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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

 
 

 3/2022מס'  מתוקן פומבי  מכרז 

מועצה  תחום ב דשא סינטטי לאספקת והתקנת הודעה בדבר תיקון מכרז
 ועדכון מועדים אזורית דרום השרון

 
בע"מ .1 השרון  דרום  לפיתוח  הכלכלית  להודיע  בזאת    תמתכבד  ,(החברה  -  להלן)  החברה 

 . המכרז הנדוןאודות תיקון 
 

העיקרי   .2 המכרז  התיקון  במסמכי  הצ   נוהישנערך  להציע  ו ועבהזמנה  באופן  מתבטא  ת 
עת המחיר, שבמקום להתבסס על הנחה אחידה על מחירי מחירון, תתבסס על  ת הצשהג

ל ביחס  שיוצעו  ספציפיים  כמויות    3  -מחירים  בכתב  סכומים  פריטים  במגבלות 
ועל שק רעיונית של  לול  מקסימליים,  ביחס לכמות    דשא סינטטי  מ"ר  100מחירים אלה 

 .  1498  ישראלי  בעל תו תקן
 

  בקרית המועצה, ליד נוה ירק,   החברה,די  במשרש  כוניתן לרהמתוקנת  המכרז  ת  ברחואת   .3
 . )אשר לא יוחזרו(  בתוספת מע"מ כחוק ₪    1,000תמורת סך של    , 15:00 - 09:00    בשעות

החברה   למשרדי  מראש  הגעה  לתאם  הרכישה  יש  גב'  לצורך  כהןלמול  בדוא"ל:    , דפנה 
ilharon.org.ds@dafnac  6036048-052בטל': ו/או  . 

 
המכרז   .4 בחוברת  לעיין  האינטרנט  קנת  המתוניתן  באתר  רכישתה,  לפני  תשלום,  של ללא 

שמובה  https://www.dsharon.co.il/auction  :בכתובתהחברה   חוברתוך  כי  ת ר 
כוללת   עיקר  3המכרז  על  וקנת  ת המה  מנ ההז  -  1ך  סממ:  ייםחלקים  הצעות,  להציע 

הכולל    -  3ומסמך    ;על נספחיו  ,המתוקן קלות  נוסח חוזה ההתקשרות    -2נספחיה ; מסמך  
 טכני.  המפרט  הכמויות ו התב  כומתוקן של נוסח עדכני 

 
ה  לא תתקבלנ.  0051:שעה  ב  2212.4.20יום  בהינו    :האחרון להגשת הצעותהעדכני  מועד  ה .5

בכל  בדואר ו/או    א ית בלבד )לדני  ההצעות יש להגיש במסירה  את   .זה  מועדהצעות לאחר  
 . החברה ( במשרדי  דרך אחרת

 
בנקאי על  :  מכרזערבות   .6 ערבות  לצרף  בגובה  המציע  אלפים)  ש"ח   10,000ת   (₪  עשרת 

    למסמכי המכרז.  ףבנוסח המצור
 

פיעים במלואם במסמכי  ו ממצה את תנאי המכרז המונינ האמור במודעה זו אמובהר כי   .7
 מכי המכרז.מסב . בכל מקרה, יגבר האמורהמתוקנים המכרז

 
נוספ .8 בחברה,    יםלפרטים  ופרויקטים  בינוי  מחלקת  מנהל  ציטון,  ארז  למר  לפנות  ניתן   :                         

 .  03-9000452בטל': ו/או   erezt@dsharon.org.ilבדוא"ל: 
 

    wordרמטרוף קובץ בפוציטון, בציז  ארניתן לשלוח בדוא"ל בלבד למר    :שאלות הבהרה .9
 .  15:00בשעה   4.4.2022 עד ליום

 
                                                                                                       

 מנכ"ל, ן איתןציובן 

 החברה הכלכלית לפיתוח                        

 "מבע רוןדרום הש                          

 

mailto:dafnac@dsharon.org.il
https://www.dsharon.co.il/auction/
mailto:erezt@dsharon.org.il
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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

 

 המתוקן המכרזשל עדכני    לוח זמניםוז ריכ

 

 הערות  המועד  הפעולה 

מכירת מסמכי  
 המכרז

יש   - חברה, לאחר הפרסוםדי הבמשר
כהן, מנהלת  דפנהלגב' לפנות 

 בחכ"ל פרויקטים

ש"ח    1,000 –ת ולע
 בתוספת מע"מ כחוק

מועד אחרון  
 לשאלות הבהרה 

  RDWO על גבי קובץ 15:00בשעה   4.4.2022עד ליום 
 דלבב

מועד אחרון  
 להגשת הצעות 

 סירה ידנית בלבד מב 0051: שעהב  12.4.2022ביום 
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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

 2022/3מס'  מתוקן פומבי  מכרז 

 
בתחום   דשא סינטטי  והתקנת לאספקת לקבלת הצעות  מתוקנתהזמנה  

 ' לחוברת המכרז 1מסמך  -מועצה אזורית דרום השרון 
 

 

 ודגשים  מכרז המהות  .1
  

לאספקת  מזמינה בזאת הצעות , (" החברה" -להלן ) השרון םולפיתוח דר   החברה הכלכלית 1.1

סינטטי    נתהתקו השרוןבתח דשא  דרום  אזורית  מועצה  הכל  ו(,  "העבודות"  -להלן  )  ום 

 (."המכרז" -להלן הלן במכרז זה )פורטים לתנאים המ ל בהתאם

כי   1.2 מסגרת  מובהר,  במכרז  יידרשמדובר  העבודות ל  הזוכה  הקבלן   בגדרו  את  פי  בצע    על 

להז   ההחבר   צרכי שת ובהתאם  חתומות  עבודה  מעת מנות  תקופת  במה  לעת,  וצאנה  לך 

   . ההתקשרות

ת 1.3 פרויקט  בוצענה  העבודות  לכל  העבודה  תחילת  בצו  הקבוע  פי    ופרויקטבמועד  ועל 

בה המציע  שהציע  למכרז.  המחירים  בתוקףהמחירצעתו  יעמדו  הפרשי  ים  תוספת  בלא   ,

התייקרויות  מדההצ תקו  ,/  ההתקלכל  שבה לרבו ,  שרותפת  לתקופות  תקופת  ן  ת  תוארך 

ל הראשונה  הההתקשרות  לחברה.  אפי  הנתונה  שהציע  ופציה  המחירים  כי  מובהר,  עוד 

נוספים  גם במידה  בו את הקבלן  ויחייף  קיעמדו בתוועיקרי התחייבויותיו  הקבלן   וגופים 

יבקשו   המועצה  זהבעתיד  בתחום  למכרז  בהתאם  ההתקשרות  על  ללם  ובכ  ,להסתמך 

של גופים  עתם  ול דושיק כותם  זוזאת מבלי לגרוע מ  או אגודות שיתופיות/וקומיים  ועדים מ

     . קבלןלעריכת התקשרות נפרדת עם ה אלה

והציוד הנדרש לצורך ביצוע העבודות,  אדם, הח את כח ההקבלן יספק על חשבונו   1.4 ומרים 

זמנית   בו  שונות  עבודות  מהקבלן  יוזמנו  ובו  במקרה  הקב   שיחייבולרבות  לאת  ל  הפעי לן 

 ביל.  צוותים במק מספר

נכלל העבוד 1.5 תות  זה  נפרד  בלת  חלק   ה המהוו  , הטכני  מפרט לצענה בהתאם  ובשוא מכרז  י 

והתקנים  בחוזרי המנכ"ל ועל פי כל דין    ו/או דרישות משרד החינוך כאמורמההתקשרות  

והעדכניים   ביותר  בתוקהמחמירים  העבודותשיעמדו  ביצוע  במועד  כי    .ף    נוסח מובהר, 

המכרז  זההחו לתיקון  בהתאמה  קלות  לחוברת    '2למסמך    רצ"בנספחיו,    על  ,המתוקן 

 . חוברת המכרזל  '3 למסמך רצ"בהעדכניים הטכני רט המפהכמויות וכתב כאשר  ,זהמכר

כאמור,   1.6 תבוצענה,  הזמנות  העבודות  בסיס  מנכ"ל  ספציפיות  עבודה  על  ידי  על  שייחתמו 

יא  של החברה ומכך שההרחב  מבלי לגרוע משיקול דעתה  .  , מעת לעת ולפי צרכיההחברה

זה  מתחייבת  נה  אינ העבוד כהוא  להיקף  שיובנוגע  למומ  זמנוות  ו/או    עדי הזמנתן, הקבלן 

   .מ"ר 4,500 -העבודות השנתיות בכ ףקת היכה אחברה מעריכי ה יצוין 

כי   1.7 במכרז על  מודגש,  ערו  הזוכה  ו/או    ךלהיות  במקביל  להתבצע  עשויות  שהעבודות  לכך 

ויופעל/ו   ידיבדירוג לקבלן/ים אחר/ים שייתכן  מוסדות חינוך  ו/או בים  אתרבהחברה    על 

במבנ ציו/או  י בור  י  בכולא  בש הא  שיחול,  ככל  עיכוב,  העבודול  בל  ו/אומקבת    בדירוג   יל 

את  לזכות  ו/או  החברה  כנגד  כלשהי  הפרה  עילת  להוות  בכדי  יוחלט,  שכך  ככל  הנ"ל, 

 .    התמורה המגיעה לו בהתאם למכרז זה על  הקבלן בתוספת תשלום
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כלשהו  חייב  קף מ ו היבהיקף מינימאלי אלביצוע הזמנות עבודה  חייבת  ננה מת חברה איה 1.8

לפנות לקבלנים אחרים  ו/או  במכרז  וכה  חד כזבלן א קמ  תריז על יולהכרוהיא תהא רשאית  

ביצוע   המכרז,  לצורך  נשוא  דעתהבמידת  העבודות  שיקול  ולפי  יהווה    ,הצורך  לא  והדבר 

