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 תנאי המכרז – ותהצע להגיש הזמנה 

 ההתקשרות מטרת .1

לצורך ביצוע עבודות מעוניינת להתקשר בהסכם "( המזמיןו/או " רשות"" –)להלן  יבנהעיריית  .1.1
 לייצורתכנון, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית ותחזוקה של מתקנים סולאריים 

 –)להלן  קו"ט 100בהסדרה תעריפית עבור גגות עד ( PVוולטאית ) -פוטו בטכנולוגיה חשמל
, על גגות קו"ט 1,515,בהספק מצטבר של "(המתקן" או "המערכת הסולארית" או "המערכת"

מוסדות חינוך ו/או מבני ציבור ו/או באתרים ו/או בנכסים אשר הינה בעלת זכויות בהם, וכן אתרים 
 או"הנכסים"  או"המקרקעין"  -)להלן  לרשימה, מעת לעת רשותנוספים אשר תוסיף ה

 –חשמל )להלן  ציבוריים לשירותים בהחלטת הרשות שנקבעה מכסהל (, בהתאם"האתרים"
ועתידיות,  קיימות – בנושא הנוספות ולהחלטותיה 28/10/2018מיום  549מס'  "( בישיבההרשות"

 אמות"-ו "המכסה"" או ההסדרה" –להלן (הרשות  שקבעה המידה וכן בהתאם לאמותככל שיהיו, 
ההתקשרות והנספחים המצורפים  ם, הסכמכרז זההכל בהתאם לתנאי ו .", בהתאמה(המידה
 .אליהם

לקבוע את האתרים שלגביהם יתבקש המציע ליתן את  רשותה בלי לגרוע מהאמור ומסמכותה שלמ .1.2
לפי מכרז זה, להלן רשימת האתרים שלגביהם נדרשים  רשותשירותיו, ומכל זכות אחרת של ה

. למען הסר ספק, הערכות ההספק שירותי תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות סולאריות
ואין בהן  בלבדאומדן ספח הטכני, הינן בגדר או בסקר הגגות המצורף בנ המצוינות בטבלה שלהלן,

למימוש הקמת המערכת בכלל באיזה מן האתרים או בהספק המצוין בטבלה.  רשותכדי לחייב את ה
 :הספק זה יכול שישתנה כך שיפחת או יגדל מהרשום בטבלה

 הערכת הספק מותקן בקו"ט שם האתר מס"ד
 הערות

 40 אגף חינוך 1
 

 40 אגף שפע 2
 

 100 אולפנה לבנות 3
 

 130 בית ספר אורן 4
 קיימת מערכת ישנה

 80 בית ספר אינשטיין )דוגית( 5
 

 120 בית ספר אלון 6
 קיימת מערכת ישנה

 30 בית ספר אקולוגי יצחק שמיר 7
 

 120 בית ספר ביאליק 8
 

 130 בית ספר יצחק רבין 9
 

 80 בית ספר פרדס 10
 

 80 בית ספר פרדס צפוני 11
 

 40 לשכת הרווחה 12
 

 130 מרכז הספורט הישן 13
 

 130 מרכז הפיס דוגית 14
נדרשת קונסטרוקציה 

 ייחודית

 40 מרכז יום לקשיש 15
 

 70 מתנס גרמנוב 16
 

 80 מתנס ליפקין שחק 17
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 35 מתנס מרגלית 18
 

 40 מתנס נאות שזר 19
 

  1,515                 סיכום    
 

 

 ובפרט, ובנספחיו במכרז להלן המפורטים אלו הם הזוכה את המחייבים השירותים כי בזאת ובהרמ
 .ובמפרט ההתקשרות בהסכם

לקרוא בעיון את כל חלקי המכרז, לרבות תנאי הסף והמסמכים הנדרשים להגשה, וכן להקפיד  יש .1.3
 על ביצוע מדוקדק של כל ההנחיות וההוראות. 

שדרות בית העיריה,  העיריה, בכתובת,במשרדי במחלקת המכרזים, את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .1.4

  .13/03/18מתאריך  ש"ח 000,2תמורת  ,בשעות העבודה הרגילות, 30דואני 

 זמניםהלוחות  .2
 ריכוז לוחות זמנים להליכי המכרז: .2.1

 

 תאריך ושעה נושא
  11:00בשעה  25/03/19 סיור קבלנים
 23:59בשעה  01/04/19 לתיבת האי מייל המצ"במועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 12:00בשעה  15/04/19 ולפתיחת מעטפות לתיבת המכרזיםבאופן ידני מועד אחרון להגשת הצעות 
 30/09/19 ש"ח 100,000בגובה  המכרזתוקף ערבות 

 התאריכים קובעים, המכרז בגוף המופיעים תאריכים לבין אלה תאריכים בין סתירה של במקרה .2.2
 .זו בטבלה

 .זה במכרז שנקבע מועד כל לשנות או לדחות זכותו על שומר המזמין .2.3

 
 שאלות הבהרה .3

 לוחות בטבלת הקבוע למועד עד בלבדWORD  קובץבובקשות להבהרות יש לשלוח בכתב,  שאלות .3.1
 לכתובת האי מייל:בכתובת דואר האלקטרוני הבאה:  12:00בשעה   שלעיל הזמנים

Adi@svivot.pro  

 יובהר. שאלות הבהרה" - 10/2019"מכרז פומבי מס' הדואר האלקטרוני תופיע הכותרת:  בכותרת .3.2
 .זה מועד לאחר שיתקבלו שאלות  תיעננה לא כי

 לטבלה בהתאם, בנספח/או ו במפרט/או ו במכרז הסעיף למספר בשאלותיונדרש להתייחס  המציע .3.3
  :הבאה

במכרז/ במפרט/  מס' סעיף פרק מס' סידורי
 בנספח 

 פירוט השאלה עמוד

      

 .המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק מהוות ואלו, אותו מחייבות המזמין ידי על בכתבתשובות שניתנו  רק .3.4

 כשהוא ,המציעים לכלל, המזמין ידי על שניתנו הבהרות של תדפיס להצעתם לצרף המציעים על .3.5
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 .המציע של החתימה מורשי ידי על חתום
 

 הגדרות .4

 והמשמעות בצדן המחייבות בתנאי המכרז וההסכם, כדלהלן:ההגדרות  להלן

" המזמין" או "רשותה"
– 

  . יבנהעיריית 

 ה זו לקבלת הצעות, על כל נספחיה והבהרותיה.הזמנ –" המכרז"

" הזוכה" או "הספק"
 –" נותן השירותאו "

עמו הסכם התקשרות לאספקת  מציע שזכה במכרז ונחתם
 השירותים על פי מכרז זה.

 "הסכם ההתקשרות"
 – "ההסכם"או 

 הסכם שייחתם בין הזוכה למזמין, על פי האמור במכרז זה.

 .ובמפרטהשירותים המפורטים במכרז  -" השירותים"

  -" ישראל"

 סף נאית .5

 :במצטבר, הסף הבאיםתנאי  בכלהמציע נדרש לעמוד 

 .הרלוונטי הרשמי במרשם כדין רשום תאגיד הוא המציע .5.1

 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע את תעודת רישום התאגיד המציע במרשם הרלוונטי.

 .כרזמרכש את מסמכי ה המציע .5.2

 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע קבלת על רכישת מסמכי המכרז.

 .להלן 8סעיף , בהתאם להוראות המציע השתתף בסיור הקבלנים  .5.3

 160בפנקס רשם הקבלנים בסיווג קבוצה א' ענף  רשום חשמל קבלן,  הנו שלו משנה, או קבלן המציע .5.4
 את מאשרה המשנה קבלןהצהרת  יציג המציע(. סולארית אנרגיה מתקני( 191ו/או קבוצה א' ענף 

 . למכרזנספח טו' , בנוסח המצורף כזה מכרז לצורך התקשרותם

בתנאי סף זה, יצרף המציע את תעודת קבלן כאמור בתוקף כאמור על שמו ו/או על להוכחת עמידתו 
 שם קבלן המשנה.

ועד למועד הגשת הצעתו,  2011שנים, במהלך התקופה המתחילה משנת  3 במשך, ניסיון מוכחמציע ל .5.5
 בשני התחומים הבאים במצטבר:

בהיקף  ראשי מבצע, כקבלן, בישראל סולאריים על גגות תכנון, הקמה והפעלה של מתקנים .1
קילוואט  50מתקנים בהספק של  10קילוואט לפחות, מתוכם לפחות  4,000מצטבר של 

 כל אחד;ל לפחות

קילוואט לפחות  2,000של  מצטבר, בהיקף בישראל גגותל ע תחזוקת מתקנים סולאריים .2
 כל אחד.ל לפחותקילוואט  50מתקנים בהספק של  10ומתוכם לפחות 
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 למכרז זה. נספח ג'במסגרת ניסיונו כאמור בתנאי סף זה, יציג המציע את להוכחת עמידתו 

המציע ובין אם כקבלני משנה של  כעובדי, בין  אם עבודה צוותמפעיל ומציע לצורך מכרז זה  המציע 5.6
 :אלה את היתר בין הכוללהמציע, 

קבלן חשמל הרשום בפנקס רשם הקבלנים בסיווג קבוצה א'  "קבלן חשמל"  .1
ו/או הרשום בפנקס רשם הקבלנים  3סיווג כספי  160ענף 

אנרגיה סולארית( סיווג  מתקני( 191א' ענף  קבוצהבסיווג 
הקמת מערכות סולאריות בהיקף מצטבר ב, בעל ניסיון 3כספי 

מתקנים בהספק  10קילוואט לפחות, מתוכם לפחות  2,000של 
 כל אחד.ל לפחותקילוואט  50של 

שנים לפחות בניהול  3מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיון של  "מנהל פרויקט"  .2
פרויקטים סולאריים. בעל תואר מהנדס או הנדסאי  5והובלת 

 תואר כלטעם משרד הכלכלה, או מנהל עבודה מ תאו הכשר
 ממוסד, הבנייה או הניהול מתחום, אחר רלוונטי אקדמי
 . גבוהה להשכלה רשותה ידי על המוכר ישראלי

מהנדס רשום בפנקס המהנדסים של משרד הכלכלה, בעל  "מהנדס חשמל"   .3
שנים לפחות,  5רישיון תקף, בעל ותק בתחום תכנון חשמל של 

 חשמלי הספקפרויקטים ב 2עם ניסיון בתכנון ופיקוח על 
 .לפחות קילוואט 2,000 של מצטבר

 דרגה ראשי חשמלאי אולפחות,  200 דרגה מוסמךחשמלאי  "חשמלאי"  .4
שנים  5, בעל תעודה ורישיון בתוקף, בעל ותק של לפחות 300

החשמל לרבות הקמת מערכות בהיקף  עבודותלפחות בתחום 
בתכנון  מוכח נסיון בעל וכןקילוואט לפחות,  1,000של  מצטבר

הנדרשות להקמת מערכות  ופיקוח על עבודות החשמל
 סולאריות.

