לאחר חיבור הרכיבים 

 המשוקללים תהווה ההצעה הזוכה בכפוף לאמור במסמכי המכרז. 

 

 שיקולי ועדת המכרזים בבחינת ההצעות .13

ילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מ .13.1

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או 

 בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

ו רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/א ועדת המכרזים .13.2

השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, 

ניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמור. לא המציא המציע פרטים ו/או מסמכים כאמור, 

 ייחשב כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו.

בחשבון שיקוליה, בין היתר, את הידע המקצועי, היכולת הכספית וטיב רשאית לקחת  ועדת המכרזים .13.3

העבודה של המציע, את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את חוזה ההתקשרות, את ניסיונה של החברה 

ו/או של רשויות אחרות עם המציע בעבר וכן את ניסיונו של המציע בעבודות קודמות דומות. מבלי לגרוע 

תהיה רשאית שלא למסור את העבודות מושא מכרז זה למציע שהצעתו היא  כרזיםועדת הממהאמור, 

הטובה ביותר, וזאת, בין היתר, עקב ניסיונה הרע של החברה עם המציע, או אם מדובר בתאגיד, עקב 

 ניסיונה הרע עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו. 

עבודות מושא מכרז זה למציע שהצעתו היא הטובה שלא למסור את ה ועדת המכרזיםכן תהיה רשאית  .13.4

ביותר, וזאת אם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, כי לגופים ציבוריים 

אחרים יש ניסיון רע עם המציע ובמקרה שהמציע הנו תאגיד, לרבות עם היחידים והגופים השולטים בו 

 והפועלים מטעמו.

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה  ועדת המכרזיםולמרות ניקוד ההצעות,  למרות האמור לעיל .13.5

 ביותר או כל הצעה שהיא.

להתקשר עם יותר מקבלן אחד לביצוע להחליט רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדית  ועדת המכרזים .13.6

 הפרויקט

ו/או עם מי  יםועדת המכרזהמציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  .13.7

תהא רשאית שלא לבחור הצעה אם לדעתה  ועדת המכרזיםמטעמה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל. 

 המציע אינו משתף פעולה באופן מלא עם החברה ו/או עם מי מטעמה.

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעות גם על מציעים נוספים  .13.8

אותם. כשיר שני/שלישי וכו', ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז בכל ככשירים ולדרג 

 מקרה בו, מכל סיבה שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה. 

מובהר כי וועדת המכרזים, תהיה רשאית, אך לא חייבת, לקבוע כי המכרז ייערך עם הליכים תחרותיים  .13.9

, ובכלל זאת לקבוע כי ייערך תשנ"ג 1993  -רוח ההליכים ובדרכים המפורטים בתקנות חובת המכרזים ב

אשר קיבלו את ניקוד ההצעה שלושה מציעים  עד הליך תחרותי נוסף. יורשו להשתתף בהליך תחרותי נוסף

 . הועדה הגבוה ביותר ו/או הצעתם הכספית היתה הנמוכה ביותר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של

התקיימו התנאים כאמור לעיל, תודיע ועדת המכרזים למציעים שנקבעו על פי תנאים אלה, כי הם רשאים  .13.10

להגיש, במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית, ביחס למחיר הצעתם בתנאים המיטיבים לעומת הצעתם 

 .הודיע דברהמקורית; לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית גם אם לא 
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ההצעה תוגש במעטפה סגורה, בנוהל בו הוגשו ההצעות במכרז עד למועד שיקבע בכתב על ידי הוועדה  .13.11

ו/או מי מטעמה. למען הסר ספק, למציעים אין אפשרות להסיג לאחור ו/או לבטל ו/או לשנות את מה 

 .שכבר הציעו למעט הגשת הצעה המיטיבה עם המזמין, כאמור

מי מטעמה, אינה מתחייבת לברר פרטים אודות המציע והיא רשאית לעשות כן,  ו/או ועדת המכרזים .13.12

 במידה שתראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

רשאית למחול או לתקן טעות סופר או טעות טכנית בהצעה, ככל שאין בהם לדעתה כדי  ועדת המכרזים .13.13

 לפגוע בעקרון השוויון, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 ודעה על תוצאות המכרז ותנאים להתקשרות המזמינה בחוזהה .14

לכל משתתפי המכרז תימסר הודעה בכתב בדבר החלטת ועדת המכרזים. מציע אשר לא זכה במכרז ולא  .14.1

 הוכרז ככשיר שני, תוחזר לו ערבות המכרז במועד ובאופן שיפורט בהודעה שתשלח אליו.

 מינה הזכות לנהל עם הזוכה מו"מ על פי כל דין.קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה למז לאחר .14.2

מציע שזכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה המצורף למסמכי המכרז, בשינויים המחויבים, אם יהיו  .14.3

כאלה, כתוצאה מהחלטות של הגופים המוסמכים במזמינה, על פי הצעתו במכרז או על פי ההצעה 

 ( ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על זכייתו.7שגובשה לאחר מו"מ עם הזוכה במכרז, בתוך שבעה )

שזכה יהיה אחראי לכך שהשירות הנדרש במהלך כל תקופת ההתקשרות יעמוד בכל החוקים ו/או  המציע  .14.4

התקנות החלים על סוג זה של שירות זה, כי הוא יישא בכל הרישיונות הנדרשים לביצוע השירות וכן 

חים להם וכן בהתאם לדרישות המזמינה שיקבעו יעמוד בכל הדרישות המבוקשות במפרטים ובנספ

 במהלך תקופת ההתקשרות. 

אין בזכיית מציע במכרז ו/או בחתימה על חוזה ההתקשרות עמו כדי לגרוע מזכותה של המזמינה   .14.5

, הן במקביל לתקופת ההתקשרות על פי חוזה ההתקשרות ו/או לאחריו, לפי שיקול דעתה להתקשר

ר לעבודות הנדרשות במכרז זה, הן לשירותים נשוא מכרז זה והן לשירותי הבלעדי, עם כל גורם אחר בקש

 תגבור למכרז זה.

 הביצועבנוסף יידרש הזוכה במכרז להמציא למזמינה, במעמד המצאת החוזה החתום על ידו, את ערבות  .14.6

כמפורט בחוזה ההתקשרות וכן את אישור הביטוח כשהוא חתום בידי חברת הביטוח. הערבות הבנקאית 

הומצאה על ידי המציע עם הצעתו במכרז תוחזר לידיו לאחר חתימת החוזה והמצאת ערבות ביצוע ש

 כאמור.

לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו, תהא רשאית המזמינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו או  .14.7

עמידתו ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו. ביטלה המזמינה את זכיית המציע בשל אי 

בהתחייבויותיו, תהא המזמינה רשאית לחלט כפיצוי מוסכם ומוערך מראש את הערבות הבנקאית שהגיש 

 המציע במסגרת מכרז זה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה. 

למציע שזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי המזמינה ובעצם הגשת הצעתו הוא מוותר על כל  .14.8

 יעה ו/או דרישה כלפי המזמינה בקשר עם ביטול זכייתו ו/או חילוט הערבות כאמור.טענה, תב

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמינה רשאית, לא לקבל הצעה של מציע במכרז, או לבטל את ההכרזה על  .14.9

 הצעה של מציע במכרז כהצעה הזוכה במכרז, גם במקרים הבאים: 

הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע מענק,  יש בידי המזמינה הוכחות, להנחת דעתה, כי .14.9.1

 דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.

התברר למזמינה כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהזוכה לא גילה  .14.9.2

למשרד עובדה מהותית אשר, לדעת המזמינה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז, 
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ר הגשת הצעתו ועד למועד חתימת החוזה על ידו, התרחש אירוע אשר יש בקיומו או שלאח

משום חשש להיעדר אפשרות מצד המציע במכרז, לרבות הזוכה, למלא אחר כל התחייבויותיו 

 על פי החוזה.

הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, אשר לדעת המזמינה יש בו/הם כדי להשפיע  .14.9.3

זוכה להעניק את השירותים במסגרת המכרז, והעיקול/ים האמור/ים לא על יכולתו של ה

 ימים ממועד הטלתו/ם. 30הוסר/ו לחלוטין תוך 

מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם, נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים זמני או קבוע או  .14.9.4

 יום ממועד קביעתו. 14מפרק זמני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל תוך 

כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם המזמינה על חוזה ההתקשרות לא  מובהר, .14.9.5

 יהיה כל חוזה בר תוקף בין הצדדים. 

 

 תנאים מוקדמים לחתימת ההסכם וקבלת צו התחלת עבודה .15

 ימים ממועד הודעת הזכייה, ימסור הזוכה לחברה את המסמכים הבאים: 15בתוך 

 למסמכי המכרז; ערבות ביצוע, בהתאם לנוסח המצורף .15.1

 .10טופס מס' על גבי פרטי חשבון בנק להעברת התשלומים  .15.2

וח המורשית כדין לפעול בישראל, ידי חברת ביט-אישור קיום ביטוחים בנוסח המצורף כשהוא חתום על .15.3

 והכל בהתאם לנוסח המצורף למכרז זה כנספח ג' למסמך ב'.

 כם.  הזוכה הציג בפני נציג המזמינה את נציגיו, כמפורט בהס .15.4

 הצעת המציע  גילוי .16

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם המזמינה תידרש  .16.1

טופס לגלותה, פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, שעליהם הודיע המציע במפורש, על גבי 

עיל, שפרסומם מחויב על פי כל דין כדי מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור ל .9

 לחייב את המזמינה. 

ידוע למציע כי למזמינה סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש המציע להותיר חסויים בהתאם  .16.2

לשיקול דעתה הבלעדי, וזאת לאחר שמסרה למציע הודעה על כוונתה למסור פרטים אלו, ולמציע לא 

 מינה ו/או מי מטעמה בעניין זה. תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי המז

מובהר בזאת כי ככל שהמזמינה תקבל את בקשת המציע בדבר הסתרת החלקים החסויים בהצעתו, הרי  .16.3

 שאותם החלקים בהצעות של מציעים אחרים שהוגשו למכרז זה, יהיו חסויים בפניו.

 
 כשיר שני .17

לה על פי כל דין ועל פי תנאי המכרז, מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמינה, ובנוסף לכל זכות העומדת  .17.1

 תהיה רשאית להכריז על המציע שדורג במקום שלאחר ההצעה הזוכה, ככשיר שני.

במקרה שבו ביטלה המזמינה את זכייתו של הזוכה ו/או ביטלה את הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה  .17.2

רז ככשיר שני. אם , תהא רשאית המזמינה, אך לא חייבת להתקשר עם המציע שהוכמכל סיבה שהיא

ימים ממועד  7תחליט המזמינה לעשות כן, מתחייב הכשיר השני לחתום על חוזה ההתקשרות תוך 

ההודעה על כך או במועד אחר אשר יקבע על ידי המזמינה, וזאת תחת יציאה למכרז חדש וההוראות 

 החלות על המציע הזוכה יחולו על הכשיר השני בהתאמה.

ם לשיקול דעתה הבלעדי גם להכריז על כשיר שלישי וכן הלאה, הכשירים המזמינה תהיה רשאית בהתא .17.3

 לעיל, בהתאמה.  6הנוספים יעמדו בדרישות המפורטות בסעיף 
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 ביטול המכרז / דחיית תחילת ביצוע הפרויקט .18

 
 החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההליך דנא. .18.1

בצע את הפרויקט בעצמה או באמצעות צדדים החברה לשאית ר ידי החברה, היא תהא-בוטל ההליך על .18.2

 .שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך

למען הסר כל ספק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת כי ביצוע הפרויקט מושא מכרז זה, לרבות  .18.3

ביצוע באופן מלא, מותנה בקבלת אישור תקציבי או קיומו של תקציב לביצוע הפרויקט או חלקים ממנו. 

צוע העבודות, לפיכך, החברה שומרת על זכותה המלאה לבטל את המכרז ו/או לדחות את מועד תחילת בי

כולן או חלקן או להקטין את היקף ביצוע העבודות כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור או מכל 

 ו/או אחרים.  המועצהסיבה אחרת הקשורה באישור הגורמים המוסמכים מטעם המדינה או 

בעצם מובהר בצורה מפורשת, כי ההצעות של המציעים יוגשו בהתאם להיקפו המלא של הפרויקט, ו .18.4

הגשת ההצעות למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על כל 

טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה 

 רזכנגד החברה, בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכ

עוד מובהר, כי במקרה ובו יוקטן היקף הביצוע של המכרז בשל הנסיבות המפורטות בסעיף זה, לא ייחשב  .18.5

הדבר כהקטנה של החוזה שייחתם בין הצדדים. החברה תפעל להקטנת היקף הביצוע, ככל הניתן, באופן 

לו הסכים מראש מובהר ומודגש, כי יראו כל מציע המגיש את הצעתו למכרז כאי יחסי לכלל העבודות. 

לאמור לעיל, והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי החברה, בגין 

 הקטנת היקף הביצוע של הפרויקט בשל היעדר תקציב כאמור.

