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 נוסח לפרסום

 ___ _____________ _ מציע: __חותמת ה וחתימה 

 ח חולון בע"מהחברה הכלכלית לפיתו

 3/2020 ספרכרז פומבי ממ

-קה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטווחזתלתכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ו

 בחולוןציבור  וולטאית על גגות מבני 

, הקמה ,אספקהתכנון, ל ת הצעותאבזה מזמינ"( רהחבהה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )להלן: "החבר .1

ציבור  וולטאית על גגות מבני-של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוקה וחזתוהפעלה 

 תנאים המפורטים במסמכי המכרז.לבהתאם והכל "(, "העבודות": בהתאמה )להלן בחולון

 בבעלות וק,בחו עמשכמ וני"יד עירתאגה "שר הינברה, אהח הסמיכה את"( העירייהעיריית חולון )להלן: " .2

 והפיקוח עליהן.עבודות מלאה של העירייה, לפעול בשמה ובמקומה בקשר לפרסום המכרז, ניהול ביצוע ה

(, תמורת 16:00ועד השעה  08:30יתן לשאול במשרדי החברה, בשעות העבודה )משעה נת מסמכי המכרז א .3

אתר ב י המכרזסמכממ קחלב ןיילעטפה. ניתן עמל לכחזרו, שלא יו (,ע"מכולל מ) ₪ 2,000 סכום של

 .www.calcalit-holon.comהאינטרנט של החברה, בכתובת: 

ברחוב  משרדי החברהב יההמפגש יהמקום  .11:00 בשעה 4.3.2020 ביום יתקיים חובהתפים שתמש מפג .4

 .בחולון 47המרכבה 

 .במכרזף תשתלה היה זכאיי לא ו,טעמציג מעות נעצמו או באמצתתף בסיור, בלא ישש מי

שבמשרדי מכרז בתיבת הר(, לוח בדוא)אין לש בלבד ידניתיש להניח,  תת המעטפות עם מסמכי ההצעוא .5

 .12:00 בשעה 3.3.20202 עד ליום, וזאת לכל המאוחר ההחבר

הצעה  לכ או רלה ביותבל את ההצעה הזוקלתחייבת ה מרבין החאכי  המכרז, מובהרמבלי לגרוע מכל תנאי  .6

 פי שיקול דעתה  הבלעדי. ל עלוהכ, שהיא

 

 ב,כבוד רב                

 

   פנינה שנהב, מנכ"ל      

 לכלית לפיתוח חולון בע"מה הכהחבר
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 ___ _____________ _ מציע: __חותמת ה וחתימה 

 3/2020 מכרז מספר

 סמכי המכרז מרשימת 

 "(הנההזמ)להלן: " זרכלליים למתנאים כ –א'  חלק

 רוהצעת המחי עיצהמ תהצהרטופס  – 1נספח א'

 בות בנקאיתח ערנוס – 2'ח אנספ

 ציעפירוט נסיון המבר ר בדיתצה – 3נספח א'

 ורייםסקאות גופים ציבתצהיר לפי חוק ע – 4נספח א'

 ("חוזה המכרזאו " "החוזה" )להלן: ונספחיו הוזהח – ב' חלק

 מערכת תפרוטוקול מסיר – 1ח ב'פסנ

 השלמה ודתעת – 2נספח ב'

 ערבות בנקאית חוסנ – 3ספח ב'נ

 ל תביעותחיסו לעהצהרה  – 4ב'ספח נ

 קיום ביטוחיםבדבר ואישור ביטוח  נספח – 5ספח ב'נ

 עמידה בתנאי החוזה נספח פיצוי מוסכם בגין אי – 6נספח ב'

 [יצורף בהמשך] פיםשתתמפגש המ לפרוטוקו –7ב' נספח

 [ךשמהברף צות] במכרזמציע ההצעת  – 8'נספח ב

 המערכותל י שטכנמפרט  – 9'בנספח 

 המערכות מיקומיה של מפ – 10'ב פחנס

 בטיחותח נספ – 11נספח ב'

 חינוךוסדות העסקת עובדים במנוהל  – 21נספח ב'

 [איננו מצורף] המעודכנתורתם ם במהדשראלייים יתקנ – 31'ב נספח
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   סמך א'מ

 3/2020 מכרז מספר

 )הזמנה(   זכרלמלליים כ  םנאית

 פתח דבר .1

, מהלתכנון, אספקה, הקאת הצעות מזמינה בז"( חברהה)להלן: "ון בע"מ וח חולתיכלית לפהחברה הכל .1.1

על  "(המערכות)להלן: " וולטאית מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוקה של וחזתהפעלה ו

ם בהתאזאת "(, והפרויקט" או "ותודהעב)להלן בהתאמה: " וןבחול ("האתריםלהלן: ")ציבור  גגות מבני

 טים במסמכי המכרז.רפוהמ לתנאים

בחוק,  רוני" כמשמעונה "תאגיד עיאשר הי הסמיכה את החברה,"( העירייהעיריית חולון )להלן: " .1.2

יצוע העבודות ניהול בהמכרז,  וםפרסקשר לבומה מקוב בשמהעול ה, לפעיריילאה של העלות מבב

 .ל הפרויקטש והוצאתו לפועל ליהןח עוהפיקו

, ובהתאם להוראותיו )ונספחיו( המכרז חוזהבאמצעות שה עה( תיכזר ככל וייבח) זוכהעם ה שרותההתק .1.3

 מהתקשרות זו.בלתי נפרד מחייב ומסמכי המכרז יהוו חלק יתר וכל 

. לכך תקציבה שורוכן באיעל פי דין היתרים הנדרשים הבקבלת בפועל מותנה )או חלקן( בודות ביצוע הע .1.4

מכרז או חלקן(, אף לאחר החתימה על חוזה ה לןול העבודות )כוביט ו/או וע העבודותתחילת ביצב עיכוב

 ד הזוכהיהוו עילה לתביעה כלשהי מצלא , אישור התקציב ו/או אייתר נדרש הקבלת  , בשל איעם הזוכה

 .במכרז

 מושא המכרזוההתקשרות הפרויקט עיקרי  .2

 ריותסולא מערכותל קה שותחזו התקנה/הקמהר עיקרו אשלפועל את הפרויקט, יא הוצלבכוונת החברה  .2.1