"מהנדס  .5
 " קונסטרוקציה

 בעלמהנדס רשום בפנקס המהנדסים של משרד הכלכלה, 
שנים  5רישיון תקף, בעל ותק בתחום תכנון קונסטרוקציות של 

 הספקפרויקטים ב 3ופיקוח על לפחות עם ניסיון בתכנון 
 .לפחות קילוואט 2,000 של מצטבר חשמלי

שנים לפחות בייעוץ  2ממונה הבטיחות יהיה בעל ותק של  "ממונה בטיחות"  .6
 הספקהמערכות הסולאריות, ב בתחוםבטיחות לעבודות 

 .לפחות קילוואט 1,000 של מצטבר חשמלי

צוות העבודה כמפורט לעיל ו/או הסכמים המעידים על המציע להציג אישור רו"ח על העסקת חברי 
נספח , בנוסח המצורף כעל התקשרות בין המציע לבין חברי צוות העבודה אשר מהווים קבלן משנה

 .למכרזטו' 

 נספח ג'להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יציג המציע את פרטי חברי צוות העבודה כאמור במסגרת 
 למכרז זה.

בקרה, מעקב וניטור של תוצאות והספקי  הכולל תפעול ושירות עצמאי מערך הנדסה,מקיים  המציע 5.7
המערכת הסולארית, באמצעות אנשי מקצוע, מומחים ויועצים בעלי הכישורים המתאימים, 

מעביד  –והניסיון הנדרש לביצוע העבודות כמפורט להלן, עמם קשור המציע, בין אם ביחסי עובד 
 :אלה היתר בין ייכללו המערך במסגרתובין אם כקבלני משנה. 

 2,000מערכות סולאריות לפחות בהספק מצטבר של  5בעל נסיון מוכח בניטור  – ניטור מבצע .1
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 קילוואט לפחות.

לפחות, בעל  300לפחות, או חשמלאי ראשי דרגה  200 דרגה מוסמךחשמלאי  – חשמלאי .2
ת תחזוק לרבות החשמל עבודותשנים לפחות בתחום  5תעודה ורישיון בתוקף, בעל ותק של 

 קילוואט לפחות. 1,000של  מצטברמערכות בהיקף 

רישיון  בעלמהנדס רשום בפנקס המהנדסים של משרד הכלכלה,  - קונסטרוקציה מהנדס .3
 שנים לפחות. 5תקף, בעל ותק בתחום תכנון קונסטרוקציות של 

מפורט לעיל כמערך הנדסה, תפעול ושירות עצמאי על המציע להציג אישור רו"ח על העסקת חברי 
מערך הנדסה, תפעול ושירות עצמאי ו/או הסכמים המעידים על התקשרות בין המציע לבין חברי 

 .למכרזנספח טו' , בנוסח המצורף כאשר מהווים קבלן משנה

מערך הנדסה, תפעול ושירות עצמאי להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יציג המציע את פרטי חברי 
 למכרז זה. נספח ג'כאמור במסגרת 

 :, הכוללתפיננסית מוכחת איתנותבעל  המציע 5.8

מיליון שקלים חדשים(  שמונה)במילים:  ₪ 000,0008,של לפחות  מחזור הכנסות שנתי .1
הנובע מפעילותו בתחום באנרגיה  8201-2014השנים לפחות שלוש מתוך בשנה, ב

)במילים: מיליון שקלים חדשים( נכון  ₪ 1,000,000-שלא יפחת מ הון עצמי, וכן הסולארית
 . 31/12/2017ליום 

המציע אינו נמצא, נכון למועד הגשת הצעתו בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת  .2
/או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות ורגל 

הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו פירעון, הדו"חות 
 עיקולים מהותיים.

 למכרז זה. נספח ד'להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע הצהרת רו"ח חתומה בנוסח 

 , כנדרש במכרז זה, עם הגשת ההצעה. מכרז ערבותהגיש  המציע 5.9

 למכרז זה. בנספח ז'ערבות מכרז בנוסח הקבוע להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע 
 

 אישורים ומסמכים נדרשים 6

 המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:  על

את כלל מסמכי המכרז ונספחיו, לרבות הצהרת המציע, הצעת המציע וההסכם ולרבות כל מסמכי  6.1
לכלל המציעים, חתומים על ידי המציע  רשותההבהרות ופרוטוקול סיור הקבלנים שתפרסם ה

 .בחתימת מורשי החתימה מטעם המציע וחותמת המציע בתחתית כל עמוד

 לעיל. 5את כלל המסמכים כמפורט בפרק  6.2

 המצורף בנוסח, דין עורך ידי על ומאושר, המציע של החתימה מורשי ידי על חתום, מלא הצעה טופס 6.3
, לצורך נדרש להגישו במצורף לטופס ההצעה כי שצוין נוסף אישור כל לרבות. (נספח ג') למכרז

 הוכחת עמידתו המלאה של המציע בתנאי הסף.

 .הרלוונטי הרשמי במרשם, ישראל במדינת כדין הרשום תאגיד הנו המציע כי המעידים מסמכים 6.4

 .דים(נסח חברה/שותפות עדכני )ניתן להפקה באתר רשות התאגי 6.5



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 פקודת פי על חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד, מס יועץ או חשבון רואה, מורשה פקיד אישור 6.6
 לדווח נוהג ושהוא מלנהלם פטור שהוא או 1975-"ותשל, מוסף ערך מס וחוק[ חדש]נוסח  הכנסה מס

 חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מוסף ערך מס למנהל מדווח וכן הכנסותיו על שומה לפקיד
 .מוסף ערך מס

 שם המציע.תעודת עוסק מורשה על  6.7

 רגל פשיטת בהליכי נמצא אינו והוא המציע נגד תביעות מתנהלות לא כי המעיד/ עו"ד אישור רו"ח  6.8
 .(נספח ה', בנוסח המצורף למכרז )במכרז שיזכה ככל לפגוע בתפקודו עלולים אשר פירוק ו/או

 (.נספח ט'הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות למציע שהוא תאגיד ) 6.9

"י עפ, דין עורך ידי על מאושר, מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי הרשעות העדר בדבר תצהיר 6.10
 .(נספח י'מכרז )ל המצורף בנוסח 1976-"והתשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק

 .(נספח יא') למכרז המצורף בנוסח עובדים זכויות שמירת בדבר שליטה ובעלי מציע תצהיר 6.11

 (.נספח טו'קשור המציע לצורך מכרז זה, בנוסח המצורף למכרז ) של כל קבלן משנה עימו תצהיר 6.12

רשאי לבקש כל נתון או מסמך נוסף, גם לאחר הגשת ההצעות, לצורך בחינת עמידת המציע  המזמין 6.13
 בתנאי הסף ו/או לצורך בחינת איכות ההצעה בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן. 

 להגשתכשלעצמם אינם חלק מתנאי הסף  זההאישורים והמסמכים הנדרשים בסעיף  כל כי יובהר 6.14
הצעה במכרז, אך אי הגשתם בכלל, לרבות לפי בקשת ועדת המכרזים, כמו גם מסמכים נוספים 

 להביא לפסילת הצעה. עלולה -שתבקש ועדת המכרזים לפי שיקול דעתה 

 רשימת תיוג מסמכים להגשהלהלן   6.15
  



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 סעיף המסמך הנדרש האם צורף?

 6.1 כלל מסמכי המכרז ונספחיו 

 5.2 קבלה על רכישת מסמכי המכרז 

 5.4 בענף החשמל תעודת קבלן רשום 

 2סעיף -נספח ג 

 הקמה ניסיון .ב
 ניסיון תחזוקה .ג

5.5 

 2סעיף -נספח ג 

 צוות עבודה .ג

5.6 

 5.8 נספח  ד' 

 5.9 נספח ז' 

 1סעיף -נספח ג 

 טופס הצעה .א

6.3 

 6.4 התאגדותתעודת  

 6.5 נסח חברה 

 6.6 אישור ניהול פנקסי ספרים 

 6.7 תעודת עוסק מורשה 

 6.8 אישור היעדר תביעות ממוניות 

 6.9 אישור בדבר היעדר הרשעות קודמות 

 6.10 זרים עובדים חוק לפי הרשעות העדר בדבר תצהיר 

 6.11 עובדים זכויות שמירת בדבר שליטה ובעלי מציע תצהיר 

 6.12 תצהיר של כל קבלן משנה עימו קשור המציע 

  



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 

 

 

 מכרז ערבות 7

 ישראלית ביטוח חברת של או בנקאי מוסד של מכרז לעיל, על המציע לצרף להצעתו ערבות כאמור 7.1
, 1981-"אתשמ)ביטוח(  פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק פי על הביטוח בענף לפעול רישיון בעלת
לפקודת המזמין. הערבות תהיה בלתי מותנית ואוטונומית בנוסח הרשום  "חש 100,000 שלבסך 

 למכרז.  ז'כנספח והמחייב, המצורף 

המזמין יהא רשאי לדרוש מן המציעים להאריך את  .9.20190.03עד ליום תהיה בתוקף  הערבות 7.2
ימים נוספים, על ידי מתן הודעה בכתב למציעים. נתן המזמין  60תוקפה של הערבות לתקופה של 

 הודעה כאמור, יגישו המציעים ערבות חדשה תוך שבעה ימים ממועד קבלת הודעת המזמין.

 כפיצוי, יחולט והוא זה מכרז במסגרת בהתחייבויותיו המציע לעמידת כבטוחה ישמש הערבות סכום 7.3
 מכרז במסגרת בהתחייבויותיו יעמוד לא/או ו מהצעתו הזוכה המציע בו יחזור אם, מראש מוסכם

 .דין כל"י עפ נוסף פיצוי/או ו סעד כל לתבוע המזמין של מזכותו לגרוע מבלי זאת, זה

 ועדת של החלטתה התקבלה בו מהמועד יום 30 תוך, הערבות לו תוחזר, במכרז המציע זכה לא 7.4
 .בנדון המכרזים

שלא צורפה אליה ערבות כנ"ל או שצורפה אליה ערבות שסכומה שונה מהנדרש תיפסל על  הצעה 7.5
 הסף.

 

 קבלנים סיור 8

בתאריך  שניביום סיור יתקיים ה להשתתפות במכרז. סף תנאיבסיור הקבלנים, הינה  השתתפות 8.1
 ., מחדר המליאהיבנה עירייתמשרדי בדיוק וייצא  11:00בשעה  25/03/19

רשאית, על פי שיקול דעתה  רשותלתחילת הסיור, תהיה הדקות 15 -מציע אשר יאחר בלמעלה מ 8.2
 המלא והבלעדי, שלא לאשר השתתפותו במכרז.

מציע שבחר, ביוזמתו, שלא לסייר באחד או יותר מהאתרים במסגרת סיור הקבלנים, יהיה מנוע  8.3
 והבלתי הכוללתמכל טענה ביחס להתחייבויותיו להקמת המתקנים ונותן בזה את הסכמתו המלאה, 

 , לכל התנאים המפורטים במסמך זה.מסוייגת

הבהרות והבקשות ל השאלותהמציעים מתבקשים ומוזמנים בזאת להעלות בסיור זה את כל  8.4
 דבר התמורה הכספית, אותן יש להעלות בכתב.בוהסברים הדרושים והנחוצים להם, למעט הבהרות 

בקשר לתנאי המכרז  רשותחייב לכל מידע ו/או התייחסות של המומובהר כי לא יהיה תוקף  מודגש 8.5
ו/או לכל עניין שהוא במהלך הסיור, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר למידע שהוצג 

לכלל  אלא אם היא באה לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב שתישלח ,בפניו ו/או בקשר לנכונותו
 . המציעים

 .סגרת מסמכי ההצעהפרוטוקול הסיור ישלח לכלל המציעים ויוגש חתום על ידי המציע במ 8.6

רשאית, אך אינה חייבת, לקיים סיור/ים נוסף/ים, והכל על פי שיקול דעתה  רשותכי ה מובהר 8.7
 הבלעדי. 