עוד מובהר, כי במקרה של ביטול המכרז כתוצאה מאי קבלת היתר בנייה או אישור תקציבי לפרויקט,  .18.6

ובטרם התחילו בביצוע העבודה בפועל , יהיו זכאים רוכשי מסמכי המכרז להחזר מחיר  ומטעם זה בלבד

אולם לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו, לרבות הוצאות הכנת ההצעה וכל  ,מסמכי המכרז שרכשו

 הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז.

קרה שתיבחר הצעתו כהצעה בנוסף לאמור לעיל, בעצם הגשת הצעה למכרז, מתחייב כל מציע, כי במ .18.7

הזוכה במכרז, אך מסיבה שאינה תלויה בו תיגרם דחייה במועד תחילת ביצוע הפרויקט, הוא יאריך את 

תוקף הערבות הבנקאית שהגיש במסגרת הצעתו, ללא כל תמורה נוספת, לפי דרישת החברה, ובלבד 

עת תוקף ערבות ההצעה שהגיש חודשים מן המועד האחרון לפקי 6שהארכת הערבות כאמור, לא תעלה על 

אותו מציע למכרז. הזוכה מוותר מראש על כל טענה, דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא להעלות כל טענה, 

דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם הארכת תוקף הערבות כאמור ולרבות במקרה של ביטול 

 המכרז, לאחר חלוף תקופת הארכת הערבות כאמור.

החברה תהיה רשאית  ליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז וההסכם,מבלי לגרוע מכל .18.8

לחלט את ערבות ההצעה שהגיש המציע הזוכה במסגרת הצעתו למכרז, כולה או חלקה, בין היתר במקרה 

 .שיפר המציע את התחייבותו להאריך את תוקפה של ערבות ההצעה כאמור בסעיף זה

עליונה ליכולת המציע הזוכה לבצע את העבודות במועד הנקוב, לאור  חסת חשיבותימי המזמינהמודגש כי  .18.9

היות המכסה שצפויה להתאשר מאת רשות / חברת החשמל מוגבלת בזמן. אי לכך, מציע שוועדת 

המכרזים תשתכנע שאין ביכולתו לעמוד בלוחות הזמנים, לא יזכה במכרז גם במידה והצעתו תהא הזולה 

ל עילת תביעה להטבת כל נזק, ככל שייגרם, כתוצאה מאי עמידת קבלן שזכה ביותר. האמור איננו גורע מכ

 .במכרז בלוחות הזמנים שנקבעו בחוזה ההתקשרות
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 תנאים כלליים  .19

כל מסמכי המכרז הם רכושה של המזמינה, והם נמסרים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, ולשם כך  .19.1

שלא למטרות המכרז, ללא הסכמת המזמינה  בלבד, ואין להעתיק ו/או לצלם ו/או לעשות בהם שימוש

 מראש ובכתב.

על המציע ו/או רוכש מסמכי המכרז שאינו מציע, להחזיר מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת  .19.2

 ההצעות, כמפורט לעיל.

-למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גם מסמכי המכרז, אחר שהוחזרו למזמינה, ואחר שמולאו כנדרש על .19.3

ויהיו רכושה של המזמינה, והיא תוכל לעשות בהם שימוש על פי שיקול דעתה, בין אם ידי המציע, הינם 

המציע מגיש המסמכים זכה במכרז ובין אם לאו, והמציע לא יהא זכאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה 

 כספית ו/או אחרת ו/או תביעה כלפי המזמינה בקשר עם מסמכים אלה.

 דין חל .20

אל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין, הליך זה כפוף לדיני מדינת ישר

 והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.

 תניית שיפוט .21

 עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר ירושלים. כל

 הוראה מיטיבה .22

ן מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם, תגבר ההוראה המיטיבה עם מקרה של סתירה בי בכל

 המזמינה, לפי פירושה של המזמינה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 דרישות ביטוח .23

ח להסכם, אינו צריך להיחתם ע"י חברת המצורף כנספ -יודגש ויובהר כי האישור בדבר קיום ביטוחים  .23.1

אשי תיבות בלבד ע"י המציע. נוסח מלא וחתום ע"י חברת הביטוח כבר בשלב הגשת ההצעה, אלא בר

 הביטוח של המסמך האמור יוגש רק על ידי הזוכה במכרז.

יחד עם זאת, תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה בהליך,  .23.2

לרכוש את הביטוחים המפורטות במסמכי המכרז. על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם 

הנדרשים. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע 

 לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.
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 הוצאות ההשתתפות במכרז .24

 וי מהמזמינה בגין הוצאות אלה.המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפ

 הצעה בודדת .25

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט במציע, או הנשלט על ידי  .25.1

המציע, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם במציע. לצורך כך יהיה למונח "שליטה" המשמעות 

 .1968-שניתנה לו בחוק לניירות ערך, תשכ"ח

 ר לעיל, לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים.כאמו .25.2

 
 

 כבוד רב,ב
 

 יב ויזלנ  רונן קליין                                                                                            
 מועצה איזורית מטה יהודהראש ה                 מנכ"ל החברה הכלכלית                                    

 חברה כלכלית דירקטוריוןיו"ר   
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 הצעת המציע - 1טופס 

 לכבוד
 בע"מ מטה יהודה מרכזים כפריים ותעשייתיים לפיתוחהחברה 

 5/2020הצעת מציע למכרז מס' הנדון: 
 

, בין המצורפים ובין שאינם 5/2020כל מסמכי מכרז מס' אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את 
 מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 
אנו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו  .1

והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות  "(,"מסמכי המכרזבהם מעת לעת בכתב )להלן: 
 מושא המכרז.

 
הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז, וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים על  .2

עלויות העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו, התייעצנו עם כלל הגורמים הנדרשים לרבות ייעוץ משפטי, 
"(. כן אנו מצהירים כי העבודותנו את הצעתנו לביצוע העבודות מושא המכרז )להלן: "ובהתאם לכך ביסס

לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו 
 מוותרים בזה מראש על טענות אלו. 

 
הצעתנו עונה על כל הדרישות  אנו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז, כי .3

שבמסמכי המכרז, כי ברשותנו הידע, הניסיון והיכולת לביצוע העבודות באופן מקצועי וברמה גבוהה, וכן 
כי נמצאים ברשותנו כל הציוד והכלים המתאימים לביצוע העבודות מבחינת האיכות, ההספק וכוח האדם 

 מנים שיידרש.הדרושים, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הז
 

הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז  .4
במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל 

ו שימוש כלשהו שלא מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר או לעשות ב
 במסגרת מכרז זה.