 .בי העיר חולוןמבני ציבור ברחל גגות של עבטכנולוגיה פוטו וולטאית לייצור חשמל 

לאורך אותן תחזק ול הפעילוכן ל אתריםב מערכותיידרש לתכנן, לספק ולהתקין את הז במכרהזוכה  .2.2

ת על אז, ולידי החברהלאחר מכן ירתן מסעד ל כרז,אות מסמכי המ, בהתאם להורתקופת ההתקשרות

 .חשבונו

על פי תמורה  כהלזו החברהם על פי מסמכי המכרז, תשליו בעבור ביצוע העבודות ומילוי כל התחייבויות .2.3

ותנאי התשלום  שהגיש במכרזהתאם להצעת המחיר ב, בפועל סך הספקי המערכות שיותקנו על ידו

 .פורט בחוזהכמ

 תקשרותת ההתקופ .2.4

 :לןמפורט להכ יההתזה י המכרז והחותנא על פי ותשרתקופת ההתק

כלל ן של מתקההשלמת רז ועד לכמה מת חוזהחתיעד ממו החלה תקופה – "ההקמהתקופת " .2.4.1

 ייעודן.לפעילן יהיה להכך שניתן ( בכל האתרים) וחיבורן לרשת החשמל המערכות

המערכות  תמקהעד השלמת החל ממו ם(,חודשי 60שנים ) 5ופה בת קת –" תחזוקההתקופת " .2.4.2

 .המערכות תאעיל ויתחזק פי הזוכה במסגרתה, בכל אתר ואתר בנפרד
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רשאית תהיה לואם, כרז במבתנאי המכרז וחוזה המ כהת הזודלעמי ףפובכ – "פציהת האוופתק" .2.4.3

פי שיקול  לע, נוספות תחזוקהות שנ (5חמש ) דעב ימוע תשרוהתקפת הוך את תקהחברה להארי

 .עדיבלה דעתה

 ףי סתנא –נאים להשתתפות ת .3

 תנאים שלהלן:ת, בכל העוהצשת הבמועד הג, דורק מי שעומאך  תף במכרזשתשאי להר

( מינימליבסיווג ) ,1969–תשכ"ט ,בנאיות ות הנדסהפי חוק רישום קבלנים לעבוד הרשום על ןבלקהוא  .3.1

 .4סוג  ,061או  191 משנה ענף, 'קבוצה א

 כאמור. מושורי על תקףשור ו אילצרף להצעת ציעעל המ

שת ההצעה; ום על פי דין, עד למועד הגת כל חובותיו לרשם המופקד על המרשם שבו הוא רשם אשילהוא  .3.2

בהתראה לפני רישום  מצויוק או מפרת חכחברה רשום  נואיהוא  – מציע שהוא חברהלגבי כמו כן, 

 כחברה מפרת חוק.

ן, נותכ, זת במכרהגשת ההצעון לאחרוה מועדד לוע 41.1.201מיום לך התקופה שבמההשלים,  הוא .3.3

, תלפחו KW10,000בהספק מצטבר של  וולטאים פוטו םתקנימ של קהוחזתו הפעלה, הקמהאספקה, 

רשויות מקומיות, קטים סולאריים של סגרת פרויבוצעו במ מתוכםם מצטברי KW2,000לפחות כאשר 

 .חברות ממשלתיות ו/או גופים ציבוריים אחרים

 ,(מציעבעלות בהויות כזמ 50% תמחזיק בלפחויות המנ בעלאו של ) ושל עצמוהמפי השנתי כסה רוזהמח .3.4

 תונשב ,וולטאית-טומערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוקה של וחזתבהתקנה ו תוילומפע

 מע"מ(, )לא כולל ₪ 0,000,005 ך שלת, בסחופהלכל סתכם, ה ,9201 – 7012 או 2018 – 2016 הכספים

 לו.הלים נשהמ תלכל אח עצמובמ

 להלן. 6סעיף פי על נקאית כנדרש ערבות ב רףציא הו .3.5

יים עם טפשסוכים מבהווה, סכלו מכרז, ואין הצעתו בגשת עד הלמו קדמוש השנים 10-בלו לא היו  .3.6

בצורה רז מושא המכ סוגמה ו/או ביצוע עבודות ויד לחוזה עהפרת  נםיישענ ,העירייה עםאו ו/החברה 

 לקויה.

 כי המכרז.את מסמ א רכשוה .3.7

 במפגש המשתתפים.כנדרש א השתתף וה .3.8

ם רשימכים הנדהמס לכ. , הרשומה בישראל כדיןידי אישיות משפטית אחת בלבד על שתוג עהצכל ה .3.9

ציע משם ה יהיו על (דרשיםשורים הנושאר האי ילנבהקוג סיו, הנקאיתבה בותהער)ובכלל זה,  מכרזב

 רז.ההשתתפות במכנוצרו לצורך ר שאוכיו"ב ת שותפויו או/ת וויואגדהת ולתקבילא ו עצמו,

ף ק בכפושר אך וראפדי קבלן משנה מטעם הזוכה יתות על ידבואו אחר של הע ק כזהביצוע חלר כי בהמו

 .הסתייעבקש הזוכה לי שבשירותיושנה בלן מבנוגע לכל ק ובכתבמראש לכך אישור החברה קבלת ל

 ןותקופת ביצוע ןתלוכת ,ותבודע העצוביות למיוחד הוראות .4

 .המכרזומסמכי אי תנכל פי  עבודות עלהאת  יידרש לבצע הזוכה .4.1
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 המערכותמת למת הקשהזמנים ל ותלוח .4.2

 , ביחס לכל האתרים,כנוןהתו וםלהשלים את התיא זוכהעל ה, זהחוהת עד חתימממו ימים 30עד  .4.2.1

 .עבודה צו התחלת, ולקבל עם כל הגורמים הרלוונטיים

וכן אישור הסדרי תנועה שאה/ות הרו ים/יתרהקבלת במותנית  אתריםב ודותתחילת העבוין כי צי

רות הכבלים, חב, מלחשה ברתח, רהחבעם ה תעיוקרק-תתות ם תשתיתיאו ,מהעירייה ועבודה

 צו התחלתקבלת ו טי אחררלוונ רשות העתיקות וכל גורם, והביוב העירוני תאגיד המים, זקב

 .(רדלכל אתר ואתר בנפ)עבודה 

 נדרייםלאקם ימי 801 בתוך ,דפרר בנתר ואאת בכל ,הקמת המערכותלהשלים את רש יידוכה זה .4.2.2