 



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 ופן הגשת ההצעה א 9

" או המשתתףההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה לעיל ולהלן: " 9.1
, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד"( כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, המציע"

 . למעט אם הוגדר במפורש אחרת

 על ומאומת חתום, מלא הצעה טופס: הכוללת בחוברת ערוכה, בעברית, בכתב תוגש המציע הצעת 9.2
 וכל, חתום הסכם, חתומות הצהרות, אישורים, מכרז ערבות: הכולל נספחים ופרק"ד/רו"ח, עו ידי

בכלל זה יצרף המציע את כל מסמכי המכרז  .להצעתו לצרףאו  למלא נדרש שהמציע אחר מסמך
הכוללים את תנאי המכרז ופנייה זו, את כל הנספחים הכוללים את הסכם ההתקשרות ואת מפרט 

 ההפעלה.

 לחתום, לעיל שצוינו ההגשה בעת הדרושים והמסמכים האישורים כל את בשלמות למלא המציע על 9.3
 של הרשמית בחותמת יוחתם, להצעה בנספחים לרבות, בהצעה עמוד כל. להצעתו ולצרפם עליהם
 .המציע מטעם חתימה מורשי וחתימת, המציע

 ערוכים, במכרז שנדרשו וההצהרות האישורים, הנספחים כל את המציע להצעת לצרף להקפיד יש 9.4
 של ההבהרה לשאלות המזמין תשובות לרבות, ההצעה במסגרת אותם ולרכז כנדרש וחתומים
 .המציע של חתימה מורשי ידי על חתומים, המציעים

 הוראות על להתנות או לגרוע או משלו הצעות או הסתייגויות או הערות להוסיף רשאי אינו המציע 9.5
 לפסילת עילה להוות עלול, ולחילופין הצעתו בבדיקת בחשבון יילקח לא הדבר, כן יעשה אם. המכרז
 .ההצעה

 והאישורים התנאים וכל בלבד משפטית אחת ישות, כי על ההצעה להיות מוגשת על ידי יודגש 9.6
 .משפטית ישות אותה של שמה על יהיו זה מכרז פי על הנדרשים

ההצעה פירושה כי המציע מצהיר כי הוא עומד בתנאי הסף המפורטים לעיל, הבין את מהות  הגשת 9.7
בדק השירות, הסכים לכל תנאי המכרז וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, 

את כל הנתונים, הפרטים והעובדות ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע או לא הבין תנאי 
 כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו. 

המעוניין להשתתף במכרז, ישלשל את ההצעה, על כל נספחיה והאסמכתאות,  כשהיא במעטפה  מציע 9.8
המכרז בלבד, לתיבת המכרזים המסומנת "תיבת מספר ו שם, סגורה ואטומה, שעליה יצוין חתומה

 בימים)אין לשלוח הצעה בדואר(,   30שדרות דואני , יבנהעיריית  בכתובת, רשותמכרזים" בבניין ה
 יוגשו בו, 15/04/19, ההצעה להגשת האחרון ליום פרט, וזאת 14:00 – 08:30ה' בין השעות -א'

   .בדיוק 0014: בשעה המעטפות

 /או כל פרט מזהה על גבי המעטפה. ואין לציין את שם המציע  9.9

 מכרזים מחלקת י"ע המעטפה תוחתםהמכרזים,  לתיבת המעטפה הכנסת בטרם כי לוודא יש 9.10
 .מסירה אישור קבלה ויתקבל ושעת תאריך עליה ייכתבו ,יבנהעריית ב

 .לפסילה עילה יהווה, ההצעה של ההגשה במועד איחור 9.11

 בצירוף סט אחד מקורי של הצעה בתוך מעטפת המכרז על כל נספחיה ואסמכותיה.  די 9.12

 שיקול לפי, לפסילה עילה תהווה חלקית הצעה הגשתעל המציע להגיש הצעתו לגבי כל סעיפי המכרז;  9.13
 .המכרזים ועדת של הבלעדי דעתה

הערה ו/או מחיקה  /אוומשמעי. כל שינוי ו/או תוספת -על המציע למלא את הצעתו באופן ברור וחד 9.14
ו/או כל פעולה אחרת שיעשו במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ו/או התניה ו/או בקשה לגביהם, 

 לאבין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים ובין אם באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

הוכן ע"י עלולים להביא לפסילת ההצעה. בכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שו בחשבון יילקחו
 , ללא כל שינוי, מחיקה, תוספת או הסתייגות.רשותה

רשאית לדרוש  רשותמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ה 9.15
מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו והמציע 

 מתחייב לשתף פעולה ולהמציא כל מסמך שיידרש.

 הצעת המחיר  10
תתייחס למחיר המלא, הכולל ובכתב ברור בטופס ההצעה תמולא על ידי המציע הצעת המחיר  10.1

 .להלן הצעת המחיר בנספח כמפורט, למעט סעיפים שיוחרגו בהצעת המחירוהסופי. 
על פי הסכם זה  ישא הקבלן בכל העלויות בגין קיום התחייבותיו לעיל האמור מבלי לגרוע מכלליות 10.2

וכן בכל מס ו/או היטל ו/או אגרה ו/או תשלום כלשהו שיחול בגין רכישת ו/או אספקת המתקנים 
ו/או הפעלתם כאמור בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין והתקנות הרלבנטיות,   ו/או הקמתם

כן תשלומים לרבות לפי כל דין כקבלן הקמה ו ולרבות תשלומים בגין ייבוא, תיווך, וכן בגין חובותי
למען הסר  .אשר יחול על המזמיןהיתר הפעלה, לחברת ו/או רשות החשמל בקשר עם המתקן לרבות 

ספק, הקבלן לא ישא בתשלומים, מסים, אגרות, היטלים, ותשלומי חובה אחרים קיימים או 
יטל עתידיים שאינם במסגרת התחייבויותיו לפי סעיף זה שלעיל .כמו כן יובהר כי הקבלן לא ישא בה

 היתר בניה למבנה, אשר יחולו באופן בלעדי על המזמין וישולמו על ידו .ו/או  השבחה
יתווסף להצעת המציע במועדי  כדיןבהצעת המציע אין לכלול מס ערך מוסף. מס ערך מוסף בערכו  10.3

 .תנאי המכרז והסכם ההתקשרותל בהתאםתשלומה, 
וסוג שהוא, מעבר למחירים שננקבו על  המציע שיזכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין 10.4

בכתב, ובהתאם להוראות  רשותהידו, למעט במקרה של ביצוע עבודות נוספות שאושרו מראש על ידי 
 ההסכם. 

 
 תבדיקת ההצעוהליך  11

  מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. ו/או מומחה ועדת המכרזים תהיה רשאית למנות צוות 11.1
לבקר בכל משרד, מפעל, מתקן או אתר, המוחזק או מופעל על ידי המציע,  רשאיתהמכרזים  ועדת 11.2

להתייעץ ולראיין, לקבל כל מידע, מסמך, תחשיב, תרשים, תוכנית, נתון, שרטוט, מודל, אישור, 
חוזה, הסכם, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב 

 או לטובין או לשירותים המוצעים. /צורה או דרך ביחס למציע וובין בע"פ ו/או בכל 
(, לפנות במהלך תהליך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם או אל תרשאית )אך לא חייב וועדהה 11.3

חלקם בדרישה להשלמת מסמך או מידע כלשהם, הדרושים לצורך בחינת ההצעה או בכדי לקבל 
 בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות.הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי 

לפי בכתב,  למתן מענה, או הבפני , להופיעלקיום פגישה ,ועדת המכרזים לדרישת יענה המציע 11.4
 .תקבעש זמן פרק תוךדרישתה ו

לא ניתן להסתמך על ניסיון חברות בנות ו/או קשורות ו/או לשם הוכחת ניסיון ויכולות המציע  11.5
 קשורים אחרים.אורגנים 

על בסיס מידע קיים או העולה מן  ,לקוחות אחריםאו  לפנות לאנשי קשר תרשאי וועדהיובהר, כי ה 11.6
על מנת להתרשם ממידת שביעות הרצון של לקוחות אלו מהשירותים שסופקו  ,ההצעה או מבדיקתה

 מוצע מטעמו.הצוות העל ידי המציע או איש להם 
ובכלל זה ההחלטה האם הניסיון שעליו  ההחלטה האם המציע עומד בדרישת הניסיון וההשכלה, 11.7

 נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.תנאי הסף הצביע המציע הוא ניסיון בהתאם ל
 :שלבי בדיקת ההצעות במכרז 11.8

 בדיקת עמידה בתנאי הסף: –א'  שלב 11.8.1
, שהתקבלו עד המועד האחרון להגשת הצעות, ההצעות כלהמכרזים תבדוק את  ועדת 11.8.1.1

 .פסללהי עלולה. הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הסף הסף בתנאי עמידתןל באשר
את קיומם של כל המסמכים הנדרשים במכרז זה, המכרזים  ועדת תבדוק, נוסףב 11.8.1.2

  .בתנאים העמידה להוכחת
 '.ב בשלב לבדיקה תעבור, הסף תנאי בכל עמדה אשר הצעה רק 11.8.1.3

 ניקוד  –ב'  שלב 11.8.2



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 רכיבי                         :הבאות המשקולות פי על הכוללהמכרזים תחשב את הציון  ועדת 11.8.2.1
 נקודות.  80 -העלות   רכיבינקודות ו 20 – האיכות

 :(מהציון הסופי %20 – נקודות 20) איכותניקוד  11.8.2.2

, ולניקוד ההצעות ינוקדו ביחס לרכיבי האיכות בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף זה
 שבצידן:

 נק'( 10) והפעלה הקמה בתכנון המציע נסיון

, כקבלן בישראל בתכנון, הקמה והפעלה של מתקנים סולאריים על גגותנסיון מוכח ככל שלמציע 
 ועד למועד הגשת ההצעה, בהיקפים הבאים, הניקוד יהיה אחד מאלה: 2011ז שנת מאראשי, 

 נקודות; 5   -קילוואט  10,000עד  4,000 .א
 נקודות; 8 -קילוואט 20,000ועד  10,000מעל  .ב
 נקודות. 10   -קילוואט  20,000מעל  .ג

  נק' 01עד ניתן לצבור "כ עבור רכיב זה סה

 נק'( 3) המציע ותק

מאז שנת  ,בישראל ראשי בתחום הקמת מערכות סולאריותכקבלן סיון נוספות יככל שלמציע שנות נ
 ועד למועד הגשת ההצעה, בהיקפים הבאים, הניקוד יהיה אחד מאלה: 2011

 נקודות; 1   -שנים  4עד  3 .א
 נקודות; 2   -שנים  6עד  4 .ב
 נקודות; 3  -שנים  6מעל  .ג

  'נק 3"כ עבור רכיב זה עד סה

 

 נק'( 3) בתחזוקה המציע סיוןינ

ז שנת מא, כקבלן ראשי, בישראל של מתקנים סולאריים על גגותחזוקה בתסיון מוכח ינככל שלמציע 
 הניקוד יהיה אחד מאלה:הבאים, המצטברים ועד למועד הגשת ההצעה, בהיקפים  2011

 נקודות; 1  -קילוואט  3,000עד  2,000 .א
 נקודות; 2    -קילווואט  5,000עד  3,000 .ב
 נקודות; 3  -קילוואט  5,000-למעלה מ .ג

  נק' 3סה"כ עבור רכיב זה עד 

 נק'( 4) המלצות והתרשמות ועדת המכרזים

 המערכות בתחום שירותים מתן לצורך, עימם התקשר המציע בלבד ממליצים שלושהיציין  המציע
 .הסולאריות

הן ממליצים בקשר לשם קבלת חוות דעת על המציע. רשאית ליצור קשר עם מי מהממליצים  רשותה
-1המזמין ידרג את ההמלצות )עם המציע והן ממליצים בקשר עם אנשי מקצוע המועסקים על ידו. 

