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 מה וחותמת( ות מורשה/י חתיתי והבנתי: _____________________)חתימה /קרא

 
 

 2/2022פומבי מס' מכרז 

מועצה  תחום מתקני הצללה ב  לאספקת והתקנתהזמנה לקבלת הצעות 
 אזורית דרום השרון

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

 ם מועצה אזורית דרום השרון. בתחו מתקני הצללה לאספקת והתקנתהצעות 
 

לרת  ברחואת   .2 ניתן  ירק,  החברה, במשרדי  כוש  המכרז  נוה  ליד  המועצה,                  בשעות   בקרית 
יש לתאם   .)אשר לא יוחזרו(  בתוספת מע"מ כחוק₪    1,000תמורת סך של    ,15:00 - 09:00

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

 
המכרז   .3 בחוברת  לעיין  האינטרנט  ניתן  באתר  רכישתה,  לפני  תשלום,  החברה  ללא  של 

המכרז   https://www.dsharon.co.il/auction  :בכתובת חוברת  כי  שמובהר  תוך 
עיקר   3כוללת   מסמך  מנה  ההז  -  1סמך  מ  :ייםחלקים   ; נספחיה  על  הצעות,    -2להציע 

 תב כמויות ומפרט טכני.  הכולל מחירון, כ - 3ומסמך   ;על נספחיו ,נוסח חוזה ההתקשרות
 

ה הצעות  לא תתקבלנ.  3041:שעה  ב  28.3.2022יום  בהינו    :האחרון להגשת הצעותמועד  ה .4
להגיש במסירה   את  .זה  מועד לאחר   יש  בלבד  ההצעות  דרך    א)ל  ידנית  בכל  ו/או  בדואר 

 .  החברהאחרת( במשרדי  
 

בנקאי על  :  מכרזערבות   .5 ערבות  לצרף  בגובה  המציע  אלפים)  ש"ח   10,000ת   (₪  עשרת 
 למסמכי המכרז.  ףבנוסח המצור

 
פיעים במלואם במסמכי  ו ממצה את תנאי המכרז המונהאמור במודעה זו אינ מובהר כי   .6

 רז. במסמכי המכ המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור
 

נוספים .7 בחברה,    לפרטים  ופרויקטים  בינוי  מחלקת  מנהל  ציטון,  ארז  למר  לפנות  ניתן   :                         
 .4529000-03בטל': ו/או   .ilerezt@dsharon.orgבדוא"ל: 

 
    wordרוף קובץ בפורמטבציארז ציטון,  ניתן לשלוח בדוא"ל בלבד למר    :שאלות הבהרה .8

 .  15:00בשעה  ,13.3.2022  א', עד ליוםבלבד 
 

                                                                                                       
 אושרת גני גונן, יו"ר

 החברה הכלכלית לפיתוח                        

 רון בע"מדרום הש                          

 

 

 

 

mailto:dafnac@dsharon.org.il
https://www.dsharon.co.il/auction/
mailto:erezt@dsharon.org.il
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 לוח זמנים של המכרז ריכוז 

 

 הערות  המועד  הפעולה 

מכירת מסמכי  
 המכרז

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

 בחכ"ל פרויקטים

ש"ח    1,000 –עלות 
 בתוספת מע"מ כחוק

מועד אחרון  
 לשאלות הבהרה 

  RDWO ץי קובעל גב 15:00בשעה  , 13.3.2022א', עד ליום 
 בלבד

מועד אחרון  
 להגשת הצעות 

 במסירה ידנית בלבד    3041:בשעה  28.3.2022
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 מה וחותמת( ות מורשה/י חתיתי והבנתי: _____________________)חתימה /קרא

 2/2022פומבי מס' מכרז 

 
מתקני הצללה בתחום מועצה    לאספקת והתקנתהזמנה לקבלת הצעות 

 ' לחוברת המכרז 1מסמך  -אזורית דרום השרון  
 

 

 ודגשים  מכרז המהות  .1
  

לאספקת  מזמינה בזאת הצעות , (" החברה" -להלן ) ום השרוןלפיתוח דר כלית  החברה הכל 1.1

הצלל   התקנתו בתחמתקני  השרוןה  דרום  אזורית  מועצה  הכל  ו(,  "העבודות"  -להלן  )  ום 

 (."המכרז" -להלן תנאים המפורטים להלן במכרז זה )ל בהתאם

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

החברה להז   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  ופרויקט  במועד  ועל 

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

התייקרויות  מדההצ ההתקתקול  לכ  ,/  שבה לרבו שרות,  פת  לתקופות  תקופת  ן  ת  תוארך 

 ופציה הנתונה לחברה.  פי האההתקשרות הראשונה ל 

והציוד הנדרש לצורך ביצוע העבודות,  הקבלן יספק על חשבונו   1.4 את כח האדם, החומרים 

זמנית   בו  שונות  עבודות  מהקבלן  יוזמנו  ובו  במקרה  הקב לרבות  את  להפעיל  שיחייבו  לן 

   ל.ביבמקצוותים  מספר

נכלל העבוד 1.5 תות  זה  נפרד    ה המהוו  , הטכני  מפרט לבוצענה בהתאם  שוא מכרז  בלתי  חלק 

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

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

עלזההחו המכר  '2סמך  מל   רצ"בנספחיו,    ,  ו ו   ,זלחוברת  הכמויות  כתב  רט  המפהמחירון, 

 .  חוברת המכרזל '3  למסמך רצ"בהטכני 

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

של החברה ומכך שהיא  הרחב  מבלי לגרוע משיקול דעתה  .  , מעת לעת ולפי צרכיההחברה

לאיננה   בנוגע  שיוהעבוד היקף  מתחייבת  הזמנתן,מ   זמנוות  למועדי  ו/או  כי    יצוין  הקבלן 

  .מ"ר  1,000 -העבודות השנתיות בכ ף כה את היקחברה מעריה

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

ידי החברה   ויופעל/ו על  ך  חינו   מוסדותו/או בים  אתרבבדירוג לקבלן/ים אחר/ים שייתכן 

במבנ ציו/או  בש בור  י  שיחול,  ככל  עיכוב,  בכל  יהא  בולא  העבודות  בדירוג  מקבל  ו/או  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

כלשהו  חייב  קף מ ו הימאלי אמיני  בהיקף לביצוע הזמנות עבודה  חברה איננה מתחייבת  ה 1.8

לפנות לקבלנים אחרים  ו/או  במכרז  חד כזוכה  בלן א תר מקיז על יולהכרוהיא תהא רשאית  

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

  ש, כי . מודג הזוכהא המכרז וההתקשרות למול  וכלשהי של התחייבויות החברה נש הפרה  
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צוע העבודות נשוא  יבע להנוגבכל  הו בלעדיות  כרז בכדי להקנות לקבלן כלשבמ  אין בזכייה

 המכרז.  