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי המכרז, בסך  .5

כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, חוזה ההתקשרות במסגרתו, 
 ת להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש. והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורו

 
ידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם החברה בהסכם לביצוע העבודות מושא ההזמנה הינו  .6

קבלת אישורי החברה לנציג הזוכה מנהל הפרויקט ו/או מנהל העבודה כהגדרתם במסמכי המכרז, אישור 
בות הגשת כל המסמכים הדרושים כתנאי לחתימה על ההסכם החברה על עמידה בדרישות הניסיון, לר

ימים ממועד קבלת הודעת החברה למציע על  15כאמור בהזמנה להציע הצעות למכרז, לא יאוחר מחלוף 
הזכייה במכרז. בכל מקרה שבו לא יתקבל אישור החברה למי מהמפורטים לעיל, ו/או לא יוגשו כל 

היה רשאית החברה לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בהסכם המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן זה, ת
ולא תהיה לנו כל טענה ואנו מוותרים על כל טענה,  לביצוע העבודות מושא המכרז עם ספק אחר כלשהו,

 דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר להתקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרז.
 

 ביטוחים: .7
בצע את הביטוחים הנדרשים בהתאם לתנאים המפורטים אנו מתחייבים, ככל שהצעתנו תזכה, ל .7.1

"( ולהפקיד בידיכם לא יאוחר אישור עריכת הביטוחיםלחוזה )להלן: " ובנספח ג'בחוזה ההתקשרות 
ד ההודעה על זכייתנו ובמעמד החתימה על החוזה, וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות ימים ממוע 15-מ

 הוא חתום כדין על ידי המבטח.את אישור עריכת הביטוחים )עותק מקור( כש
 

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, אנו מתחייבים בכפוף לדרישתכם בכתב להמציא  .7.2
 לכם העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.

 
הננו מצהירים כי הבאנו לידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות העבודות  .7.3

ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל הביטוחים הנדרשים על ידכם.  לפי המכרז במלואן וקיבלנו
במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי 

 המכרז.
 

אנו מסכימים כי  תהיו רשאים   –מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר, אם לא נפעל כאמור לעיל  .7.4
מועד תחילת ביצוע העבודות ו/או לפעול כלפינו כמי שהפר את חוזה ההתקשרות  למנוע מאיתנו את

 ו/או התחייבותינו על פי מסמכי המכרז.
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הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או  .8
כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים 

בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים 
לנהל כל הליך שעניינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, 

 מתן צו התחלת עבודה.לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד למועד 
 

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה  .9
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעה. תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן נוסף, על פי דרישת החברה.  90של 

 ת בהתאם. במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את הארכת תוקף הערבו
 

מיד עם קבלת אישורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה, יהיו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה,  .10
חוזה המחייב אותנו. אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם, במועד שייקבע על ידכם לשם 

המכרז, את אישור עריכת כך, ולהפקיד בידיכם ערבות בנקאית לביצוע חוזה ההתקשרות, כנדרש במסמכי 
הביטוחים בנוסח הנדרש במסמכי החוזה )עותק מקור( ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על 

 פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז .
 

שייקבע על ידכם בהתאם לצו אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל, נתחיל בביצוע העבודות בתאריך  .11
התחלת עבודה שיינתן על ידכם, וכן הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן בהתראה קצרה 

 ביותר ומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל בביצוע העבודות בהתאם ובמהירות המרבית. 
 

למסמך  2כטופס )בנוסח שצורף מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז  .12
 א' במסמכי המכרז(. 

 
אנו מצהירים כי ידוע לנו שאם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או אם נחזור בנו בדרך  .13

כלשהי מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום הערבות הבנקאית 
ם, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקי

 בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול המכרז.
 

אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנו מתחייבים לא לגלות  .14
 רז.ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת החברה על הזוכה במכ

 
אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות  .15

העבודה ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו, ואנו מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע 
 העבודות מושא המכרז, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
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 ן: הצעתנו הינה כדלקמ .16
 לות לאספקה והתקנה בהתאם למסמכי המכרז:ע –רכיב א׳ 

 
מחיר לקילו ואט פיק  העבודות 

  מותקן
 הערות החברה

ביצוע עבודות התקנת מערכות   .1
סולאריות בהתאם למפורט 
 במסמכי המכרז על כלל סעיפיו

כולל מתן שירותי תפעול  ונספחיו,
ותחזוקה מלאים במסגרת תקופת 

 הבדק. 

ספת בתו__₪ ______
לקו"טפ אחד  מע"מ כדין

מותקן כולל כל הדרוש 
להפעלה מלאה ומושלמת של 

 . המערכת

המזמינה מעריכה כי היקף ההתקנות הינו 
הערכה  זומגה ואט פיק מותקן. אולם  5

בלבד ואין המזמינה מתחייבת להזמין כל 
המצוינים. על  פאו חלק מכמות הקו"ט

המציע לקחת זאת בחשבון בתמחור 
 הצעתו.

₪.  2,300ר הבסיס בגין רכיב זה הינו מחי
לעניין ניקוד הצעת המחיר  12.2ר' סעיף 

 ברכיב זה.
 SolarEdgeשימוש ב   SolarEdgeממיר   .2

ש״ח  _______מחיר של  

 לקו״טפ

שנים  25-שנים אחריות על הממירים ו 12
 אחריות על אופטימיזרים

 
 במכרזצעה לניטור תפעול ולתחזוקה לכלל הגגות שה –רכיב ב' 

 
 מחיר לקילו ואט פיק מותקן העבודות 
מתן שירותי תחזוקה למערכות שיותקנו על ידי  .2

מסמכי המכרז לרבות ציע בהתאם להוראות המ
כולל אחריות מלאה על , ונספחיו כלל סעיפיו

התפוקה ועל כלל רכיבי המערכת למשך כל תקופת 
 .מתן השרותים האמורים לרבות כל הארכותיה

אחד מותקן  פלקו"ט בתוספת מע"מ כדין ₪ ________
כולל כל הדרוש להפעלה תקינה למשך שנה קלנדארית 

 6 לכל הפחות ומלאה ומושלמת של המערכת כולל
שטיפות שנתיות, ניטור יומי ותיקון כל התקלות כולל 

 רכיבים 
 12.2ר' סעיף ₪.  50מחיר הבסיס בגין רכיב זה הינו 

 ה.לעניין ניקוד הצעת המחיר ברכיב ז
 

 איטום –' גרכיב 
 

  העבודות 
החלפת יריעות איטום קיימות על פי  .3

 הבין משרדי המפרט 
, בתוספת ______________ מחיר למטר רבוע

 מע"מ כדין.
 12.2ר' סעיף ₪.  50מחיר הבסיס בגין רכיב זה הינו 

 לעניין ניקוד הצעת המחיר ברכיב זה.
 