 (, בין היתר, בהתאם לקריטריונים הבאים:10

   איכות ורמת השירות של המציע  .א
 איכות התקנות המערכות .ב



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

  הקפדה על ביטחון ובטיחות  .ג
 רמת שירות התחזוקה .ד
 איכות ואמינות המתקנים .ה
 עמידה במשימות ובלוחות זמנים .ו
 שביעות רצון כללית .ז

 תרשאי היהת רשותה, בכל תחום רשותל שירותים שנתן מציע ידי על וגשת שההצעה ככל, בנוסף
ו/או במקום  הממליצים לעיל 3 , זאת בנוסףמהמציע הלהוסיף ולנקד את שביעות הרצון הכללית של

מהמציע , תוכל להפחית מכלל  רשותבמקרה של שביעות רצון שלילית של ה . כמו כןאחד מהם
 נקודות. 4ניקוד ההצעה עד 

להביא בשיקוליה כל היבט רלוונטי ובכלל זה: איכות השירותים,  רשותבמסגרת זו רשאית ה
התחייבויות קודמות אחרות, הערכתה לגבי איתנותו הפיננסית, שמירה על לו"ז ובאמינות, עמידה ב
 ועוד.בטיחות בעבודה, 

  .נקודות 4 עד "כ ניתן לצבור עבור רכיב זהסה
 

 :(מהציון %80 – נקודות 80) ניקוד רכיבי העלות 11.8.2.3

 , כדלקמן:לאחר מתן הניקוד למציעים בגין רכיבי האיכות, תיבחנה הצעות המחיר של המציעים השונים

מובהר כי המציע יציע הצעת מחיר לכל סעיף וסעיף כמפורט בטבלה להלן ובהצעת המחיר המצ"ב 
 , בערכים שלא יעלו על מחיר המקסימום בכל סעיף.כנספח ו'

 

 

 
מס' רכיב 

בהצעת 

 מחיר

מחיר  

 מקסימום

₪ 

 

משקל 

הרכיב 

במחיר 

 המשוקלל

A.   ט שישולם למציע בגין תכנון, הקמה, קוהמחיר המלא לכל"

הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית של המערכות 

הסולאריות על גבי גגות בטון, עבור כלל האתרים הנכללים 

 כולל לאבמסמכי מכרז זה, כולל אגרות, מיסים וכיוצ"ב, 

 .נדרשים היתרים הוצאת

3,800 

85% 

B.   תוספת מחיר לממיר מסוגSolar Edge 180 5% 

C.  ובלבד ואילך השלישי מהסולם, סולם"א מ לכל המלא המחיר 

-מ יפחת לא הראשונים הסולמות שני של המצטבר שארכם

 אורך מטר 10

500 

2% 

D.  המלא לרכישת והתקנת מונה ושלושה משני זרם  המחיר

או ש"ע, לכל מבנה כמערכת מניה מקבילה  סאטקמתוצרת 

 "י חחלמערכת 

2,000 

1% 



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

E.  מדי קרינה, טמפ' פנל  הכוללת ,למבנה מטארולוגית מערכת

 וסביבה בלבד

5,000 

2% 

F.   ט לשנה שישולם למציע בגין אחזקה לקוהמחיר המלא"

, מהשנה השניה והלאה ותפעול של המערכות הסולאריות

 בשנית יובהר. כי מכרז זהל האתרים הנכללים במסמעבור כל

כי בגין תחזוקת השנה הראשונה מרגע החיבור, לא תשולם 

 כל תמורה

85 

5% 

 
 נוסחת קביעת הציון 11.8.2.4

בהתאם לנוסחה , תיקבע עלות הצעת המחיר משוקללתלצורך מתן ניקוד בגין הצעת המחיר, בשלב הראשון, 
 – הבאה

 %2%)+(E*1)+(D*%2*)+(C%5*)+(B(A*85%( +(F*5%)מחיר משוקלל =

 במקרה שבו המחיר מוצע עולה על מחיר המקסימום יהווה הדבר עילה לפסילת ההצעה.

 שקלול הציון 11.8.2.5
נקודות, וההצעות האחרות יקבלו  80ההצעה המשוקללת הזולה ביותר תקבל את הציון המקסימלי של 

 ציון יחסי להצעה זו בסדר יורד, על פי הנוסחה הבאה:
          (2 P  /1 P  * )80  =E  

 
 

 
E  =  ניקוד להצעה הנבדקת 
1 P  =  מחיר משוקלל של ההצעה הנמוכה ביותר 
2 P  =  מחיר משוקלל של ההצעה הנבדקת 

 הציון המקסימאלי =  80
  

לערוך  רשות', רשאית )אך לא חייבת( הגהציעו שני מציעים או יותר הצעות כספיות זהות בשלב  11.9
, וללא קשר קשר לכךיה למציעים כל טענה או תביעה בתההתמחרות בין המציעים הנ"ל, מבלי ש

 .לניקוד שקיבלו בגין רכיבי האיכות
 וכה תהיה ההצעה שקיבלה את הציון הסופי המשוקלל הגבוה ביותר.זההצעה ה 11.10
  .עדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיאמובהר כי ו 11.11
תהיה רשאית לפצל את  רשותוהועדת המכרזים רשאית לבחור ביותר מזוכה אחד כן מובהר כי  11.12

לבטל פרקים או רכיבים  רשותכן תהיה רשאית הההזמנה בין מספר מציעים, לפי שיקול דעתה. 
שונים מהעבודות לפי שיקול דעתה, בין אם כדי לבצעם בעצמה או באמצעות מציע אחר, הכל לפי 

שהו בגין ביטול אותן שקול דעתה המלא והבלעדי, כל זאת מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל פיצוי כל
 .עבודות

 גםת, במלואן או בחלקן, העבודו את ולבצע, חלקה או כולה, ההצעה את לקבלרשאית  רשותה 11.13
 ביצוע עלות את לקזז רשאית רשותה תהא, בעצמה העבודות את לבצע רשותה בחרהה. בעצמ

 שתשולם למציע.   מהתמורה העבודות
קנה אחד חשד שההצעה אינה עולה בשומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה, בין היתר, בשל  רשותה 11.14

 ו/או מהווה הצעה תכסיסנית. עם דיני ההגבלים העסקיים
רשאית לפסול כל הצעה, אם סברה שמציע ההצעה לא שיתף פעולה עם הבדיקה ו/או לא  רשותה 11.15

 מסר מידע, כנדרש, ללא סיבות סבירות.
  כשיר שני: 11.16



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

ועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה, לקבוע כי המציע אשר הגיש את  11.16.1
כאמור, הודעה "כשיר שני" ההצעה שדורגה במקום השני ייחשב כ"כשיר שני".ככל שייקבע 

  על כך תימסר, בכתב, לאותו המציע.
תימתו על הצעתו של הכשיר השני תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין, וכן ח 11.16.2

 חודשים 6 במשךהסכם ההתקשרות תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין, 
 . מועד ההכרזה על הזוכה במכרזמ

לכל תנאי המכרז והסכם ההתקשרות כפי שהם חלים מלאה  מהבהתא יפעלהכשיר השני  11.16.3
 . על הקבלן הזוכה

(, להביא )אך לא חייבת רשותה שאיתר המשוקלל הציון קביעתבמסגרת שיקולי ועדת המכרזים בעת  11.17
 :בחשבון את הטעמים הבאים

 ;רשותטיב ואיכות השירותים המוצעים והתאמתם לדרישות ה 11.17.1
בעבודות נשואות המכרז, חוות והמלצות  אמינות, כישורים וניסיון קודם של המציע, ותק 11.17.2

 דעת מכל גורם בגין מתן שירותים קודמים ו/או נוכחיים. 
. בע"מ,  ניסיון קודם עם המציע יבנה הכלכלית, לחברה יבנה, למתנ"ס יבנה עירייתככל של 11.17.3

 חוות הדעת של הגורמים לעיל תקבל משקל מכריע בעת מתן הניקוד ביחס ליתר ההמלצות.
אם אותו מציע ו/או חברה שהמציע בעל שליטה בה, הפרו התחייבויות חוזיות קודמות שהיו  11.17.4

, במהלך חמש השנים האחרונות רשותי הלו ו/או לחברה שהמציע בעל שליטה בה, כלפ
בנוגע לאותה  רשותשקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, ובלבד שנמסרה לו הודעה בכתב מה

 הפרה;
לגבי איתנותו הפיננסית של המציע, לרבות כל גורם שעלול לפגוע  יבנה עירייתהערכתה של  11.17.5

 באיתנותו הפיננסית של המציע במהלך תקופת ההתקשרות הצפויה;
תו של המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת שלילית התנהלו 11.17.6

עמו התקשר המציע במהלך שלוש השנים  אשרבכתב או דו"ח ביקורת שלילי בעניין זה, מגוף 
 שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;

ד ג' במסגרת התנהלותו של המציע בנוגע לשמירה על בטיחות עובדיו ו/או מי מטעמו וכל צ 11.17.7
ביצוע עבודות, לרבות קיום גזר דין חלוט, קיומה של חוות דעת שלילית בכתב ו/או דו"ח 

עמו התקשר המציע במהלך שלוש השנים שקדמו למועד  אשרביקורת שלילי בעניין זה, מגוף 
 האחרון להגשת ההצעות במכרז; 

במידה ויתעורר חשד חשד שההצעה אינה עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים, וכי  11.17.8
 את הזכות לפסול את ההצעה; רשותסביר שלא כך הדבר, שומרת לעצמה ה

הצעה משותפת של מספר מציעים; לא ניתן להסתמך על ניסיון חברות בנות ו/או קשורות  11.17.9
 ו/או אורגנים לשם הוכחת יכולות המציע;

באומדן הפנימי הצעת מציע, אשר המחיר הכלול בה נמוך באופן בלתי סביר מהמחיר שנקבע  11.17.10
על ידי ספקים אחרים בהתקשרויות קודמות, או  רשותו/או מהמחיר שהוצע ל רשותשל ה

 כמחיר הוגן וסביר עבור השירותים מהסוג שהוצע; רשותמהמחיר שנראה ל
אינה מתייחסת לתנאי המכרז, באופן המונע הערכת ההצעה  רשותהצעת מציע, אשר לדעת ה 11.17.11

 כדבעי.
 .רשותוע מכל זכות הקיימת לאין באמור לעיל כדי לגר 11.17.12

 
 הודעה על זכייה וההתקשרות 12

  .לזוכה רשותעם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך ה 12.1
ימים ממועד ההודעה  14על הזכייה במכרז כאמור, ובתוך  רשותעד המועד שיהיה נקוב בהודעת ה 12.2

כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות 
  .הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על עריכת ביטוחים

לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות  12.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  12.3
ר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, אם לא המציא אחד או יות

לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י  רשותתהא רשאית ה
המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד 

במקרה זה  רשותהתחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית הנוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של 
להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל 

  .פי כל דין-פי המכרז ו/או על-על רשותסעד או תרופה אחרים להם זכאית ה



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

יותיו בעקבות הזכייה כאמור מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבו 12.4
זכאית לסך של  רשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא הרשותוה

)שלושת אלפים ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד  ₪ 3,000
  .ועד המצאת כל האישוריםדלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מ 12.2הנקוב בסעיף 

תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות  רשותה 12.5
 .המכרז

לרבות קבלת אישור תקציבי.   רשותידי ה-ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על 12.6
רשאית לבטל את המכרז, להפסיק  ו/או להפחית את  רשותהיה ולא יתקבל אישור כאמור תהא ה

העבודות ולקזז את התמורה לזוכה באופן יחסי ולזוכה לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות 
 .בשל כך

 
 ביטול הליך המכרז 13

את הליך המכרז על פי דין, שומרת  לבטל רשותהבנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית ו, לעיל לאמור מעבר

 :הבאים מהמקרים יותר או באחדזכות לבטל את הליך המכרז, ה את לעצמה רשותה

רק הצעה אחת עונה על כל התנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות במסמכי הליך  13.1
לבחור בהצעה יחידה כזוכה במכרז והכל  רשותאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של ה הרכישה;

 על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 סיבה מכל מהצעתו שחזר או, הצעתו את, במכרז זכיה הודעת רשותמה שקיבל לאחר, מציע ביטל 13.2

 ;שהיא
 כי התקיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת ההצעה הזוכה; רשותל התברר 13.3
/או בדרישות ובמפרט  משמעותיתנפלה טעות  כי, לאחר הוצאת מסמכי הליך המכרז, רשותהתברר ל 13.4

מהמפרט או ממסמכי הליך  ות/או דרישות מהותיוהמפורטות במסמכים ו/או שהושמטו נתונים 
 ;אפשריים מציעים אצל או המציעים אצל הטעיה ליצור כדי בו שיש באופןהמכרז, 

כי יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תאמו הצעות או מחירים ו/או  רשותסברה ה 13.5
לא תשלם כל פיצוי  רשותהמהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו. במקרה זה, הפעלו באופן 

 למציע כלשהו בהקשר לביטול הליך המכרז;
 , ביטול הליך המכרז;רשות, באופן המצדיק, לדעת הרשותהשתנו צרכי ה 13.6
יכריזו או מצב היערכות, עליהם /ואו מצב כוננות /ואו מצב מיוחד בעורף /והכרזה על מצב חירום  13.7

 הרשויות המוסמכות במדינת ישראל.
 .הפועל אל ו/או ההסכם המכרז להוצאת מתאים תקציב היעדר 13.8

 ביטול זכייה או הודעת זכייה 14
 בכל אחד מהמקרים הבאים: זכייה, ההודעת את או /זכות לבטל זכייה וה עצמה אתשומרת ל רשותה

היה משפיע על סביר כי או תוכנה, אשר ו/ ההצעהו/או ועדת המכרזים מידע על המציע הגיע לידי  14.1
  ;החלטה בדבר זכיית המציעטרם קבלת בידה, זה החלטתה, אילו היה 

 ;הקבוע במכרז בתוך פרק הזמן החוזההמציע לא חתם על  14.2
ובטרם החל בביצוע יהן, לאחראו  החתימה על החוזה או ההזמנהטרם מהצעתו למכרז, חזר מציע ה 14.3

 ;הזמנההתחייבויותיו על פי החוזה או ה
 שנקבעו במכרז;הזמנים  ותהמציע לא עמד בהתחייבויותיו להתארגנות על פי השלבים ובלוח 14.4
השלבים שרות, על פי הערוך במועד לביצוע להיות המציע יהיה ביכולתו של קיים ספק סביר, אם  14.5

 במכרז; לוחות הזמנים, שנדרשוו
 רשותראש האו  ועדת המכרזים אי אישור על ידי 14.6
כל פיצוי למציע, בגין כל נזק שנגרם בהסתמך על או בהקשר להודעת הזכייה, תשלם לא  רשותה 14.7

  .שבוטלה כאמור

 זכות עיון 15
על המציע לציין במפורש אילו סעיפים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים מפני הצגה בפני מציעים  15.1

. מציע שלא יציין להצעה נספח ג', במסגרת אחרים ולפרט את טעמיו בסוד מקצועי או מסחרי
 סעיפים כאמור יראוהו כמסכים לחשיפת כל הצעתו. 

, תהא רשאית )אך לא חייבת(, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, להציג רשותועדת המכרזים של ה 15.2



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

בפני מציעים אשר לא זכו במכרז כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או 
 . , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דיןוד בהוראות הדיןמקצועי והוא דרוש על מנת לעמ

 תנאים כלליים 16
עיל בתנאי הסף, במסגרת צוות ככל שהמציע הזוכה יבקש להחליף את אנשי המקצוע המפורטים ל 16.1

חרים, עליהם לעמוד בתנאים העבודה או במסגרת מערך ההנדסה העצמאי, בגורמי מקצוע א
, מראש ובכתב, רשות, ועל המציע הזוכה לקבל את אישורה של העיללבתנאי הסף המפורטים 
 להעסקתם. 

אחד או יותר מאנשי הצוות אינו עומד בהנחיות ו/או בהגדרות ו/או בתנאים ו/או יימצא כי באם  16.2
יימצא כי רישיונו ו/או תעודותיו הותלו או נשללו, או כי הוחלף באחר ללא אישור המוקדם ובכתב 

, מבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד אחר לפי דין או הסכם, לקבל כל רשות, רשאית השותרשל ה
 החלטה בנושא לרבות החלטה על ביטול זכיה או ביטול התקשרות לאלתר.

ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו וצרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש  16.3
 רופות, כמסמך אחד שחלקיו משלימים זה את זה.לראות את המכרז ואת ההסכם, הנספחים והצ

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מפרט המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח המכרז ויראו  16.4
 .נוסח זה כנוסח המחייב

, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. רשותהמסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של  16.5
שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת כל לעשות במסמכי המכרז להעתיקם ו/או לשכפלם ו/או אין 

 .ההצעות

השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז סמכות  16.6
 במחוז מרכז.זה תהא לבתי המשפט המוסמכים 

שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים ו/או תיקונים בפנייה זו ובמסמכי המכרז, בהתאם  רשותה 16.7
לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים או תיקונים אלה ייערכו בכתב ויפורסמו באתר 

 /https://www.yavne.muni.ilשכתובתו  רשותהאינטרנט של ה
למציעים לשם קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים  רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפנות רשותה 16.8

, ללקוחות מסמכים או דו"חות נוספים, ו/או תיקונים ביחס להצעותיהם, לפנות לממליצים ו/או
לבירור ו/או לבדוק את הצעותיהם בכל  ו/או גורמי המקצוע מטעמם או להזמין את המציעים אחרים

 נכונה. רשותדרך אחרת שתראה ל

 בכבוד רב,

 יבנה עיריית

 

 

 

 
  



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 נספחים 

 

 
  



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 

 ההצעה טופס :'ג נספח 

 תאריך: _______/___/___

 

 לכבוד

 יבנה עיריית 

 "(רשותה" –)להלן 

 א.ג.נ., 

 XX/2019הצעה למכרז הנדון: 

כמפורט  המערכות הסולאריותאני המציע החתום מטה מגיש בזאת את הצעתי לאספקת שירותים בתחום 
 במסמכי המכרז.

 פרטים על המציע .1

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 פירוט 

  שם המציע

  )כולל מיקוד( כתובת מלאה

  איש קשר לצורך מכרז זה

  + נייד ןטלפו פרימס

  מס' פקס

  דואר אלקטרוני

  סוג התארגנות 

   תאגידמספר 

  שמות הבעלים על התאגיד

שמות ומספרי תעודות זהות של המורשים לחתום 
 ולהתחייב בשם המציע 

 

  שם המנהל הכללי

  תחומי העיסוק העיקרייםרוט יפ



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 יכולות וניסיון המציע .2

 רשום חשמל קבלן .א
בפנקס רשם הקבלנים בסיווג קבוצה  רשום חשמל קבלן, הנו שלו משנה, או קבלן המציעאני מצהיר כי 

 (. סולארית אנרגיה מתקני( 191ו/או קבוצה א' ענף  160א' ענף 
 

 :לצרף יש

 ., או קבלן המשנהעל שם המציע, מאת רשם הקבלנים, קבלן בתוקףהעתק נאמן למקור של רישיון   .1

 למכרז.נספח טו' , בנוסח המצורף כזה מכרז לצורך התקשרותם את מאשרהצהרת קבלן משנה ה .2
 

 הפעלה של מתקניםותכנון, הקמה ניסיון בתחום ה .ב

 הפעלה של מתקניםותכנון, הקמה ראשי מבצע בעבודות  כקבלן, מוכחניסיון מצהיר כי אני בעל  אני 
ועד למועד  2011שנים לפחות, במהלך התקופה המתחילה משנת  3וזאת במשך  ,בישראל סולאריים על גגות

קילוואט  50מתקנים בהספק של  10, מתוכם לפחות לפחות קילוואט 4,000בהיקף מצטבר של ו ,יהגשת הצעת
 :כדלקמן ,כל אחדלפחות ל

 
שם 
 הגוף

תיאור 
 הפרויקט

תקופת 
 הפרויקט

מספר 
 מתקנים

סך 
קילווואט 

 מותקן

סוג 
 הסדרה

תאריך 
חיבור 
לרשת 

 חח"י

 איש קשר ופרטיו

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

רשת חברת החשמל לישראל , כדין, הפועלים ומחוברים לפרויקטים המנויים לעיל, הנם פרויקטים כל ה
 המועד האחרון להגשת הצעות.טרם חודשים לפחות,  3במשך 

 

 
  



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 של מתקנים ותפעול תחזוקהבתחום  ניסיון .ג

וזאת במשך  ,בישראל ותפעול של מתקנים סולאריים על גגות בתחזוקהמוכח, ניסיון אני מצהיר כי אני בעל  
 2,000של  מצטברבהיקף ו ,יועד למועד הגשת הצעת 2011שנים לפחות, במהלך התקופה המתחילה משנת  3

 :כדלקמן ,כל אחדלפחות לקילוואט  50מתקנים בהספק של  10ומתוכם לפחות  לפחות קילוואט

 שם הגוף 
תיאור 

 הפרויקט
תקופת 
 הפרויקט

מספר 
 מתקנים

מיקום 
 המתקנים

סך 
 קילווואט

 מותקן

איש קשר 
 ופרטיו

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 המציע ידי על מוצע עבודה צוות .ד

גורמי על ידו  המציע מצהיר ומתחייב כי במסגרת צוות העבודה של המציע, כהגדרתו במכרז זה, יועסקו
העומדים בדרישות למכרז זה, המחזיקים בכל האישורים ההיתרים וההסמכות הנדרשים המקצוע הבאים, 

 וכי אישורים אלה יהיו בתוקף למשך כל תקופת ההסכם:שירותים דין לביצוע ה כלעל פי כל תקן ו