 תחלת עבודהה לת צובעד קמומ (וםין אלא כל ינייבואו במ )כלומר לא רק ימי עבודה/עסקים

 .ותו אתרנוגע לאב

כשהן  ראושקומן המיות במקנמותמערכות כי הותה משמעהקמה השלב השלמת הסרת הספק, ל

דעתה של  , להנחתותוהאתר לקדמ צבמ בתשהכן ו, הפעלהלושמישות החשמל לרשת  תומחובר

 .החברה

ות חשיבמת קייכי וכה ות עם הזי ההתקשרויקרמע וניה ביצוע העבודותל הזמניםכי לוח  שדגמו .4.2.3

וע מכל מבלי לגרזאת החוזה, ו של יתודהפרה יסכ יחשבתבו  העמיד אי, ועל כן ופיד עלירבה להק

 פי החוזה. לע אוו/דין כל פי  על חברהם לינקו/או סעד המו הופרת

 ןבהיקף העבודות ותכולת יםויינש .4.3

או /ו העבודותו/או תכולת בהיקף  םשינויי הורות עלת לאירש יהההחברה ת, החוזה מהוראות רועלג לימב

או /ו ובתקצ מיטעמ (רק אל ךא)ה ובכלל זשהוא  מכל טעם, האתרים ו/או ההספק הנדרשאו ו/ המערכות

וי לפיצ עילה בלי שתקום לזוכהמ את, וזעתהל דעל פי שיקו והכל, דיןעל פי דרש נכם היתר/י דרעיה בשל

 .בשל כךכלשהו 

 עבודה עם מערכת רמדור .4.4

הכוללת יומני עבודה  ,"(כתערהמ" ן:הליקטים )לרופ לניהול 'דורמר'מערכת  עם עובדתרה החב

 + מע"מ ₪ 225ת )בעלות של ימוש במערכלרכוש על חשבונו הבלעדי רישיון ש ידרשי זוכהממוחשבים. ה

 ומני העבודה. לצורך תיאוםיבות שנתית עבור מודל ילחודש(, לצורך הגשת חשבונות ממוחשבים עם התחי

שאינו  זוכהה חינם לשימוש במערכת תינתן להדרכ. 03-7667777ן פושר בטליצור קיש להרישיון לרכישת 

 מכיר את המערכת.

 ותהצעה הכנת .5

 .מכרזכי הסמנים מילוי בכל מוהטעים טאת כל הפר אלמל ציעל המע .5.1

, לכך יםהמיועדמות קו, בשולי כל דף ובמהםעל כל נספחי ,זרהמכ מכיל כל מסתום עחל ציעמה על .5.2

 הצעתו.הגשת  עםים תומהחם יסמכהמ ולמסור את

 ה:שני אל ריציע עבוהוא שים ירמחל תאםבה יהתה עיצהמ של חירצעת המה .5.3

לכל קילו וואט   ,תשנת תחזוקה אחוכן  (חשמללרשת החיבור בות )לר קנהתכנון, אספקה והת .5.3.1

 .שהוא מבקש לקבלמחיר את הציע על המציע לה – ("הקמההמחיר "לן: )לה ותקן בפועלשי
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ע המציעל  – ("קהוזחתמחיר ה"לן: ה)לכל שנת תחזוקה נוספת, לכל קילו וואט שיותקן בפועל  .5.3.2

 .ילמסיחיר המקביחס למשהוא מוכן לתת  הנחההשיעור את ציע לה

 תקן.ילו וואט מוקל ₪ 80 – )לשנה( המחיר המקסימלי

 .ת הבנייהלמדד תשומו , אחת לשנה,יוצמדכי מחיר התחזוקה מובהר 

 תא ,(1נספח א') מחירה עתהצו ציעהמרת הצהבטופס  ,בדיו כחול או בעט כדורי ,מלאל יעצמה על .5.4

 .לכך יםעדהמיו מותבמקו, עילל , כאמורמציע ואהשמחירים ה

 ה מושחרעהצ עותק – יסוד מידעהגנת  .5.5

דע ה בו מישבו הושחר המידע שהמציע רוא ,תוצעשל ה נוסףאחד גיש עותק לה אירש מציעכל  .5.5.1

 אחרים.יעים הלותו למצלגצועי שאין סוד מסחרי או מקמהווה  אמציע הוה , שלדעתסודי

 מסחרית".ודיות ק זה יסומן במילים "סעות

ככל  ע.צימת דעתו של הא קבלן לפי כל די על ה מחויבתינא פק מובהר כי החברההסר סלמען  .5.5.2

תו, לוע שאין לגכמיד המציעי יד ע אשר סומן עלם האחרים מידציעילגלות למ בקשת והחברה

ה לגלות בפני המידע שבכוונתל החלטתה בדבר ע למציע, לפני גילוי המידע, החברהע יתוד

 ה זו.חלטעל הלערער  מנתעל שעות  48 בת מציע שהותותינתן ל ,חריםעים האהמצי

 רשאית לגלות למציעים האחרים ההחבר יה, תהיללער תק נוסף כאמועוש יה והמציע לא יגידבמ .5.5.3

וללא הודעה  די, לפי שיקול דעתה הבלעמכיהומס איהנת ,רטיהפ ה על כלתו המלאאת הצע

 קדמת.מו

 רזכמהשתתפות בקאית לרבות בנע .6

 דהומבלתי צ ,מיתוטונאו אית,בנק רבותעף להצעתו המציע לצרתנאי המכרז, על בלתי נפרד מ לקכח .6.1

, (חדשים שקליםאלף  חמישהעשרים ו) ₪ 00025, , בסכום קבוע שלנהשוראעם דרישה עון ברת פיר, דלמד

, (2א'ספח נ)א דוגמ"ב כהנוסח המצי החברה, לפדת , לפקוציעמשת הבקראל לשנק ביידי ב לעשהוצאה 

 ז.המכרי תנא יפ לע ציעהמ ייבויותיו שללהבטחת קיום התח זאת, ו23.6.2020 םעד ליו בתוקף

 .יביאו לפסילת ההצעה רשסח הנדנוי בנוו שירבות ו/אעאת ההמצ-יא .6.2

מתחייב,  ציעמוה, נוספים םמיי 60של עד  קופהת לתרבועה וקףכת תהאררוש שאית לדיה רה תההחבר .6.3

 הערבות כנדרש. תוקףתקופת  את ךר, להאריישה כאמובמקרה של דר

 .ועתל הצפסתי – עילמור לכא תקופת הערבותשלא יאריך את  מציע

נאי י תפ עלויותיו בהתחייב לא יעמוד ציעות כל אימת שהמברעאת הולממש  לחלטרשאית  יההה תחברה .6.4