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

קלנדריים כאשר שיימנו    ,חודשים  /ים  הקבלן  עם  ההתקשרות  חוזה  על  החתימה  ממועד 

חודשים   12ת נוספות בנות  ופותק  4  -רכת ההתקשרות בת להאתעמוד הזכובלבד  לחברה  

כלקלנדריים נוספיתאח  ,  חודשים  למספר  וכן  שיידרשו,  הצורך,ם  במידת  ביצוע    ,  לצורך 

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

ממחיר 1.10 הנחה  על  מתבסס  שמפורטה  יהמכרז  ועל  מל  '3  מסמךבים  מחירון  המכרז  סמכי 

ם בנספח  ל המחירים המפורטיכלס ל ה ביחהגיש הצעתו שתכלול הנחה אחיד ע יהא להמצי

       . זה

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

העבודות  מ את  שיבצע  העובדים  וצוות  תחילעבורו  נהליו  ובטרם  מועד,  מבעוד  לת  דאוג, 

מוסדות  ן במי   בריינישטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עבודות, לקבלת אישור מהע

 (.  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  לחלק  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: עמידתואת 

 
 : המפורטים להלן ים( לעמוד בכל התנאיםהדבר  על ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר

אישיות 2.1 הינו  אמשפטי   המציע  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 

יחינכסים  כינוס   שהוא  במציע  ומדובר  )במידה  ו/או  הליכים  הקפאת  פשו/או  רגל  ד(  יטת 

בקשת   ו/א )לרבות  כינוס  סעיף  צו  לפי  בקשה  פלפקוד  א'  19ו  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 יכולת  מציע  המעידים  את  זה   לבצע  מכרז  לשביעות    נשוא 

 .  ברהשל הח רצונה

 מתקני הצללה.  של ומתקין   שווקר, ממציע שהינו מייצ 2.2

נבע  שהינו מציע   2.3 השנים  3של  מוכח  יסיון  ל  בין  לפחות,  כקבלן    2021  -  2017  שנים  )כולל( 

עבודות,  בתקופה זו  ביצע  ואשר בין היתר    ,של מתקני הצללה  והתקנהבייצור, שיווק,  ראשי  

שלכאמור,   מינימלי  כ  2  למספר  ציבוריים,  זה  שלעניגופים  ציבוריין  יכלול "גוף  משרד   " 

ומית )לרבות תאגיד עירוני שבשליטת רשות  רשות מקסטטוטורי ו/או    ממשלתי ו/או תאגיד

מקומית( ו/או חברה ממשלתית ו/או רשות ממשלתית ו/או גוף אחר המחויב במכרז מכוח  

 .  1985  -יסודות התקציב, התשמ"ה הדין ו/או גוף מתוקצב ו/או נתמך כהגדרתו בחוק 
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ל 2.4 עבודות  שביצע  מתקנהמציע  הצללהתת  ל  קני  ש)לרבות  "גלקוחות  רי"  ציבו  ףואינם 

לעיל(   כספי  -כהגדרתו    לכל אחת,  )לפני מע"מ(  ₪  1,000,000של  ומינימלי  מצטבר    בהיקף 

         . 2021  -ו 2020,  2019מהשנים 

בזמ 2.5 העבודה  לביצוע  כושר  ניסיון,  ידע,  בעל  הוא  כי  השתכנעה  שהחברה  הנדמציע  רש  ן 

 .  ואמצעים לביצוע העבודה

שצ 2.6 להצעמציע  ערף  אובנקאית  רבותתו  )   מית,נוטו ,  זהכספית  מכרז  ולצרכי     -   להלן 

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

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

בלתה מותנית ת א  ההצע  י   קיום  בה  להבטחת  הנה,  יהיה  )החייב(.  המציע  ות רבהעערב 

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

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

            
בתוקף   2.7 ליוהערבות תהא  רש  חברהה   .27.6.2022  םעד  לדרתהא    תוקף   הארכת   ת אוש  אית 

למ הצורנוספים    מיםי  90שך  הערבות  במידת  יותר,  ארוך  זמן  לפרק  יהא  ך,  ואף  והמציע 

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

  הצעתו. את לפסול 

ל  אחר שהמציע יחתום על  עד  רהחבתישאר בידי ה שהוכרז כזוכהערבות של מציע  2.7.1

אישזה  החו ביוימציא  קיום  לנוסח  וםחת  טוחיםור  בהתאם    המצורף   כהלכה 

 . נספח לחוזהכ

ערבותמ 2.7.2 להצעתו  יצרף  שלא  לעיל  ,ציע  להגשת    ,כאמור  האחרון  למועד  עד 

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

והוא ח 2.7.3 נתקבלה  בומציע שהצעתו למכרז  ו/או  לא חתם  זר  חוזה  על ה  מהצעתו 

לגבות    חברה, תהא רשאית החברהדרש לכך ע"י ה נשם  יוימים מה  7תוך  ונספחיו  

 העבודה למציע אחר.את  ת סכום הערבות לטובתה ולמסור א

 מציע שהצעתו למכרז לא זכתה ו/או נפסלה, תוחזר לו הערבות.  2.7.4

 
לצרכי מכרז בהת 2.8 פליליים  רישומים  על שמו  ותקנאם לחמציע שאין  הפלילי  ת  וק המרשם 

רה  לא הורשעו בעבי  להלן בס"ק זהמי מבין המנויים    אוו/ , וכי הוא  1981  -ים התשמ"א  השב

סחיטה    פלילית שיש עימה קלון, או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות, או בעבירת מרמה,

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

למכרז הצעות  מתנוכן,  ,  להגשת  נשלא  מי  הלים  המנו גד  או  יל  לע  ייםמבין  פלילית  חקירה 

ככל שכלפי    בירה פלילית מהמפורטות לעיל, בכפוף לאמור להלן:הליכים משפטיים בגין ע

או הליכים משפטיים בגין  ו/)חקירה פלילית  הליכי מתנהלים ו/או מי מהמנויים לעיל המציע  

  חלט קול הדעת המושי  את ולחברה יהאפרט זיהא עליו ל   ,(ות לעילמפורטעבירה פלילית מה

. לעניין סעיף זה  , אם לאועל הסף המציעאם בנסיבות אלה ראוי לפסול את הצעת חליט הלה

כלהלן:  המציע   עצמו,    ייחשב  המציע   / מנ  י/בעלהתאגיד  במציע,  ו/או  ל  כ" השליטה 

ב הו/מציע  הדירקטורים  המציע  מעובדי  אחד  כל  השי מיועדאו  את  בפועל  לבצע    רותיםים 

 .  נשוא מכרז זה
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ב 2.9 העומד  ע  אותהורמציע  תשל"וחוק  ציבוריים  גופים  ב 1976-סקאות  מינימום,  שכר  ,  עניין 

 עסקת עובדים זרים. הו  ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

מס   2.10 פקודת  לפי  לנהל  שעליו  ורשומות  חשבונות  פנקסי  המנהל  עצמאי,  עוסק  שהינו  מציע 

וחו  מס  הכנסה  תשל"וק  מוסף  לפאשר    ,1975-ערך  לדווח  על  נוהג  השומה  יו,  תונסהכקיד 

 וק. למע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס על פי ח

 מציע שרכש את מסמכי המכרז. 2.11

 

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

הסידור המספר  את  ורק  אך  אלא  המכרזהמציע  של  המסמכים  י  כל  את   ,

 : להלןם פורטיהמ

 

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

 בשם המציע.  