 הזזת מזגנים –' דרכיב 
 

 להזזת מזגן בודד על הגגמחיר  העבודות 
 למזגן, בתוספת מע"מ כדין._____ ₪  הזזת מזגנים על הגגות על פי צורך .4

 12.2ר' סעיף ₪.  450מחיר הבסיס בגין רכיב זה הינו 
 לעניין ניקוד הצעת המחיר ברכיב זה.

 להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, על פי מסמכי המכרז.  .17
רים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת אנו מצהי .18

ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתנו 
 על הצעה זו.

 
 בכבוד רב,

 
       _____________________     _________________     _____________________ 

                                                                 תאריך                         ד        "עו                                       הקבלן    
 (+ אימות חתימה ) חתימת מורשי חתימה וחותמת הקבלן
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 אישור חתימה
_____________        מס' מזהה אני הח"מ ____________________________ עו"ד של ____________

"( מאשר בזה כי חתימות ה"ה הקבלן_____________________________ )להלן: "
____________, אשר חתמו על הצעה זו,  בצירוף ___________ -_______________________________ ו

 חותמת הקבלן, מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין.
___________________  ________________________ 

 )חתימה + חותמת + מס' רשיון(  חתימת עו"ד         תאריך  
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 נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה למכרז - 2טופס 

 תאריך ________________
 

 דלכבו
 מטה יהודה בע"מ החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשיתיים 

 
 

 רבות מס' ________________________עהנדון: 
 

"( אנו ערבים בזה המציע_________ )להלן: "_____________   מספר זיהוי _______על פי בקשת ______
סכום שקלים חדשים( )להלן: " _______________₪   )___________כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

 שפורסם על ידכם. _____"( וזאת להבטחת הצעתו במכרז מס' הערבות
 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך סכום הערבות תוך 
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש 

דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל 
 שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 ועד בכלל. 1.3.20210ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לענין כתב ערבות זה.
           

 
 
 

 בנק / חברת ביטוח: ____________  _____                       תאריך: ______
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 הצהרה על מעמד משפטי - 3טופס 

 

 על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בפרקים שלהלן:

  מעמד משפטי .1

 במקרה של יחיד יש לצרף תעודת עוסק מורשה.     

 ג'.-רקים ב ופיש למלא את  –במקרה של חברה      

 עוסק מורשה. ש לצרף תעודת התאגדות ותדפיס מרשם החברות/י      

 פרטים כללייםב. 

                                       שם הקבלן )באותיות דפוס(

       נא לפרט(-אישיות משפטית )חברה/שותפות/אחר

          כתובת

          כתובת דואר אלקטרוני

          מס' טלפון

          מס' פקס

 מספר החברה/השותפות: ____________________________

 מספר עוסק מורשה: ___________________________ –או  -

          מס' רישום ברשם הקבלנים

  שמות בעלי זכות החתימהג. 

 דוגמת חתימה      מס' תעודת זהות  שם משפחה שם פרטי

    

    

    

 

 .המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים , כי הפרטים שמסרנו על מעמדנואנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת

 ______________  __________________           __________________ 

 חתימה תאריך שם מלא                   

 אישור עו"'ד/  רו"ח )לתאגיד בלבד(

זאת את חתימות מורשי החתימה של אני הח"מ, _______________________, עו"ד / רו"ח, מאמת/ת ב
החברה/ השותפות הנ"ל ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את __________________ )החברה / השותפות( לכל 

 דבר ועניין.

                       _______________                _________________ 

 חתימה וחותמת                                תאריך                             
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__________חתימה וחותמת המציע:______  

 תצהיר בדבר ניסיון המציע - 4טופס 

 
 

אני הח"מ, __________________ בעל/ת ת.ז. ___________________ משמש/ת כ 
________________ במציע, ומוסמך/ת להצהיר בשמה ומטעמה, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את 

 שים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונ
 
       

 .לפחות 1בסיווג א 191ו/או  160המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים תחת ענף בניה  .2
להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו העתק נאמן למקור של רישום ברשם הקבלנים 

 .ות במכרזבסיווג/ים, כאמור ובתוקף במועד האחרון להגשת הצע
פרויקטים כקבלן ראשי ו/או כקבלן משנה, תכנון,  3המציע ביצע לפחות  2020, 2019, 2018במהלך השנים  .3

מגה ואט מתקנים פוטו וולטאיים. מתוכם מינימום  3אספקה, התקנה ותחזוקה של סך מצטבר של לפחות 
 .קילו ואט שהותקנו על גבי גגות בטון 500פרויקטים בסך מצטבר של 

 (מכתב מלווה אפשר לצרף ) כמפורט להלן:מערכות ואנשי קשר שביצע המציע  פרוט .4
 

מיקום 

 המתקנים
ף קהי

 הפרויקט

גודל ממוצע 

של מערכת 

 בודדת

מועד 

 התקנה

מועד 

חיבור 

 לחח"י

משך 

 התקנה

איש 

 קשר
תפקד איש 

קשר אצל 

 הלקוח

טלפון/ 

מייל של 

 איש הקשר

 הערות

          

          

          

          

          

          

          

          

 
ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול פרויקטים מתחום אספקה והתקנה של  המציעמטעם  הפרויקטלמנהל  .5

 :מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית
 

 שם מנהל הפרויקט: _______________
 : פירוט פרויקטים בתחום כאמור שנוהלו על ידי מנהל הפרויקט

מיקום 

 המתקנים

היקף 

 הפרויקט

גודל ממוצע 

של מערכת 

 בודדת

מועד 

 התקנה

מועד 

חיבור 

 לחח"י

משך 

 התקנה

שם 

איש 

 קשר

תפקד איש 

קשר אצל 

 הלקוח

טלפון/ מייל 

של איש 

 הקשר

 הערות

          

          

          

          

          

          

          

 
 

 לקוחות כאמור בתנאי המכרז. 3-מיש לצרף המלצות 
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__________חתימה וחותמת המציע:______  

 
מספק שירות ותחזוקת מתקנים, לרבות לניטור פעילות רצופה של מתקנים פוטו וולטאיים כולל בקרה וקבלת המציע  .6

 התראות על חריגות ותקלות.
 

 איש הקשר  מועד חיבור לחח"י  גודל המערכת מיקום המתקנים שם המזמין
 של הלקוח:

 שם, תפקיד, טלפון

 הערות

      

      

      

      

      

      

      

      

 
המציע מחזיק מחלקה ייעודית לשירות ותחזוקת מתקנים, לרבות ניטור פעילות רצופה של מתקנים פוטו  .7

 וולטאיים כולל בקרה וקבלת התראות על חריגות ותקלות. 
 