. מודגש, כי  הזוכהת למול  וההתקשרוכרז  המא  וכלשהי של התחייבויות החברה נש הפרה  

ות נשוא  צוע העבודיבל  ע הנוגבכל  הו בלעדיות  ן כלשהקנות לקבל כרז בכדי ל אין בזכייה במ

 מכרז.  ה

החברה 1.9 מזכויות  לגרוע  עם  כי    מובהר ,  מבלי  התקשרות  למשך    הזוכהתקופת    12היא 

קלנדריים הקבלשיימנו    ,חודשים  עם  ההתקשרות  חוזה  על  החתימה  /ים  ממועד  כאשר ן 

חודשים   12נוספות בנות    ת ופותק  4  -תעמוד הזכות להארכת ההתקשרות בבלבד  לחברה  

כלקלנדריים למסתאח  ,  וכן  חודשים,  שיידרשונוספי  פר  הצורך,ם  במידת  ביצוע    ,  לצורך 

 . קלנדריתשנה כל גוסט של באו  31  , היינו עד ליוםופשת הקיץ השנתיתודות עד סיום ח עב

המתוקן    הפריטים שנכללים בכתב הכמויות  3  -ים שיוצעו ביחס לירמח המכרז מתבסס על   1.10

דשא, כפי  מ"ר    100ת של  מום ביחס לכושקלול,  למסמכי המכרז  '3מסמך  בים  מפורט ואשר  

         . ההזמנה שיפורט בהמשך

מובהר ומודגש כי על המציע,  ,  במוסדות חינוך  , בין היתר,  יבוצעוהעבודות  ש בשים לב לכך   1.11

שמ העובדים  וצוות  העבודות  נהליו  את  תחילת  א דלעבורו  יבצע  ובטרם  מועד,  מבעוד  וג, 

מוסדות  ן במי   ברייניה של עאם לחוק למניעת העסקבהת  שטרההעבודות, לקבלת אישור מ

 (.  מין החוק למניעת העסקה של עברייני -להלן )  2001 -מסויימים, תשס"א 

  ובמסמכים  זו  הזמנה  בתנאי  שינויים  ךלערו  או/ו  עדכונים  להוציא  רשאית  תהיה  חברהה 1.12

  נפרד   בלתי  לקלח  ויחשב י  והללו,  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  עלבכל עת ו,  בכתב  לה  המצורפים

   .המציע ומהצעת זו מהזמנה

 
 

סף   .2 המפורטים   -תנאי  התנאים  בכל  שעומד  למי  מוגבלת  במכרז  ההשתתפות 
וכיחים באופן ברור את כל המסמכים והאישורים המ  תולהצע   יצרףאשר  ו  להלן
 בתנאים אלו: ועמידתאת 

 
 : ם להלןורטיהמפ  מציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל התנאיםו/או על העל ההצעה 

הינו   2.1 אמשפטי   אישיותהמציע  ישראלי  יחיד  חת,ת  תאגיד  אזרח  כדין    או  ורשום  שהתאגד 

פרעון כלשהם, לרבו כותלויים    בישראל ואשר לא עומדים ו/או  נגדו הליכי חדלות  פירוק  ת 

)ב/ונכסים  כינוס   ו/או  הליכים  הקפאת  יח או  שהוא  במציע  ומדובר  רגל  מידה  פשיטת  יד( 

בקשת   כ)לרבות  סעיף ו/א   ינוס צו  לפי  בקשה  פלפקוד  א'  19  ו  ושיטת  הרגל(  הליכים  /ת  או 

וחובות  , וכן הליכי הוצל"פ  2018  -  כלשהם לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח

נפרעים ל  בלתי  אין  כי  העבודות ת  יכולמציע  המעידים  את  מ  לבצע  זה נשוא  לשביעות    כרז 

 .  של החברה רצונה

  באספקת )כולל(    2021  -  2017  ן השניםשנים לפחות, בי   3של  כח  ומ יסיון  ל נבע  שהינומציע   2.2

עבודות,  בתקופה זו  ביצע  אשר בין היתר    1498בעל תו תקן ישראלי  התקנת דשא סינטטי  ו

שלכאמור,   מינימלי  ציבוריים,    2  למספר  זה  גופים  ציבוריכשלעניין  יכלול "גוף  משרד   " 

שליטת רשות  ומית )לרבות תאגיד עירוני שברשות מקסטטוטורי ו/או    תאגיד  ממשלתי ו/או
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ת ו/או רשות ממשלתית ו/או גוף אחר המחויב במכרז מכוח  ה ממשלתימקומית( ו/או חבר

 .  1985  -יסודות התקציב, התשמ"ה וף מתוקצב ו/או נתמך כהגדרתו בחוק הדין ו/או ג

רי"  ציבו  ףואינם "ג לקוחות ש)לרבות ל  ידשא סינטט   אספקת והתקנתמציע שביצע עבודות   2.3

  ₪  1,000,000של  ומינימלי  מצטבר    כספי קף  בהי   -    1498ישראלי    ו תקן בעל תכהגדרתו לעיל(  

          . 2021 -ו  2020, 2019מהשנים  לכל אחת , )לפני מע"מ(

ידע,   2.4 בעל  הוא  כי  השתכנעה  שהחברה  הנדרמציע  בזמן  העבודה  לביצוע  כושר  ש  ניסיון, 

 .  ואמצעים לביצוע העבודה

שצ 2.5 עהצעל  רףמציע  אובנקאית  רבותתו  )   ,מיתנוטו ,  מכרז כספית  ולצרכי     -   זה  להלן 

"הערבות""הערבות   או  המשתתפים,  נוסח    .(הבנקאית"  לנוחות  לדוגמא,  רצ"ב  ערבות 

,  מ"בע  השרון  דרום   לפיתוח   לית הכלכ  לחברה תופנה    . מובהר כי הערבותג'כנספח  ומסומן  

ההצע קיום  להבטחת  מותנית  בלתי   בה  תהא  יההמציה,  הנע  )החייב(.  יה  ות רבהעערב 

וכן להקפיד   את סכום הערבות במדויק  יש להקפיד למלא  .₪  10,000  של  סכוםד על  מותע

 . אין להצמיד את הערבות למדד כלשהומובהר, כי עוד האחרון של הערבות.  בדבר המועד

            
בתוקף   2.6 ליוםהערבות תהא  רש  חברהה   .30.6.2022  עד  לדרתהא    תוקף   כת האר  ת אוש  אית 

למ אר פים  נוס  מיםי  90שך  הערבות  זמן  לפרק  במידת  ואף  יותר,  יהא  ך,  הצורוך  והמציע 

כזה  ,בחיי כך, תהא האת  להאריך    ,במקרה  ינהג  רשאית    חברה תוקף הערבות. מציע שלא 

  הצעתו. את לפסול 

ל  עד לאחר שהמציע יחתום ע  חברהתישאר בידי ה שהוכרז כזוכהיע ערבות של מצ  2.6.1

אזה  החו ביישוימציא  קיום  בה  וםחת  טוחיםור  לנוסחכהלכה    המצורף   תאם 

 . נספח לחוזהכ

ערבמ 2.6.2 להצעתו  יצרף  שלא  לעיל  ,ותציע  להגשת    ,כאמור  האחרון  למועד  עד 

 , תיפסל הצעתו ולא תידון. ובערבותמהותי ההצעות, ו/או שנפל פגם 

ו/או  לא חתםצמ 2.6.3 בו מהצעתו  חזר  והוא  נתקבלה  ה  יע שהצעתו למכרז  חוזה  על 

לגבות    חברהה, תהא רשאית  חברהי ה דרש לכך ע"נשם  יוימים מה  7תוך  ו  ונספחי

 העבודה למציע אחר.את  מסור ת סכום הערבות לטובתה ולא

 מציע שהצעתו למכרז לא זכתה ו/או נפסלה, תוחזר לו הערבות.  2.6.4

 
על שמו   2.7 למציע שאין  פליליים  ותקנרישומים  הפלילי  לחוק המרשם  ת  צרכי מכרז בהתאם 

רה  הורשעו בעביא  ל  להלן בס"ק זהויים  מי מבין המנ  אוו/ , וכי הוא  1981  -ים התשמ"א  השב

סחיטה    כה באלימות, או בעבירת מרמה,, או בעבירה פלילית הכרופלילית שיש עימה קלון

וזאת בחמש השנים שקדמו למועד האחרון    ועושק, הונאה וגניבה ]פרק יא לחוק העונשין[,

למכרז הצעות  מתנוכן,  ,  להגשת  מי  נ  הליםשלא  המנו גד  או  פליל   חקירהיל  לע  ייםמבין  ית 

ככל שכלפי    עיל, בכפוף לאמור להלן:בירה פלילית מהמפורטות לשפטיים בגין עהליכים מ

ם בגין  ם משפטיי או הליכיו/)חקירה פלילית  הליכי מתנהלים ו/או מי מהמנויים לעיל המציע  

  חלט קול הדעת המושי  האאת ולחברה יפרט זיהא עליו ל   ,(עבירה פלילית מהמפורטות לעיל

ין סעיף זה  עני. ל , אם לאועל הסף המציעפסול את הצעת נסיבות אלה ראוי לב אם חליט הלה

כלהלן:  המציע   עצמו,    ייחשב  המציע   / מנ  י/בעלהתאגיד  במציע,  ו/או  ל  כ" השליטה 
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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

ב השי ו/יע  צ מהדירקטורים  את  בפועל  לבצע  המיועדים  המציע  מעובדי  אחד  כל    רותיםאו 

 .  זהנשוא מכרז 

ב 2.8 העומד  ע  אותהורמציע  ציבוריים  אוסקחוק  גופים  ב 1976-תשל"ות  מינימום,  שכר  ,  עניין 

 עסקת עובדים זרים. הו  לאנשים עם מוגבלות  ג הולםייצו

שעל 2.9 ורשומות  חשבונות  פנקסי  המנהל  עצמאי,  עוסק  שהינו  מס  מציע  פקודת  לפי  לנהל  יו 

