
 המועצה המקומית שהם
 
 
 
 

 
                  

 2120/59 מס' פומבימכרז 

 
 
 
 

 מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם
 לשיקום אס"פ ברקת

 
 
 2021 דצמבר

 

 

 

 

 

 

  



 

 2                                            חתימה וחותמת המציע:__________________                                            

 תוכן עניינים

 
    הזמנה להציע הצעות                                                               -מסמך א' 

 ומסמכי הערכת המשתתף פרטי המשתתף       - (1)מסמך א

 אישור על ביצוע עבודות. - (2מסמך א)

 נוסח ערבות מכרז. - (3מסמך א)

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. - (4מסמך א)

 תביעות משפטיות.פשיטת רגל והיעדר תצהיר העדר  - (5מסמך א)

 ש עמן קלון.תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות שי - (6מסמך א)

 אישור רו"ח על מחזור כספי. - (7מסמך א)

 .תצהיר היעדר ניגוד עניינים - (8מסמך א)

            

 הצעת והצהרת המציע      -מסמך ב' 

 

  תוכניות - מסמך ג' 

 

 



 

 3                                            חתימה וחותמת המציע:__________________                                            

 59/21מכרז מס'      
 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות

 
 פ ברקתמכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם לשיקום אס" -מסמך א 

 

 כללי .1

לשיקום אס"פ )אתר "( מזמינה בזה הצעות המזמינה" או "מועצהה)להלן: " שהםהמועצה המקומית 
(, כמפורט במסמכי , לפי העניין"הפרויקט"-ו "האתר"העבודות", ")להלן:  סילוק פסולת( ברקת

 המכרז להלן. 
 

 ההליך והפרויקטעיקרי  .2

לבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים ב
במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה 

 :התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת

מצוי מעוניינת להתקשר עם קבלן מנוסה לצורך ביצוע עבודות לשיקום אס"פ ברקת ה מועצהה .2.1
 מצפון לשהם ובצמוד לאזור התעשיה שהם.

עבודות עפר,   -ביצוע שיקום אס"פ ברקת עפ"י תכניות שיקום סדורות אשר עשויות לכלול  .2.2
כיסוי, דיפון, העתקת פסולות, תמיכה וייצוב מדרונות, עבודות צנרת, טיפול בתשטיפים, 

 .יוגז, טיפול בריחות ועודהסדרת נגר עילי ומתקני ניקוז, טיפול ומניעת שריפות, איסוף ב

ברקת ומצפון  מושבאתר הפסולת ברקת נמצא בתחום אזור התעשייה הצפוני שהם, ממזרח ל .2.3
משנת  8/401השטח מוגדר על פי תכנית גז/דונם.  115 -כנו בגודל יהאתר ה שהם. יישובמזרח ל

 ת.כאתר לסילוק פסול 1983

אזור התעשייה חבל  -דרום לאתר ממזרח לאתר ובצמוד לו מצוי אזור התעשייה של שהם, מ .2.4
אדם קיים. ממערב ליער -ומעבר לו אזור יער נטע 444כביש  מודיעין. ממערב לאתר קיים

ברקת. מדרום  מושבמטרים מצויים בתי מגורים ומשקים חקלאיים של  300ובמרחק של כ
האתר נמצא  שהם.יישוב מטרים מצויים בתי מגורים של ה 450-מערב לאתר ובמרחק של כ

" ובתחום רדיוס מגן ב' שלו. לאורך גבולו הדרומי והמערבי 8מוך לקידוח ההפקה "שפלת לוד ס
יובהר כי לצורך ביצוע העבודות יידרשו היתרים   של האתר מצוי קו ביוב של אזור התעשייה.

לתחילת עבודות וכן היתרי בניה. לצורך האישורים יתכן ויידרש הקבלן הזוכה לעמוד בהוראות 
, מכלליות האמור לעיל ל פי כל דין ו/או על פי גורמים רגולטוריים כגון ומבלי לגרועובתנאים ע

 המשרד להגנת הסביבה.  

באתר בוצעו בעבר מצבו הפיסי של אס"פ ברקת חורג כיום מהיתרי הבניה ומהתכנון המאושר.  .2.5
כיסוי הפסולת והסדרת פני האתר ובחלקו ובכללם בחלק מהאתר, עבודות שיקום חלקיות 

החלקיות אחר עבודות ביסוס והכנה לשיקום. זמן קצר מאוד לאחר ביצוע פעולות השיקום ה
החלו להתרחש תופעות סחיפת קרקע במדרונות האתר כתוצאה מזרימת נגר עילי, אשר גרמו 

נושאים כגון בעיית יציבות המדרונות ובעיית ריחות קיימים בנוסף, , לחשיפת גוף הפסולת
בשיקום ובהסדרה מחדש גם בחלקים של האתר שבהם הוחל  מהאתר ועל כן קיים צורך

 .למכרז זה אניתן ללמוד פרטים על מאםייני האס"פ בנספח   בפעולת אלה בעבר.

 19בשטח חלקי של מגרש  121כמו כן, מובהר כי בשטח נשוא המכרז, מקודמת תכנית תת"ל  .2.6
דונם, ויתכן כי  13-15 -ן מסוף אוטובוסים בהיקף של כהנכלל בתוכנית השיקום, שיעודה חניו

ית השיקום.  הואיל נחלק זה יופקע ו/או ישוקם על  ידי המדינה או מי מטעמה ו/או יוצא מתוכ
במסגרת  יכלל והמצב המשפטי בחלק זה אינו ברור בשלב זה, יתכן כי חלק זה יכלל או שלא

ל השטח תוכנית השיקום המלאה או הסופית ו/או יוצא ממנה באופן מלא או חלקי )תצ"א ש
 (.  במסמך ג'נכללת  19עם סימון גבולות מגרש 
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 חלקים: 2-לק לומכרז זה הינו מכרז עם שלב מיון מוקדם ויח .2.7

הזמנה פומבית למציעים  שלב מיון מוקדם )מסמך פניה זה(: - שלב ראשון .2.7.1
תו בשלב זה תבחן עמיד פוטנציאליים להציג את מועמדותם להתמודד במסגרת המכרז.