 .המכרז

 רשיםנד יםו/או מסמכ םאישורי .7

 רז:המכד מתנאי נפרבלתי ם, כחלק את המסמכים הבאי ף להצעתולצר יעמצהעל 

 קבלני. בדבר סיווגאישור תקף  .7.1
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ת ניהול אכיפוים ציבוריים )ות גופעסקא חוקפי  לת עונות ורשומבוחשסי פנק ניהולבדבר ישור תקף א .7.2

 .1976–"ול(, תשחשבונות

 .ורמקנסה בניכוי מס הכ ברבדישור תקף א .7.3

מורשי  זהות התאגדות ואישור עו"ד/רו"ח בדברהתעודת  ופצורי ,דידי תאגי לעגשת מו השההצע רהמקב .7.4

 .אגידאת התחייב ותם לתימה וסמכהח

 תםח ציעהמו החוזה, לפי בדף האחרון שלו ציעמהצהרת ה טופס גבי על ציע,ל המח שו"ר/ישור עו"דא .7.5

 .מכרזעל מסמכי ה וינבפ

ר רו"ח כי לא וכן אישולעיל,  3.4 קטן סעיףבש רכנד עיצהמשל י ספור הכחזר רו"ח בדבר היקף המשואי .7.6

 .ניםן השלאות ציעהמספיים של בדוחות הכ הערת עסק חינכללה 

 ל.עיל 3.3סעיף בש כנדר עמצייצע הות שבעבודפרטי ה לת כל אולמסמך מפורט, הכ .7.7

ות שנדרת הוודהעבו צעהם בוב כל המקומות , את4א' פחנסבנוסח בכתב יד(, לא )ס ודפך מיש לפרט במסמ

י היקפ אתוצעו, בהם ב הזמןי , את פרקעבודות נוספותלעיל( וכן  3.3 קטן סעיףמור, אכף )כתנאי ס

ון טלפפרי הם במסמלווי על ביצוען חהמפקו ותודהעב מיןמז לם שתזהואת , שהותקנו בפועלספקים הה

של  נםרצוות עישב לוע עבודותה יצועהמעידים על ב אישוריםו הצמכתבי המלבצירוף ל והכ ,םייד שלההנ

 .םמזמיניה

ד הגשת ם שקדמו למועניהש 3-ל ורים שלאושם מדוחות כספיי –גשת על ידי תאגיד ה מוהצעבמקרה שה .7.8

 .ההצעה

 ידי המציע. עלז מכרמכי הישת מסכרבר תא בדמכאס .7.9

 ידי לע(, חתומים ואוצהככל שרז )עדכון למכהודעות ה תקיעהו המשתתפים גשמפ קולטוק פרוהעת .7.10

 .ציעהמ

 ותהצעהף קות ךמש .8

 .ןרון להגשתהאחמהמועד  םמיי 90חזרה, לתקופה של זכות  ף, ללאבתוק היניתה ותהצעה

ופה קתאת הארכת תוקף הצעתם ל ת(בוסילנ , בהתאםחלקםאו מ) םיעמן המצי לדרוש רשאית יהתה הרבחה

 .רכתאהמו ופההתקתום ל עדף בתוק ות הללוצעהה היניתה – כתבדרשה כך ב ואם, םימי 60ל עד ספת שנו

 כרזי המכבמסמ שינוייםת יכערות ובהרהבקשות ל, מפגש משתתפים .9

 .משרדי החברהב היהש ים המפגקומ .11:00 בשעה 4.3.2020 םביויתקיים ים פתמשת מפגש .9.1

 .במכרזתתף י להשהיה זכאי לאו, טעמנציג מ תו או באמצעובסיור, בעצמ מי שלא ישתתף

בפורמט ) בבקשה בכתאמצעות מכי המכרז, בסמאמור בל הרותבה מהחברה קשרשאים לבתפים שתהמ .9.2

shiri@calcalit- –דוא"ל ב) ן כחולירי גורגב' שי לאפנה אשר תו (וורד", כגון קבצי "לעריכההניתן פתוח 

holon.co.il16:00 העשב 12.3.2020 ליוםד ע (, וזאת לכל המאוחר. 

mailto:shiri@calcalit-holon.co.il
mailto:shiri@calcalit-holon.co.il
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ים במסמכי יקונותיס שינויים הכנת, להצעוה תשלהג רוןמועד האחלפני ה רשאית, בכל עת הרחבה .9.3

בלתי  לקו חיהו ,יוהכל שי, כהאל ונים. שינויים ותיקפיםשתתבתשובה לשאלות המ וה אתרז, ביוזממכה

או באמצעות  םוואר רשבד ,מכרזה י מסמכיכשורל כיובאו, בכתב, לידיעתם של ו ,רד מתנאי המכרזנפ

 .םידשנמסרו על  בותהכתולפי , היימילפקסת מכשיר ו באמצעואני אר אלקטרווד

 ותגשת ההצעה .10

תוך אל כנס תו ראש ,תנפרד יש להגיש במעטפה סגורה (1)נספח א' ת המציעצהרעה והטופס ההצ את .10.1

 .המציע טיפרלרשום את יש ו מעטפה ז גבי ועל ,שה למכרזמעטפת ההג

 ."3/2020 ספרפומבי מ ין "מכרזאשר על גביה יצו, הסגור מעטפהאמצעות ב ההצעה יוגשו כיסממ .10.2

 ברחוב ,תיבת המכרזים שבמשרדי החברה לא ,ידנית/שיתרה איסיבמ ,לשללש שי ותצעהת הא .10.1

 .12:00בשעה  3.3.20202 וםמיאוחר ן, לא יובחול 47כבה המר

 .כלל ושוגלו לא הו כאישבייחאמור, כ שוהצעות שלא יוג .10.2

 ההצעות חינתב .11

" או םיזרדת המכוען: "הל)ל את הזוכהר בחעות ותאת ההצר תבחן שהחברה, אזים של ועדת המכר

 אות:ראות הבלו ההווחזה י ובכלל לים על החברה,פעל על פי דיני המכרזים הח(, ת"דהועהו"

את  ל זהלכשלהלן, וב מידהה אמותלתאם בהו שיקול דעתה לפי ותאת ההצע ךתערי רזיםהמכ ועדת .11.1