נספח ת במפרט הטכני המיוחד, המערכות המוצעות ואשר יסופקו על ידי המציע עומדות בדרישות המפורטו .8
 לחוזה ההתקשרות. ט"ז

 
 .נא להקפיד על ציון כל פרטי טבלת הניסיון במלואם

 
 

 לטופס זה מצורף אישור לקוח ביחס לכל פרויקט שהוצג בטבלאות שלעיל. 
 

 _____________________________________  שם:

 _____________________________________ תפקיד: 

 _____________________________________ : חתימה

 
 אישור עו"ד

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. 

ו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע מס'_________ ]במידה והמציע הינ
והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 
                ___________________ 
  חתימה וחותמת עו"ד                                     
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__________חתימה וחותמת המציע:______  

 אישור לקוח - 5 ופסט
 

 לכבוד
 מטה יהודה בע"מ החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשיתיים 

 

 

  הודעה על הקמת מערכת ע״י _______________  הנדון:

 

____ הקימה עבור ______________ מערכת סולארית בהספק הריני לאשר כי חברת _____________ .1
במסגרת הסדרה ____________ וחוברה לרשת ____________-של ________. המערכת הוקמה ב

 החלוקה בתאריך______________________
 

 

 _____________________________________  שם:

 _____________________________________ תפקיד: 

 טלפון ליצירת קשר:__________________________________

 מייל ליצירת קשר:__________________________________

 _____________________________________ חתימה: 

 תאריך:_________________________________________
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__________חתימה וחותמת המציע:______  

 אישור רואה חשבון על הכנסות - 6 טופס

 לכבוד
 בע"מ  מטה יהודהכזים כפריים ותעשיתיים החברה לפיתוח מר

 

 

 אישור מחזור עסקים כספי של:_____________________ )שם המציע במכרז(  הנדון:

 

ר בזאת הרינו לאש                                    של המציע _____________, ח.פ./ע.מ.  לדיווח מע״מבהתאם  .1
"מ( של המציע הינו כמפורט להלן, בכל אחת מהשנים שמחזור העסקים הכספי )הכנסות לא כולל מע

 המפורטות להלן:
 

 ___________ ₪ 2020בשנת המס 

 ___________ ₪ 2019בשנת המס 

 ___________ ₪ 2018בשנת המס 

בהתאם להצהרת המציע ובהתבסס על הדו"ח הכספי האחרון של המציע, הריני/ מאשר/ים כי לא רשומה  .2
שבונאית אחרת שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של המציע להמשיך הערת עסק חי או כל הערה ח

לקיים את עסקיו ו/או יכולת לעמוד בהתחייבויותיו ולמיטב ידיעתי/נו לא קיים חשש ולא קיימת כוונה 
 לרשום הערת עסק חי ו/או כל הערה כאמור בטווח הזמן הנראה לעין.

 
 

 __________________________   __________________________ 

 רו"ח )חתימה וחותמת(                            תאריך     
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__________חתימה וחותמת המציע:______  

  תצהיר מציע ומהנדס חשמל מטעמו - 7טופס 

 
 המציע תצהיר

 
אני הח"מ, __________________ בעל/ת ת.ז. ___________________ משמש/ת כ 

שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת  ________________ במציע, ומוסמך/ת להצהיר בשמו ומטעמו, לאחר
 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
יתכנן את המערכת, תכנון סולארי ותכנון חשמלי מלא כולל כל התכנון אשר  חשמלאי מהנדסמטעם המציע יועסק 

ות החשמל הנדרשות ובכלל זה כל המסמכים, יחתום על כלל עבודהנדרש לצורך חיבור המערכת לרשת החלוקה ו
התוכניות והאישורים הנדרשים לצורך תיאום מול חח"י, בדיקת המערכות וקבלת אישור לחיבור המערכות מול 

 חח"י, ולצורך ביצוע השירותים הנדרשים במכרז זה ובהסכם ללא יוצא מן הכלל.
 

 : לתצהיר זה מצורפים
 מסמך ההתקשרות בין המציע למהנדס .1
 חשמלאי מהנדסודת תע .2
 תעודות השכלה וקורות חיים של המהנדס. .3

  
 אישור עו"ד

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. 

דה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע מס'_________ ]במי
והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 

 עליו בפני. צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה
                ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                     

 
 
 
 

 תצהיר המהנדס
 

אני הח"מ, __________________ בעל/ת ת.ז. ___________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את 
 הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים

        
 חשמלאי מהנדסאני  .1
אני מתחייב כי ככל ש ____________ ]המציע[, יזכה במכרז אבצע את עבודות החשמל הנדרשות  .2

 לצורך ביצוע העבודות הנדרשות במכרז ובהסכם.
 

 אישור עו"ד
_ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ___________________

_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 
מס'_________, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 דלעיל וחתם/מה עליו בפני. אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה 
                ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                     
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__________חתימה וחותמת המציע:______  

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים - 8טופס 

 
 (יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם המציע) 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה מ ______________,ת.ז. ______________ "אני הח
 :ה בזאת כדלקמן/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/צפוי

 . הנני משמש בתפקיד ________________ כ_______________________  )שם המציע(.1
 . הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.2
 :ן האמורים להלן.  יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבי3

 ;***ביותר משתי עבירות **אליו לא הורשעו *המציע או בעל זיקה 
, אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה ***ביותר משתי עבירות **אליו הורשעו *המציע או בעל זיקה 

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .1976-ו"ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" * 

 .31.10.02ורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום ה –** "הורשע" 
ה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא או עביר 1987-ז"עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ " –"עבירה  ***

לחוק להגברת  2. ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1991-א"התשנכדין והבטחת תנאים הוגנים(, 
 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.-2011ב"האכיפה של דיני העבודה, התשע

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן. 4
חוק שוויון )להלן: " 1998 -עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים 9 הוראות סעיף –חלופה א'   

 "( אינן חלות על המציע.זכויות
 לות על המציע והוא מקיים אותן.לחוק שוויון זכויות ח 9הוראות סעיף  –חלופה ב'    

 :ת להלןבחלופות המשנה הרלוונטיו יש להמשיך ולסמן –לעיל  4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף . 5
 עובדים. 100-חות מהמציע מעסיק פ –( 1חלופה ) 
ל משרד העבודה הרווחה והשירותים "חייב לפנות למנכעובדים לפחות, והוא מת 100המציע מעסיק  –( 2חלופה ) 

לשם קבלת הנחיות בקשר  –ק שווין זכויות, ובמידת הצורך לחו 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות "ליישומן. במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ

( הוא מצהיר כי פנה כנדרש 2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה )2חלופה )
 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף ממנו, ואם 

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  –לעיל  5( בסעיף 2. למציע שסימן את החלופה )6
 שרות כאמור(.ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה התק 30והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.7
 ____________ 

 )חתימת המצהיר( 
 

 אימות
 

אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את מר 
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.
 