 .ציעים בתנאי הסףשל כל אחד מהמ

, ("קבוצת המציעים הסופית" להלן:)מציעים אשר יעמדו בכל תנאי הסף והם בלבד 
לעשות שימוש  תרשאי מועצההיוזמנו להגיש הצעתם לשלב השני במכרז. מובהר כי 

 .במידע שיוצג על ידי המציעים לצורך אפיון ובניית מבנה השלב השני של המכרז

)ויתכן שגם  ז המלאים, לרבות, אמות מידה איכותיותמסמכי המכר : מכרז - שלב שני .2.7.2
ונוסח  פירוט התמורהתוכנית השיקום, המלא,  העבודות, מפרט (תנאי סף נוספים

יפורסמו לקבוצת המציעים הסופית. דרישות אחרות או /ו ,הסכם ההתקשרות
שיפורטו  לביצוע העבודותהמציעים שייכללו בקבוצה זו יוזמנו להגיש הצעות מלאות 

את הזכות לפרסם בשלב השני למכרז בקשה  עצמהל תשומר מועצההמסמכי המכרז. ב
 מאלו שפורטו מתוקף הליך מיון מוקדם זה. ות/ שונ ותנוספועבודות להצעות שירותים 

בצע את עבודות שיקום האתר בהתאם לדרישות יידרש לזה מכרז שלב השני של זוכה בה .2.8
שרד להגנת הסביבה, רשויות התכנון וכל גורם ולדרישות כל דין, לרבות דרישות המ מועצהה

במסגרת השלב  מועצהמוסמך על פי כל דין וזאת בהתאם לתנאים ולתקופה שיקבעו על ידי ה
 .ואף יתכן כי יידרש להציג תנאים מקצועיים נוספים השני במכרז

לשימוש המציעים מצורפים למסמך ג' להליך זה מפרטים, תוכניות וחומרי רקע אודות האתר  .2.9
רשאית לעדכן את המידע, התוכניות והמפרטים כאמור  מועצהוהעבודות הנדרשות. מובהר כי ה

 .ולמצב בשטח בשלב השני של המכרז לפי שיקול דעתה וצרכיה

הזוכה יידרש לספק את כל כוח האדם, החומרים, הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע  .2.10
 העבודות.

להוסיף או להפחית, בכל עת, כפי שתמצא שמורה הזכות לשנות את היקף העבודות,  מועצהל .2.11
לנכון וללא כל הגבלה שהיא, בהתאם לצרכיה, והתמורה בגין השינויים כאמור תחושב בהתאם 
להוראות המפורטות לעניין זה בחוזה ההתקשרות. לא תהיה תביעה כלשהיא מצד הקבלן בגין 

 . ו/או בגין הפחתת ו/או פיצול עבודות ם הנ"לישינוי

מתוקצב ועל כן  אינוהמציעים כי נכון למועד זה ביצוע הפרויקט נשוא המכרז מובא לידיעת  .2.12
המועצה אינה מתחייבת להתקשר בהסכם מי מהמציעים ולמציעים לא תהא כל טענה ו/או 

 תביעה בעניין.

הסביבה וכי המכרז  להגנתטרם הוגשה תוכנית שיקום למשרד מובא לידיעת המציעים כי  .2.13
יתרה מכך, ככל ותוכנית כאמור. קום יכפופים לאישור תוכנית הש דות מכוחווהעב או ביצועו/

השיקום לא תהיה מקובלת על מי מהצדדים כי יתכן שהעבודה ו/או המכרז יבוטלו עד השלמת 
 .בלבד מועצהעת הד, והכל על פי שיקול הליך זה

 תת"ל לטובת חניון עתידה לחול )בשולי המקום( תוכנית אתר נשוא המכרזין כי על הויצ .2.14
. )ככל הידוע בשלב זה( דונם 15-נתיבי איילון בשיעור של כ מת חברתמקד האוטובוסים אות

וכי ינתנו ו/או בהיקפם יתכן ויהיו שינויים בביצוע ו/או בתחשיבים של ביצוע העבודות 
והכל  , לאור האמור לעילבתחום זה, ו/או כל הנחיות אחרות הוראות המבטלות ביצוע עבודה

 .בלבד מועצההעל פי שיקול דעת 

גלובל גרין גרופ   61535-06-20עת"מ מובהר כי בהתאם לפסיקת בית המשפט המחוזי לוד ב .2.15
, או מי מבעלי מניותיה, או כל חברה או שותפות חברת גלובל גרין , נ' המועצה המקומית שהם

ל בגלובאו למי מבעלי מניותיה יש חלק בו, או כל גורם אחר הקשור  שלגלובל גריןאו גוף אחר 
בהגשת הצעתם, מצהירים המציעים כי אינם מפרים,  .או מי מטעמה, לא ישתתפו במכרז גרין

 ., על כל המשתמע מכךבין במישרין ובין בעקיפין, את החלטת בית המשפט כאמור

מועצה המקומית שהם הגישה ערעור הכי  עוד מובהר ומובא לתשומת ליבם של המציעים .2.16
גלובל גרין גרופ  נ' המועצה  61535-06-20ת"מ לבית המשפט העליון על פסק הדין בע

או כתוצאה  בהתאם לפסיקת בית המשפט בערעור, תכן כי( וי11/21)עע"מ  המקומית שהם
 יבוטל מכרז זה ו/או יתוקן ו/או יותלה ו/או ידרשו בו תנאים חדשיםמהפסיקה האמורה, יתכן ו

לים על עצמם המציעים בהגשת הצעתם מקב. כאמור מועצהוהכל על פי שיקול דעתה של ה
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, ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה זה על כל הכרוך והמשתמע מכך ףאת האמור בסעי
 .למעט השבת תשלום רכישת המכרז

 

 

 תנאים להשתתפות במכרז .3

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל הדרישות והתנאים המצטברים 
 שלהלן: 

, בענף 1969 –חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט  על פיהינו קבלן רשום  .3.1
  .לפחות 4סיווג ג' ב 200ראשי 

המעיד על  רישיון קבלני תקף להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף להמציא העתק 
 רישומו כקבלן בענף ובסיווג כמפורט לעיל.

פרויקטים לפחות, בתחום  (3שלושה ) ,2021 – 2014המציע ביצע )השלים( במהלך השנים  .3.2
ם היה בהיקף של פרויקטיבכל אחד מה בלבד היקף ביצוע עבודות העפרעבודות עפר, כאשר 

ביצוע עבודות היקף בו אחד קט לפחות פרוי מתוכםלא כולל מע"מ(, לפחות )₪  10,000,000
 . לא כולל מע"מ() לפחות₪  20,000,000היה בהיקף של  בלבד העפר

 .(1)מסמך אי סף זה על המשתתף למלא את להוכחת עמידתו בתנא

 חשבונות סופיים חתומיםלצורך בחינת עמידה בתנאי סף זה יוגשו על ידי המציע כמו כן, 
עבור עבודות עפר ים לבחינה וומאושרים של מזמיני הפרויקטים )או מי מטעמם( המיועד

  .בלבד

פרויקט מטעם המזמין בנוסף, נדרש המציע לצרף אישור מטעם מזמין הפרויקט או מנהל ה
 בלבד.( 2מסמך א)לביצוע העבודות, לרבות חוות דעתו וזאת על גבי 

השנים שקדמו למועד פרסומו של  10-המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעליו לא הורשע ב .3.3
, ו/או אין כנגדו המכרז בעבירות פליליות אשר בית המשפט קבע כי בעבירות הללו יש קלון

ו/או טוהר  עבירות תכנון ובניה ו/או רישוי עסקיםב אישום מתחום ו/או מי ממנהליו כת
. מציע שבכל זאת סבור כי נכון להתיר לו להשתתף במכרז יוכל להגיש בקשה המידות

מקדימה לוועדת המכרזים להתיר לו להשתתף בהליך זה, נוכח המשקל של ההרשעה כאמור 
 ו/או מי מבעליו ואו מנהליו. ו/או ההליך של כתב האישום המתנהל ו/או שהתנהל נגדו