 

תימתו(  ח  שי ליו ו/או אחד ממורתצהיר של אחד ממנה  -)ובמקרה של תאגיד    המציע תצהיר   3.2

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

 ע"י עורך דין.  ושר ם ומא, כשהוא חתו'ב  חכנספזו  הזמנה ל

 
הנוסח    ז כרהמ  ערבות 3.3 ג'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 שמודג

 .  מסמכי המכרז

 

עבו 3.4 הקבלן פירוט  ע   דות  את  נשוא בתנא  מידתוהמוכיחות  הסף  כמפורט    ,יללע  2.3  ס"ק  י 

אסמ יש    ד'.בנספח   חשבונמתות  כתאלצרף  כגון  ו  ו/אוסופיים    ותאימות  או  /אישורים 

 .  , לפי הענייןהמלצות

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

ה'המצורף   כי  בהמו.  בנספח  הסתר,  להוספת  מניעה  מצד    ייגותאין  רואה  מקובלת  של 

/ מאזני המציע   ם הוגשרטש  ככל  2021כספים  הלשנת  בנוגע  בון  החש ביחס    הדו"ח השנתי 

   לשנה זו.  

 

 לצרכי מע"מ. תקפה  של המציע   צילום תעודת עוסק מורשה  3.6

 
ב 3.7 אישור  ניר  צילום  על  מס  מיועץ  או  חשבון  מרואה  או  מורשה  מפקיד  ספרי  תוקף  הול 

 . 1976 -בוריים תשל"ו קאות גופים ציחוק עס י חובת דיווח לפימילו  חשבונות ורשומות ועל

 
  ליו ו/או אחד ממורשי חתימתו( תצהיר של אחד ממנה  -)ובמקרה של תאגיד    תצהיר המציע  3.8

כדין   תשל"ו  ,('ונספח  ב )חתום  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  בהוראות  עומד  הוא  -לפיו 

   רים.העסקת עובדים זו  מוגבלות  ים עם, ייצוג הולם לאנששכר מינימום, בעניין 1976
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  צהיר של אחד ממנהליו ו/או אחד ממורשי חתימתו( ת  -  גידתא  )ובמקרה של המציע  תצהיר   3.9

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

מעובדיו מי  ו/או  בביצוע  שלו  רישומיםהעבודות  שיועסקו  לצ  ,  כרז בהתאם רכי מפליליים 

י מבין המנויים לעיל  הוא ו/או מ כי  , ו1981  -ים התשמ"א  ילי ותקנת השבמרשם הפללחוק ה

פ  בעבירה  הורשעו  או  לא  באלימות,  הכרוכה  פלילית  בעבירה  או  קלון,  עימה  שיש  לילית 

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

מי  גד  ם נידיעתו לא מתנהליכן, כי למיטב  הצעות למכרז והרון להגשת  ד האחשקדמו למוע

יים בגין עבירה פלילית מהמפורטות  נויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטמבין המ

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

  .המיועד לכך בתצהיר במקום 

 
, כי שדגמו  להלן.    4סעיף  ר ביע כאמו"י המצ מולא ע תש  ,'חנספח    פית,כסה  חירהצעת המ 3.10

המחיראת   מ  הצעת  בנפרד  לצרף  המכרזיש  מסמכי  לאיתור  יתר  ונוח  נגיש  ין ב  ובאופן 

   .מסמכי המכרז

 
 

   אישור או קבלה על רכישת מסמכי המכרז. 3.11

 
פרוטוקול 3.12 ו/או  הבהרה  מסמך  ההבהלמשתתפי    ,ו/ שיופץ  ככל  ,כל  זה  .  רותפגישת  בעניין 

ובו,  לפרסום  ו יועלה המכרז  שב  דש(מופנית תשומת לבם של המשתתפים לאתר החברה )הח 

למשתת עדכונים  יפורסמו  הצורך,  וכיו"ב פ במידת  הבהרה  לשאלות  תשובות  ובהם    ים 

לעקוב המכרז  ממשתתפי  אחד  כל  שוטף    ובאחריות  זהבאופן  באתר  הפרסומים    . אחר 

 רה הינו כלהלן: ר החב הקישור לחלק של "מכרזים" באת

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

הינו 3.13 והמציע  להצעתו  תאגיד,  במידה  המסמכים   ,יצרף  את  גם  לעיל,  לאמור  בנוסף 

 המפורטים בסעיף זה:

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

 בחתימתם. 

 י התאגיד. /שמות מנהל 3.13.2

המציע   3.14 נדרש  אותו  מסמך  ולמלכל  ה/א  לרבות  לחתום,  מציעאו  הצהרת  המציע,  ,  צעת 

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

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

כדין ע"י   שרויאוכי אלה  יש להקפיד    -ככל שמדובר בתצהירים  בתחתית העמוד.  סומן  המ

רת המכרז, הכולל  ב' לחו2על כל אחד מעמודי מסמך  גם  יש לחתום  מובהר כי  בנוסף,  .  עו"ד

ו ונספחיו  החוזה  המכרז3מסמך  כן  את  לחוברת  את  '  הכולל  הכמויות ,  כתב  המחירון, 

 . למעטפה םלצרפו -המפרט הטכני 

https://www.dsharon.co.il/auction/
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רשאית  חברהה 3.15 לפי תהיה  המוחלט,שיקו  ,  דעתה  להגיש  ל  מהמציעים  מסמכים    לדרוש 

   בחינת עמידתם בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי. ןלעניי וספים, הן  נ

חתם בין  י לחוזה שי  יצרף להצעתו כאמור לעיל, יצורפו אף כנספחיםם שהמציע  כל המסמכי 3.16

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

הש והמידע  במהנתונים  בלתיכלולים  חלק  מהווים  אלו  המציע    סמכים  הצהרות  של  נפרד 

 ם הדרושים לצורך ביצוע העבודה. בכל הקשור לידע, ליכולת, לאמצעים ולכישורי

     הצעת המחיר .4

ון המחירמציע מן על ידי ה אחיד שיינתהנחה  המציע תתבסס על אחוז  הצעת   4.1

יכרזלמסמכי המ  3במסמך    המפורט ואשר  ידו  ,  על    להזמנה   'חבנספח  מולא 

אחוזי    הצעות.להציע   כי  עד  מובהר,  ויכללו  מאפס  גבוהים  יהיו    2ההנחה 

כי יש לאשר את  חר הנקודה העשרונית.  ספרות לא זהות  תשומת לב המציעים לכך 

יותר הרכב החתימות    , לפישל המציע  החתימה  ממורשי  החותם/ים על ההצעה )אחד או 

 . המחייב אצל המציע( בפני עורך דין

המציע  4.2 המשתת על  להגיש  ים  במכרז  הכספית  פים  הצעתם  לביצוע  הנ"ל  את  בהתייחס 

ה  העבודות מהכלל  מכרז נשוא  יוצא  כאשר  ללא  הכרוכות  ויכל המחיר  ,  העלויות  כל  את  ל 

לרבבבי המכרז,  נשוא  העבודות  הצוע  כח  עלויות  כל  ות  אספקת  הציוד,    ם,מריהחואדם, 

העבהרכב,   לביצוע  הדרושים  והכלים  הנלווים  הביצוע וי על ודות,  האביזרים  ערבות    ות 

  ."בוכיו זההוצאת פוליסת ביטוח כנדרש בנספח לחו, והבדק

לחלוטין )לרבות מבחינת התרשמות ועדת   זהות כשרות ומחיר מובהר, כי במקרה של הצעות  4.3

שראוי יהיה    (ובים במכרזעדים הנק מו ב  דותיכולת המציעות לבצע את העבוהמכרזים בדבר  