 ותוע עבודנם בביצת ניסיואו/או מכרז הי פי תנא עליקט ויצוע הפרביעים לשל המצוהתאמתם  םרכוש

 .להלן רטופל כמ, והכבכישוריהם, מומחיותם, היקף פעילותם וכיו"ר, לרבות ות בעבדומ

 .לעיל כאמור ,םדת המכרזיל ועקול דעתה שית שאו על עצמלקבל  יעהמצ סכיםהצעתו, מ בהגשת

 .ןתכואיפי  לוהן ע ןמחירפי  הן על – הסף בכל תנאי שר עמדוא – במכרזצעות הה ועדה תדרג אתוה .11.2

בחור לגם הוועדה תהיה רשאית , ואולם לביצוע העבודות זוכה אחדה לבחור בבכוונת החבר מובהר כי .11.3

פי  על לבחור באף הצעה כזוכה, והכל, כמו גם שלא ניהם את העבודות()ולחלק בי דביותר מזוכה אח

 חברה.בהתאם לצורכי השיקול דעתה הבלעדי ו

 (Q) תואיכהציון  .11.4

 .עהההצ של הכוללן יוצמן ה 30% יהיה ציון האיכותשל ו משקל .11.4.1

חיר תווסף לציון רכיב המיו 0.3-יוכפל ב , והואדותנקו 100 יהזה יה רכיבינתן למרבי שיהניקוד ה .11.4.2

 .(כוללהאת הציון )אשר ביחד יהוו 
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 –להלן בטבלה ש ט, כמפורמשקלןו דהמיאמות הם לבהתא הדועוה רגתדת איכות ההצעות א .11.4.3

 למשק אמת מידה

 המציענו של ניסיו היקף

מערכות  לה שנה ותחזוקהתקב

, על פי מהסוג מושא המכרז

 שהותקן בפועלספק הכמות ה

15% 

 המציענו של ניסיו היקף

מערכות  ה שלתחזוקהתקנה וב

על גבי  מכרזמהסוג מושא ה

הפרויקטים ת )כמו ציבורבני מ

 וגודלם(

15% 

בביצוע  המציע שלנו ניסיו תאיכו

מהסוג מושא המכרז  פרויקטים

של מזמינים  יהםהמלצות)טיב 

, עמידה עבודותה בנוגע לרמת

היענות לדרישות בלו"ז ותקציב, 

 (.וכיו"במזמין ה

35% 

בין ) המציעמן  ת כלליתהתרשמו

לאור השיקולים  היתר

 .(להלן 11.4.4 המפורטים בסעיף

35% 

 100 

 

רכיב "התרשמות כללית" בפרט, תהיה  ההצעות בכלל, ובתת" כיב "איכותבמסגרת בחינת ר .11.4.4

 בין היתר, את השיקולים הבאים: רשאית הוועדה להביא בחשבון,

ישוריו, מומחיותו, היקף אמינותו, כ בעבר, יםדומ ביצוע פרויקטיםבניסיון המציע  -

 פעילותו וכיו"ב.

חת שליטתו על פי ת ברשותו או מציע, הציוד וכוח האדם הנמצאה כושר הביצוע של  -

 .מתן השירותיםחוזים חתומים ולתקופה המיועדת ל

 שלו. ויות נוספותלאור התחייבהליך של המציע בדרישות היכולת עמידתו   -

 ת.תנות פיננסייכולת ו/או אי       -

 (P) ללשוקהמ מחירהן יוצ .11.5

 .ל ההצעהש הכוללן וצימן ה 70% הייה לקלהמשו ירמחה ציון שללל הכומשקלו  .11.5.1

 המחירציון מ 80%יהיה  גדרתו לעיל()כה פקההאסמחיר  ורעב המחיר ציוןלו של שקמ .11.5.2

יון מצ 20%לעיל( יהיה  ו)כהגדרת מחיר האחזקה עבור מחירה ציוןו של משקל וואילל, המשוקל

 וקלל.משה רהמחי
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לו איובגין רכיב המחיר, בי המר ןויזכה לצי הטוב ביותר המחיר המשוקללהמציע שיציע את  .11.5.3

 אליו.באופן יחסי  ועים ייקבער של יתר המציהמחי בכיר וניצי

 0.7-כפל ב, והוא יונקודות 100 יהיה (שוקללהמ מחירה)ציון  זה רכיבלהניקוד המרבי שיינתן  .11.5.4

 .(כולליהוו את הציון הביחד  רשא) איכותב הלציון רכי ויתווסף

 (T) הכוללציון ההצעה  .11.6

(, עם 0.7-לאחר הכפלתו ב, כאמור)שניתן  שוקללמה המחיר יוןצ של ורידי חיב על יחושב כוללה ציוןה

 ן:מכדלק, (0.3-תו בהכפל )לאחריתן שנהאיכות  ציון

 

 

פי ל ע –י הסף( עות )שעמדו בתנאת ההצם ארזיועדת המכרג תד ,צעהלכל ה וללהכציון הלאחר קביעת  .11.7

ביותר הגבוה  הכולל לציון כהה שתזההצע כאשר – זנאי המכרתכפוף לוב ןהלשנקבע  כוללציון הה

 .וכה במכרזכהצעה הזתיקבע 

ם בין אשינוי,  י ו/או ביצוע כלון מילומקום הטע למתהש יאו/או  מחירהצעת הגשת  יאבמקרה של  .11.8

 כרזים לפסול את ההצעה.אית ועדת המרש יה, תההלוונ סמךבמאם ין סמכים ובף המבגונעשו 

של לא רק( ב, לרבות )אך יא בלתי סבירהעה שהצבהכלל  התחשבלא לששאית רתהיה ם מכרזידת העו .11.9

וועדה לדעת השבאופן  זמכראי היחסות לתנהתיוסר חבשל  ותנאיה ו/אהמחירים המוצעים ו/או בשל 

ש בהם כדי להצביע על נות ו/או שילהצביע על תכסיסכדי  בהםיש י ו/או שכדבעעה רכת ההצנע העמו

 .ציעי המיד על קטפרויהבנת ה אי

של המשתתפים, הוועדה תהא רשאית  מן האמור לעיל, במסגרת בחינת הצעת המחירמבלי לגרוע 

 ., לפי שיקול דעתה הבלעדימן האומדן 25%-הצעה אשר תהא גבוהה או נמוכה בלמעלה מלפסול כל 