תשל"ו מוסף  ערך  מס  וחוק  לדווח  אשר    ,1975-הכנסה  על  לפנוהג  השומה  יו,  תונסהכקיד 

 וק. הן מס על פי חשמוטל עליעל עסקאות למע"מ  

 המכרז.מציע שרכש את מסמכי  2.10

 

שלא תישא סימנים מזהים כלשהם של    ספציפיתהמציעים ירכזו, במעטפה   .3

הסיד המספר  את  ורק  אך  אלא  המכרזורהמציע  של  המסמכים  י  כל  את   ,

 : להלןהמפורטים 

 

רשה /ים לחתום  מוהתומה בידי  חיא  כשה  ,הצעותלהציע    להזמנה  'אפח  סנהצהרת המציע,   3.1

 ם המציע.  בש

 

תימתו(  ח  שי ליו ו/או אחד ממורל אחד ממנהתצהיר ש   -גיד  )ובמקרה של תא  המציע תצהיר   3.2

לפי הנוסח הרצ"ב    החברה ו/או  ה  מועצההעדר קירבה לחבר מליאת מועצה ו/או עובד  בדבר  

 דין.   עורךע"י  ושר ם ומא, כשהוא חתו'ב  חכנספלהזמנה זו 

 
הנו  ז כרהמ  ערבות 3.3 ג'סח  לפי  המשתתפים    רצ"בה  שבנספח    . לעיל  לאמור   בהתאם לנוחות 

ין ב  ובאופן נגיש ונוח לאיתור  יתר מסמכי המכרז, כי את הערבות יש לצרף בנפרד מ שדגמו

 .  מסמכי המכרז

 

ע 3.4 הקבלן בופירוט  ע   דות  את  נשוא המוכיחות  הסף  בתנאי  כמפורט    ,יללע  2.3  ס"ק  מידתו 

אסמ יש    ד'.ח  בנספ חאימות  מתות  כתאלצרף  ו  ו/או  סופיים  ותשבונכגון  או  /אישורים 

 .  1498דשא סינטטי בעל תו תקן ישראלי , המתייחסות לן, לפי העניי המלצות

 
לפי הנוסח    ,לעיל  2.4נשוא ס"ק  עמידת הקבלן בתנאי הסף  את  המאשר  חשבון  רואה  אישור   3.5

ה'המצורף   כי  בהמו.  בנספח  הסתייגות  ר,  להוספת  מניעה  מצד  אין  רואה  מקובלת  של 

/ מאזני המ  ם הוגשרטש  ככל  2021כספים  הת  לשנבנוגע  בון  חשה ביחס    ציע הדו"ח השנתי 

   לשנה זו.  

 

 לצרכי מע"מ. תקפה  של המציע   סק מורשהצילום תעודת עו  3.6

 
ב 3.7 אישור  ניותר  צילום  על  מס  מיועץ  או  חשבון  מרואה  או  מורשה  מפקיד  ספרי  קף  הול 

 . 1976 -בוריים תשל"ו קאות גופים ציעסחוק  חשבונות ורשומות ועל מילוי חובת דיווח לפי
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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

  רשי חתימתו( ליו ו/או אחד ממוממנהתצהיר של אחד    -  )ובמקרה של תאגיד  תצהיר המציע  3.8

כדין   בהורא  ,('ונספח  ב )חתום  עומד  הוא  גופיםלפיו  עסקאות  חוק  תשל"ו  ות  -ציבוריים 

   רים.ם זהעסקת עובדיו  , ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלותשכר מינימום, בעניין 1976

 
  ו אחד ממורשי חתימתו( צהיר של אחד ממנהליו ו/א ת  -  גידתא  )ובמקרה של המציע    תצהיר 3.9

ממורשי החתימה  לפיו אין על שמו ו/או על שם מי ממנהליו ו/או מי    ,('זח  נספב)כדין  חתום  

מעובדיו מי  ו/או  בביצוע  שלו  רישומיםהעבודות  שיועסקו  לצרכי מכרז בהתאם   ,  פליליים 

יל  י מבין המנויים לעהוא ו/או מ כי  , ו1981  -ים התשמ"א  בילי ותקנת השהפללחוק המרשם  

בעבי הורשעו  פ לא  עימה  רה  שיש  בעבירהלילית  או  או    קלון,  באלימות,  הכרוכה  פלילית 

וזאת בחמש השנים  (  סחיטה ועושק, הונאה וגניבה )פרק יא לחוק העונשין,  בעבירת מרמה

מי  גד  ם נידיעתו לא מתנהלי  כן, כי למיטבז והצעות למכרהשקדמו למועד האחרון להגשת  

ת  פלילית מהמפורטויים בגין עבירה  משפטפלילית או הליכים  נויים לעיל חקירה  מבין המ

היר לפרטם ו/או חקירה פלילית, כאמור, על התצ, וכי אם מתנהלים הליכים משפטיים  לעיל

  .המיועד לכך בתצהיר במקום 

 
, כי שדגמו  להלן.    4סעיף  ר בויע כאמ"י המצ א ע מולתש  ,'חנספח    הכספית,  הצעת המחיר 3.10

המחיראת   לצרף    הצעת  מיש  המכרזבנפרד  מסמכי  ו  יתר  נגיש  לאיתורובאופן  ין ב  נוח 

   .מסמכי המכרז

 
 

   מסמכי המכרז. אישור או קבלה על רכישת 3.11

 
פרוטוקול 3.12 ו/או  הבהרה  מסמך  ההבהרותלמשתתפי    ,ו/ שיופץ  ככל  ,כל  זה  .  פגישת  בעניין 

ובו,  לפרסום  ו יועלה המכרז  שב  דש(ים לאתר החברה )הח ת לבם של המשתתפמופנית תשומ

הב למשתתמידת  עדכונים  יפורסמו  וכיו"ב ו  יםפ צורך,  הבהרה  לשאלות  תשובות    בהם 

ממשת  אחד  כל  לעקובובאחריות  המכרז  שוטף    תפי  זהבאופן  באתר  הפרסומים    . אחר 

 הקישור לחלק של "מכרזים" באתר החברה הינו כלהלן: 

https://www.dsharon.co.il/auction 
 

הינו 3.13 והמציע  להצעתו  ד,גי תא  במידה  המסמכים   ,יצרף  את  גם  לעיל,  לאמור  בנוסף 

 ורטים בסעיף זה:המפ

זכות 3.13.1 בעל/י  על  רו"ח  או  עו"ד  לחייבו   אישור  וסמכותם  המציע  אצל    החתימה 

 בחתימתם. 

 אגיד. התי /שמות מנהל 3.13.2

מסמך  3.14 נ  כל  המציע  אותו  ולמלדרש  ה/א  לרבות  לחתום,  המציעאו  מצעת  הצהרת  ,  ציע, 

הצעות   להציע  ובהם רזמכלההזמנה  נספחיה  על  כשהוא     ,  יוגש  ו/או  ימולא  התצהירים, 

המציח ידי  על  לכך.תום  המיועד  במקום  לח  ע  יש  כן,  עמוכמו  כל  על  בחלק  תום  ועמוד  ד 

כדין ע"י   שרויאוכי אלה  יש להקפיד    -הירים  ובר בתצככל שמדהמסומן בתחתית העמוד.  

רת המכרז, הכולל  ב' לחו2מך  על כל אחד מעמודי מסגם  יש לחתום    ר כימובהבנוסף,  .  עו"ד

https://www.dsharon.co.il/auction/
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המפרט הטכני  הכמויות  כתב  , הכולל את  ' לחוברת המכרז3מסמך  כן  את החוזה ונספחיו ו

 .  למעטפה םלצרפו -

רשאית  חברהה 3.15 לפי תהיה  המ שיקו  ,  דעתה  להגיש  וחלט,ל  מהמציעים  מסמכים    לדרוש 

   המציעים באופן כללי.דתם בתנאים המקדמיים והן לבחינת  ת עמי בחינ ןלעניי וספים, הן  נ

חתם בין  י לחוזה שי  פו אף כנספחיםמור לעיל, יצוריצרף להצעתו כאם שהמציע  כל המסמכי 3.16

לבי הזוכה  ההמציע  ממנו  חברה ן  נפרד  בלתי  כחלק  כי.  וייחשבו  מצהיר  לו  ידוע    המציע 

הש והמידע  במהנתונים  חלק  כלולים  מהווים  אלו  המציע    בלתיסמכים  הצהרות  של  נפרד 

 עבודה. ם הדרושים לצורך ביצוע הלידע, ליכולת, לאמצעים ולכישוריבכל הקשור  

     קביעת ההצעה הזוכהאופן ו הצעת המחיר .4

  -ם שיוצעו על ידי המציעים ביחס לכל אחד ממחיריהמציע תתבסס על הצעת  4.1

הכמויות  3 שבכתב  מסמך  הרכיבים  על    3,  יעלו  שלא  המכרז,  לחוברת 

בעמודה   נספח ח'צעת המחיר,  נוסח ה ימליים המפורטים בקסהתעריפים המ

"שכותרתה כ:  לא  מקסימום  )בש"ח(מחיר  מע"מ  כי  ומודגש  מובהר.  "ולל   ,

על    יביא לכדי פסילת ההצעהלפריט  המקסימום    ציון מחיר שיעלה על מחיר

 . הסף

ופריט כל פריט  ביחס לכל    הנפרד  המוצעסכום  היד ברור את    א בכתביש למל  4.2

שכותרתה:    עמודהבפריטים(    3)סה"כ   ח'  כולל "  בנספח  לא  מוצע,  מחיר 

  .")בש"ח(  מע"מ

אין  , היינו  עשרוניתהסכומים מעבר לנקודה    ן למלאאיי  כ ומודגש, כי  מובהר   4.3

עם   סכומים  "לדוגמא:  .  גורותאלמלא  המספר  ה)לצו"  172ציון  דוגמא(  רך 

ת  1בפריט   הוא  המחיר  המספקיןלהצעת  ציון  איננו    -  23217.או    1217.ר  . 