תהא רשאית החברה לקיים התמחרות  ,  הצעה הזוכה במכרזל הכע  כל אחת מהן   ריז עללהכ

להכריע בין    או  חלק את העבודות בין המציעות הנ"ל ללהחליט    או   הנ"לנוספת בין המציעות  

   . זיםועדת המכר שלהמוחלט על פי הגרלה, הכל לפי שיקול דעתה  הנ"ל המציעות 

 

 מכרז ה מסמכיהגשת  .5

להגיש   5.1 המציע  המכרזעל  מסמכי  בהתאם את  המכרז,לדר  ,  לא     אשרחתומה  במעטפה    ישות 

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

י.  "2/2022"  פומבי כן, תהמציע שלא  לפי  תו על הסא רשאית החברה לפסול את הצעעשה  ף 

 עתה המוחלט.  קול ד שי

 
על ידי    ים, חתומלאו במלואם וכהלכהושמ   לאחר  למכרז  ההצעהכלל מסמכי  את  יש להפקיד   5.2

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

ה  בשע  3.202228.  יוםמלא יאוחר  עד ו וזאת  ,  חברההמכרזים שבמשרדי הבת  בתיאחרת(  

 על הסף.  חר מועד זה תיפסלתגיע לא ה שצעה .3041:
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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  להתקשר  בעניין  כהןש  דפנה  ד6036048-052בטל':  )  לגב'   ל:וא", 

@dsharon.org.il dafnacי  מסמכגעה למשרדי החברה לשם רכישת  האש  מר  ( ולתאם

  כרז, כאמור.המ

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

ק מסמכים אלה  להעתירשאי  וא  ו/או מאן דהן המציע  ד לתאריך הנ"ל. איהמציע להחזירם ע

 מטרה אחרת. ל לכהם  ו/או להשתמש ב

 

 ף כניסת החוזה לתוק .6

הצעתו  צמ 6.1 אשר  בתוך  יי  כזוכהתיבחר  יע  החוזה  על  לחתום  מיום  קלנדריים  ימים    7דרש 

את  מסור  ן לוכ  ,שייקבע ע"י החברהו/או פרק זמן אחר כפי    שנמסרה לו הודעה כי זכה במכרז

 .  החתום ע"י החברה המבטחת ביטוחיםהאישור קיום  ערבות הביצוע ו

, בנוסף לתנאי הסף  םתו לתוקף, מותניניס החוזה האמור על הצדדים וכ  ולתו של חת כי    מובהר 6.2

   עליו. חברההלתוקפו המפורטים בו, בהוספת חתימת 

 

 ביטוח  .7

יהי 7.1 במכרז  תזכה  הצעתו  אשר  המציע  תקופת  על  בכל  לקיים  ביטוח  ו פוליסשרות  תקההה  ת 

 כנספח לחוזה.   הביטוחים הרצ"בום ור קי איש וב  כמפורט בחוזה

 

  ,יערכו על חשבון המציע הזוכהיהביטוחים    קיוםהמפורטים בחוזה ובאישור  הביטוחים    לכל 7.2

 . והוא בלבד

 

 תוקף ההצעה   .8

 חזרה. זכותללא  27.6.2022עד ליום בתוקף   תעמודלביצוע העבודה  עההצה 8.1

תום  זו  לאחר  המכרזתקופה  אישור  והליכי  ובמידה  הסתי   ,  נדרש  ימו,  לא  לא  המציע  ובאם 

ערבותו  את  הצעתו ולקבל  את    ע לבטלכאמור לעיל,  רשאי המצי  ,ערבותה  קףות   אתלהאריך  

 חזרה. 

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

        קרית המועצה בכניסה למושב נוה ירק.ב, במשרדי החברהה ידנית תומצא במסיר 
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 כה שלא עמד בהתחייבויותיוזו .9

כזוכה  שנק  מציע 9.1 עבע  לא  בהתחייואשר  הוב מד  תהא  את    חברהיותיו,  לבטל  זכייתו  רשאית 

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

 ה. נקוב ב בהתאם להודעה ותוך הזמן ה  זאתקן תית המעוות והוא לא נדרש לתקן א

במכרזהזכי   בוטלה 9.2 לעיל,    ,יה  הבנקאיתהת רה  החבכאמור  הערבות  את  להגיש  רשאית    א 

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

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

ת ע"י הזוכה  ודיו היס הפרת  מחמת  החוזההמציע ו/או ביטול  זכיית    מקרה של ביטולף, בבנוס 9.3

עם המציע  המכרז    נשוא  בחוזהלהתקשר    דעתה המוחלט,שיקול  לפי    ,תהא רשאית החברה  -

   . ביםי, בשינויים המחוי הבא לאחר המציע הזוכה הכשר

מובהרלהסרת ס 9.4 מזכויות הצדכי    ,פקות  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  פי מסמכי האין  על  מכרז  דים 

 ו/או על פי כל דין. 

 

 מכרז כי הבמסמ  שינוי .10

ע"י שינוי או    ביןאו כל הסתייגות ביחס אליהם,    מכרז,ו תוספת שייעשו במסמכי הנוי א כל שי 10.1

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

 . להם כל תוקף מחייב כלפיה

ת,  תוספוי,  כל שינ, לראות בקול דעתה הבלעדית, עפ"י שירשאי  תהיה  חברהה   האמור,על אף   10.2

 פסול את הצעתו. ולהסתייגות המציע מתנאי המכרז,  משום  מחיקה או תיקון כאמור,

 

 ודרישת הבהרות  טכניים פגמים  .11

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

צירוף  המוחלט   לאפשר  בתום  מסמכיו/או  המציע  ע"י  שהושמטו  בם  ושיש  להעיד  לב  הם 

ת העלולות להתעורר  רויוכל בירור נחוץ בעניין אי בהיערוך  מידתו בתנאי הסף ו/או לודות עא

ה  לגבי של  לב למאפיינים הספציפיים  בשים  היתר,  בין  וזאת,  דנןההצעה,  לדרוש  מכרז  וכן   ,

 .  רת ובכלל זאת מסי  עתהמסמכים ואסמכתאות לפי שיקול ד 

 

 לדרישות המכרז התאם  שלא בהצעה  .12

שרשא   חברהה  להית  בתחשב  לא    על  ,זו  הזמנה   לדרישות  תאםהב  שלא  שתוגש  הצעהכלל 

  הבנה   על,  נכונות  בלתי   הנחות  על  סתוס מב,  מוטעית  או  חסרה   הצעה  לרבות,  במלואם  הנספחי

     וכיו"ב.   כרזהמ נושא של מוטעית 

 

 כושרו של המציע   .13

,  ות כושררבו , להזוכה במכרזרת  רחבה של שיקולים לבחי  שאית להפעיל קשתא רתה  חברהה            

יכולת   וולתיכו   וניסיונ  והכ  והמקצועית,  מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע  לכלית,  הארגונית 

קודמותהת ציבור/ועמ   קשרויות  מוסדות  התייחסות  אחרים  ,  גופים  ו/או  מקומיות  רשויות 
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ת דרום השרון, של החברה ו/או של מועצה אזורי  שקיים,לרבות ניסיון קודם, ככל  )  למציע

    לנכון. חברהשתמצא הק אחר כפי נימו ול אוכל שיק, וכן (ציעהמ למול

 

    דחיית ההצעה  .14

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

כל אופן שהוא או שנוכחה   בסוג ומכל    הצעה של מציע אשר לא קיים בעבר התחייבויותיו הסף  