בגוף  שינויידי  ם עלן אלגביהם, בי או כל הסתייגות מכרזבמסמכי ה העשיינוי שיש כלכי ר ובהמ .11.10

 .נעשהב כאילו לא , ייחשדרך אחרת בין בכלו הלוונ ךסממין בב ,המסמכים

ובין  סמכיםמוף העשו בגבין אם נ ,מכרזהלמסמכי  סתייגות ביחסו האשינוי  כל מור,מהא גרועבלי למ

 .דהידי הווע על ההצעה פסילתלם לגרו יםלול, עהלוונ סמךאם במ

חת אחר פתי, גם לעתהל דשיקופי ל ו/או השלמות הרותים הבציעממה רשאית לדרוש יההחברה תה .11.11

נותם ות בקשר לאיתלרבם, יציעמר לבקש ירותרשאית לערוך בדיקות וחק יהתהן ההצעות, וכ

 ור.כאמ הדעווהלי שיקו והצעתו במסגרת ציעאת המ כוחהנ עריךהת למנ עלהכל ונסית, הפינ

 עם הזוכה והתקשרותות בדבר תוצאות המכרז ודעה .12

 .דעה בכתבוסירת הבמ הזכייהה על ע לזוכחברה תודיה .12.1

שורים המפורטים והאי ערבותת הלחברה א הא הזוכימצי ת זכייה,הודע לתקב ימים ממועד 10וך תב .12.2

 החברה,ת עדהומכרז ונאי הים שעליו להמציא בהתאם לתהמסמכים והאישורבות כל לרזה, בחו

 נספחיו.ועל עותקים נוספים של החוזה  וםויחת

T = 0.7P + 0.3Q 
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 ___ _____________ _ מציע: __חותמת ה וחתימה 

חלט או ל/ו אחרתקשר בחוזה עם מציע ההחברה ל תה רשאיהימועד, תאת הנדרש ב קיים הזוכהלא י .12.3

רוע מכל סעד או מבלי לגל והכ כמים וקבועים מראש,ם מוסיצוייכפ , כולה,תהבנקאי ערבותאת ה

 פי כל דין. או עלכרז ו/המ יפ ברה עלית החתרופה אחרים להם תהיה זכא

ו/או לא  נדרשיםה םהמסמכימ או יותראחד במועד  ה לא ימציאדה והזוכיבלי לגרוע מהאמור, בממ .12.4

ל ין כבג ,וקבועים מראשם וסכמימ ייםיצוכפ ,₪ 300של סך אית להחברה זכ יהתה, וזהיחתום על הח

 איחור.של יום 

חזרה את ברשאים לקבל יהיו והם  ,רזכמב לא זכוש עיםציליתר המ בכתב הודעה סורמחברה תה .12.5

 .להצעתםצירפו שהבנקאית הערבות 

 ליכל .13

ם לבדוק, טר ציעעל המ .יםיכנהטים התיאורו א/כניות ווכמויות, התהיוק לדת החברה אחראיאין  .13.1

שר ה בקשה או תביעו דרילו כל טענה א עמודולא ת, ודותלשם ביצוע העב נדרשכל ה ו, אתעתצהגשת ה

 .לנ"ל

 אי וו/א ציעהממהערכות התקיימות איזו  סופית, וכי אי יהתה ציעעת המכי הצרש, פובמ זאתדגש בומ .13.2

ו ו ו/אצעתנוי השיליהוו בשום מקרה עילה , לא יותיוו תוכנתחזיותיו א מציפיותיו, וזאי שלממשות תה

 ז.ראות הכלולים במסמכי המכרובהושינוי אחר בתנאים  לכל

ו ה ו/אהמציע בקשר עם הכנת ההצע דיל יע שהוצאו ןהכלשות וצאחזיר ההחברה לא תשתתף ולא ת .13.3

 ות.נקאייות בערבוהעמדת מוקדמות וות בדיקכת ערידמי שאילת מסמכי המכרז, בות לר הגשתה,

 .י המכרזד ממסמכנפרבלתי י וותמה לקהזמנה זו מהווה ח .13.4

 .יחד עם ההצעה םזירולהח סמכי הזמנה זומ ביגל חתום עיש ל .13.5

 

 ו.בהאמור   כל ל םימי סכ ואנו מ מך זה מסראנו היטב לאשר כי קהננו 

 
 

            ____________________ 
 המציעמת חתי                   

 ______תאריך: __
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 נוסח לפרסום

 ___ _____________ _ מציע: __חותמת ה וחתימה 

 1א' פחנס                :ודכבל
 ברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ חה
 ,47מרכבה ה ובחר

 חולון
 
 ,.נ.אג.

 3/2020 רספכרז מון: מנדה

 והצעת המחיר  ציעהמ רתצההטופס 

ורפים ובין שאינם צין המב כל מסמכי המכרז, תובחנו בחינה זהירה איון ו בעשקראנ ר, לאחמ"אנו הח .1

ללים אותם מכרז וכומסמכי ההמפורטים ב לתנאים ימים, מסכהםבלתי נפרד מ ים חלקווורפים אך מהמצ

 .י הצעתנו זותנאכחלק מ

א יבים למלומתחי האל יםו בהתאם לתנאגישים הצעתנמ מכי המכרז,במסשתנאים ה לכלימים ו מסכאנ .2

 ריהם.אח

יב מחי חוזהכ םידכ על תהבלעתנו זו ובקלא חייבים, לראות בהצאך , םיזכאמו כן אנו מסכימים כי תהיו כ

 נינו.בי

 םלמשרדכא לבוכך,  כם עלודעתמועד קבלת הם מימי עשרהתוך ב ,םהצעתנו תתקבל, הננו מתחייבייה וה

רים המפורטים בחוזה, לרבות כל אישווכן את הטוחים יהב וםאת אישור קי את הערבות, כםהפקיד בידיול

 המצאה.רים הנוספים הטעונים ישוהאו כיםהמסמ

היו י תגשתה. ידוע לנו כמהמועד האחרון לה מיםי 90 ך, למשת חזרהוכזא לל ,קפהזו תעמוד בתו ונהצעת .3

כך בכתב, דרשתם  ואם ,םמיי 60ל עד נוספת ש פהצעתנו לתקוהתוקף  את נאריךו כי מאתנ דרושרשאים ל

 ור.מאארכת כצעתנו בתוקף עד לתום התקופה המוה יהתה

 אחרים במכרז בפרט. ציעיםמים בכלל, וללאחר תםו לא לגלוצעתנו ו/אה רטיגילוי פ נו מתחייבים למנוע אתא .4