 תפקיד שם מס"ד
 ותק

 )בשנים(

אופן העסקה: 
עובד המציע או 

 קבלן משנה
 ניסיון

ישיונות, תעודות, ר
 הסמכות ואישורים

  קבלן חשמל  1

 את לצרף יש 
 ניסיונו פרוט

 A4  דף ג"ע
נפרד כולל  אחד

 5פירוט 
פרויקטים 

בהם לקח חלק 
 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק כל 
התעודות, 
הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

  מנהל פרויקט  2
 את לצרף יש 

 ניסיונו פרוט
 A4  דף ג"ע

יש לצרף העתק כל 
התעודות, 
הרישיונות 



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

כולל נפרד  אחד
 5פירוט 

פרויקטים 
בהם לקח חלק 

 בתפקיד זהה

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

  חשמלמהנדס   3

 את לצרף יש 
 ניסיונו פרוט

 A4  דף ג"ע
נפרד כולל  אחד

 5פירוט 
פרויקטים 

בהם לקח חלק 
 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק כל 
התעודות, 
הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

  חשמלאי  4

 את לצרף יש 
 ניסיונו פרוט

 A4  דף ג"ע
נפרד כולל  אחד

 5פירוט 
פרויקטים 

בהם לקח חלק 
 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק כל 
התעודות, 
הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

5  
הנדס מ

 קונסטרוקציה
 

 את לצרף יש 
 ניסיונו פרוט

 A4  דף ג"ע
נפרד כולל  אחד

 5פירוט 
פרויקטים 

בהם לקח חלק 
 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק כל 
התעודות, 
הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

5  
ממונה 
 בטיחות

 

 את לצרף יש 
 ניסיונו פרוט

 A4  דף ג"ע
נפרד כולל  אחד

 5פירוט 
פרויקטים 

בהם לקח חלק 
 זההבתפקיד 

יש לצרף העתק כל 
התעודות, 
הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

 

המאשר את אישור בכתב מאת קבלן המשנה  נוסףביש לצרף , משנה כקבלןמועסק חבר הצוות ככל ש
 .כנספח טו' מכרזבנוסח המצורף ל ,כקבלן משנהבמכרז לביצוע השירותים התקשרותו עם המציע 

 ושירות עצמאי קיום מערך הנדסה, תפעול .ה

בקרה, מעקב וניטור של  הכולל מערך הנדסה, תפעול ושירות עצמאימקיים המציע מצהיר כי קיים ברשותו 
תוצאות והספקי המערכת הסולארית, באמצעות אנשי מקצוע, מומחים ויועצים בעלי הכישורים 



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

ובד , בין אם ביחסי ע, עמם קשור המציעבמכרזעבודות שירותים וההמתאימים, והניסיון הנדרש לביצוע ה
 , והכוללים:מעביד ובין אם כקבלני משנה –

 

 תפקיד שם מס"ד
 ותק

 )בשנים(

אופן העסקה: 
עובד המציע 

או קבלן 
 משנה

 ניסיון

תעודות, 
רישיונות, 
הסמכות 
 ואישורים

  מבצע ניטור  1

 את לצרף יש 
 ניסיונו פרוט

 A4  דף ג"ע
נפרד  אחד

 5כולל פירוט 
פרויקטים 

חלק בהם לקח 
 בתפקיד זהה

העתק  יש לצרף
כל התעודות, 
הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

  חשמלאי  2

 את לצרף יש 
 ניסיונו פרוט

 A4  דף ג"ע
נפרד  אחד

 5כולל פירוט 
פרויקטים 

בהם לקח חלק 
 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק 
כל התעודות, 
הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

3  
מהנדס 

 קונסטרוקציה
 

 את לצרף יש 
 ניסיונו פרוט

 A4  דף ג"ע
נפרד  אחד

 5כולל פירוט 
פרויקטים 

בהם לקח חלק 
 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק 
כל התעודות, 
הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

 

אישור בכתב מאת קבלן המשנה המאשר את  נוסףביש לצרף , כקבלן משנהמועסק  גורם המקצועככל ש
 .כנספח טו' מכרזבנוסח המצורף ל ,כקבלן משנהבמכרז לביצוע השירותים התקשרותו עם המציע 

 

 המלצות ושביעות רצון מהמציע .3

, הסולאריות המערכות בתחום שירותים מתן לצורךעימם התקשר המציע לושה ממליצים ש ייןהמציע יצ
 כדלהלן:פרטי התקשרות אשר יכללו 

 
 מס' טלפון  ומס' טלפון ישיר / נייד ההתקשרות עם המציעומועדי מהות  שם הגוף הממליץ

   



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

   

   

 הצהרת מורשי החתימה .4

מצהירים בזאת )המציע( _____________  -אנו הח"מ __________________  מורשי חתימה ב
 כי: 

 שמספרוודרישותיו כמפורט במכרז  זמיןננו מצהירים ומאשרים, כי קראנו והבנו את צרכי המה .א

XX/2019 קיבלנו את כל ההבהרות וההסברים אשר ביקשנו לדעת. ברשותנו הניסיון, הידע, ו
במכרז  הזוכהוכל יתר האמצעים הנדרשים לביצוע התחייבויות  האדם כח, , המומחיותהכישורים

לאורך כל תקופת זה, ברמה מקצועית גבוהה ובסטנדרטים גבוהים, וימשיכו להיות ברשותנו 
 .בהסכם התחייבותנו פי ועל המכרז לדרישות בהתאםההתקשרות, לרבות הארכות אם תהיינה, 

 
 אנו מצהירים כי רכשנו את חוברת המכרז וכי השתתפנו בסיור הקבלנים. .ב

 
ועד למועד  2011החל משנת  מוכח ניסיון למציע כי מצהירים הננו האמור מכלליות לגרוע מבלי .ג

 הגשת הצעתו, בשני התחומים הבאים במצטבר:
 

, בהיקף ראשי מבצע כקבלן, בישראל תכנון, הקמה והפעלה של מתקנים סולאריים על גגות (1
 לפחותקילוואט  50מתקנים בהספק של  10קילוואט לפחות, מתוכם לפחות  4,000מצטבר של 

 כל אחד;ל

קילוואט לפחות  2,000של  מצטבר, בהיקף בישראל ל גבי גגותעתחזוקת מתקנים סולאריים  (2
 כל אחד.ל לפחותקילוואט  50מתקנים בהספק של  10ומתוכם לפחות 

 

מפורט לעיל, העונה על כל " כצוות עבודהומציע לצורך מכרז זה "מפעיל מציע אנו מצהירים כי ה .ד
 הסף של המכרז. תנאי

 

מפורט לעיל, העונה על כל כ עצמאימערך הנדסה, תפעול ושירות מקיים  המציעמצהירים כי  אנו .ה
 הסף של המכרז. תנאי

 
 .העונה על כל תנאי הסף של המכרז ,פיננסית איתנות בעלמצהירים כי המציע  אנו .ו

 
הננו מצהירים כי המציע הנו בעל כל הרישיונות/הרישויים/ התקנים/ההיתרים הנדרשים על פי דין  .ז

 נשוא המכרז. יםלמתן השירות
 

, וכל מי שקשור עמו בהסכם ויבצע עבורו את העבודות, רשום בפנקס המציעהננו מצהירים כי  .ח
הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון, כמוגדר בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

ו/או  160"( בסיווג קבוצה א' ענף קבלנים רשום חוק" –, על כל תקנותיו )להלן 1969-התשכ"ט

 ה סולארית(.מתקני אנרגי( 191קבוצה א' ענף 

 

מבנים, דרושים לצורך מתן השירותים ולרבות: האמצעים ה אנו מצהירים כי יש בידנו את כל .ט
  .בשים לב לדרישות המופיעות במסמכי המכרז וכיו"ב מערכות טכנולוגיות, מערכות מחשוב,

 
אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ומתחייבים למלא אחר כל דרישות המכרז, אם נזכה בו, בדייקנות,  .י



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

ביעילות, במיומנות וברמה מקצועית גבוהה, לאורך כל תקופת ההתקשרות, והכול בהתאם ובכפוף 
 להוראות המכרז ולהסכם ההתקשרות. 

 
את הליכים, פשיטת רגל, פירוק ו/או להצהיר כי המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפ הריני .יא

 ולו מסוג זה. מחדלות פירעון, ואין כל בקשות תלויות ועומדות 
 

 לו לגרום או/ו פעילותו המשך את לסכן העלולות תביעות הוגשו לא המציע להצהיר כי נגד הריני .יב

 פירעון. לחדלות
 

  (.המציע נכסי על ימיםהקי העיקולים רשימת ב"מהותיים )מצ עיקולים המציע נכסי על הוטלו לא .יג

        

הוחלטו על ידי המציע באופן בלעדי, עצמאי,  ת המציעם ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעהמחירי .יד
 ללא התייעצות, הסדר ו/ או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

 
מציע הצעות המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר  .טו

 במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
 

מתחרה אחר מלהגיש לא היו מעורבים בניסיון להניא  וו/או מי מטעמ אני ו/או מי מעובדי המציע .טז
 לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת בניסיוןאו  ;הצעות במכרז זה

 סיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.בני; ו/או המציע
 

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר ו/או דין ודברים ו/או חשיפת  .יז
 מסמכים ו/או תיאום עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 
אחרים לראות את הצעתנו במידה תהיינה פניות של מציעים ויתכן שהננו מצהירים, כי ידוע לנו,  .יח

ונזכה.  כמו כן, אנו מצהירים, כי אין לנו התנגדות לכך ואין צורך לבקש מאתנו רשות להראות את 
התאם להחלטת ועדת המכרזים בהתאם להוראות בובכפוף למעט המפורט להלן כחסוי, הצעתנו, 

 הדין.
 

 :מטעמי חיסיון כדלקמן למתחריםהפריטים הבאים ואנחנו מבקשים שלא להציג את הסעיפים  .יט

הפריט החסוי 
)עמוד ומס' 

 סעיף(

הפריט החסוי  נימוק החיסיון
)עמוד ומס' 

 סעיף(

 נימוק החיסיון

    

    

    

    

    



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 ידוע לנו כי זכות הטיעון בדבר חיסיון פרטי ההצעה מתמצית בנימוק בנספח זה. .כ
 

 שלהערכתה מסמך כל להציג, דעתה שיקול פי על, רשאית המזמין שלהמכרזים לנו כי ועדת  ידוע  .כא
 מסמכים/או ו סעיפים  לעיל שציינו פי על אף וזאת, או חסוי מסחרי סוד מהווה אינו המקצועית

בנוסף, ידוע לנו כי אין משמעות לציון גורף של  .המתחרים בפני להצגה חסויים  פריטים/או ו
 מסמכי המכרז או סעיפים ממנה כחסויה, ובמקרה כזה ההצעה עלולה להיות מפורסמת בשלמות. 

 
, עת לעת, מזמיןתהיה עפ"י צרכי המ וז פנייהעפ"י  שירותיםהננו מצהירים, כי ברור לנו, שהזמנת ה .כב

חייבות לכמויות כל שהן ובהתאם למחירים , וללא התזמיןלפי שיקול דעתו הבלעדי של המ
 . הז מכרזבהצעתנו ל

 
, הפרה של זכויות קניין של צד שלישי זמיןלמ השירותיםהננו מצהירים, כי אין ולא יהיה באספקת  .כג

כלשהו, וכי אין כל מניעה או הגבלה שחלים על המזמין כתוצאה מכך. כמו כן אנו מתחייבים לשפות 
 שירותיםעת צד שלישי, שתוגש נגד המזמין, וקשורה בזכויות באת המזמין בכל מקרה של תבי

 המוצעים. 
 