 .(6מסמך א)להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף תצהיר בנוסח 

המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון, פירוק, כינוס נכסים או הסדר נושים וחשבונו אינו  .3.4
 .מוגבל

 .(5מסמך א)להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף תצהיר בנוסח 

ו/או מצוי בניגוד עניינים עם המועצה וכן אינו קשור בכל קשר לחברת גלובל גרין  המציע אינו .3.5
 .לעיל 2.8אינו מפר את פסיקת ביהמ"ש כאמור בסעיף או /ומי שקשור עימה, 

 .(8מסמך א)להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף תצהיר בנוסח 

מיליון שקלים חדשים( בכל  לושיםש)₪  30,000,000שנתי מזערי של  מחזורהמציע הינו בעל  .3.6
 .2020, 2019, 2018, 2017אחת מהשנים 

מסמך לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף, על המציע לצרף אישור רו"ח בנוסח 
 .(7א')

 להלן. .84להבטחת הצעתו כמפורט בסעיף  ₪ 0,00005ס המציע הגיש ערבות בנקאית ע" .3.7

 המצ"ב, בדיוק. (3מסמך א)יש לצרף ערבות מקור בנוסח 

 להלן.  7כמפורט בסעיף , ₪ 4,000בסך של  רכש את מסמכי המכרז .3.8

 יש לצרף קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
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לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית המזמינה, מטעם זה בלבד ולפי 
בקש כי ישלים ו/או שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין ל

 יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

 

 מסמכי ההצעה .4

 המסמכים שלהלן :  כלכל מציע יצרף להצעתו את 

בכתב )ככל  מועצההסט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו על ידי  .4.1
 .ציע(, כשהם חתומים ע"י המו/או פורסמו באתר שנשלחו

 דלעיל.  3כל המסמכים המפורטים בסעיף  .4.2

העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של  .4.3
יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף  –משתתף המדווח בתיק איחוד 

 נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(.

 , דהיינו:1976-ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  התשל"וכ .4.4

אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את  .4.4.1
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 

פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח חוק מע"מ(, או שהוא  -)להלן  1976מוסף, התשל"ז 
לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק 

 מע"מ.

 .(5מסמך א)עסקאות גופים ציבוריים בנוסח  לפי חוקתצהיר   .4.4.2

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף. .4.5

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו גם: .4.6

 ות של המשתתף.העתק תעודת התאגד .4.6.1

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף  .4.6.2
 בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.

אישור עו"ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז  .4.6.3
ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי  חתימה מטעם המשתתףה הן של מורש

החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף  המורש
דרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה )מסמך ב'( יאו אחר שי

 או במסמך נפרד(.

 בוטל. .4.7

עם דרישה ראשונה בנוסך מסמך , בת פירעון מועצהלטובת ה מקורערבות בנקאית אוטונומית  .4.8
שקלים חדשים(. הערבות תהיה בתוקף  אלף מאות שחמ)ובמילים: ₪  500,000( בסך של 3א)

 בדיוק. 30.6.2022עד ליום 

 מובהר כי:

וועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את 
כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת  הארכת הערבות-איתוקף הערבות עפ"י הדרישה. 

 הצעת המשתתף. 

וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז 
 זה.

יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה,  מועצהוועדת המכרזים ו/או ה
 במקרים הבאים:

חר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לא .4.8.1
 בכל דרך שהיא. 

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .4.8.2
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כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא  .4.8.3
 מדויק. 

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות  .4.8.4
 ת במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.הקבועו

לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים  מועצהוהכל מבלי לגרוע מזכותה של ה
כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק 

 ערב.

ה במכרז, בדואר משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכ
 רשום לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.

מטעם זה בלבד  מועצהלא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ה
ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי 

שבהצעתו ו/או הנתונים יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים 
 המפורטים בה. 

ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמכים ו/או  מועצהה
פרטים ו/או נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות, לרבות לצורך הערכת ניסיונו הקודם של 

זאת על ידי  המציע בתחום וכן לבקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי כפי שתמציא לנכון, ובכלל
 הצגה בפועל של עבודות קודמות, פגישות להסברים וכיו"ב.

 

   בוטל .5

 

 הגשת ההצעה ומועד אופן .6

, 63האודם רח' , מועצהלתיבת המכרזים במשרדי ה ידניאת מעטפת המכרז יש להפקיד באופן  6.1
בשעה  25.1.2022" בלבד עד ליום /2159מכרז פומבי מס' במעטפה סגורה הנושאת ציון "שוהם 

2:001.  

ההצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת  6.2
 המעטפה אליו( ולא תידון כלל.

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת  6.3
א לפסילת ההצעה בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להבי

 , ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.מועצהובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י ה

המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת  6.4
 או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.

וי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת ערך המציע שינ 6.5
רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או,  מועצההפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה ה

לא העירה  מועצהלפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם ה
וכפי  מועצהדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י הלשינויים כאמור( יחייב את הצד

 שנמסר למציעים. 

המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי  6.6
המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה, כאמור לעיל, וישלשל את המעטפה לתיבת 

וגשנה במסירה אישית ולא באמצעות . ההצעות תמועצההמכרזים המיועדת לכך במשרדי ה
 תהא רשאית להורות על השלמת חתימות ככל ואלו יושמטו. מועצההדואר או בכל דרך אחרת. ה

 מועצהימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ה 180כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  6.7
ל בהתאם תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעתה והמציע מחויב לפעו

 לדרישה זו.  

, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול מועצהלא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה ה 6.8
את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו 

צעתו כאילו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את ה
 הוגשה ללא הסתייגות כאמור.
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 רכישת חוברת המכרז והוצאות .7

בתמורה , 08:30-13:00ה' בין השעות  -בימים א' , מועצהאת חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי ה 7.1
סכום זה . במועד קבלת מסמכי המכרז וכתנאי לקבלתם מועצהאשר ישולמו ל, ₪ 0004,לסך של 

רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע הינה תנאי להגשת הצעת  לא יוחזר בכל מקרה. מובהר כי
 המציע במסגרתו. כמו כן, לא ניתן להעביר זכות זו לתאגיד אחר. 

 . מועצהאתר הללא תשלום בניתן לעיין במסמכי המכרז  7.2

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל  7.3
 כרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. זאת כל ההוצאות ה

 

 בוטל .8

 

 מציעים, הבהרות ושינויים  סיור .9

יועלה לאחר פרסום המכרז סרטון סיור וירטואלי אשר יציג את האתר נשוא  מועצהלאתר ה .9.1
ור המכרז ועיקרי העבודות הנדרשים בו. מובהר כי לא יתקיים בשלב הראשון נשוא מכרז זה סי

  ו/או מפגש פרונטלי.

לא ניתן לעמוד בחובת ההשתתפות באמצעות צד שלישי אלא על ידי עובד של המציע או שלוח  .9.2
 בעל תפקיד בו. 