 ם.ריאח ציעיםמ ו תיאום עםאקשר כל  אשת ללמוג כי הצעה זו זאתן הננו מצהירים בכ

ופן ביצועם על א ואלהשפיע על הפרויקט ו/או על העבודות ו/לול ניגוד עניינים הע ללהימנע מכאנו מתחייבים  .5

 יגוד עניינים כאמור.ו של נוצרותלהיו מיידית על כל חששברה לחוכן להודיע על ידנו, 

 נועבודתבמסגרת  רקאך ו נואותישמש ויקט רם הפקשר עינו בליד אשר יגיע דעהמי לכ יכמתחייבים  כן אנו .6

כל שימוש  הנ"ל במידע עשהנא לאחרים ול ואות עבירנלא  ואנ יבד, וכבלרה ו ולטובת החבלטובתופרויקט ב

 .רייה ו/או בפרויקטעיו/או ברה בחב ועמוש שיהיה בו כדי לפגיש לרבותאחר, 

שתנו, ערוכה בקה ל, שהוצארבות בנקאיתזאת ערפת ב, מצוחיהפל פרטיה ונסל כע, עתנוציום הלקכבטוחה  .7

 .רזתנאי המכ רש על פידכנלפקודתכם, 

סמכים האחרים מהערבויות וה ם את פוליסות הביטוח,בידיכד זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיתב ערבות כ

 .בחוזה יםהנזכר

סודית, פרה ידבר הווה היה ,זכרים בחוזההנ םהאחרי םמסמכיה ות ו/או אתנפקיד את הערבוי מידה ולאב

אים לחלט את סכום הערבות תהיו זכ ,ל דיןפי כ ועל כי המכרזמפי מס זכות העומדת לכם עלל בכ י לפגועומבל

 ינו.התחייבויותוהחוזה ת רשנגרמו לכם בשל הפ אש על הנזקיםפיצוי קבוע ומוערך מראית כנקהב
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 ___ _____________ _ מציע: __חותמת ה וחתימה 

 הצעהת המוגשד בשמו התאגיסמכי ות במבועקוהסמכויות הות המטר ה בגדרנהי נוירים כי הצעתאנו מצה .8

ו דין אי פ עה עלין כל מניהצעה זו וכי א יד עלהתאג ו זכאים לחתום בשםנ, כי אומוגשת בשם תאגיד( כל)כ

 צעה זו.הסכם לחתימתנו על ה

 המחיר הצעת .9

 צעתהלהלן מכרז, י ה, כמפורט במסמכהזוכהתחייבויות המלוא  קיוםו בפרויקט ותהעבוד עבור ביצוע כלל

 מנו:ר מטעהמחי

 ___.: ____הינו כהגדרתו בהזמנה למכרז() ההקמה מחירור עב ידנו על עהמוצתעריף ה

: הינו ו בהזמנה למכרז(כהגדרת) תחזוקהה מחירמחיר המקסימלי של ביחס ל ידנו על המוצעשיעור ההנחה 

 .לקילו וואט מותקן ₪__ _____היה י המוצע מחיר התחזוקה, ולפיכך _______

 .זהחונם כמפורט ביה ההתמור תנאי תשלום

הצהרותינו וכן  – יוובכל נספח מכרזם ליים במסמך התנאים הכלליתנאים הנקובים כי השראנו מא .10

תנאי המכרז מ תי נפרדל, כמו גם חלק במהצעתנו שלעילרד הווים חלק בלתי נפמ –ן דניותינו בנספח והתחייבו

 .חוזהנאי הומת

או ו/ ותהעבודו/או תכולת ף יקבה ייםשינו ות עלרהול שאיתר יהחברה תההכי לכך, ם יימו מסכידוע לנו, ואנ .11

, דרש בדיןי כנרישו דרעיהבשל או /ו תקצוב מיטעמ (לא רק ךא)ה ל זשהוא ובכל מכל טעם ,עמדות הטעינה

 .כלשהו בשל כךיצוי לה לפעי (כהזו )ככל וננשתקום לתה, וזאת מבלי ל פי שיקול דעעל והכ

                                            :עציהמם ש

 _____________. :שהוסק מורעח.פ./פר סמ

                                                           _______.__________________ ד:ת ומיקובתוכ

 ____ _________ מיליה:פקסי ________________ לפון:ט

 ___________________________________ דואר אלקטרוני:

 ___________________________ר: ___ש קשים אש

 ___.__________________________ קשר:ל איש השספר פלאפון מ

 
 
 כבוד רב,ב

 
 ____________        _________יך: _ארת

 

 י ש ו ר  א

כן ______ ו____________ הת ה"מאשר בזה כי חתימו ,רו"חעו"ד/ ,________________ ,הח"מני א

ה זו צעתמו על האשר ח ,("תאגידה_____ )להלן: "_________לי ______נהמ ,___________________

ר המזמין לכל דב בהתקשרותו עם גידמחייבות את התא ,דהתאגית ף חותמו, בצירהמכרז יתר מסמכי ועל כל

 .ועניין

 

         ______________ ______          ______________________ 
 רו"ח/"דחתימת עו                                                       ריך את                 
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 נוסח לפרסום

 ___ _____________ _ מציע: __חותמת ה וחתימה 

 2א' נספח

 מכרז תי בנקאוסח ערבות נ
 :לכבוד

 בע"מ וח חולוןת לפיתהחברה הכלכלי
 ,47המרכבה ב ורח
 וןלחו
 

 נ.,ג..א

 איתנקב תערבו ון:הנד
 

ך לסלוק כל סכום עד ילס ,כלפיכם בזהם ערבי נוא ,"(המשתתפים" __ )להלן:____________פי בקשת _ על

 .3/2020 פרמסתפותם במכרז עם השתבקשר  וזאת ,(שיםדחקלים שאלף  שהעשרים וחמי) ש"ח 25,000של 

ע שתגי תבבכ ונהראשה ישתכםמיד עם דר ,"להנ ךו סכומים עד לסא כל סכום לשלם לכםתחייבים נו מא

את  או לדרוששהו או באופן כלשהו, כל ךבתהלים תכרישאת דסס או לנמק עליכם לבי להטיל אלינו, מבל

גנה אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת ה ךבכל דרמשפטית או מאת המשתתפים בתביעה  חילהת הסכום