ו/או    ן ניסיושהוא חסר  (  אחרגוף    ו/או מכל  מהמועצה קבל לידיה  )לרבות ממידע שהתלדעת  

    ו/או מי מהם לקויים. או שאלוו/ו/או אמצעים לביצוע העבודה  ו/או יכולת  כושר 

  

   סתירות ואי התאמות .15

הבהרה  ניתן   15.1 שאלות  זה  בכתבלהפנות  מכרז  עד  ,בעניין  יו   וזאת  מיום לא   א',   אוחר 

לכתובת    ציטון,ארז  למר  ר בדוא"ל  בהרה יש לשגשאלות ההאת    .15:00ה  בשע  , 13.3.2022

לוודא טלפונית  שיצורף לדוא"ל ו  בלבד  word בקובץ     rg.ilerezt@dsharon.oהבאה:  

   . (03-9000452)בטל':  קבלת המייל

 
כ 15.2 מובהר  מהאמור,  לגרוע  מקר מבלי  בכל  ו/י  סתירה  של  מסמכי  ה  בין  התאמה  אי  או 

הה תחול  יותהמח  וראההמכרז,  הממירה  עם  שלר  יותר  המחמיר  שילובן  ו/או   ציע 

 .חברהשיקול דעתה המוחלט של ההמציע, לפי העניין, והכל לפי ההוראות הרלבנטיות עם  

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

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

 
כי  מו 15.4 ומודגש,  תיק בהר  ו/או  ו/או הבהרות  הסברים  ע"י הרק  שניתנו    -בכתב    חברהונים 

 יחייבו. 

 
יהי 15.5 כאמור,  יפנה  שלא  כלשהם, מציע  ספקות  אי  או  סבירות  אי  בדבר  מלטעון  מנוע  ה 

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

 .שמענהית

 
כ 15.6 תתקבלנה  הסתייגלא  ותנ ל  למסמכי  המכרזויות  המציע  . אי  של  הסתייגות  עלולה    כל 

 . לפסול את הצעתו

 
לפי שיקול דעתה המוחלט, להאריך את  להסרת ספקות מו 15.7 כי החברה תהא רשאית,  בהר 

 המועד לשיגור שאלות הבהרה, כאמור.  

 

 ם חרייות מסוסודהליכי משפט  .16

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

ו בטענות  ו/או  ה/בתביעות  כלפי  בדרישות  עבודה    חברה או  הפסקת  ו/או  עיכוב  כל  בגין 

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

mailto:erezt@dsharon.org.il
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כ שלישיים  הצעה  רבל   לשהם,צדדים  שהגיש  מציע  או  במכרז  שזכה  משתתף  ידי  על  ות 

 . הענייןי , לפרזלמכ

אפשרו 16.2 בחשבון  לקח  כי  בזה  מצהיר  מציע  והוא  כל  עבודה  הפסקת  ו/או  עיכובים  של  ת 

ה כלפי  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  הליכים    חברהמוותר  של  במקרה  כך.  עקב 

תק את  להאריך  מתחייב  מציע  כל  המשפטיים,  ההליכים  בוער ופת  לתום  עד  הבנקאית  ת 

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

ובהר ומודגש, כי אין בסעיף זה בכדי להוות וויתור כלשהו על איזו  להסרת ספקות בלבד מ 16.3

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

לד בהקי  חיפותהנוגע  העבודותימת  לחברה  העוכן  ו,  ביצוע  כי  למועבדה  ו ייגרמצה  ו/או 

 . מניעה משמעותיים ביותר במידה ויוצא כנגדה צו  נזקים

עיון בהצעה הזוכה במכרז, בכפוף לסודות   16.4 ישנה זכות  מובהר, כי בהתאם להוראות הדין 

הם  ם מלהצעתורף  שיצב נלווה  במכתאי לכך, על המציעים לציין  מסחריים או מקצועיים.  

אשרהמ הנתונים  ו/או  סודו  סמכים  מהווים  מסחריילטענתם  ו/או  ת  ככל  ם  מקצועיים, 

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

. בכל מקרה, ההחלטה בעניין זה היא  שמוותרים על זכותם לטעון כנגד בקשת עיון, כאמור

  יע ייחשב כמי שוויתר וכל מצ   רעת בהליך משפטיהיות מוכועשויה ל  בכפוף להוראות כל דין

 .  ין זהה כלפי החברה בגין כל החלטה שתינתן בעני כל טענ  מראש על

 

   מסמכי המכרז .17

 המסמכים שלהלן מהווים את מסמכי המכרז:

 ' לחוברת המכרז 1מסמך 

 הזמנה להציע הצעות. [1]

 . א' להזמנה  נספח  -הצהרת המציע  [2]

 ה.  ב' להזמנ ספח  נ –ירבה יר העדר קתצה [ 3]

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

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

 ה' להזמנה.  נספח  –אישור רואה חשבון נוסח   [6]

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

 .  הלהזמנ  'זנספח  -ם, הליכים פליליים וחקירות ם פליליידר רישומינוסח תצהיר הע [8]

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

 וברת המכרז ' לח2מסמך 

   .על נספחיו, נוסח חוזה התקשרות  [10]

 לחוברת המכרז  3מסמך 

    . טכניומפרט   כתב כמויותמחירון, 

 
 

 ____________________ 
 גונןאושרת גני 

 כלית לפיתוח דרום השרון בע"מ החברה הכליו"ר 
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לקבלת הצעות   2/  2220  מס'מבי  פו  זבמכר עהמצי  הצהרת - 'א נספח
 רום השרוןמועצה אזורית דתחום  מתקני הצללה ב  לאספקת והתקנת

 

  
 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ 
 

 , .א.ג.נ
 

  כל   על,  הצעות  הגשת ל  מנה בהז  המפורטים  לתנאים  ומחויבים  מסכימים,  מ"הח  אנו .1

נספח  ,  בכתב  לעת  מעת  בהם  כורעיי ש  שינויים  או/ ו  עדכונים  לרבות,  נספחיה ולרבות, 

  והעתידים "(  המכרז  מסמכי"  -  דביח  הנקראים )  יטוחים" המצורף לחוזה "אישור לקיום ב

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

   .זו הצעתנו  מתנאי כחלק, בה הנזכרים מכיםהמס  לכ  על החתומה

  שלפיה   טההשי  את   הבנו  כי,  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  ו ראנק  יכ  בזה   מצהירים  הננו .2

ו הז ית תיבחן  ההצעה  הנדרשות  במכרז  וכהקבע  הביטוח  דרישות  את  ובדקנו  קראנו   ,

לחוזה, כנספח  שצורף  ביטוחים  לקיום  באישור    םהאחרי  הגורמים  כל  וכן  כאמור 

  נו א  ן כ.  וצעתנ ה  את  ביססנו  לכך  ובהתאם  וביצועה  העבודה  עלויות  על   םפיעיהמש

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

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

  באופן  המכרז  נשוא עבודהה  ועלביצ  והיכולת  הניסיון,  הידע ברשותנו כי בזה  מצהירים אנו .3

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

 . הנדרש הזמנים ללוח ובהתאם המכרז  מכיבמס כמפורט הכל, המכרז נשוא  ודה העב

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

ה  היתר,בין  ,  ניםמות של  התקציביות  בכ  חברהביכולותיה  רשאית,  עתשתהא  טל  לב   ,ל 