 

___________________      ____________________ 
 חתימה+חותמת        תאריך 

 לתאגיד –אישור עורך דין 
 

יר נחתם על ידי ה"ה ______________, ת"ז אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצה
___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המציעה ב___________ )להלן: 

 "המציעה"( בהתאם להוראות תקנון המציעה ובהתאם לכל דין.
            

___________________      _____________________ 
 + חותמתחתימה         תאריך 
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__________חתימה וחותמת המציע:______  

 תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים - 9טופס 

 אני ___________________, ת"ז _____________, המשמש כ __________________ 
 

 מתחייב בזאת כדלקמן :( המציע"בחברת________________________, )להלן: "
 

או לגורמים  או לספקי / קבלני משנה מטעמו העניין, או לעובדים מטעם המציעלמציע, לפי  יהיה מתחייב שלא הנני .1
מתן  בתחום עניין בעלי עם גורמים שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד  השירותים, מתן תקופת מקצועיים מטעמו במהלך

או טענה מצד שלישי כלשהו, /, וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה וומילוי תנאיו 05/2020 פומבי מס'השירותים נשוא מכרז 
 בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

 הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד עניינים כאמור .2
את המציע במצב של חשש לניגוד  לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד

 עניינים.
 ניגוד של להימצא המציע במצב עלול שבשלהם מצב או נתון כל על מיידי לחברה באופן כי המציע יודיע מתחייב הנני .3

  האמורים. המצב או הנתון למציע היוודע עם מיד עניינים
מכרז זה שלא למטרת ביצוע התחייבויות המציע הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת  .4

כאמור מכרז זה, ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו כדי לקדם את עניינו ו/או מי מטעמו ו/או ענייני צד 
 שלישי.

ביא העלול לה גורם, כל עם להתקשר שלו, כוונה כל לחברה על מראש בשם המציע, כי המציע ידווח ומתחייב מצהיר הנני .5
 בעניין. החברה רשאית לא להוראות החברה בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותיו להתקשרות שתהא בניגוד

 בהתאם יפעל כי מתחייב והמציע עניינים, ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות למציע לאשר
 .זה בהקשר אלו, להוראות

 :נמנה על אחד מאלהו מנהליו אינו בנוסף על האמור לעיל, המציע ו/א .6
המועצה האזורית מטה מליאת בקרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות, אחיין או אחיינית( של חבר/ה  .6.1

" המועצה)להלן: " החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ בדירקטוריוןחבר/ה  יהודה ו/או
 .", לפי העניין(החברה"-ו

 .המועצה ו/או חבר דירקטוריון החברהוכנו או שותפו של חבר מליאת ס .6.2
 .המועצה ו/או החברהבן זוגו, שותפו או סוכנו של עובד  .6.3
ק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף ( לעיל חל2) -  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) .6.4

 .נהל או עובד אחראי בתאגיד( לעיל מ2) -( ו 1אחד מהמנויים בסעיפי משנה )
כאמור  המועצהלבין חבר  המועצההנני מצהיר כי ידועים לי הוראות החוק האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין  .7

 6לבין אחד המנויים בסעיף  המועצהלעיל וכן את ההוראות הקבועות לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין  6בסעיף 
נקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לס

חייבת  המועצהעל פי החלטתה ומשבוטל לא תהיה  המועצהלהוראות החוק כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי 
 .להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה

לעיל, הנני מתחייב להודיע  6ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף  כמו כן הנני מצהיר .8
 .מיד עם קרות השינוי למועצהעל כך 

 לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של החברה בקשר עם מניעת ניגוד עניינים. .9
 .05/2020לפי החברה מהווה הפרה יסודית של ההסכם מושא מכרז פומבי מס' ברור לי כי הפרת התחייבות זו כ .10
 מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של חשש לניגוד עניינים או בעל .11

 פוטנציאל לניגוד עניינים.   
 

 ולראיה באתי על החתום:
_______________________   ______________________ 

 חתימה      שם
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' __________________, אשר 
___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת   זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז. מס'

ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה 
 בפני.

       _______________      _________________ 
 חתימה וחותמת                 יךתאר
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__________חתימה וחותמת המציע:______  

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות - 10טופס  

ית \ת ת"ז מס'______ , _____________מורשה\נושא_________ , ____________ גב /אני הח"מ מר .1
"(. לאחר שהוזהרתי כחוק כי המציעחתימה מטעם ____________ מס' זיהוי/ח.פ._________)להלן: "

עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה ומתחייב/ת 
 ובכתב כדלקמן:  בזאת 

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה המציע"הוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .1.1
 "(.המכרזלהצעה למכרז__________________ ) להלן: "

 המציע לא הורשע  בעבירה פלילית על פי הסעיפים הבאים: .1.2

ס הכנסה ]נוסח חדש[; ; פקודת מ1952-בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב
-יקוח על המטבע, התשל"ח; חוק הפ1975-פקודת המכס ]נוסח חדש[; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

למעט הרשעות , 9771-לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  144-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978
 . 9811-שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 או )יש למחוק המיותר( :     

המציע הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות  .1.3
הבאות:___________________________________________________ )יש לפרט 

 מתוך העבירות המנויות לעיל(.

הואיל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים  .1.4
הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת  אודות המציע במרשם

 . 1981-השבים, תשמ"א

 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז שבנדון.  .1.5

 
_________________  _____________ ________   ____________________     

 תאריך            חתימה וחותמת עו"ד  תאריך        שם חתימה וחותמת 
 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע     של המציע

 הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים  לחייב אותו בכל עניין
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על
 לעונשים הקבועיםידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים 

 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו
 בפני על נספח זה.  

 
 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

 
 

_________________  _____________ ______    _______________________ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד  תאריך         שם + חתימה

 
 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.
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__________חתימה וחותמת המציע:______  

 תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה - 11טופס 

 
 

"ז מס' ____________ מורשה/ית חתימה מטעם ______________ נושא/ת ת______________ אני הח"מ
"(, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה המציעמס' זיהוי/ח.פ._________)להלן: "

     -לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת ובכתב כדלקמן
הליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי דיני המציע, בעלי השליטה בו ומנ .1

העבודה כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה, ככל שחלים הסכמים או 
 צווים כאמור.