ל.  תקין לגרום  עשוי  זו  להנחיה  בהתאם  יפעל  שלא  ה  הצע ה פסילת  מציע 

, לפי שיקול  עוגל כלפי מטהכך שיהסכום המוצע  להפחתת  לגרום    ולחילופין

   . דעתה המוחלט של המזמינה

ידי  יתבצע באופן שהמחירים  של כל מציע  שקלול הצעות המחיר   4.4 שיוצעו על 

  100  -ביחס ל רעיונית    התקנה עבודות אספקה ו יחושבו ביחס לכמות  כל מציע  

ל(מ"ר  X   10מ"ר    10)  אדש  רמ" ביחס  היינו,  המחיר    1פריט  .  בהצעת 

הבטיחות(   משטח  והתקנת  המציע  )אספקת  של  המחיר  הצעת  סכום  יוכפל 

כפול   מ"ר  לפריט    100לכל  ביחס  )ה  2וכנ"ל  המחיר  השטח(  בהצעת  כנת 

בל( יוכפל סכום להצעת המחיר )תוחם או גו  3המבוסס על מ"ר. ביחס לפריט  
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המחי מ"א  הצעת  לכל  המציע  של  הנדרשים  40ל )בהתאם    40פול  כר    מ"א 

 מ"ר דשא(.   100לתחום שטח של 

מחירבלבד  דוגמאל הצעת  כדלקמן  :  מחירים  על  באופן תשוקלל    ,שתתבסס 

 :  הבא

  

 

   .₪  16,000מ"ר =  X 100   ₪  160: 1ביחס לפריט 

   .₪ 1,900מ"ר =  X 100   ₪ 19: 2ביחס לפריט 

  .₪  1,200מ"א =    X   40   ₪ 30: 3 ביחס לפריט

  16,000תעמוד על  לפי הדוגמא הנ"ל  מ"ר    100  -מחיר ביחס להצעת ה  "כסה

        לפני מע"מ.  ,₪ 19,100 =  ₪  1,200+  ₪  1,900+  ₪

המשוקלל הנמוך   שתעמוד על הסכוםהכשרה והסבירה  הצעת המחיר  ככלל,   4.5

ל  ביחס  כאמור  מ"ר  100  -ביותר  דשא,  תוכרז      -  לעיל  4.4בס"ק    אספקת 

וזאת  כ הזוכה,  לגרועהצעה  המזמינה    מבלי  של  דין  מזכותה  פי  לבחור  על 

  הרלבנטיים  ת בהתחשב בשיקולים השונים רבו, לכזוכה במכרז  בהצעה אחרת

 מתן המלצתה.  שועדת המכרזים רשאית לשקול בטרם 

 

 

לא כולל   מחיר מוצע,
 )בש"ח(  ע"מ מ 

ר  מחי
  מקסימום 

  כולל    לא 
  מ"מע

 )בש"ח( 

 סעיף  הנדרש  תהשירו   תיאור 'יח

 
 

 ר"מ  1 180  160

  בטיחות  והתקנת משטח אספקה
  ס מדשא למתקני משחקים לילדים

   SMART PLAY-  SOFT    
 1498לפי ת"י 

 ע"פ מפרט טכני דשא סיננטי מצ"ב 
 

1 

 
 ר"מ  1 20 19

  יישור ,רהחפי  י"ע השטח הכנת
 תשתית והידוק

ועודפי חול    פסולת  פינוי  כולל
 .הצורך  במידת

2 

 
  מוקצע  עץ  לוחתוחם או גובל עשוי  מ"א 1   40 30

 3 מחוטא 
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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

את   4.6 לחייב  בכדי  המחיר  הצעת  רכיבי  שקלול  באופן  אין  כי  מובהר,  עוד 

כלשהיהמזמינה   מינימלית  כמות  א  לאספקת  תהא  והיא  שלא  ף  רשאית 

כל   את  ד  רכיבי  3להזמין  ושיקול  צרכיה  לפי  הכל  הכמויות,  עתה  כתב 

      המוחלטים. 

המציע  4.7 המשתת על  להגיש  ים  במכרז  הצעפים  הכסאת  לביצוע  הנ"ל  פית  תם  בהתייחס 

את כל העלויות הכרוכות    וליכל  יםהמחיר, כאשר  ללא יוצא מהכלל  מכרזנשוא ה  תהעבודו

המבבי נשוא  העבודות  לרבצוע  הכרז,  כח  עלויות  כל  ות  אספקת  הציואדם,  ד,  החומרים, 

הנלווהרכב,   הדרוהאביזרים  והכלים  העבים  לביצוע  הביצוע וי על ודות,  שים  ערבות    ות 

  ."בוכיו זהוהוצאת פוליסת ביטוח כנדרש בנספח לח, קוהבד

מובהר, כי במקרה של הצעות מחיר כשרות וזהות לחלוטין )לרבות מבחינת התרשמות ועדת   4.8

יהיה  בים במכרז( שראוי  ם הנקובמועדיהמכרזים בדבר יכולת המציעות לבצע את העבודות  

החברה לקיים התמחרות    אחת מהן כעל ההצעה הזוכה במכרז, תהא רשאית  להכריז על כל 

או להכריע בין  נוספת בין המציעות הנ"ל או להחליט לחלק את העבודות בין המציעות הנ"ל  

    זים.הכל לפי שיקול דעתה המוחלט של ועדת המכר המציעות הנ"ל על פי הגרלה, 

 

 מכרז ה מסמכי שתהג .5

המציע 5.1 המכרזלהגיש    על  מסמכי  לדראת  בהתאם  המכרז,,  חתומה    ישות  לא     רשאבמעטפה 

מכרז  "  וכל שיצוין בה הוא מספרו הסידורי של המכרז, היינו  תישא סימני זיהוי של המציע

כן, תה  ".3/2022"  פומבי יעשה  י  לפ ף  תו על הסאת הצעת החברה לפסול  שאיא רמציע שלא 

 מוחלט.  שיקול דעתה ה 

 
ידי  על    ים, חתומלאו במלואם וכהלכהשמו  לאחר  למכרז  ההצעהל מסמכי  ל כאת  יש להפקיד   5.2

ולא בכל דרך    )ולא באמצעות הדואר  ידנית בלבד במסירה  ו מסמך,  המציע בשולי כל עמוד ו/א

  ה בשע  20224.12.  יוםמלא יאוחר  ו   עד  וזאת,  חברהבתיבת המכרזים שבמשרדי האחרת(  

 סף. על ה תיפסל  לאחר מועד זההצעה שתגיע  .0051:

 
בימים    חברהה  במשרדי  לרכושנספחים ושאר מסמכי המכרז ניתן  ה חוזה,  ה   ז,כרתנאי המאת   5.3

בתוספת מע"מ   ₪  000,1  בסךיוחזר  שלא  תשלום    , תמורת15:00  -  09:00בין השעות  ,  ה'  -א'  

י .  חוקכ זה  להתבעניין  כהןקשר  ש  דפנה  ד6036048-052בטל':  )  לגב'   ל:וא", 

@dsharon.org.il acdafnי  מסמכגעה למשרדי החברה לשם רכישת  האש  מר  אם( ולת

  כרז, כאמור.המ

 
תה, ועל  לשם הכנת הצעתו והגש . הם מושאלים למציע  חברהמסמכי המכרז הם רכושה של ה 5.4

ק מסמכים אלה  יעתלה רשאי  וא  ו/או מאן דהנ"ל. אין המציע  המציע להחזירם עד לתאריך ה

 ה אחרת. לכל מטרו/או להשתמש בהם  
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 ף וקכניסת החוזה לת .6

הצעתו   6.1 אשר  בתוך  ש  דריי  כזוכהתיבחר  מציע  החוזה  על  מיום  קלנדריים  ימים    7לחתום 

  אתוכן למסור    ,ו/או פרק זמן אחר כפי שייקבע ע"י החברה  שנמסרה לו הודעה כי זכה במכרז

 .  ום ע"י החברה המבטחתחתה  ביטוחיםהום  אישור קי ערבות הביצוע ו

אי הסף  , בנוסף לתנםתו לתוקף, מותניים וכניס החוזה האמור על הצדד   של   תחולתומובהר כי   6.2

   עליו. חברההפו המפורטים בו, בהוספת חתימת לתוק

 

 ביטוח  .7

תקופת   7.1 בכל  לקיים  יהיה  במכרז  תזכה  הצעתו  אשר  המציע  ביטוח  ו יספול ההתקשרות  על  ת 

 כנספח לחוזה.   הביטוחים הרצ"ב וםור קי איש וב  כמפורט בחוזה

 

  ,המציע הזוכהיערכו על חשבון  יהביטוחים    ישור קיוםהמפורטים בחוזה ובא  וחיםהביטל  כל 7.2

 . והוא בלבד

 

 תוקף ההצעה   .8

 ללא זכות חזרה. 30.6.2022עד ליום בתוקף   תעמודלביצוע העבודה  עההצה 8.1

זו,  תקופה  תום  אישו  לאחר  והליכי  המכרובמידה  הסתי   זר  נדרש    ו, ימלא  לא  המציע  ובאם 

ו  ערבות את  הצעתו ולקבל  את    מציע לבטלכאמור לעיל,  רשאי ה  ,ותקף הערב ות את  להאריך  

 ה. חזר

כיב 8.2 בכתב  בהודעה  ייעשה  והיא  ההצעה מתבטלת החל ממועד קבלת הה  יטול ההצעה  ודעה, 

        .ניסה למושב נוה ירקועצה בכקרית המב, במשרדי החברהתומצא במסירה ידנית 

 

  

 כה שלא עמד בהתחייבויותיוזו .9

כז שנק  מציע 9.1 עוכה  בע  לא  בהתחייואשר  הוב מד  תהא  את    חברהיותיו,  לבטל  ייתו  כזרשאית 