 .ו/או את כולן, לפי שיקול דעתהחלק מהעבודות 

ואנו מסכימים לכך כי .5 אינה מתחייבת למסור לנו, אם נזכה, עבודות    ברהחה  הובהר לנו 

ת  בלעדישייקבע    וכי העבודות תתבצענה בהתאם לצורך   ,בהיקף מסוים, או עבודות בכלל

   . , מעת לעתי החברהע"

ענו  שהצ  בסכום  המכרז  מסמכי  כלב  תרטווהמפ   העבודות  את  לבצע  מתחייבים  הננו .6

  להנחת   האמורות  ודותבהע  את  לסיים  או/ו  לבצע  עצמנו  על  מקבלים  ננווה,  זו  בהצעתנו

 . הנדרש הזמנים ובלוח  הגמורה דעתכם

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

 . ועתנהצ ל ש היכלש בדרך ידכם  על קיבול להוות כדי

 ומחייבת  בתוקף ועומדת  תיקון או  נוי יש, יטוללב ניתנת  אינה ,  זרתחו  בלתי היא זו  הצעתנו  .8

 האחרון כמפורט בהזמנה להציע הצעות.    ליום עד אותנו 
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, בה  המפורטים   נאיםהת  ויהי,  ונתקבלה  נבחרה  הצעתנו  כי  בכתב  הודעתכם  קבלת   עם  מיד .9

 .לעיל 7את מבלי לגרוע מהאמור בסעיף וז  ,נות או בהמחיי הסכםבבחינת , נספחיה  כל על

 

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

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

  של  נוסף  ותק ע  ל כ  ועל  החוזה   על  לחתום   כן  וכמו,  ספים ככל שיידרשו על ידכםם נומסמכי

 .ידכם  על  כן לעשות  דרשינ אם,  המכרז מסמכי

 

  בתנאי   כמבואר  לתוקף  החוזה  תלכניס   בכפוףו,  תתקבל  הצעתנו  אם  כי  מתחייבים  אנו .11

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

 . ידכם על  נתןישי

ו/או  כי  לכך  מודעים  הננו לשיקול דעתה המוחלט של   עבודהה  תתחלה  צו  ההזמנה  נתון 

  העבודות   צועיבב  להתחיל   ערוכים  נהיה   אנו   כי  מצהיריםאנו  ו   תאם לצרכיה רה ובה החב

 .בהתאם

 

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

 . עותציע הבהזמנה להצ הנקוב   בסכום, הצעות להגשת בהזמנה כנדרש דתכםלפקו

 במסמכי המכרז  כאמור   מהתחייבויותינו  חייבותהת  נפר   אם  כי   לנו  ידוע   כי   מצהירים   ננוה

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

  הטרחה,  הנזקים  על  מראש  ומוערך  בוע ק  צויכפי  הבנקאית   הערבות  סכום  את  לחלט

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

 . המכרז ניהול

 

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

 .במכרז ההזוכ   ודותא  הודעתכם  קבלת  למועד עד  לאחרים הצעתנו  פרטי  לוייג  את ולמנוע

 

הקבוע  .14 והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  בהצעתנו  הסמכמות  מוגשת  י  בשמו  תאגיד 

אנו רשאים לח כ  תום עלההצעה,  פי  על  כל מניעה  ואין  בשם התאגיד,  זו  דין או  הצעה  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 

כנגד בעלי  ים כנגדנו ו/או  ים ועומדלהליכים משפטיים ו/או מנהליים ו/או פליליים התלוי

נושאי משרה    / ע"י    /השליטה  הליכים כאמור שהוגשו  ו/או  לפי העניין, במציע  שותפים, 

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

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

ידוע לנו כי מדובר במסמכים    פקת דו"ח/ות מעין זה / אלה. עודהכרוכות בגין ה  העלויות

בהם  עיון  לדרוש  הזכות  לעמוד  עשויה  במכרז  וליתר המציעים  כחלק מההצעה  שייחשבו 

בכפוף לכל דין, כאשר בכל מקרה לועדת המכרזים תהא הזכות המלאה להתייחס לתוכן  
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 מה וחותמת( ות מורשה/י חתיתי והבנתי: _____________________)חתימה /קרא

ול בהחלטותיה  אלה  ממסמכים  תעמוד  העולה  כנגא  טענה  כל  מסירת  לנו  בשל  החברה  ד 

 מסמכים אלה למציע שיבקש לעיין במסמכי הצעתנו.  ההחלטה ו/או 

 

 

 , רב בכבוד 
 
 

      
 הקבלן        

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

 

 

 

 

 

 

       : הקבלן םש

 

         :החתימה מורשי שמות

 

        

 

        :תובתכ

 

       : טלפון' מס

 

       : פקס' מס

 

         :מורשה עוסק מספר

 

 ______________________ ___  כתובת דוא"ל:  

 

       תאגיד את לחייב וסמכיםמה  החתימה מורשי שמות לעניין ח"רו  או ד" עו  אישור לצרף  יש: רההע* 
 .בחתימתם ע המצי    
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 מה וחותמת( ות מורשה/י חתיתי והבנתי: _____________________)חתימה /קרא

 
   קרבה דרבדבר הע תצהיר -ב'  נספח

 

להצהיר   עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  ________________ת.ז.______________,  הח"מ  אני 

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

 

משמשנא _______/י  המציע  אצל   __________ כ  שהגיש/ה    _________ת  "המציע"(,  )להלן: 

)להלן:  שפרסמה החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ    2/2022ספר  מ  הצעה למכרז פומבי

והתקנת"החברה"(   ב  לאספקת  הצללה  אם  תחומתקני  השרוןזמועצה  דרום  )להלן:    ורית 

 מו ובעבורו. זה בש מטעמו תצהיר  "המכרז"(, ומוסמך/ת ליתן

  מהצעת המציע למכרזוכחלק בלתי נפרד  הזה בתמיכ הנני עושה תצהיר. 

 יר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:הנני מצה 

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

( למציע  אין   / יש  החברה  את  דירקטוריון  בן  המיותרמחק  ה(:  הורי  זוג,  ורה, 

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

 "קרוב"(.  -ם ואף לא סוכן או שותף" )"להלן זוג

2. ( אין   / יש  מוגשת ההצעה  ואשר באמצעותו  שבשליטת המציע  את    מחקבתאגיד 

ברהמיות הורה,  זוגו,  בן  לרבות  מועצה,  חבר  מאלה:  לאחד  את  (  בת,  או  או  ן 

אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד    10לה על  ת, וכן סוכן או שותף, חלק העואחו

לע מה של  מנויים  במקרה  רק  )ימולא  אחראי.  עובד  או  כמנהל  בתאגיד  מכהן  יל 

 מציע שהינו תאגיד(.  

3. ( למציע  המיותיש/אין  את  כרמחק  קרוב  ו/או  ה(  במועצה  העובד  לעיל  גדרתו 

 בחברה. 