 ואנו לנו ידועים  נספחיה כל על הפנייה במסמכי המופיעים הפרטים כל כי בזאת מצהירים הננו .כד
 במתן הכרוכים התנאים כל את שבדקנו לאחר מוצעת זו הצעה. סייג ללא במלואם אותם מקבלים
 או פגם, הבנה אי של טענה כל על בזאת מוותרים ואנו, וראויים מתאימים אותם ומצאנו השירות

 .אחרת התאמה אי
 

ע עיין, קרא, בחן ובדק את כל מסמכי המכרז, על נספחיו וצרופותיו, את אנו מצהירים כי המצי   .כה
והנסיבות,  הדרישות, התנאים כל , אתהםכל תנאי ודרישות המכרז על כל סעיפיו וכל המשתמע מ

העבודות, ואת כל  ביצוע על /אוו הצעתו לע להשפיע הפיזיים, הכלכליים והמשפטיים, העשויים
מסמכי ההסדרה ודרישות רשות החשמל וחברת החשמל, החוקים, הצווים, התקנות, תחיקת 
הביטחון והדרישות הרגולטוריות, בישראל, וכי המציע מתחייב לעמוד בכל דרישות המכרז על כל 

 לרבות חוזה ההתקשרות.תנאיו ונספחיו 
 

 בסיור הקבלניםהשתתפנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם,  והבנקראנו, עיינו וכי  יםמצהיראנו  .כו
המוצעים במסמכי המכרז, לרבות דרכי הגישה ואתרי ואשר במסגרתו ניתנה התייחסות לאתרים 

את כל התנאים ההתארגנות, עיינו בכל התשריטים, השרטוטים והמיפוי הנוגעים למכרז, בחנו 
מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו הוהנסיבות הקשורים בתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של 

, הבנו את המגבלות והסייגים, קיבלנו יבנה עיריית בשטחי "גגות קטנים"בהסדרת ( PV)וולטאית 
 לשם קבלת החלטה יםהנדרשוהתחשיבים  את כל הבדיקות נוערכאת ההבהרות הדרושות לנו, 

לרבות כל דבר נו, את כל השיקולים הנדרשים עבור נושקל כיובמכרז,  נואת הצעת נוטרם שהגש
 .נושעשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעת

 

מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל ומוותרים מראש נהיה מנועים לפיכך, אנו  .כז
  .כרזטענות של אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המ

 

להתחייב לכל ההוראות והתנאים המופיעים בכל מסמכי המכרז  ובהתאם לכל האמור לעיל, הננ .כח
במחירים  ובכלל זה ובנספחיו המצורפים לו ובכלל זה לכל הוראותיו ותנאיו של הסכם ההתקשרות,

 המוצע על ידנו.

 

ו תפסל ולא תובא הצעתנ -כי ככל שהצעתנו לא תעבור את תנאי הסף מראש, , מובן ומוסכם עלינו .כט
הצעתנו הכספית תהיה שקולה להצעה של מציע נוסף, כי היה ו אנו מסכימים, כןכמו כלל לדיון. 

התמחרות עד לקבלת ההצעה הכספית הטובה ביותר, בכפוף  נולערוך ביני רשותהתהא רשאית 
 .לדין

 



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 :בזה כלפיכם, כדלקמן יםמתחייב ותתקבל, הרינ נוהיה והצעת .ל
 

 איתנופרק הזמן שיידרש מלחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות ונספחיו, בתוך  .לא
רשאית לחלט את הערבות  רשותתהיה ה, עשה כןנלהצהיר כי היה ולא  ולעניין זה הרינעל ידכם. 

כל הודעה ו/או מבלי שתיאלץ להוכיח על  נו, וזאת מבלי ליתן לנוהבנקאית אשר נמסרה לה על יד
בתנאי המכרז והחוזה ו/או  נובשל אי עמידת רשותק או הפסד כספי כלשהו אשר נגרם לכל נז

 נו.להמציא כאמור לעיל ולא ביצע ינואיזה מסמך ו/או אישור שהיה על נוכתוצאה מכך שלא המצא
 

, הרישיונות, האישורים, במועד חתימת ההסכם את העתקי כל המסמכים רשותה להפקיד בידי .לב
  .במסמכי המכרז איתנו, הנדרשים מאחריםוהמסמכים הההיתרים 

 
ינו, ידל ע חתום כשהוא נולהצעת צורף אשר, לחוזה חתימתה להוסיף רשאית תהיה רשותכי ה .לג

 זכאית גם תהא רשות. הועניין דבר לכל ומחייב תקף החוזה יהיה חתימתו ממועד כי נול וברור
 .זו נוהצעת לפי חסר פרט כל בחוזה להשלים

 
כפי  ,בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז, העבודות והשירותים נשוא המכרזלהתחיל בביצוע  .לד

 .רשותע"י השייקבע 
 

 או/ו תחרימו כי םמימסכיו הרינ, העבודה להתחלת בצו הקבוע במועד בעבודה תחילנ ולא במקרה .לה

 .מראש ומוערך מוסכם כפיצוי וזאת, החוזה י"עפ בידיכם פקידנש הערבות את לטובתכם תחלטו

 
 מדידה על מבוססים יהיו לחוזה בהתאם שהתשלומים םמימסכיו אנ, לעיל האמור מן לגרוע מבלי .לו

לפי סכום  ולא, רשותח המפק י"ע שתעשה כפינו, ידי על והושלמה בפועל שנעשתה העבודה והערכת
 כולל.

 
, בהתאם רשותמטעם ה המפקח של דעתו ולהנחת רשותרצון ה לשביעות העבודות את לסיים .לז

 לתנאי החוזה.
 

 והחוזה המכרז שבמסמכי כלשהי הוראה בין סתירה של מקרה בכל כינו, עלי ומוסכם נול ידוע .לח

 ההוראה או/ו המסמך יגברו, המכרז מסמכי בין סתירה של במקרה או/ו שבהם אחרת הוראה לבין

 כנגד פירוש של טענה נולזכות תעמוד ולא, רשותה פירוש לפי, רשותה זכויות על להוסיף הבאים
 .המנסח

 

 , בסךאוטונומית, בלתי מותניתבנקאית, ערבות כערבות לקיום התחייבויותינו שבהצעה זו, רצ"ב  .לט
תאריך לתהיה בתוקף עד , אשר רשות, , לטובת ה(מאה אלף שקלים חדשים)במילים:  ₪ 100,000

30.09.2019.  

 
שונה הנו בהתאמה מוחלטת לנוסח הכלול במכרז. ככל שיימצא כי נוסח הערבות הערבות נוסח  .מ

מנוסח המכרז, הרי שאנו מסכימים שהצעתנו תפסל, ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה כלפי 
 .רשותה

 

אריך את תוקף הערבות , הרי שאנו נהערבות הבנקאית להצעהאת הארכת  רשותככל שתדרוש ה .מא
 ., וננהג בהתאם להוראותיההבנקאית להצעה

 
 רשותצדדית של ה-על פי פניה חד, כהתחייבות בלתי חוזרת, לחלט ערבות זו, רשותאני מתירים ל .מב

כל חובה להוכיח ו/או לנמק את  רשותה מבלי להטיל עלללא צורך בהודעה מראש אלינו, ו, לבנק
מציא נאו לא , רשותדרישת הימים מיום  14על הסכם ההתקשרות תוך , באם לא נחתום דרישתה

, או שנמשוך את רשותו החוזה לחתימה ע"י הנוגש ליימים מיום ש 14את ערבות הביצוע תוך 
 . רשותהצעתנו הזוכה, או שלא נמלא את התחייבויותינו, כולן או חלקן, כלפי ה



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 

__________________  _______________ __________________ 

 תפקיד   חתימה    שם  

__________________  _______________ __________________ 

 תפקיד   חתימה    שם  

 

 תאריך _________________       חותמת תאגיד 

 

 

 אישור

 מרח' _________________________        אני הח"מ עו"ד / רו"ח 

מוסמכים לייצג את המציע                   מצהיר בזה כי ה"ה   
 וחתימותיהם מחייבות את המציע.

 חותמת:_____________   חתימה:        תאריך 

 

  



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 

 המציע שלרו"ח  הצהרת ד':נספח  

 , וייחתם בחותמת המשרד ובחתימת רו"חפורמט זה יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח

 

 תאריך: _______/___/___

 לכבוד

 יבנה עיריית 

 "(רשותה" –)להלן 

 א.ג.נ., 

 הצהרת רו"ח של המציעהנדון: 

 

"( המציע" –_ )להלן ____, מס' ח.פ./שותפות ____________________________רואי החשבון של אנו 
 כדלקמן:מאשרים 

 

 הינם: מציעב החתימה מורשי .א
__________________  _______________ __________________ 

 תפקיד   חתימה    שם  
 

__________________  _______________ __________________ 
 תפקיד   חתימה    שם  

  - __________   המבוקרים/סקורים ליום/ימים של המציעבהתאם לדוחות הכספיים  .ב

לפחות ב ,הנובע מפעילותו בתחום באנרגיה הסולארית המציע של שנתיההכנסות המחזור  .1
מיליון  שמונה)במילים:  ₪ 8,000,000 -א פחת מל, 2014-2018 שלוש שנים מתוך השנים

 כאמור. שנהכל שקלים חדשים( ב

)במילים: מיליון  ₪ 1,000,000-, לא פחת מ731.12.201של המציע, נכון ליום  עצמיההון ה .2
 . קלים חדשים(ש

/או פירוק ואין ובהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל  המציע אינו נמצא .3
בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות 

 .שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותייםהכספיים 

 

 חותמת:_____________      חתימה:            תאריך 

 



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

  אישור בדבר מצב המציע ה': נספח 

 תאריך: _______/___/___

 

 

 לכבוד

 יבנה עיריית 

 "(רשותה" –)להלן 

 

 א.ג.נ., 

 מצב המציעבדבר אישור הנדון: 

/ רו"ח, מס' תעודה ____________, משמש כעו"ד/ רו"ח של הנני הח"מ________________, עו"ד
, אשר הגיש הצעה "(המציע" –להלן )__________ ___מס' ח.פ./שותפות , _____________________

   , הריני להצהיר:מסגרתווכתנאי להשתתפות המציע במכרז והגשת הצעה ב ,XX/2019במכרז פומבי מס' 

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, פירוק ו/או למיטב ידיעתי,  .1
  , ואין כל בקשות תלויות ועומדות מולו מסוג זה.חדלות פירעון

 

 לחדלות לו לגרום או/ו פעילותו המשך את לסכן העלולות תביעות הוגשו לא המציע נגדלמיטב ידיעתי,  .2
 .פירעון

 
 על הקיימים העיקולים רשימת ב"מצ) מהותיים עיקולים המציע נכסי על הוטלו לאלמיטב ידיעתי,  .3

      (.המציע נכסי

 

 התאגיד למסמכי בהתאם נעשתה המכרז מסמכי על והחתימה כדין ופועל קיים תאגיד הוא המציע .4
 .כדין שהתקבלו, ולהחלטותיו

 

 .אמת תצהירי ותוכן, זו חתימתי, שמי זה .5

 

 

 / רו"ח__, עו"ד________________    ______________________  

 חתימה וחותמת       תאריך 

 

 

 



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 מחיר הצעת ו': נספח 

 תאריך: _______/___/___

 לכבוד

 יבנה עיריית

 "(רשותה" –)להלן 

 א.ג.נ., 

 XX/2019מכרז פומבי מס'  - הצעת מחירהנדון: 

 

_______________ מרחוב ______ת.ז. __ _____________, ה"ה _________הח"מ ואנ
_ ת.ז. _____________, וה"ה _________עיר _____________________________ 

, שנינו ביחד וכל עיר ___________________________ מרחוב _________________ _______
 בזה כדלקמן: יםומתחייבמים , מסכייםמצהיראחד לחוד, 

 

להלן )__________ ___מס' ח.פ./שותפות , _____________________החתימה של  אנו מורשי .1
 , בצירוף חותמת המציע, מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.נו"( וחתימתהמציע" –

 זו בשמו ובעבורו של המציע.והצעה ליתן הצהרה כדין  כיםומוסמ יםמורש ואנ .2

בתנאי המכרז וההסכם, קראנו אותם ידוע לנו כי על הצעה זו חלים כל הכללים והתנאים המפורטים  .3
 והם מובנים לנו.