 דוא"לב מועצהיהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות ל 12:00בשעה  2.1.2022-ה א'יום עד  .9.3
ni.ilyossip@shoham.mu  בכתב במסמך שאלות הבהרה בלבדWORD הבא. ככל  , במבנהבלבד
תחליט על ביצוע שינויים יעובר מסמך שינויים והבהרות לכל רוכשי המכרז וכן יצורף  מועצהשה

  הנוסח לחוברת המכרז.

 פירוט השאלה הסעיף בחוברת המכרז מספר עמוד בחוברת המכרז מס"ד

    

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -שניתנו בעלכל הסבר, פרשנות או תשובה  .9.4
 .מועצהתחייבנה את ה –בכתב 

רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  מועצהה .9.5
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו 

 אלקטרונימתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר חלק בלתי נפרד 
 ידו להצעתו. -ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-לפי הפרטים שנמסרו על

רשאית בכל עת, ומכל סיבה שתראה לה,  לשנות את המועדים שנקבעו בהליך המכרז,  מועצהה .9.6
 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ת א ובכלל זאת ומבלי לגרוע,

 

 שמירת זכויות .10

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל מועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .10.1
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 ז.תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה, את תנאי הצעתו במכר מועצהה .10.2

המציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד המזמינה ו/או מי מטעמה,  .10.3
אשר אינו סעד כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד 

 משפטי ו/או צו משפטי כלשהו, מלבד סעד כספי. 

 

 בחינת ההצעות ובחירת הזוכה .11

mailto:yossip@shoham.muni.il
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 יך את הצעות המציעים בשני שלבים כמפורט להלן:תבחן ותער מועצהה .11.1

בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר  –שלב א'  .11.1.1
הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט 

 להלן. 

משתתף שעמד בכל תנאי הסף כדרישות המכרז, תבחן הצעתו בהתאם  –שלב ב'  .11.1.2
 בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן: האיכותלמרכיבי 

 'מס' נק אופן בחינת הניקוד סעיף הדירוג
  רבימ

 למסמכי המכרז, 3.2הקבוע בסעיף  קט נוסף מהסוגכל פרויבגין  נסיון בעבודות עפר
ף של בהיקהיה  בפרוייקט בלבד העפראשר היקף ביצוע עבודות 

מעבר זאת ) 2021 – 2010השנים  ןוזאת בי ,לפחות₪  20,000,000
נקודות עד  5-יזכה המציע ב בתנאי הסף(,כנדרש קט אחד לפרוי

 .במסגרת סעיף זה נקודות 30לסך מירבי של 

יפרט המציע את נסיונו כאמור במסגרת זה  ניקוד סעיףלצורך 
 חשבונות סופיים חתומיםיוגשו על ידי המציע וכן  (1מסמך א)

ים ו מי מטעמם( המיועדומאושרים של מזמיני הפרויקטים )א
  .עבור עבודות עפר בלבדלבחינה ו

בנוסף, נדרש המציע לצרף אישור מטעם מזמין הפרויקט או 
מנהל הפרויקט מטעם המזמין לביצוע העבודות, לרבות חוות 

 בלבד.( 2מסמך א)דעתו וזאת על גבי 

 

30 

נסיון בפרויקט שיקום 
 אתר הטמנת פסולת

פרויקט  של הפרויקט(סיום והשלמת בביצוע )מוכח ניסיון 
אתר , של 2021 – 2010בין השנים  Cappingבשיטת  שיקום

לא ו/או אתר הטמנת פסולת יבשה ) ,מעורבתפסולת הטמנת 
באופן אתר המוגדר כאתר לפסולת בנין או עודפי עפר(,  כולל
 ,דונם לפחות )יובהר כי לצורך כך 30בהיקף של  י,או חלקו/מלא 

שיקום של תא באתר פעיל כאמור, יקט באתר יחשב גם ופר
לי האמור(. בנוסף לצורך השטח המינימובלבד שהוא בהיקף 

קבלת ניקוד האיכות בסעיף זה,  נדרש שהשיקום באתר המוצג 
 .נעשה לפי תכנית שיקום שאושרה על ידי המשרד להגנ"ס

עבור כל פרוייקט  יקבל הקבלן ,בגין הצגת ניסיון לענין סעיף זה
 במסגרת סעיף זה. נקודות 20ך מירבי של עד לסנקודות  10

יפרט המציע את נסיונו כאמור במסגרת לצורך הוכחת העמידה 
יעביר המציע חשבון סופי חתום ומאושר של  וכן (1מסמך א)

ת ותכניל ידו או על ידי קבלן המשנה וכן את הביצוע עבודה ע
, אשר תפרטנה בבירור את תכולת בוצעה העבודה ןשלפיה

ידתו בתנאי סעיף זה. כמו כן, על המציע לצרף הפרויקט ועמ
אישור מטעם מזמין הפרויקט או מנהל הפרויקט מטעם המזמין 

( 2מסמך א)לביצוע העבודות, לרבות חוות דעתו וזאת על גבי 
בלבד, ביחס לכל פרויקט שהציג לצורך קבלת הניקוד לפי סעיף 

 זה.

 

20 

בעבודות נסיון 
אתר ב מיוחדות 

 הטמנת פסולת

יע ו/או לקבלן משנה מטעמו )מובהר כי קבלן משנה הוא למצ
ר שאבאתרי פסולת   עבודותניסיון של (, לעניין סעיף זה בלבד

 ו/או תשטיפים ו/או ייצוב מדרונות התקנת מערכות ביו גז וכלל
 .2021 – 2010, וזאת בין השנים באמצעות תמיכה חיצונית

15 
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עבור כל פרוייקט  יקבל הקבלן ,בגין הצגת ניסיון לענין סעיף זה
 במסגרת סעיף זה. נקודות 15עד לסך מירבי של נקודות  5

יפרט המציע את נסיונו כאמור במסגרת  לצורך הוכחת העמידה
 לצורך מכרז זהיציג המציע הסכם התקשרות  וכן (1מסמך א)

יעביר המציע חשבון סופי חתום וכן  ,בינו לבין קבלן המשנה
את ו על ידי קבלן המשנה וכן ומאושר של ביצוע עבודה על ידו א

, אשר תפרטנה בבירור את בוצעה העבודה ןת שלפיהותכניה
תכולת הפרויקט ועמידתו בתנאי סעיף זה. כמו כן, על המציע 
לצרף אישור מטעם מזמין הפרויקט או מנהל הפרויקט מטעם 

מסמך המזמין לביצוע העבודות, לרבות חוות דעתו וזאת על גבי 
ל פרויקט שהציג לצורך קבלת הניקוד לפי בלבד, ביחס לכ( 2א)

 סעיף זה.