הנקו ה במכרז בהודעה בכתב, החל מהמועד  וזאת לאחר שניתנה למציע  ודעה בה  ב בהודעה, 

 ה. ב נקוב דעה ותוך הזמן ה ם להו בהתא זאתנדרש לתקן את המעוות והוא לא תיקן 

במכרזי זכה  בוטלה 9.2 לעיל,    ,יה  רשאית  הת החברה  כאמור  אתא  הבנקאית  להגיש    הערבות 

ה  פצה אות המציע יכי  מזכותה לדרוש / לתבוע  לגרוע    לי מב  זאת וכפיצוי מוסכם מראש    הי לגבי

 כך.    בשליגרם לה י שו/או נזק על כל הפסד 

י הזוכה  ע" ת  ודיו היס תהפר  מחמת  החוזהיטול  ו/או ב המציע  בנוסף, במקרה של ביטול זכיית   9.3

עם המציע  המכרז    נשוא  בחוזהלהתקשר    תה המוחלט,, לפי שיקול דעתהא רשאית החברה  -

   . ביםי, בשינויים המחוי הזוכהר המציע הבא לאח הכשר
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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

מובהרלהסרת ס 9.4 פי מסמכי המכרז  כי    ,פקות  על  מזכויות הצדדים  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  אין 

 ן. פי כל דיו/או על 

 

 מכרז הכי במסמ  שינוי .10

  ע"י שינוי או   סתייגות ביחס אליהם, ביןו תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הנוי א כל שי 10.1

ולא יהיה    חברהת ה לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו אבין במכתב  וף המסמכים,תוספת בג

 . להם כל תוקף מחייב כלפיה

ת,  תוספוי,  כל שינב, לראות  קול דעתה הבלעדישית, עפ"י  תהיה רשאי  חברהעל אף האמור, ה  10.2

 פסול את הצעתו. ת המציע מתנאי המכרז, ולמחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגו

 

 הרות שת הבודרי טכניים פגמים  .11

מציע, לפי שיקול דעתה  הטכניים שנפלו בהצעת  תהא רשאית שלא להתחשב בפגמים    חברהה 

מסמכי צירוף  לאפשר  ו/או  שהושמט המוחלט  המם  ע"י  בתום  ו  ושיש  ציע  להעיד  בלב  הם 

תעורר  ת העלולות להנחוץ בעניין אי בהירויו  מידתו בתנאי הסף ו/או לערוך כל בירור ודות עא

וזא  לגבי בין היתרההצעה,  של הת,  לב למאפיינים הספציפיים  בשים  דנן,  לדרוש  מכרז  וכן   ,

 .   מסמכים ואסמכתאות לפי שיקול דעתה

 

 המכרז  לדרישותהתאם  שלא בהצעה  .12

שרשא   חברהה  לית  בתחשב  הלא    על  ,זו  הזמנה   לדרישות  בהתאם  שלא  שתוגש  הצעהכלל 

  הבנה   על,  נכונות  בלתי   ותהנח  על  סתוס מב,  מוטעית  או  חסרה   עהצ ה  לרבות,  במלואם  נספחיה

     וכיו"ב.   כרזהמ נושא של מוטעית 

 

 כושרו של המציע   .13

,  ות כושררבו , להזוכה במכרזרת  ולים לבחירחבה של שיק  תהא רשאית להפעיל קשת  חברהה            

יכולת   וויכולת  וניסיונ  והכלהארגונ   והמקצועית,  ופן ביצוע  מידת שביעות הרצון מאכלית,  ית 

קוד הת ציבור/ועמ   מותקשרויות  מוסדות  התייחסות  אחרים  ,  גופים  ו/או  מקומיות  רשויות 

ת דרום השרון, אזורישל החברה ו/או של מועצה    לרבות ניסיון קודם, ככל שקיים,)  למציע

    ון.לנכ חברהול או נימוק אחר כפי שתמצא הכל שיק, וכן (ציעהמ למול

 

    ההצעה דחיית  .14

על  לט, לדחות  רשאית, לפי שיקול דעתה המוח   האת  חברהיה, המבלי לגרוע מכל יתר שיקול 

כחה   כל אופן שהוא או שנוהצעה של מציע אשר לא קיים בעבר התחייבויותיו מכל סוג ובהסף  

גוף אחר  מהמועצה ל לידיה  קב)לרבות ממידע שהתלדעת     ו/או   ן ניסיושהוא חסר  (  ו/או מכל 

    י מהם לקויים.ו מו/א  או שאלוו/ולת ו/או אמצעים לביצוע העבודה  ו/או יכ  כושר
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   סתירות ואי התאמות .15

זה  בכתבלהפנות שאלות הבהרה  ניתן   15.1 עד    ,בעניין מכרז  יו וזאת    20224.4.אוחר מיום  לא 

ההאת    .15:00ה  בשע לשג בהר שאלות  יש  הבאה: ה  לכתובת  בדוא"ל  ר 

rg.ilerezt@dsharon.o   בץ  בקו word   ו  בלבד לוודא טלפונית קבלת  שיצורף לדוא"ל 

   המייל. 

 
ו/ 15.2 סתירה  של  מקרה  בכל  כי  מובהר  מהאמור,  לגרוע  מסמכי  מבלי  בין  התאמה  אי  או 

הההמ תחול  המחכרז,  יווראה  המתמירה  עם  של ר  יותר  המחמיר  שילובן  ו/או  ציע 

 .חברהשיקול דעתה המוחלט של הי העניין, והכל לפי עם המציע, לפ  ההוראות הרלבנטיות

 
כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  15.3

 יע.  נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המצ  ו/או החוזה על

 
ומו מו 15.4 כי  בהר  ע"י הדגש,  שניתנו  תיקונים  ו/או  ו/או הבהרות  הסברים    -בכתב    ברהחרק 

 ייבו. יח

 
יפנ 15.5 שלא  יהימציע  כאמור,  כלשהם, ה  ספקות  אי  או  סבירות  אי  בדבר  מלטעון  מנוע  ה 

כא נהג  שלא  מי  מצד  כאלה  וטענות  וכיו"ב,  התאמות  אי  או  לעיל  שגיאות  לא    -מור 

 .שמענהית

 
כ 15.6 תתקבלנה  הסתייגלא  למל  ותנ ויות  המכרזסמכי  עלולה    . אי  המציע  של  הסתייגות  כל 

 . עתולפסול את הצ

 
כי החברהפקות מולהסרת ס 15.7 לפי שיקול דעתה המוחלט, להאריך את    בהר  תהא רשאית, 

 המועד לשיגור שאלות הבהרה, כאמור.  

 

 חריים וסודות מסהליכי משפט  .16

  ו / , לא יבואםי/כהכזו  ו/ זשהוכר  ים/במכרז ו/או מציע  ו/שהשתתף  ים/כי מציע זה,  מובהר ב 16.1

ה כלפי  בדרישות  ו/או  בטענות  ו/או  כל    חברה בתביעות  עבבגין  הפסקת  ו/או  ודה  עיכוב 

י ו/זמנית   אשר  לחלוטין  אם  יאו  ידי  יגרמו,  על  שיינקטו  משפט  מהליכי  כתוצאה  יגרמו, 

כלשהם, שלישיים  משתל   צדדים  ידי  על  הצעה  רבות  שהגיש  מציע  או  במכרז  שזכה  תף 

 . הענייןי , לפרזלמכ

ו/או   16.2 עיכובים  של  אפשרות  בחשבון  לקח  כי  בזה  מצהיר  מציע  וכל  עבודה  הוא  הפסקת 

טענ כל  על  המוותר  כלפי  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  הליכים    חברהה  של  במקרה  כך.  עקב 

ה תקופת  את  להאריך  מתחייב  מציע  כל  עד  ער משפטיים,  הבנקאית  ההליכים  בות  לתום 

 .חברההתאם לדרישות הב כפוף וב ,ימים 90המשפטיים ובתוספת של  

הו על איזו  די להוות וויתור כלשן בסעיף זה בכלהסרת ספקות בלבד מובהר ומודגש, כי אי  16.3

כנגדה,   שיינקט  ככל  הליך משפטי, כאמור,  בכל  החברה  זכויות  ו/או  בכל  מטענות  לרבות 

לדחיפות ב  הנוגע  העהקיימת  לחברה  העוכן  ו,  בודותביצוע  כי  למועבדה  ו ייגרמצה  ו/או 

 . משמעותיים ביותר במידה ויוצא כנגדה צו מניעה  נזקים

mailto:erezt@dsharon.org.il
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כי   16.4 עיו   בהתאם להוראותמובהר,  ישנה זכות  ן בהצעה הזוכה במכרז, בכפוף לסודות  הדין 

הם  להצעתם משיצורף  ב נלווה  במכתאי לכך, על המציעים לציין  מסחריים או מקצועיים.  