 לפיכם.כ הושלבאשר לחיוב כ םפישתתוד למכולה לעמכלשהי שי

הן מ תחשכל א, ותרישפר דאחת או במס נ"ל בפעםהסכום ה את תשלומו שלאתנו מ רושלד איםרשתהיו אתם 

 הנ"ל. הסך הכולל דרישותיכם לא יעלה על שסך איבלבד, בתנום הנ"ל מתייחסת לחלק מהסכ

 

 ול.תנת לביטה ולא ניתלויי תבל, בלתי חוזרת נהיהערבות זו 

 

 .ועד בכלל ("קובעה ועדהמ: ")להלן 23.6.2020 דע הפזו תישאר בתוק ותערב

 .ענהית אלובע קהמועד ה ו אחריגיע אלינדרישה שת

 ת.וטללה ומבזו בט ערבותנו המועד הקובעחר אל

 רה שהיא.בכל צובה רה ולהסבות זו אינה ניתנת להעבער

 

 בכבוד רב,

_________ 
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 ___ _____________ _ מציע: __חותמת ה וחתימה 

 3'א נספח

 ע ציסיון המפירוט ניבדבר  רתצהי

 
וי יה צפאת האמת וכי אה עלי לומרהרתי כי _, לאחר שהוז__________ושא ת.ז. ___, נ__________ מ,"חאני ה

 כדלקמן: בזאת הירכן, מצשים הקבועים בחוק אם לא אעשה העונלכל 

 "(.יעהמצלן: ")לה _____________________אצל המציע _ _________קיד ___הנני משמש בתפ .1

 זה.דרש בתצהיר כנ עמציהנני מוסמך להצהיר בשם ה .2

 :עשל המצי רלוונטיהיון לניס געבנולהלן פירוט  .3

 

 

 .אמת צהירית ותוכן יתמחתי זו, שמי זהו כי מצהיר אני

______________      ____________ 
 המצהיר חתימת                                   תאריך         

 

 עו"ד  אישור

 "(.המציעפ. ____________ )להלן: "__, ח.____________כעורך הדין של _________ש אני משמ

חתימה אצל  מורשההינו  ,"(המצהיר)להלן: " ____________ת.ז. __ ,את כי ________________שר בזאהנני מ

 .יעמצהה זו בשם ליתן הצהר והינו מוסמך עמציה

הקבועים בחוק ונשים צפוי לע יהליו להצהיר את האמת וכי יהע הרתיו כיחר שהז, לאהמצהיר נני מאשר בזאת כיה

 .נייבפ וחתם עליהשלעיל צהרה את נכונות הה אם לא יעשה כן, אישר

 

 

_______________________ 
 דעוה" חותמת+ חתימה 

 

 

פק  סך ההס הערות 

 ן בפועל שהותק 
 ם סיו   עדמו

 העבודות 
 מועד תחילת 

 עבודות ה
 המזמין פרטי 

איש  פרטי וכן )

 ( מטעמו  קשרה

 ט קם הפרויקוימ
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 ___ _____________ _ מציע: __חותמת ה וחתימה 

 4ספח א'נ

 1976–ותשל", ם ציבורייםסקאות גופיהיר לפי חוק עתצ
 

האמת וכי אהיה צפוי מר את י עלי לוכ ___________, לאחר שהוזהרתי ושא ת.ז.___, נאני הח"מ, __________

 :כדלקמן ם לא אעשה כן, מצהיר בזאתבועים בחוק אקהלכל העונשים 

 "(.ציעהמ__ )להלן: "_____________ע המצי אצל_ __בתפקיד __________ נני משמשה .4

 כנדרש בתצהיר זה. מציעם השיר בצהי מוסמך לההננ .5

 מ"בעהכלכלית לפיתוח חולון של החברה  3/2020 'מס למכרז מציעזה במסגרת הצעת הש תצהיר ני מגיהנ .6

 (."כרזהמ)להלן: "

 :(נטיתווה הרלקסמן את הפס) .7

 רותביזיקה אליו ביותר משתי ע עלבו מציערשעו הלא הו מכרזב עותלמועד האחרון להגשת הצעד  ❑

 ;(שכר מינימום קי חוק עובדים זרים או לפי חולפ תורעבי)

או לפי חוק  םרילפי חוק עובדים ז ותעביר) עו ביותר משתי עבירותהורש ול זיקה אליאו בע מציעה ❑

ההרשעה מועד חות מלפחת חלפה שנה א מכרזהצעת בגשת הועד האחרון למ, אך ב(שכר מינימום

 .הנהאחרו

 :(תנטיווסמן את הפסקה הרל) .8

ויון  וחוק ש: "לן)לה 1998–עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים 9עיף ס הוראות ❑

 המציע; ( לא חלות על"זכויות

להעביר ע מתחייב המציו, מקיים אותן והואהמציע  חלות עלויון זכויות וש לחוק 9הוראות סעיף  ❑

החברתיים, תים רווחה והשירוהכללי של משרד העבודה ה הלני פסקה זו למסר לפיר שמצהמהתהעתק 

 .ההתקשרות דימים ממוע 30בתוך 

 (:נטיתוורלהפסקה הסמן את ) .9

 עובדים; 100איננו מעסיק מעלה  המציע ❑

משרד העבודה של  ית למנהל הכללולפנכן מתחייב בזאת עובדים, ול 100 המציע מעסיק מעל ❑

ת, ובמידת כויוז ק שוויוןחול 9ום חובותיו לפי סעיף ישים לשם בחינת ברתייים החותשירוה הרווחה

 .נחיות בקשר ליישומןהלשם קבלת  –הצורך 

 ן תצהירי דלעיל אמת.ותוכ י, זו חתימתזה שמי .10

 _______חתימת המצהיר: ___________
 

 עו"ד  אישור

 ."(עהמצי)להלן: "____ _______. _______, ח.פ_______________ך הדין של __ראני משמש כעו
אצל מורשה חתימה הינו  ,"(מצהירה)להלן: " .ז. ______________ת ,_____________שר בזאת כי ___אהנני מ
 .המציעמוסמך ליתן הצהרה זו בשם הינו ו המציע

ק ם בחועיקבוי יהיה צפוי לעונשים הת וכמלהצהיר את הא ר שהזהרתיו כי עליו, לאחהמצהיר יכ הנני מאשר בזאת
 .יבפני הוחתם עליל שלעיר את נכונות ההצהרה ישאלא יעשה כן, אם 

 

 

_______________________ 
 חתימה + חותמת עוה"ד

 