שביעות רצון מזמיני 
 עבודות קודמים

ביחס לכל פרויקט שהציג לצורך על המציע לצרף המלצות 
קוד יולענין נ 3.2הוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

אשר ינקדו את נסיונו  העבודותממזמיני האיכות כמפורט לעיל 
המועצה תבצע שקלול . בלבד( 2סמך א)מגבי של המציע על 

שיצרף המציע ותנקד באופן יחסי לסך  כלל ההמלצותממוצע של 
  .נקודות 15של  המרבי

ליצור קשר עם  מועצהבמסגרת בחינת רכיב זה, רשאית ה
לברר את ממליצים לקבלת פירוט אודות נסיונם עם המציע ו

רש , וככל הנדהמציע בהתאם לשיחה עם הממליצים הניקוד של
 .למלא על פי שיחה זו ניקוד מתוקן מחדש

15 

ראיון מקצועי 
והתרשמות הועדה 

 מהמציע ונסיונו

יזומנו לראיון בפני ועדה שיעמדו בתנאי הסף, המציעים 
מקצועית אשר תביא במסגרת שיקוליה בקביעת הניקוד לפי 
סעיף זה את התאמתו של המציע לעבודות נשוא מכרז זה, 

תחום המכרז, הצוות המוצע על ידו, היכרותו ומקצועיותו ב
היקף פרויקטים קודמים, מידת מורכבותם ותוצריהם, 

זה והיכרותו עם הדין  זבמכר מועצההיכרותו את צורכי ה
 והתקנים החלים בתחום העבודות.

20 

על המציע תנאי סף של משקל איכות מצטבר: מובהר כי בנוסף לתנאי הסף שפורטו לעיל,   .11.2
בציון סף של זכות לקודות בגין התרשמות כללית מהועדה המקצועית ונ 10-לזכות לפחות ב

  .קבוצת המציעים הסופיתלנקודות על מנת להיכנס  60לפחות 

לעיל, רשאית, אך לא חייבת, ועדת המכרזים להוריד את ציון הסף  11.2על אף האמור בסעיף  .11.3
 כאמור לעיל במקרה של מיעוט הצעות והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

)או  10המרבי לא יעלה על  ההצעותמספר שמו כן, רשאית הועדה להעלות את ציון הסף, כך כ .11.4
  היקף מצומצם יותר( והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ת נשבון שיקוליה בבחיתהא רשאית להביא בח מועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה .11.5
פיננסיות של המציע, ואת ניסיונה ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו ה

 ושל גופים אחרים עם המציע בעבר. מועצהשל ה

לפנות למזמיני עבודות קודמות )בין  מועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא רשאית ה .11.6
לעיל ובין  (1מסמך א)אלה שצוינו ע"י המציע במסמך העבודות הקודמות שצירף להצעתו 

ציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, אחרים( לבירור פרטים בדבר המ
לבקש ולקבל מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר  מועצהגם תהא רשאית ה

, ככל שיידרש. במקרה בו המציע יסרב לשתף מועצהוהמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם ה
 יה ואף לפסול את ההצעה.להסיק מסקנות לפי ראות עינ מועצהפעולה כאמור, רשאית ה

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר  מועצהה .11.7
מונע הערכת  מועצההתייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת ה

 ההצעה כנדרש. 
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ז, אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והיא רשאית לבטל את המכר מועצהמובהר בזאת כי ה .11.8
 על פי כל דין. 

רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם  מועצהה .11.9
ו/או מי מטעמה לערוך ביקורים במשרדי  מועצהלאחר פתיחת ההצעות. כמו כן, רשאית ה

 המציעים לצורך בחינת ההצעות.

חלק ממנו או פוצלה  בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או .11.10
הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל 
תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה 

 זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  

לתת לזוכה במכרז עבודה  מועצהדי לחייב את האין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה מכרז זה, כ .11.11
כלשהי בהיקף כלשהו,  והיא רשאית בכל עת בתקופת המכרז להזמין את העבודות או חלקן, 
כפי שייראה לה לנכון ובהתאם לצרכיה מעת לעת, בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה באותה 

 העת. 

 

 :קביעת רשימת המציעים הסופית .12

פורט לעיל,  תקבע רשימת המציעים הסופית בהתאם לאמור ניקוד ההצעות כמעם קביעת  .12.1
 לעיל. 11.2-11.4בסעיפים 

 למשתתפים ברשימה. מועצה, תודיע על כך העם קביעת רשימת המציעים הסופית .12.2

בנדון ותשיב להם את ערבות  מועצהמציעים אשר לא נכללו ברשימה כאמור, תודיעם ה .12.3
 המכרז.

עדכון בדבר השלב השני  מועצהית יקבלו מההמציעים הכלולים ברשימת המציעים הסופ .12.4
 במכרז עם קבלת ההחלטה בנדון.

מובהר כי עד למועד השלמת השלב השני במכרז ובחירת הזוכה בו, ידרשו המציעים הכלולים  .12.5
ברשימת המציעים הסופית להאריך את תוקף ערבות המכרז שהוגשה על ידם בהתאם 

לפסילתם ולהסרת מרשימת המציעים  ביאעלול לה. אי הארכת הערבות מועצהלדרישות ה
 הסופית.

השתתפות מציע מסוים ברשימת לבטל את  מועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא רשאית ה .12.6
 במקרים הבאים: המציעים הסופית

הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן  מועצהכשיש בידי ה .12.6.1
 או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. 

כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או  מועצההתברר ל .12.6.2
, היה בה כדי מועצהעובדה מהותית אשר, לדעת ה מועצהשהמשתתף לא גילה ל

 ע על קביעתו כזוכה במכרז.להשפי
יש  מועצההוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, אשר לדעת ה .12.6.3

בו/בהם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה במכרז לבצע את עבודות האחזקה,  
יום ממועד  30במסגרת המכרז, והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך 

 הטלתו/ם.
במכרז, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק  מונה לנכסי הזוכה .12.6.4

 יום ממועד המינוי. 60זמני או קבוע, והמינוי, כאמור, לא בוטל בתוך 
 25%כי הועברה  מועצההתברר ל -במקרה שבו הזוכה במכרז הוא תאגיד  .12.6.5

 . מועצהמהשליטה בזוכה במכרז ללא הסכמה, מראש ובכתב, של ה

 

 ביטול המכרז .13

אית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז רש מועצהה .13.1
חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא 
יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא 

 .באלה
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אך לא  –תהא רשאית  מועצהל דין, מובהר בזאת, כי הבנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כ .13.2
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  -חייבת 

 מכל אחד מן הסיבות שפורטו במסגרת מסמכי מכרז זה, כאמור לעיל ולהלן.  .13.2.1
התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה  .13.2.2

טעות במפרט או בדרישות המפורטות ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה 
במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על 

 נתונים שגויים, או בלתי שלמים.
יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות ו/או פעלו בניסיון  .13.2.3

 . ליצור הסדר כובל

א למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכש מסמכי על ביטול המכרז, לא תה מועצההחליטה ה .13.3
 .  ו/או כלפי מי מטעמה מועצההמכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ה

 

 הוראות כלליות .14

, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות מועצהמסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של ה .14.1
 .או הגשת ההצעות/בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו

ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות  .14.2
  .את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים  .14.3
 . במחוז מרכזא לבתי המשפט המוסמכים למכרז זה תה