אשר  סמכיםהמ הנתונים  סודו  ו/או  מהווים  מסחריילטענתם  ו/או  ת  ככל  ם  מקצועיים, 

אחרת ייחשבו כמי   מציעים אחריםשישנם, ואשר אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני  

. בכל מקרה, ההחלטה בעניין זה היא  ותרים על זכותם לטעון כנגד בקשת עיון, כאמורשמו

  יע ייחשב כמי שוויתר וכל מצ   הליך משפטירעת ב ועשויה להיות מוכ  בכפוף להוראות כל דין

 .  ה כלפי החברה בגין כל החלטה שתינתן בעניין זהכל טענ  מראש על

 

   רזמסמכי המכ .17

 י המכרז:להלן מהווים את מסמכהמסמכים ש

 לחוברת המכרזמתוקן ' 1מסמך 

 להציע הצעות.מתוקנת הזמנה  [1]

 . א' להזמנה  נספח  -הצהרת המציע  [2]

 ה.  ' להזמנ בספח  נ –תצהיר העדר קירבה  [ 3]

   זמנה.לה' ג  פח נס  -נוסח ערבות המכרז  [4]

 ד' להזמנה.  נספח  –המציע פירוט עבודות  נוסח   [5]

 ה.  ה' להזמננספח  –בון אישור רואה חשנוסח   [6]

 . ' להזמנהונספח   - 1976-וסח תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ונ [7]

   .הלהזמנ  'זנספח  -יכים פליליים וחקירות ם, הלנוסח תצהיר העדר רישומים פליליי [8]

   ' להזמנה.ח נספח  -עת המחיר  נוסח הצ [9]

 לחוברת המכרזמתוקן ' 2מסמך 

   .על נספחיו, רותוסח חוזה התקשנ  [10]

 לחוברת המכרזמתוקן  3מך מס

    . מפרט טכני וכתב כמויות

 
 ____________________ 

 כן ציון איתן, מנכ"ל 
 רום השרון בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח ד
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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

לקבלת   3/  2220   מס'ן  מתוקמבי  פו  זבמכר עיהמצ  הצהרת - 'א נספח
ם רוועצה אזורית דמתחום ב  דשא סינטטי  לאספקת והתקנת הצעות 

 השרון
 

  
 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ 

 
 , .א.ג.נ

 
,  הצעות  להגשתהמתוקנת    בהזמנה  המפורטים  לתנאים  ומחויבים  מסכימים,  מ"הח  אנו .1

ולרבות,  ,  בכתב  לעת   עת מ  בהם  כו רעייש  שינויים  או/ו  עדכונים  לרבות,  נספחיה  כל   על

לחוזה המצורף  ביטוחים"  לקיום  "אישור   "(המכרז  מסמכי"  -  דביח  יםהנקרא)   נספח 

 את   כוללים  ואנו,  המכרז  נשוא  העבודות   לביצוע  החוזה  את  להוות  יחד  כולם  והעתידים

   .זו הצעתנו  מתנאי  חלקכ , בה הנזכרים המסמכים כל  על  החתומה ההזמנה

  השיטה  את  הבנו כי , המתוקן המכרז במסמכי  האמור   כל את ו קראנ יכ בזה  מצהירים הננו .2

ו תיב  שלפיה המתוקנת   הז קביתחן  ההצעה  ובדקבמכרז  וכה ע  קראנו  דרישות  ,  את  נו 

  הגורמים  כל  וכן  הביטוח הנדרשות כאמור באישור לקיום ביטוחים שצורף כנספח לחוזה,

  נוא כן. והצעתנ את  ביססנו לכך ובהתאם  ביצועהו  בודההע עלויות על  המשפיעים  האחרים

  י א   וא   הבנה  אי   של   טענות   על   המבוססות  דרישות  או   תביעות   כל   נציג   לא   כי   מצהירים 

 . אלומעין   טענות  על מראש בזה  מוותרים ואנו  מכרזה מסמכי של ידיעה 

  פן באו רז המכ נשוא העבודה  לביצוע  והיכולת  הניסיון,  הידע ברשותנו כי בזה  מצהירים אנו .3

  לביצוע  הדרושים  האדם  וכוח  הציוד  כל  נוותברש   יםאנמצ  כי  וכן ,  גבוהה  וברמה  מקצועי

 . הנדרש הזמנים ללוח ובהתאם המכרז  מכיבמס כמפורט הכל, רזהמכ נשוא  העבודה 

,  בו  הכלולות  העבודות  וביצוע   הפועל  אל  המכרז  של  שהוצאתו   לנו  ידוע   כי  מאשרים  אנו .4

היתר,מותנים בין  התקצביכולותי  ,  הה  של  עת  חברהיביות  בכל  רשאית,  לבטל    ,שתהא 

 .ו/או את כולן, לפי שיקול דעתהק מהעבודות חל

ו .5 מסור לנו, אם נזכה, עבודות  אינה מתחייבת ל  ברהחה  מים לכך כיאנו מסכיהובהר לנו 

שייקבע בלעדית    וכי העבודות תתבצענה בהתאם לצורך   ,בהיקף מסוים, או עבודות בכלל

   . עת, מעת לע"י החברה

ענו  שהצ  מיםבסכו  המכרז  מסמכי  כלב  רטותוהמפ   העבודות  את  לבצע  מתחייבים  הננו .6

  להנחת   רותהאמו  ודותבהע  את  לסיים  או/ו  לבצע  עצמנו  על  מקבלים  והננו,  זו  בהצעתנו

 . הנדרש הזמנים ובלוח  הגמורה דעתכם

  או/ו   אתכם  לחייב  כדי  זו  בהצעתנו  באמור  שאין  לידיעתנו  הובא  כי  בזאת  מצהירים  הננו .7

 . והצעתנ ל ש כלשהי בדרך ידכם  על קיבול להוות דיכ

 ומחייבת  בתוקף ועומדת  תיקון או  י נויש, לביטול ניתנת  אינה ,  זרתחו  בלתי היא זו  הצעתנו  .8

 האחרון כמפורט בהזמנה להציע הצעות.    ליום עד אותנו 
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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

 

 
, בה  המפורטים   התנאים  יהיו,  ונתקבלה  נבחרה  הצעתנו  כי  בכתב  הודעתכם  קבלת   עם  מיד .9

 .לעיל 7מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  את, וזנות או המחייב הסכםבבחינת , נספחיה  כל על

 

או תוך מועד אחר  ו/  ימים  7ך  בתו,  למשרדכם  גשתל   יביםמתחי  הננו   ,תתקבל  הצעתנו  אם .10

ו/או    ביטוחיםהקיום    שוריא  את,  הנדרשת  הערבות  את  בידיכם  להפקיד,  שייקבע על ידכם

  של  וסףנ   עותק   ל כ  ועל  החוזה   על  לחתום   כן  וכמו,  ל ידכםשו עמסמכים נוספים ככל שיידר 

 .ידכם  על  כן לעשות  דרשינ אם,  המכרז מסמכי

 

  בתנאי   כמבואר  לתוקף  החוזה  תיס לכנ  בכפוףו,  תתקבל  הצעתנו  אם  כי  מתחייבים  ואנ .11

  עבודה התחלת   צוהזמנת ו/או ב ידכם על יקבעי ש בתאריך העבודות צוע יבב נתחיל, המכרז

 . דכםי על  נתןישי

ו/או    כי  לכך  מודעים  הננו לשיקול דעתה המוחלט של   ודהעבה  תחלתה  צוההזמנה  נתון 

  העבודות   צועיבב  להתחיל   ערוכים  נהיה   אנו   כי  ריםמצהיאנו  ו   רה ובהתאם לצרכיה החב

 .בהתאם

 

  ערוכה   בנקאית  ערבות   בזאת  מצורפת,  ונספחיה  פרטיה   כל  על ,  הצעתנו  לקיום  כבטחון  .12

 . עותצבהזמנה להציע ה הנקוב   בסכום, הצעות תלהגש בהזמנה כנדרש לפקודתכם

 במסמכי המכרז  ר כאמו  ותינומהתחייבוי  חייבותהת  נפר   אם  כי   לנו  ידוע   כי   מצהירים   וננ ה

, זכויותיכם  ביתר  לפגוע  מבלי,  זכאים  תהיו  אתם,  מהצעתנו  כלשהי  רךבד  בנו  חזורנ  אם  או

  הטרחה,  קיםהנז  על  מראש  ומוערך  קבוע   כפיצוי  הבנקאית   הערבות  סכום  את  לחלט

  במהלך  או/ו  הסכם  הפרת  בשל  או /ו   יבויותינוחיהת   פרתה  בשל  לכם  שנגרמו  וההוצאות

 . זהמכר ניהול

 

  לגלות   לא  מתחייבים   ואנו ,  אחרים  עיםצימ  עם  יאוםת   או  קשר  כל  ללא   מוגשת   הצעתנו  .13

 .במכרז הזוכה  אודות הודעתכם  קבלת  למועד עד  לאחרים הצעתנו  פרטי  לוייג  את ולמנוע

 

ה הצעת .14 בנו  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  המינה  מוגשת  תאסמכי  בשמו  גיד 

אנו רשאים לח בההצעה,  זו  כ  שם התאגיד, תום על הצעה  פי  על  כל מניעה  או  ואין  דין  ל 

 זה לחתימתנו על הצעה זו.חו

 
בנוגע   .15 ו/או  ו/או כספי  פיננסי  ו/או  נותנים בזאת את הסכמתנו למסירת מידע כלכלי  אנו 

התלויים ועומדים כנגדנו ו/או כנגד בעלי    ו/או פליליים  ו/או מנהליים להליכים משפטיים  

שותפים,    / נושאי משרה   / הליכים כאמור שהוגש  , במציע לפי הענייןהשליטה  ע"י  ו/או  ו 

לפעילות   בנוגע  דהוא  מאן  כנגד  שותפים,   / המשרה  נושאי   / השליטה  בעלי  ו/או  המציע 

ובכללם    -המציע   שונים  מידע  בכל ומיהם  וד    BDIבמאגרי  נישא  )המציע(  אנו  כאשר 

מסמכים  כי מדובר בהעלויות הכרוכות בגין הפקת דו"ח/ות מעין זה / אלה. עוד ידוע לנו  

ולית כחלק מההצעה  בהם שייחשבו  עיון  לדרוש  הזכות  לעמוד  עשויה  במכרז  ר המציעים 

  בכפוף לכל דין, כאשר בכל מקרה לועדת המכרזים תהא הזכות המלאה להתייחס לתוכן
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מסירת   בשל  החברה  כנגד  טענה  כל  לנו  תעמוד  ולא  בהחלטותיה  אלה  ממסמכים  העולה 

   ן במסמכי הצעתנו.קש לעיילמציע שיב ההחלטה ו/או מסמכים אלה 

 

 

 , רב ודבכב 
 
 

      
 הקבלן        

 (התאגיד תמת וחו מה יחת  מורשי חתימת  - תאגיד אם)                                                                      
 
 

 

 

 

 

       : הקבלן שם

 

         :החתימה מורשי שמות

 

        

 

        :כתובת

 

       : ןטלפו' מס

 

       : פקס' מס

 

         :מורשה עוסק מספר

 

 ______________________ ___  כתובת דוא"ל:  

 

       תאגיד את חייבל וסמכיםמה  החתימה מורשי שמות לעניין ח"רו  או ד" עו  אישור לצרף  יש: הערה* 
 .בחתימתם המציע     
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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

 
   דר קרבהבדבר הע תצהיר -ב'  נספח

 

__א הח"מ  להצהיר  ______________ת.ז._____________ני  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,_

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

 

משמשנא שהגיש/ה    ת/י  "המציע"(,  )להלן:   ________________ המציע  אצל   __________ כ 

)להלן:  בע"מ  חברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון  שפרסמה ה  3/2022מספר    הצעה למכרז פומבי

)להלן: "המכרז"(,    ןמועצה אזורית דרום השרודשא סינטטי בתחום    לאספקת והתקנת"החברה"(  

 ובעבורו.  מו בש זה מטעמו תצהיר ומוסמך/ת ליתן

  מהצעת המציע למכרזהנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד. 