 משפחתית    הלנו קרב   לפסול את הצעתי אם יתברר שיש   רשאית  י החברה תהיה ידוע לנו כ

 ונה. הרה לא נככאמור לעיל, או אם מסרתי הצ

  .זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת 

             ____________ 

 תימה ח                                    

 ראישו

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

נ _____________________ שהזהרתיו/ה /שאו_____,  ולאחר  ת.ז.___________,  כי    ת 

יעשה/  על לא  באם  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהא/תהא  וכי  האמת  את  להצהיר  יו/ה 

 ה לעיל וחתם/ה עליו בפני. /ו וכן תצהירתעשה כן, אישר /ה בפניי את ת

 

  _______________ 

 ת עו"ד וחותמ  חתימה         
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 מה וחותמת( ות מורשה/י חתיתי והבנתי: _____________________)חתימה /קרא

    זבות למכרנוסח ער - ג'  נספח
 

 לכבוד
 )להלן: "החברה הכלכלית"(  "מון בעלפיתוח דרום השר החברה הכלכלית

        

 אוטונומית ערבות בנקאית כתב ון: הנד 
מתקני הצללה   לאספקת והתקנת ת ו להציע הצעהזמנה   - 2/   2202מס' פומבי  מכרז 

 זורית דרום השרוןמועצה אתחום ב
   

 

פי    __________________בעל  מסקשת  מז,  )להלן:  ה'   ______________ ח.פ.:   / ה 

איםהמבקש" ב "(  ערבים  של  נו  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  במילים:  ו)   10,000זה 

אלפ השתתפותש"ח  (יםעשרת  עם  בקשר  וזאת  שבנ  ם,  )ל במכרז  "המכרז"( דון  הלן: 

                   רז. ולהבטחת מילוי תנאי המכ

 

כם דרישתמ  ימים  14תוך  הנ"ל    ים עד לסך מסכו  ם אוחייבים לשלם לכם כל סכותאנו מ

שתגיעהראשונה   עליכם    בכתב  להטיל  מבלי  כלשהי  אלינו,  את  חובה  לנמק  או  לבסס 

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

כם טענת הגנה כלשהי  יון כלפ בכל דרך אחרת ומבלי לטעבתביעה משפטית או    יםהמבקש

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  יםלמבקש  דלעמוולה שיכ

  

רוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר  ם לדירשאי  אתם תהיו

י שסך דרישותיכם לא  , בתנא הנ"ל בלבדדרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום 

 הנ"ל.  יעלה על הסך הכולל

 

 ל.  ולביט תנת  בלתי תלויה ולא ני   ,זרתובלתי ח ערבות זו הינה 

 

    .27.6.2022ם  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו

 

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

 ות.  ל הערבף תוקפה שהבנקאית כל עוד לא חל

 

 מבוטלת.  לאחר מועד זה ערבותנו זו בטלה ו

 

   להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ת ה ניתנערבות זו אינ 

        
 

 _______ בנק ____     תאריך: _______________ 
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 מה וחותמת( ות מורשה/י חתיתי והבנתי: _____________________)חתימה /קרא

    שבוצעו ע"י המציע פרויקטים רשימת  - ד' נספח 

 ( , במידת הצורך)ניתן להוסיף עמודים נוספים

 

ם  מיקו /שם  

 יקט:הפרו

היקף כספי )לא כולל   שם המזמין: 

 מע"מ(:

  חודש ושנת התחלה,

 סיום  וחודש ושנת

1 .  

 

   

2.   

 

   

3 .  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

7.  

 

   

8.  

 

   

9.  

 

   

10.  

 

   

 

 ים ץ/ פרטי ממלי

 דוא"ל  טלפון  שם ותפקיד
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 מה וחותמת( ות מורשה/י חתיתי והבנתי: _____________________)חתימה /קרא

    וןרואה חשב אישור - '  ה  נספח
 

 

 

 כבוד ל

 החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ  

  

 

   .,  נ.א.ג

 

  מתקני פקת והתקנתלאסהצעות  לקבלת  נה הזמ 2/2022ומבי מספר מכרז פהנדון: 
 מועצה אזורית דרום השרון  תחוםהצללה ב

 

 

וכרוא  ___________ ה/לבקשתכם  של  החשבון  )להלן:    ___________________________י 

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

 

רכיב  המציע  הכנסות   מהשניות  עבוד מ ע"מ(  המ)ללא  אחת  בכל  הצללה  מתקני  ,  2019ם  התקנת 

 לפחות.   ,ש"חליון( ימ)   1,000,000 סך שלעמדה על   2021 -ו  2020

 

 

 

   

 רו"ח חתימתושם   תאריך
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 מה וחותמת( ות מורשה/י חתיתי והבנתי: _____________________)חתימה /קרא

 
 מוגבלות  עם  , ייצוג הולם לאנשיםתצהיר בדבר העסקת עובדים זרים - 'וח פנס

 ןדי ובדבר שכר מינימום כ

   1976 -עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו חוק לפי 

 

________________ת.ז.______________ הח"מ  כי  אני  שהוזהרתי  לאחר  להצהיר  ,  עלי 

 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:  ם לאעים בחוק באנשים הקבו האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו

 

 

משמש _______  ת/ אני  ) ___כ   ________________ המציע  "הלהאצל  שהגיש"(מציע לן:    ה/ , 

לאספקת    מ"בע  השרון   דרום  לפיתוח  הכלכלית  החברהשפרסמה    2/2022  מס'    פומבי  הצעה למכרז  

ב  והתקנת הצללה  דרוםתחום  מתקני  אזורית  ו"המכרז"הלן:  )ל  ןהשרו  מועצה  ליתן    ת/מוסמך(, 

 מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. 

 

 ז . מציע למכרהצעת המ זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד  שה תצהיר הנני עו 

 

  :בתצהיר זה 

 

זיקה" שנשלט   –  "בעל  ח  מי  הוא  המציע  אם  המציע.  ידי  אדם  בר  על  בעל    –בני  גם 

בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה א ה השליטה  תאגיד  או    מציע,צל 

בהרכ מאחראי  הדומה  מי  או  המציע,  של  לאלו  פעילותו  ובתחומי  בו 

 על תשלום שכר העבודה.ם המציע מטע

 

 : 1981 – ה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"אכהגדרת   –    "טה"שלי

לכוון את פעילותו של תאגיד,    -רים  אח  בין לבד ובין יחד עם  -"היכולת  

ממ רק  הנובעת  יכולת  שלתפקי  ילוילמעט  נושא  ד  או  משרה    דירקטור 

בתאגיד    דם כשולטאחר בתאגיד; מבלי לגרוע מכלליות האמור, יראו א

 לה:מאאם מתקיימת בו אחת 

מחז (1) מסויים  הוא  מסוג  יותר  או  מחצית  אמצעי  יק  השליטה  של 

 בתאגיד; 

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

לטות שענינן מכירה,  יטה בתאגיד או החי שלאמצע   ה של שענינן הנפק 

 ותי בהם;" שינוי מהאו חיסול של רוב עסקי התאגיד או 

 

 בזאת מצהיר  ל כ   הנני  עד  האחרי  ההצעומועד  להגשת  במכרז,ון  ז אנוכי    ת  בעל  יקה  וכל 

 ימה [ : מתאבמשבצת ה Xלמציע ]יש לסמן  

 



21 
 מה וחותמת( ות מורשה/י חתיתי והבנתי: _____________________)חתימה /קרא

 ה בחשון התשס"ג  ום כאחר י רו ללא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעב"

דין והבטחת תנאים  קה שלא כ, לפי חוק עובדים זרים )איסור העס2002באוקטובר    31  –

 ;  1987-ו לפי חוק שכר מינימום, התשמ"זו/א  1991 –שנ"א התהוגנים(, 

 

 שנע עבירות  משתי  ביותר  התשס"ג    ברוהורשענו  בחשון  כ"ה  יום  באוקטובר    31  –אחרי 

דין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  יסור העסקה שלא כם )אם זריובדי, לפי חוק ע 2002

ההצעות  ון להגשת  ד האחר וע,אך במ  1987-ינימום, התשמ"זוק שכר מו/או לפי ח   1991  –

 עד ההרשעה האחרונה ; לפחות ממובמכרז,   חלפה שנה אחת  

 
 מקיי סעיף    מיםאנו  הוראות  שוויוןל   9את  מוגבלות  חוק  עם  לאנשים  התשנ"חזכויות   ,-

1998 . 