 

 איתן פטיגרו

 ראש המועצה
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 59/21מכרז מס' 
 (1מסמך א)

 מסמכי הערכת המשתתף
 

 פרטי המשתתף ומסמכי הערכת המשתתף -( 1א) מסמך

 פרטים על המשתתף .1

        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי: .1.2

         מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

         המשתתף: שם איש הקשר אצל  .1.4

          תפקיד איש הקשר:  .1.5

           טלפונים: .1.6

           פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 ולצורך ניקוד האיכות 3.2ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף שבסעיף  .2

, ( פרויקטים לפחות, בתחום עבודות עפר3, שלושה )2021 – 2014המציע ביצע )השלים( במהלך השנים 

לפחות )לא ₪  10,000,000כאשר היקף ביצוע עבודות העפר בלבד בכל אחד מהפרויקטים היה בהיקף של 

 20,000,000כולל מע"מ(, מתוכם לפחות פרויקט אחד בו היקף ביצוע עבודות העפר בלבד היה בהיקף של 

 לפחות )לא כולל מע"מ(₪ 

בוצעו  עבורושם  הגוף  מס'

 העפר עבודות

 העפרהיקף עבודות 

 ש"ח ב בלבד

השלמת מועד 

 )חודש ושנה( העבודות

 שם איש קשר + טלפון

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     
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כמו כן, לצורך בחינת עמידה בתנאי סף זה יוגשו על ידי המציע חשבונות סופיים חתומים ומאושרים של 

 ים לבחינה ועבור עבודות עפר בלבד. מזמיני הפרויקטים )או מי מטעמם( המיועד

בנוסף, נדרש המציע לצרף אישור מטעם מזמין הפרויקט או מנהל הפרויקט מטעם המזמין לביצוע 

, ביחס לכל פרויקט שהציג לצורך הוכחת בלבד (2מסמך א)העבודות, לרבות חוות דעתו וזאת על גבי 

 עמידתו בתנאי הסף ו/או לצורך קבלת ניקוד האיכות.

 כי הטבלה לעיל תשמש גם לצורך הוכחת ניסיון לקבלת ניקוד איכות. מובהר

 

 

 נסיון בפרויקט שיקום אתר הטמנת פסולת

 – 2010בין השנים  Cappingבשיטת  שיקוםפרויקט  בביצוע )השלמת וסיום הפרויקט( שלמוכח ניסיון 

תר המוגדר כאתר א לא כוללו/או אתר הטמנת פסולת יבשה ) ,מעורבתפסולת הטמנת אתר , של 2021

 ,דונם לפחות )יובהר כי לצורך כך 30בהיקף של  י,או חלקו/באופן מלא לפסולת בנין או עודפי עפר(, 

לי השטח המינימיקט באתר יחשב גם שיקום של תא באתר פעיל כאמור, ובלבד שהוא בהיקף ופר

צג נעשה לפי תכנית האמור(. בנוסף לצורך קבלת ניקוד האיכות בסעיף זה,  נדרש שהשיקום באתר המו

  .שיקום שאושרה על ידי המשרד להגנ"ס

 עבורושם  הגוף  מס'

 עבודותבוצעו 

 העפר

מידע אודות 

 אתר ההטמנה

שטח היקף 

 מ"רעבודות בה

השלמת מועד 

)חודש  העבודות

 ושנה(

שם איש קשר + 

 טלפון

1      

2      

3      

 

ל ידו או על ידי קבלן ומאושר של ביצוע עבודה ע לצורך הוכחת העמידה יעביר המציע חשבון סופי חתום

, אשר תפרטנה בבירור את תכולת הפרויקט ועמידתו בוצעה העבודה ןת שלפיהותכניהמשנה וכן את ה

בתנאי סעיף זה. כמו כן, על המציע לצרף אישור מטעם מזמין הפרויקט או מנהל הפרויקט מטעם המזמין 

בלבד, ביחס לכל פרויקט שהציג לצורך ( 2מסמך א)על גבי  לביצוע העבודות, לרבות חוות דעתו וזאת

 קבלת הניקוד לפי סעיף זה.

 יש לצרף. –ככל שיש אישור המשרד להגנת הסביבה לעבודות השיקום 
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 ניסיון בעבודות מיוחדות באתר הטמנת פסולת

 עבודותסיון של ני(, לעניין סעיף זה בלבדלמציע ו/או לקבלן משנה מטעמו )מובהר כי קבלן משנה הוא 

באמצעות תמיכה  ו/או תשטיפים ו/או ייצוב מדרונות התקנת מערכות ביו גז וכללר שאבאתרי פסולת  

 .2021 – 2010, וזאת בין השנים חיצונית

 עבורושם  הגוף  מס'

 עבודותבוצעו 

 העפר

מידע אודות 

 אתר ההטמנה

תכולת העבודות: 

 התקנת מערכות ביו גז

ו/או תשטיפים ו/או 

 ב מדרונותייצו

באמצעות תמיכה 

 )פרט( חיצונית

השלמת מועד 

)חודש  העבודות

 ושנה(

שם איש קשר + 

 טלפון

1      

2      

3      

 

יעביר המציע יציג המציע הסכם התקשרות בתוקף בינו לבין קבלן המשנה וכן לצורך הוכחת העמידה 

 ןת שלפיהותכניאת הבלן המשנה וכן חשבון סופי חתום ומאושר של ביצוע עבודה על ידו או על ידי ק

ככל שיש אישור  , אשר תפרטנה בבירור את תכולת הפרויקט ועמידתו בתנאי סעיף זה.בוצעה העבודה

כמו כן, על המציע לצרף אישור מטעם מזמין  יש לצרף. –המשרד להגנת הסביבה לעבודות השיקום 

( 2מסמך א)בות חוות דעתו וזאת על גבי הפרויקט או מנהל הפרויקט מטעם המזמין לביצוע העבודות, לר

 בלבד, ביחס לכל פרויקט שהציג לצורך קבלת הניקוד לפי סעיף זה.

        
 שם המשתתף: _____________________       

      
 חתימת וחותמת המשתתף: ____________       

         
 תאריך: _______________________       

 

 אישור עו"ד

ר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ____________________, אשר רשאים לחתום אני מאש
ולהתחייב על פי דין בשמו של ____________ ]המשתתף[ וכי חתימותיהם בצירוף חותמת החברה 

 מחייבות את המשתתף לכל דבר ועניין.
 