 האחרון להגשת ההצעות במכרז:עד למועד   הנני מצהיר בזאת כי 

חברי מליאת מועצה אזורית דרום השרון )להלן: "המועצה"( ו/או בין חברי  בין   .1

)דירקטורי למציע  אין   / יש  החברה  את  ון  בן  המיותרמחק  הזוג(:  הורי  ור ,  ה, 

בן  צאצאי  "צאצא,  אחות-ובניזוג  -הורה,  או  אח  מאלה,  אחד  כל  של  ובני    זוגם 

 "קרוב"(.  -ף" )"להלן וכן או שותזוגם ואף לא ס

שבש .2 )בתאגיד  אין   / יש  מוגשת ההצעה  ואשר באמצעותו  את  ליטת המציע  מחק 

חהמיותר מאלה:  לאחד  ב(  הורה,  זוגו,  בן  לרבות  מועצה,  את  בר  בת,  או  או  ן 

אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד    10וכן סוכן או שותף, חלק העולה על    ת,אחו

בתמה מכהן  לעיל  כמנהל מנויים  במקרה  אגיד  רק  )ימולא  אחראי.  עובד  של    או 

 מציע שהינו תאגיד(.  

3. ( למציע  המיותריש/אין  את  העומחק  לעיל  כהגדרתו  קרוב  ו/או  (  במועצה  בד 

 בחברה. 

 ה משפחתית  פסול את הצעתי אם יתברר שיש לנו קרב ל   איתרש  י החברה תהיה ידוע לנו כ

 הרה לא נכונה. כאמור לעיל, או אם מסרתי הצ

 תי ותוכן תצהירי אמת. מי זו חתימזהו ש 

             ____________ 

 חתימה                                     

 אישור

כי לאשר  __   הריני  בפני  ___________הופיע/ה  ה"ה    ד,עו"__  ____________ ביום 

נושא שהזהרתיו/ה /__________________________,  ולאחר  ת.ז.___________,  כי    ת 

להצהי האמת  עליו/ה  את  הקבו ר  לעונשים  צפוי/ה  יהא/תהא  יעשה/  וכי  לא  באם  בחוק,  עים 

 עליו בפני.  תעשה כן, אישר /ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל וחתם/ה

 

  _______________ 

 עו"ד ת ותמוח   חתימה         
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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

    נוסח ערבות למכרז - ג'  נספח
 

 לכבוד
 כלית"( "החברה הכל)להלן:  ון בע"מלפיתוח דרום השר החברה הכלכלית

        

 אוטונומית בנקאית  ערבותכתב ון: הנד 
  דשא סינטטי ת לאספקת והתקנהזמנה להציע הצעות  - 3/   2202מס' פומבי  מכרז 

 זורית דרום השרוןמועצה אתחום ב
   

 

פי    מסקבעל   ,__________________ )להלן:  שת   ______________ ח.פ.:   / מזהה   '

ב יםהמבקש" ערבים  אנו  ל ז"(  כלפיכם  של  ה  לסך  עד  סכום  כל  במילים:  ו)   10,000סילוק 

אלפ השתתפותש"ח  (יםעשרת  עם  בקשר  וזאת  "המכר  ם,  )להלן:  שבנדון  ז"( במכרז 

                   רז. ולהבטחת מילוי תנאי המכ

 

כם דרישתמ  ימים  14תוך  סכומים עד לסך הנ"ל    ייבים לשלם לכם כל סכום אוח תאנו מ

שתגיע בכתב  מבל   הראשונה  עליכם  אלינו,  להטיל  כלשהי  י  אחובה  את  לבסס  לנמק  ו 

מאת תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  כלשהו,  באופן  או  כלשהו  בתהליך   דרישתכם 

ם טענת הגנה כלשהי  כיון כלפ עבכל דרך אחרת ומבלי לטבתביעה משפטית או    יםהמבקש

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  יםלעמוד למבקש שיכולה 

  

או במספר    ת תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחתוש מאתנו ארם לדיאתם תהיו רשאי

ותיכם לא  דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דריש 

 הנ"ל.  יעלה על הסך הכולל

 

 לביטול.  בלתי תלויה ולא ניתנת    ,רתזובלתי ח  ערבות זו הינה

 

    .30.6.2022ם  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו

 

ה  מובהר החברה  לדרוש  כי  רשאית  תהיה  הערבות  כלכלית  תוקף  הארכת  את  לעת  מעת 

 הבנקאית כל עוד לא חלף תוקפה של הערבות.  

 

 מבוטלת.  מועד זה ערבותנו זו בטלה ו לאחר

 

 להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.   ת ה ניתנערבות זו אינ 

        
 

 בנק ___________     תאריך: _______________ 
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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

    ציעשבוצעו ע"י המ פרויקטים תרשימ   - ד' נספח 

 ( , במידת הצורך)ניתן להוסיף עמודים נוספים

 

מיקום   /שם  

 הפרויקט:

היקף כספי )לא כולל   זמין: שם המ

 מע"מ(:

  חודש ושנת התחלה,

 סיום  שנתו  וחודש

1 .  

 

   

2.   

 

   

3 .  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

7.  

 

   

8.  

 

   

9.  

 

   

10.  

 

   

 

 ים ץ/ פרטי ממלי

 דוא"ל  טלפון  ידשם ותפק
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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

    אישור רואה חשבון - '  ה  נספח
 

 

 

 כבוד ל

 ברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ  הח

  

 

   .,  נ.א.ג

 

דשא   פקת והתקנתלאסהזמנה לקבלת הצעות  2022/3ומבי מספר מכרז פ: וןהנד
 השרוןמועצה אזורית דרום  תחום ב סינטטי

 

 

וכרוא לב שלה/קשתכם  החשבון  )להלן:    ______________________________________   י 

 לן: הכלבזה לאשר   ו /הנני  ,בלבד ולצורך זה  במכרז הנדון, המציע ת הצע"(, ולצרכי הגשת  המציע "

 

ישראלי    תו תקן)בעל    דשא סינטטיהתקנת  אספקת ו ות  עבוד מ)ללא רכיב המע"מ(  המציע  הכנסות  

 לפחות.   ,ש"ח( ליוןימ)   1,000,000 סך שלדה על  עמ 2021 -ו  2020, 2019כל אחת מהשנים ב( 1498

 

 

 

   

 רו"ח חתימתושם   תאריך
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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

 
 לותמוגב  עם  , ייצוג הולם לאנשיםובדים זריםתצהיר בדבר העסקת ע - 'וח פנס

 ובדבר שכר מינימום כדין

   1976 -תשל"ו עסקאות גופים ציבוריים, לפי חוק 

 

 ___________ הח"מ  כי  _________ת.ז.__________אני  שהוזהרתי  לאחר  להצהיר  ,  עלי 

 דלקמן: אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כ ק באם לאהאמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחו

 

 

משמש _______  ת/ אני  ה___כ  ) אצל   ________________ "המציע מציע  שהגיש"(להלן:    ה/ , 

לאספקת    מ"בע  רון הש  דרום  לפיתוח  כליתהכל   החברהשפרסמה    3/2022  מס'    פומבי  הצעה למכרז  

סינטטי   והתקנת השרוןתחום  ב  דשא  דרום  אזורית  ומוסמךכרז""המ)להלן:    מועצה  ליתן    ת/(, 

 זה בשמו ובעבורו. מטעמו תצהיר 

 

 ז . כה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרזה בתמי שה תצהיר הנני עו 

 

  :בתצהיר זה 

 

זיקה""ב שנשלט   –  על  א  מי  המציע.  ידי  חעל  הוא  המציע  בעל    –אדם    בניבר  ם  גם 

בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה א צל המציע, או תאגיד  השליטה 

שהד לאלו  פעילותו  ובתחומי  בהרכבו  מאחראי  ומה  מי  או  המציע,  ל 

 שכר העבודה. על תשלוםם המציע מטע

 

 : 1981 –וי( התשמ"א ה בחוק הבנקאות )רישכהגדרת   –    "שליטה"

לכוון את פעילותו של תאגיד,    -  ריםאח  ד ובין יחד עםבין לב  -"היכולת  

ממ רק  הנובעת  יכולת  דירקטור למעט  של  תפקיד  משרה    ילוי  נושא  או 

בתאגיד    דם כשולטרוע מכלליות האמור, יראו אאחר בתאגיד; מבלי לג

 אם מתקיימת בו אחת מאלה:

מחז (1) מסהוא  יותר  או  מחצית  אמצעי  יק  של  מסויים  השליטה  וג 

 בתאגיד; 

וע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות  למנ לת  בידיו היכו  (2)

יד או החלטות שענינן מכירה,  ה של אמצעי שליטה בתאגשענינן הנפק 

 " ותי בהם;שינוי מהול של רוב עסקי התאגיד או או חיס

 

 האחר למועד  עד  כי  בזאת  מצהיר  ההצעוהנני  להגשת  במכון  ז   רז,ת  בעל  וכל  יקה  אנוכי 

 [ :  ימהמתאבמשבצת ה Xמן  למציע ]יש לס
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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

 התשס"ג    רו לאחר יום כ"ה בחשוןלא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעב

חת תנאים  דין והבט קה שלא כוק עובדים זרים )איסור העס, לפי ח2002באוקטובר    31  –

 ;  1987-ום, התשמ"זו לפי חוק שכר מינימ ו/א  1991 –הוגנים(, התשנ"א 

 

 מש ביותר  שנעהורשענו  עבירות  התשס"ג  אח  ברותי  בחשון  כ"ה  יום  באוקטובר    31  –רי 

התשנ"א    קה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,ובדים זרים )איסור העס, לפי חוק ע 2002

ההצעות  ,אך במועד האחרון להגשת    1987-התשמ"זינימום,  וק שכר מו/או לפי ח   1991  –

 ה ; עד ההרשעה האחרונה שנה אחת לפחות ממובמכרז,   חלפ 

 
 מקיי סעיף    את  מיםאנו  שוויוןל   9הוראות  מוגבל   חוק  עם  לאנשים  התשנ"חותזכויות   ,-

1998 . 