 1בסעיף  המציע, בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות .2
 לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות מושא מכרז זה.

המציע, בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, בשל הפרת דיני  .3
לחוק  5העבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף 

שני קנסות בשל הפרת דיני העבודה, וכן לא הורשעו בעבירה לפי מ, ביותר 1985-ת, התשמ"והעבירות המינהליו
ין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר, כי ולחילופ 1987-חוק שכר המינימום התשמ"ז

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון. 3חלפו 
של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת  המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה .4

 ההצעה במכרז זה.                                                                                
המציע, בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין  .5

 .בעניין עובדים זרים
 חשבים לקנסות שונים.       נ–ך במועדים שונים א -ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה .6

 -לעניין תצהיר זה
 , אשר שר1969-ורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"טהחיקוקים המפ-"דיני העבודה"

                                                                                       התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.                         
הנני מצהיר/ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי 

 תוכן הצהרתי אמת.
 תאריך____________________ 

 ____________________________שם המצהיר +חתימה 
 

 אימות חתימה
 מאשר בזאת  כי החברה__________________  אני הח"מ  עו"ד______________ 

רשומה  בישראל עפ"י דין וכי ה"ה_____________________________________ מוסמך להצהיר 
___ בחודש_________ בשנת_______  הופיע ולהתחייב בשם החברה הנ"ל. כמו כן אני מאשר/ה כי ביום____

בפניי במשרדי  ב_________  ה"ה מס' זהות______________/ המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את 

 תוכנו ואמיתתו. 
 

_______________                                 __      __________________ 
 חתימה        תאריך                                                      
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__________חתימה וחותמת המציע:______  

 חלקים חסויים בהצעה - )אופציונאלי( 12 טופס

 
 סחרי:אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מ

 

עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ וזאת, מהנימוקים 
 הבאים: ______________________________________________

עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ מהנימוקים 
 ________________________הבאים: ______________________

עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ מהנימוקים 
 הבאים: ______________________________________________

עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ מהנימוקים 
 ____________________________________הבאים: __________

 

ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים הרלוונטיים בהצעות אחרות שיוגשו 
 למכרז זה,  יהיו חסויים בפני.

 

 חתימת המציע:

 

  ______________             _________            ___________  _________________ 
 שם המציע                      תאריך                   חתימה/חותמת            מס' זהות/עוסק מורשה   
 

 



 

 

 39מתוך  37עמוד 
__________חתימה וחותמת המציע:______  

 טופס פרטי חשבון בנק - 13טופס 

בע"מ מטה יהודההחברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשיתיים לכבוד   

 הנדון: פרטי חשבון בנק

_______________ )"הספק"( שם החברה / שותפות / עסק: _________________  

מיקוד  ___________כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: רח' _________________מס' _____ עיר 

____________________________________ טלפון    _________ פקס __________

_____________________מספר עוסק מורשה    

____________ מס' סניף פרטי הבנק להעברת תשלומים: שם הבנק  כתובת הבנק  _______________

  ________ מס' חשבון _________________

הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, נחזירם לגזברות 

  החברה ללא שהות.

_________________________________שם חתימה + חותמת   

 

 

 

 אישור עו"ד/ רו"ח

מאשר/ת, כי  ______________________ אני עו"ד / רו"ח ____________ מ.ר. ____________ מרח'

וחתימתם מחייבת את  החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם ____________ )להלן: "הקבלן"(

 הקבלן.

 

 

_____________ 

 חתימה + חותמת  
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__________חתימה וחותמת המציע:______  

ניעת העסקה של עברייני מין במוסדות תצהיר לפי חוק למ - 14 טופס
 2001-מסוימים, תשס"א

 

 

אנו הח"מ _________________, _________________, ת.ז. _________________, ________________ 

מורשי חתימה מטעם ____________________________________ מס' זיהוי/ח.פ. ____________ )להלן: 

"(, לאחר שהוזהרנוהמציע"  כן, נעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים צפויים נהיה האמת וכי את עלינו להצהיר כי 

 כדלקמן: בזאת מצהירים

-__________ ]תפקיד[, ב____________-__________ ]תפקיד[, כ____________-משמשים כ אנחנו .1

 __________________________ ]שם המציע[.

 יע.המצ מטעם זה תצהיר מוסמכים לתת נחנוא .2

, והתקנות לפיו )להלן: 2001-ידוע לנו כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א .3

החברה לפיתוח מרכזים כפריים  של  05/2020"(, חלים עלינו כנותן שירותים במסגרת מכרז פומבי מס' החוק"

 . לפיתוח מטה יהודהותעשיתיים 

בהתאם לחוק, חל על המציע איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור מראש אנחנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי  .4

ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה על ידי הבגיר 

המועמד לעבודה או על ידי המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז. של הבגיר, והכל בהתאם 

 .לחוק

אנחנו מתחייבים בשם המציע למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם  .5

המבצע עבודה )כהגדרתה בחוק( במוסד החינוכי מטעם המציע, לרבות באמצעות קבלן כוח אדם, כמתחייב 

 מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.

 זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת.אנחנו מצהירים כי  .6

 

 )חתימת המצהיר/ים(

 אימות עו"ד לתאגיד

 

אני הח"מ ___________________________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום 

-_____________ הופיעו בפני ה"ה ________________, ת.ז. _______________, ו

_____________________, המורשים בחתימתם לחייב את תאגיד  ______________________, ת.ז.

בהתאם להוראות תקנון התאגיד  5/20200_________________________ המציע במכרז פומבי מס' 

ובהתאם לכל דין; ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים 

י את תוכן תצהירם לעיל בחתמם עליו בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפנ

בפני.

 

____________________________                        _________________________________                         

חתימה + חותמת        תאריך    

 

 



 

 

 39מתוך  39עמוד 
__________חתימה וחותמת המציע:______  

 טבלת המלצות  - 15טופס 

 מערכות מחוברות  שלושלפחות יש לצרף המלצות 

 
 שם  הלקוח 

 שם הפרויקט
מקום 

 הפרויקט
 

סוג הפרויקט 
 וגודל המערכת

מועד ביצוע  הפרויקט, 
משך התקנה, מועד חיבור 

 שלמה(לחח"י  )לרבות ה
 

מועדי ביצוע 
 תחזוקה 

בוצע כקבלן 
ראשי או כקבלן 
משנה. יושלם גם 
לגבי התקנה 

 ותחזוקה

יש א -הממליץ
 הקשר 

 של הלקוח:
שם, תפקיד, 

 טלפון

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 