 

      ____________  ___________ 
 עו"ד          תאריך            
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 59/21מכרז מס' 
 (2מסמך א)

 אישור ביצוע עבודות
 

 אישור על ביצוע עבודות - ( 2מסמך א)

 לכבוד
 שהם המועצה המקומית

 
 אישור על ביצוע עבודותהנדון: 

 
 

המשמש כ _________________ אצל מזמין העבודות אני הח"מ ____________________ 

_______________ ח.פ __________________ , מאשר בזאת כי __________________________

מזמין העבודות עבודות עפר )בלבד( בהיקף כספי של _______________ "( ביצע עבור המשתתף)להלן: "

 .בתוספת מע"מ כדין₪ , 

 מיקום הפרויקט: _________________

 _____תיאור קצר של הפרויקט: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 מועד השלמת הביצוע:_____________________

 משך הביצוע בפועל:______________________ עמד/לא עמד בלו"ז:________________

 

 __________שם המזמין: ________________________________________________

 כתובת המזמין:________________________________________________________

 טלפון:________________________, נייד:_________________________

 

 שם חברה מנהלת:_______________________________________________________

 ____________________________שם מנהל הפרויקט:_________________________

 כתובת:______________________________________________________________

 נייד:_________________________   טלפון:________________________

 אישור מזמין/מנהל הפרויקט המתואר לעיל

________________, ביצע אני הח"מ _______________________, מאשר בזאת כי הקבלן:____

בהזמנתי/בניהולי את הפרויקט המתואר לעיל וכי כל המפורט מעלה נכון הוא. להלן התרשמותי מהקבלן 

 הוא הציון הטוב ביותר(: 10, כאשר 10 – 1)במדדים של 

 

 טיב ואיכות העבודות:_______;  .א

 עמידת הקבלן בלוחות זמנים: ________;  .ב

 יים במהלך הפרויקט ללא העלאת טענות: _______; הענות לדרישות תיקונים ושינו .ג

 שתוף פעולה עם המזמין: ________. .ד

התרשמות כללית: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 רויקט: _________________________חתימה וחותמת המזמין העבודה/מנהל הפ

 .הממליץ** יש להעלות את האישור על נייר לוגו של 
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 59/21מכרז מס' 
 (3מסמך א)

 ערבות מכרז

 

 נוסח ערבות בנקאית -( 3מסמך א)

 
 לכבוד

 שהם המועצה המקומית

 

 ערבות בנקאית הנדון:

 

"( אנו המבקשים" -________ )להלן מספר זיהוי _____________ ________________________ פי בקשת-על
שקלים חדשים(, שתדרשו מאת  אלף מאות ש)חמ ש"ח 0,00005 ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

ידכם ולהבטחת מילוי תנאי המכרז -שפורסם על 59/21המבקשים בקשר וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז מס' 
 ותנאי הסכם ההתקשרות, ככל שיחתם.  

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו, מבלי  7חייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך אנו מת
 להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.

יך פיה בהל-ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על
פיה, תביעה משפטית נגד המבקשים, -משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על

 ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה. 30.06.2022 ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 ה.ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסב

 

 רב,   בכבוד

        _____________________ 
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 59/21מכרז מס' 
 (4מסמך א)

 תצהיר עסקאות
 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -( 4מסמך א)

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

 )להלן: "המציע"(. _______________________ המציע מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .1
 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש .2

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע 

 חלפה למכרז ההצעות האחרון להגשת במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע 
 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה

 .1976– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

 31.10.02 יום  לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  -** "הורשע" 

 העסקה )איסור עובדים זרים חוק לפי עבירה או -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי עבירה" – "עבירה  ***
 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין-1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין שלא

 המנויות החיקוקים וראותה על עבירה גם -2011 ב"התשע ,דיני העבודה של האכיפה להגברת לחוק
 .חוק לאותו בתוספת השלישית

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 3

"( חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998 -מוגבלות, התשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א חלופה  
 אינן חלות על המציע.

 .מקיים אותן והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – ב חלופה   

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 3 בסעיף 'ב החלופה את שסימן למציע. 4

 :להלן הרלוונטיות

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק המציע - (1) חלופה 

 והשירותים הרווחה העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המציע - (2) חלופה 
 בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך זכויות, ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 הוראות לפי החברתיים השירותיםהרווחה ו העבודה משרד ל"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .ליישומן
 כנדרש פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה כאמור התחייב הוא התקשרות שלגביה עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה

 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  –עיל ל 4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 5
 ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 30והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.6

 חתימה:__________________

עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני  אני הח"מ ______________,
מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 יו בפני.בחתמו/ה על
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 59/21מכרז מס' 
 (5מסמך א)

 העדר תביעות משפטיות    
 

 תביעות משפטיותפשיטת רגל והיעדר תצהיר על היעדר  -( 5מסמך א)

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  ___________ת.ז.  ____________אני הח"מ 

 עשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: לעונשים הקבועים בחוק אם לא א

"( שהוא הגוף המבקש המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ )להלן  .1

 /202159מס'  פומבי( בעקבות פרסום מכרז "המועצה)להלן: " שהםהמועצה המקומית להתקשר עם 

 המציע. "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשםהמכרז" - להלן)

הנני מצהיר בזאת כי לא עמדו ולא עומדות כנגד המציע ואו מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע,  .2

תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או 

וקיום הוראות הקפאת הליכים ו/או תביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע כל המשך תפקוד המציע 

 מכרז זה, במידה וייבחר. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

        ____________________ 

 חתימת המצהיר                 

 
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 

ב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר ברחוב ____________, מר/ג
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו 

 בפני.
      

  ____________________ 

 חתימת עורך הדין      
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 59/21מכרז מס' 
 (6מסמך א)

 עדר הרשעותתצהיר ה    
 

 תצהיר על היעדר הרשעות בפלילים -( 6מסמך א)

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  ___________ת.ז.  ____________אני הח"מ 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( שהוא הגוף המבקש המציע" –___________ )להלן הנני נותן תצהיר זה בשם ____________ .1

 59/2021מס'  פומבי ( בעקבות פרסום מכרז"מועצהה)להלן: " שהםהמועצה המקומית להתקשר עם 

 "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.המכרז" - )להלן

השנים שקדמו למועד  10-לא הורשע בהנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעליו  .2

, ו/או אין פרסומו של המכרז בעבירות פליליות אשר בית המשפט קבע כי בעבירות הללו יש קלון

כנגד כל האמורים לעיל כתב אישום מתחום עבירות תכנון ובניה ו/או רישוי עסקים ו/או טוהר 

 המידות

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3  

 

        ____________________ 

 חתימת המצהיר                 

 
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 
ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 

יה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו את האמת וכי יה
 בפני.

          ____________________ 

 חתימת עורך הדין              
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 59/21מכרז מס' 
 (7מסמך א)

 אישור רו"ח             
 

 אישור רו"ח על מחזור כספי –( 7מסמך א)

 לכבוד 

 )המציע( _____________________

 

 2020-2018בשנים אישור על מחזור כספי הנדון : 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן: 

 . הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________ .א

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ )או לחילופין ליום____ וליום ____(  .ב

 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.(  1)

 לחילופין:

( ______  בוקרו על ידי רואי חשבון 1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )

 אחרים. 

( 1חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים ) .ג

ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד _________ אינה כוללת כל הסתייגות 

(2.) 

 לחילופין:

( 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )

_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' 

 להלן.

 לחילופין:

( 1ת הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )חוו

_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט 

 בסעיף ד' להלן.