 

 מתי ותוכן תצהירי אמת. זהו שמי זו חתי

        ________ ____ 

 חתימה  

 

 

 

 אישור

ביהר כי  לאשר  ___________הופיע/היני  ה"ה    ום  עו"ד,   ________________ בפני 

נושא____________ ____________ __ כי    ת/,  שהזהרתיו/ה  ולאחר  ת.ז.___________, 

ו האמת  את  להצהיר  יהאעליו/ה  הקבועים  ה/פויצ  תהא/כי  יעשה   לעונשים  לא  באם    / בחוק, 

 יו בפני. על ה/ לעיל וחתם ו/הי את תוכן תצהירבפניה /כן, אישר  התעש

 

 

__________ _____ 

 חתימה וחותמת עו"ד 

 

 

 

 

https://laniado-my.sharepoint.com/personal/epstein_l-e_co_il/Documents/Documents/חברה%20כלכלית%20דרום%20השרון/AppData/Local/Microsoft/Windows/benzi/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/חומר%20עבודה%20חכל%2013.7.2018/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20document.aspx?lawid=2876:9
https://laniado-my.sharepoint.com/personal/epstein_l-e_co_il/Documents/Documents/חברה%20כלכלית%20דרום%20השרון/AppData/Local/Microsoft/Windows/benzi/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/חומר%20עבודה%20חכל%2013.7.2018/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20document.aspx?lawid=2876:9
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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

הרשעה פלילית ואי קיום הליכים משפטיים או   העדר  דברתצהיר ב  - 'זנספח 

 ה בגין עבירה פלילית הליכי חקיר 

______   אני שהוזהרתי______   __________ת.ז.הח"מ  לאחר  להצהיר    ________,  עלי  כי 

 מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:   בחוק באם לא אעשה כן, עונשים הקבועיםת וכי אהיה צפוי/ה להאמ

)  __________________  כ  ת/אני משמש ,   להלן: "המציע"(אצל המציע ________________ 

למכרז    שהגיש מ  "בע  השרון  דרום  לפיתוח  הכלכלית  החברה  שפרסמה  3/2022מס'  פומבי  הצעה 

  ת/(, ומוסמך "המכרז"  )להלן:  ם השרוןדרו  מועצה אזוריתתחום  ב  דשא סינטטי  לאספקת והתקנת

 . יר זה בשמו ובעבורוליתן מטעמו תצה

 רד מהצעת המציע למכרז.ה בתמיכה וכחלק בלתי נפעושה תצהיר זהנני  .1

ו  מנהליו ו/או/או    מבעלי השליטה שבו  ,  ו/או על שם מיאין על שם המציעכי    ת/הנני מאשר .2

ההצעה,  מסמכי  רת  במסג  המוצגוות  לרבות הצ י מעובדיו,  מי ממורשי החתימה שלו ו/או מ

  -ת השבים התשמ"א  הפלילי ותקנ  ק המרשםרכי מכרז בהתאם לחוישומים פליליים לצר

תים(, יה )סחורות ושירו חוק מס קנ]הכוונה לרישום פלילי בנוגע לעבירות הבאות:     1981

; חוק  1975-תשל"ו  פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף,  פקודת מס הכנסה;  ;1952–תשי"ב

ק  לחו   438עד    414-ו  393עד    383,  297עד    290ים  ; סעיפ1978-תשל"ח   יקוח על המטבע,הפ

 . [1977-של"זהעונשין, ת

 עבירה פלילית שיש , כי המציע  ו/או מי מבין המנויים לעיל  לא הורשעו בה/ הנני מצהיר .3

בע או  קלון,  הכרועימה  פלילית  מירמה,  בירה  בעבירת  או  באלימות,  ועושק, כה  סחיטה 

הגשת דמו למועד האחרון לזאת בחמש השנים שקולחוק העונשין(,    וגניבה )פרק יאהונאה  

 צעות למכרז. הה

ילית  ידיעתי לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פל   , כי למיטבה/הנני מצהיר .4

מ הליכים  עביראו  בגין  מהמפורופלילי  תושפטיים  לעיל.ת  הליכי    טות  שמתנהלים  ככל 

ו/או ה פלילית  כלליכים משפטיים  חקירה  לפרטם  יש  גם במסמכאמור  )ניתן  נלווה הלן    ך 

 (: הירשיצורף לתצ

______________________________________________________________ _ 

 

 

      _______________ 

 היר חתימת המצ                                                                                       

 עו"ד  אישור

 

ב כי  לאשר  ___________הו הריני  _______   ה/פיע יום  ה"ה _______ בפני  עו"ד,   __  

נושא להצהיר   ת/ ______________,  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר    ת.ז.___________, 

  ה /כן, אישר  תעשה/באם לא יעשה  ים הקבועים בחוק,לעונש  ה/צפוי  תהא/את האמת וכי יהא 

 עליו בפני.    ה/לעיל וחתם ו/הבפניי את תוכן תצהיר

 ___ ____________ 

 ה וחותמת עו"ד חתימ
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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

  מחירה צעת ה - 'ח חפסנ
   (מות מורשי החתימה מול עו"דישר חת לאיש  )

 

 כבודל

 מ "בע השרון דרום לפיתוח הכלכלית  החברה

 , א.ג.נ

תחום  ב דשא סינטטינת והתק   אספקת - 2022/3מס'   פומבימכרז הנדון:  
 אזורית דרום השרוןמועצה 

 
   _______,___________________________ ציע(  ת שמו המלא של המא א)יש למלאני הח"מ  

מש  /ת.ז./ח.פ. אישיות  באמצעות  ________ :  אחרת  פטיתמספר  החתימה _______    מורשה/י 

____________ ;  .ז. __ ____________, תם מלא: _ הם כלהלן: שו/שפרטי תאגיד(    במקרה של)

מלא _____________ שם  ת.ז.   ,_____________ ל  ת/מתכבד,  ___:  מחירבזאת  הצעת    הגיש 

 מן: למכרז שבנדון כדלק

 

 

ל  ברור  יש  יד  בכתב  יחידה  את  וקריא  מלא  לכל  המוצע  בהסכום  עמודה  רלבנטית 

אחד  יוצע ביחס לכל  הסכום ש.  "מחיר מוצע, לא כולל מע"מ )בש"ח("  השמאלית

חיר מקסימום לא  "מ בעמודתהפריטים הנ"ל לא יעלה על המקסימום המצוין  3 -מ

מע"מ ל)בש"ח(".    כולל  מקרה,  מעבבשום  סכום  יירשם  העשרונית א  לנקודה  ,  ר 

או    " 172.1"רישום   תקין. –"  172רישום המספר " 1. לדוגמא: בפריט היינו אגורות

      תקין. לא  –  "172.22"

 

מאשריא ומנו  הצעם  כי  בזאת  בדיקה  צהירים  שערכנו  לאחר  מוגשת  שלעיל  תנו 

צעתנו  ם והכלכליים הכרוכים בהגשת ההיבטים המקצועיירה ויסודית של כלל הזהי

יינו ובדקנו  כלית, ולאחר שעטי מימון וכדאיות כלהיברכב,  כרז, לרבות כח אדם,  למ

 .רתבלתי חוזכמתנו האת תנאי ומועדי התשלום, ואנו נותנים להם הס 

 

מחיר מוצע, לא כולל  
 )בש"ח(  מע"מ 

ר  מחי
  מקסימום 

  כולל    לא 
  מ"מע

 )בש"ח( 

 סעיף  הנדרש  השירות  תיאור 'יח

 

 ר"מ  1 180 

  בטיחות  תקנת משטחוה אספקה
  ס מדשא למתקני משחקים לילדים

   SMART PLAY-  SOFT    
 1498לפי ת"י 

 ע"פ מפרט טכני דשא סיננטי מצ"ב 
 

1 

 

 ר"מ  1 20

  יישור ,חפירה  י"ע השטח הכנת
 תשתית והידוק

ועודפי חול    פסולת  פינוי  כולל
 .הצורך  במידת

2 

 
 מ"א 1   40

  מוקצע  עץ  לוחתוחם או גובל עשוי 
 3 א מחוט 
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 מה וחותמת( ימה /ות מורשה/י חתיוהבנתי: _____________________)חת תי קרא

 

 

 

 ל החתום:ולראיה באתי ע

  

 _ _______________:המציעחותמת וחתימת _____        תאריך: ___________ 

 

 

 
 עו"ד  אישור

כי לאשר  ___________הופיע/הבי  הריני  ___  ו/ום  עו"ד,בפני  ה"ה    _____________ 

נושא _________ נושא/  -ו  ת.ז.___________  ת/ _____,  ת.ז.  ______________  ת 

 .הצעת מחיר זוטופס בפני על  ה/ו/ וחתם , ______________ 

 _______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 