 

 ירי אמת. כן תצהתוזהו שמי זו חתימתי ו

        ________ ____ 

 חתימה  

 

 

 

 אישור

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

נ ____________ ______________  כי  ת.ז.__________  ת/ושא,  שהזהרתיו/ה  ולאחר   ,_

יהא וכי  האמת  את  להצהיר  בחוק  ה/פויצ  תהא/עליו/ה  הקבועים  לא,  לעונשים    / יעשה   באם 

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

 

 

 _______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 מה וחותמת( ות מורשה/י חתיתי והבנתי: _____________________)חתימה /קרא

ם משפטיים או  ת ואי קיום הליכילילישעה פהעדר הר  דברתצהיר ב  - 'זנספח 

 ה בגין עבירה פלילית הליכי חקיר 

 ______ הח"מ  לאח_____________   __________ת.ז.אני  שהוזהרתי_,  להצהיר    ר  עלי  כי 

 בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:  עונשים הקבועיםצפוי/ה ל האמת וכי אהיה

,   להלן: "המציע"()_______________  יע _ל המצאצ_____  ___כ __________  ת/אני משמש

למכרז    שהגיש מ  "עב  שרוןה   דרום  לפיתוח  הכלכלית  החברה  שפרסמה  2/2022מס'  פומבי  הצעה 

והתקנת ב  לאספקת  הצללה  אזוריתמותחום  מתקני  השרוןדרו  עצה  (,  "המכרז"  )להלן:  ם 

 יר זה בשמו ובעבורו. ליתן מטעמו תצה  ת/ ומוסמך

 מציע למכרז.רד מהצעת הלק בלתי נפח בתמיכה וכעושה תצהיר זה הנני  .1

ו  ו/א  מנהליו ו  מבעלי השליטה שבו ו/א   אין על שם המציע,  ו/או על שם מיכי    ת/הנני מאשר .2

ההצעה,  מסמכי  רת  במסג  המוצגוות  לרבות הצ בדיו,  מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעו

  -"א  מ השבים התשהפלילי ותקנת    רכי מכרז בהתאם לחוק המרשםרישומים פליליים לצ

תים(, חוק מס קניה )סחורות ושירו ישום פלילי בנוגע לעבירות הבאות:   ]הכוונה לר   1981

; חוק  1975-ופקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, תשל"  נסה;מס הכ  דת; פקו1952–תשי"ב

ק  לחו   438עד    414-ו  393עד    383,  297עד    290; סעיפים  1978-תשל"ח   יקוח על המטבע,הפ

 . [1977-"זהעונשין, תשל

 יע  ו/או מי מבין המנויים לעיל  לא הורשעו בעבירה פלילית שיש , כי המצה/ הנני מצהיר .3

בעבירה או  קלון,  מירמה,  הכרולילית  פ  עימה  בעבירת  או  באלימות,  ועושק,   סחיטהכה 

דמו למועד האחרון להגשת וזאת בחמש השנים שקלחוק העונשין(,    וגניבה )פרק יאהונאה  

 צעות למכרז. הה

מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית    ידיעתי לא   , כי למיטבה/ני מצהירהנ .4

מ הליכים  עביראו  בגין  מהוייל פל  ותשפטיים  לעיל.מפורת  הליכי    טות  שמתנהלים  ככל 

ה  חקירה ו/או  גם במסמליכים משפטיים  פלילית  )ניתן  כלהלן  לפרטם  יש  נלווה כאמור    ך 

 (: שיצורף לתצהיר

______________ ________________________________________________ _ 

 

 

      _______________ 

 היר חתימת המצ                                                                                       

 עו"ד  אישור

 

___________הו  ביום  כי  לאשר  ______________   ה/פיע הריני  ה"ה  בפני  עו"ד,   __

נושא_ __________ להצהיר  ת.ז.____   ת/ ___,  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר   ,_______

  ה /כן, אישר  תעשה/באם לא יעשה  חוק,ועים ב קב לעונשים ה  ה/צפוי  תהא/את האמת וכי יהא 

 עליו בפני.    ה/לעיל וחתם ו/האת תוכן תצהיר בפניי

 _______________ 

 ה וחותמת עו"ד חתימ
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 מה וחותמת( ות מורשה/י חתיתי והבנתי: _____________________)חתימה /קרא

 מחירה צעת ה - 'ח חפסנ
 

 ודלכב

 מ "בע שרוןה דרום לפיתוח כלכליתה  החברה

 , א.ג.נ

מתקני הצללה  נת והתק   אספקת - 2202/2מס' פומבי  מכרז הנדון:  
 ורית דרום השרוןאזעצה מותחום ב

 
   __________,________________________ ציע(  שמו המלא של המת  )יש למלא אאני הח"מ  

מורשה/י  צעות  מבא  ____________________:  מס'  אחרת  פטיתמספר אישיות מש  /ת.ז./ח.פ.

של )  החתימה מלא:  ו/שפרטי תאגיד(    במקרה  שם  כלהלן:  ת______ הם  .ז.  _____________, 

שם __________  ; _____________מלא  ____   :________________________ ת.ז.   ,  ,

 למכרז שבנדון כדלקמן:  הגיש הצעת מחירבזאת ל  ת/מתכבד

 

   רון יקובים במח ירי היחידה הנמוצעת על ידינו ביחס למחדה ההאחיההנחה

לפני מע"מ,   ,__  __  הינה:  %  __  __.  ,מסמכי המכרזל  3המפורט במסמך  

כו כ ללוהיא  את  הכרוכותת  ההוצאות  השבמת  ל  ללא  ן  המכרז,  נשוא  ירותים 

, עד  בספרות ברורות וקריאותודות המסומנות  יש למלא את העמ)יוצא מהכלל.  

   .(ספרות אחרי הנקודה העשרונית  2

 

מאשריא ומצ נו  בזאם  מוג  ת הירים  שלעיל  הצעתנו  בדיקה  כי  שערכנו  לאחר  שת 

צעתנו  שת הכליים הכרוכים בהג ם והכליירה ויסודית של כלל ההיבטים המקצועזהי

יינו ובדקנו  כלית, ולאחר שעמון וכדאיות כלהיבטי מירכב,  למכרז, לרבות כח אדם,  

 .רתבלתי חוזאת תנאי ומועדי התשלום, ואנו נותנים להם הסכמתנו ה

 

 י על החתום:תולראיה בא

  

 _ _______________:המציעחותמת וחתימת _____        ___________  תאריך:

 
 עו"ד  וראיש

לאש כיהריני  ___________הופיע/ה  ר  ________  ו/ביום  עו"ד,בפני  ה"ה    ________ 

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

 .מחיר זוהצעת טופס בפני על  ו/ה/ וחתם , ______ ________ 

 _______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 