ספי של המחזור הכ( _________ 1בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) 

 עמד על: 2020, 2019, 2018, 2017בכל אחת מהשנים חברתכם 

 
2017 - ______________ 

2018 - ______________ 

2019 - ______________ 

2020 - ______________ 

 ,בכבוד רב 

___________________ 

 רואי חשבון  

 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. .1

יראו אותן כחוות דעת  ,99עת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר לצרכי מכתב זה חוות הד .2
 ללא סטייה מהנוסח האחיד.

 הערות: 

 2009אוגוסט  –בישראל  אי החשבוןועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רו ל ידינוסח דיווח זה נקבע ע . 
 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
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 59/21' מכרז מס
 (8מסמך א)

 ניגוד ענייניםתצהיר         
 

 ניגוד ענייניםתצהיר על היעדר  -( 8מסמך א)

אני ___________________________, ת"ז _____________, המשמש כ__________________ 

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

או לגורמים  או לספקי / קבלני משנה מטעמו מציע, לפי העניין, או לעובדים מטעם המציעל יהיה מתחייב שלא הנני .1

בתחום  עניין בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד  השירותים, מתן תקופת מקצועיים מטעמו במהלך

ו/או עם המועצה  ו/או עם החברה הכלכלית שהם מילוי תנאיו)להלן: "ההסכם"( והסכם לשיקום אס"פ ברקת 

, וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על המקומית שהם

 פי הסכם זה.  

או מי מבעלי מניותיה, או כל חברה או  הנני מתחייב כי אין למציע, לבעליו ולמנהלי כל קשר עם חברת גלובל גרין .2

או מי  בגלובל גריןאו למי מבעלי מניותיה יש חלק בו, או כל גורם אחר הקשור  גרין לגלובלשותפות או גוף אחר 

 .מטעמה

הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד עניינים  .3

ר עלולה להעמיד את המציע במצב כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמו

 של חשש לניגוד עניינים.

 של המציע במצב להימצא עלול שבשלהם מצב או נתון כל על מיידי למזמין באופן כי המציע יודיע מתחייב הנני .4

  האמורים. המצב או הנתון למציע היוודע עם מיד עניינים ניגוד

ע לידיו במסגרת ההסכם שלא למטרת ביצוע התחייבויות הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגי .5

 המציע כאמור בהליך זה.

העלול  גורם, כל עם להתקשר שלו, כוונה כל למזמין על מראש בשם המציע, כי המציע ידווח ומתחייב מצהיר הנני .6

 ן. המזמיןבעניי להוראות המזמין בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותיו להביא להתקשרות שתהא בניגוד

 מתחייב והמציע עניינים, ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות למציע לאשר לא רשאי

 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם יפעל כי

לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת ניגוד  .7

 עניינים.

את שלעניין הליך זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד עניינים" מובהר בז .8

 או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 חתימה ______________________   שם _______________________

 

 אישור עו"ד

ר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאש

___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר   __________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 הרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.אישר/ה נכונות הצ

 

_______________ _________________ 

 חתימה וחותמת  תאריך
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 מסמך ב'
 

 הצעה והצהרת המשתתף -מסמך ב 

 
           לכבוד

 שהםהמועצה המקומית 
 "(מועצהה)להלן: "

 
 ג.א.נ., 

 

 מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם לשיקום אס"פ ברקת - /202159 מכרז מס'
 

 למכרזנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מגישים בזאת הצעתנו א
"(, המכרזלהלן: "עפ"י המפורט בנספחים למכרז זה ) לשיקום אס"פ ברקת /202159מס'  פומבי

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 
 

מצורפים אליו, ובדקנו את כל הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם  .1
 הגורמים הקשורים בביצוע העבודה ו/או העלולים להשפיע עליה. 

 
הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל,  .2

כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים 
חרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. הא

לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי 
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה,  מועצהה

מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי  כי אנו
 ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

 

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות  .3
 הבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.נשוא המכרז, הן מבחינת המימון והן מ

 
אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  .4

המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או 
פסול את הצעתנו אם נסרב למסור מידע או אישור מן המפורטים דלעיל, וועדת המכרזים עלולה ל

מסמך. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או 
ולדרוש מאתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, 

 אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. 
 

ם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול א .5
 את ההצעה. 

 
 אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.   .6

 
המיומן על יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי ו .7

מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם 
 נזכה במכרז.  

 
תתקשר אתנו בהסכם, נבצע את העבודות נשוא  מועצההננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז וה .8

לשביעות רצון המכרז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, 
 .מועצהה
 

כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא  .9
 הוזכרה במפורש במסמך זה.
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 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .10
 

מאה )ובמילים:  180ינוי, ותהא תקפה במשך הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לש .11
תהא רשאית לדרוש  מועצה( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי השמונים

הארכת תוקף ההצעה, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו, והכל 
 פי כל דין.  -פי המכרז ו/או על-לע מועצהמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית ה

 

זכאית  מועצה, תהא ההפרת תנאיואנו מצהירים ומסכימים, כי במקרה של הסתלקות מהמכרז ו/או  .12
)ובמילים: חמשת אלפים ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום  ₪ 5,000לסך של 

ד למועד המצאת כל האישורים, איחור מתום המועדים הנזכרים במסמכי המכרז, לפי העניין, או ע
לחלט את הערבות  מועצהככל ואלו לא יומצאו לה לאחר שנתבקשו. זאת, מבלי לגרוע מזכותה של ה

 שניתנה לה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. 
 

תהא רשאית להיפרע מאתנו את כל הנזקים וההוצאות  מועצהכמו כן ידוע לנו כי במקרה כזה ה
 שר עם קבלן אחר. שיגרמו לה עקב כך ו/או להתק

כן ידוע לנו שבהתקשרות עם קבלן חילופי לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
עקב הפרת ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז. הננו מצהירים  מועצהה

מציע אחר  עם מועצהכי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות ה
 במקומנו.  

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .13
פי דין או הסכם -ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על

 לחתימתנו על הצעה זו. 
 

-, ו/או מי מטעמה, אשר מועצהשפטי כנגד האנו מאשרים בזה כי אנו מוותרים בזאת על כל סעד מ .14
אינו סעד כספי, ואנו מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  

 מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי, מלבד סעד כספי. 
 

 אנו מצהירים כי בהגשת ההצעה, אנו מקבלים עלינו את כלל מסמכי המכרז.  .15
 

 החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:ולראיה באנו על  .16
 

 שם המשתתף: ____________________ מס' זיהוי: _____________

 כתובת )כולל מיקוד(: _________________ טל: ______________ פקס: _______________

 דוא"ל: ______________________ 

 _________________איש קשר: _______________ טל' נייד : ____

 

 חתימה:______________________  תאריך ________ 
 

 להגשת הצעה ע"י תאגיד  -אישור עו"ד 

)להלן:  ___________________ח.פ.  _______________________עו"ד של  _____________אני הח"מ 
בשם  ___________________חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה  __________"( מאשר בזה כי ביום המשתתף"

המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של 
 המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו  וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.

__________________              _____________________
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                        ךתארי
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