 סוג הפאנל המוצע:_______________ .4

 סוג הממיר המוצע:_______________ .5

 סוג הקונסטרוקציה המוצעת_____________________ .6

 ת לביצוע מלוא השירותים במכרז זה הינה כדלהלן:ההצעה הכספי .7

מס' 

רכיב 

בהצעת 

 מחיר

מחיר  

 מקסימום

₪ 

 

מחיר  

 ₪מציע 

משקל 

הרכיב 

במחיר 

 המשוקלל

A.   ט שישולם למציע בגין תכנון, קוהמחיר המלא לכל"

הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית של 

המערכות הסולאריות על גבי גגות בטון, עבור כלל 

האתרים הנכללים במסמכי מכרז זה, כולל אגרות, מיסים 

עבור ממיר  נדרשים היתרים הוצאת כולל לאוכיוצ"ב, 

 סטנדרטי

3,800  85% 

B.   תוספת לקו"ט עבור ממירSolar Edge 180  5% 



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

C.  ואילך השלישי מהסולם, סולם"א מ לכל המלא המחיר 

 לא הראשונים הסולמות שני של המצטבר שארכם ובלבד

 אורך מטר 10-מ יפחת

500  2% 

D.  המלא לרכישת והתקנת מונה ושלושה משני זרם  המחיר

או ש"ע, לכל מבנה כמערכת מניה מקבילה  סאטקמתוצרת 

 "י חחלמערכת 

2,000  1% 

E.  מדי קרינה, טמפ'  הכוללת ,למבנה מטארולוגית מערכת

 פנל וסביבה בלבד

5,000  2% 

F.   ט לשנה שישולם למציע בגין אחזקה לקוהמחיר המלא"

ותפעול של המערכות הסולאריות, עבור כלל האתרים 

 הנכללים במסמכי מכרז זה 

85  5% 

 

בכל תקופת  המציעחייב את תההצעה נכונה ומעודכנת למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ו .8
 , כולל הארכות אם תהיינה.ההתקשרות

 .ואינה כוללת מס ערך מוסף )מע"מ( בדההצעה הינה בשקלים בל .9

הינה במחירים קבועים וסופיים, ותכלול את כל ההוצאות הרלבנטיות, לרבות שעות עבודה  תנועהצ  .10
של חברי הצוות השונים, שעות ועלות נסיעה, וכל הוצאה אחרת שתידרש למימוש השירות על פי מכרז 

 .זה

 המחיר המוצע בכל רכיב לא יעלה על מחיר המקסימום הנקוב לצידו. .11

 .יהווה הדבר עילה לפסילת ההצעהבמקרה ובו המחיר המוצע עולה על מחיר המקסימום  .12

 

 שם המציע: _______________________ כתובת: __________________________

 טלפון: _______________  טל' נייד: _______________  פקס':  _______________  

 תאריך: _______________  חתימה וחותמת המציע: _________________________  

 

 אישור

 
)להלן: ח.פ. ___________________       עו"ד של  אני הח"מ

___________________ על הצהרה זו ה"ה  בפני חתמו__________  יוםב"( מאשר בזה כי המשתתף"
החלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות , כי נתקבלו אצל המשתתף כל הבשם המשתתף

וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו 
 המשתתף.

 
__________________ _____________________

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                        תאריך             



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 מכרזנוסח ערבות  ז':נספח  

 

 תאריך: _______/___/___

 נספח ז': נוסח ערבות מכרז

 ________________ ביטוח שם הבנק/חברת ה

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס ________________________

 כתב ערבות

 לכבוד

 "(רשותה" –)להלן  יבנהעיריית 

 ערבות מס' ________________________הנדון: 

 
"( אנו ערבים בזה המשתתףמספר זיהוי _____________ )להלן: "   על פי בקשת _____________

"( הערבותסכום ( )להלן: "מאה אלף שקלים חדשיםש"ח )  100,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  
 שפורסם על ידכם. XX/2019וזאת להבטחת הצעתו במכרז מס' 

 
יום מקבלת דרישתכם  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך סכום הערבות תוך 

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 
כום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלשהו, או לדרוש את הס

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 
 אי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנ

 
 ועד בכלל. 9.20109.30ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

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

           
 

 ____________ בנק / חברת ביטוח:  ___________                        תאריך:                   
 

  



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות למציע שהוא תאגיד ט':נספח  

 תאריך: _______/___/___
 לכבוד

 יבנה עיריית

 "(רשותה" –)להלן 

 א.ג.נ., 

 הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות למציע שהוא תאגידהנדון: 

עיר ____ מרחוב _________________ __________ת.ז. _ __________________הח"מ  יאנ
שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא לאחר , ____________

 אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 –להלן )__________ ___מס' ח.פ./שותפות , _______החתימה של ______________אני מורשה  .1
"( וחתימתי, בצירוף חתימה של מורשה חתימה נוסף ובצירוף חותמת המציע, מחייבות את המציע"

 המציע לכל דבר ועניין.

 אני מורשה ומוסמך כדין ליתן הצהרה זו בשמו ובעבורו של המציע. .2

וכתנאי להשתתפות  XX/2019במכרז פומבי מס' המציע  עושה תצהירי זה כחלק מהשתתפות הנני .3
 המציע במכרז והגשת הצעה במסגרתו.  

בעבירה ביטחונית או בעבירות לפי חוק מס קניה  ו/או נחקר לא הורשעהמציע הריני מצהיר בזאת כי  .4
-; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1952-)סחורות ושירותים(, התשי"ב

לחוק  438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975
-לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א , למעט הרשעות שנמחקו1977-העונשין, התשל"ז

1981 . 
 או

)מחק את המיותר( בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות  נחקר ו/או הורשעהמציע 
 _______________________________ )יש לפרט את העבירות מתוך המנויות לעיל(. 

 הצהרה זו איננה נכונה. תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע, ככל שיתברר כי רשותידוע לי כי ה .5

 .אמת תצהירי ותוכן, זו חתימתי, שמי זה .6

 
 ה וחותמתחתימ  תאריך

 אישור

במשרדי ברחוב  בזה כי ביום ____________ התייצבהנני הח"מ________________, עו"ד מאשר 
 ולאחר, מס' _________ת.ז. תיו על פי יהישז /המוכר לי אישית ___________ה"ה _, _____________
לעונשים הקבועים בחוק אם  צפוי האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהילומר את ה וכי עליאותו  שהזהרתי

 .בפני עליה םוחתדלעיל  וצהרתכן, אישר נכונות ה הלא יעש

 __, עו"ד________________    ______________________  

 חתימה וחותמת       תאריך 

  



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימוםתצהיר בדבר ': ינספח  

 תאריך: _______/___/___
 לכבוד

 יבנה עירייתה

 ("המזמין")להלן: 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

( המבקש "המציע"נותן תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע )להלן:  הנני .1

 בשם זה תצהיר לתת/ת מוסמך הנני כי/ה מצהיר אני XX/2019להתקשר עם המזמין במכרז מספר 
 .המציע

 1976-בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2
(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני "חוק עסקאות גופים ציבוריים"לן: )לה

 מבין/ה אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  – "עבירה"משמעותו של המונח 
, ולעניין עסקאות לקבלת שירות 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א
, גם עבירה על הוראות 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2כהגדרתו בסעיף 

 שלישית לאותו חוק.החיקוקים המנויות בתוספת ה

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  :המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן

 .XX/2019 מספר מכרז"מועד להגשה"( מטעם המציע ב

  המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד
 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד
 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 תוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן חתימתי ו .3

______________ 

 הדין עורך אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה _____________ המוכר/ת לי 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל בפני

___________                           ______________________         ____________  

 חתימת עוה"ד                      חותמת ומספר רישיון עורך דין                  תאריך    

  



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 תצהיר מציע ובעלי שליטה בדבר שמירת זכויות עובדים': יאנספח  

 תאריך: _______/___/___

 לכבוד

 יבנה עיריית

  ("המזמין")להלן: 

.ז. _____________, ת.ז. __________, ___________ ת"מ _____________ הח אנו
 לעונשים צפויים נהיה וכי האמת את לומר עלינו כי שהוזהרנו לאחר__________ת.ז. __________, 

 :כדלקמן בזאת מצהירים, כן נעשה לא אם בחוק הקבועים

 

 בעלי השליטה במציע ומוסמכים לחתום מטעם המציע על מסמך זה.  אנו

מצהירים כי המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות העובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה  אנו
וההסכמים הקיבוציים החלים, ככל שחלים עלי המציע כמעסיק, לצורך אספקת השירותים נשוא מכרז מס' 

XX/2019  ומתחייבים בזאת לקיים ולשמור על התחייבותנו זו גם לכל  אורך תקופת החוזה שייחתם
 בעקבות זכייתנו במכרז, אם נזכה. 

  

 החתום על באנו ולראיה

 

   ________________             ________________             ________________ 

 בעל שליטה        בעל שליטה              בעל שליטה         

 

 

 הדין עורך אישור

הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  אני
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

תיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהר
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל בפני. 

 

___________                           ______________________         ____________  

 חתימת עוה"ד                      חותמת ומספר רישיון עורך דין                  תאריך    

  



 

 

 חתימה וחותמת המציע__________
 

 קבלן משנה הצהרת': טונספח  

 
 תאריך: _______/___/___

 

 
 לכבוד

 יבנה עיריית
 

 א.ג.נ., 

 

 היהא וכי האמת את לומר עלי כי תישהוזהר לאחר.ז. __________,  תבעל "מ _____________ הח יאנ

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן: צפוי

 

____ )להלן: "המציע"(, שלפיו אשמש כקבלן ____אני מצהיר כי אני חתום על הסכם התקשרות עם ___

אספקת השירותים נשוא מכרז מס' ביצוע עבודות ו, לצורך _________________משנה בתחום _____

XX/2019   תקופת החוזה שייחתם, ככל שהמציע כל אורך לולשמור על התחייבותי זו ומתחייב בזאת לקיים

 יזכה במכרז.

 

 :וםולראיה באתי על החת

 

   ________________             ________________             ________________ 

 תאריך          מספר רישיון             שם קבלן משנה        

 

 

 הדין עורך אישור

הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  אני
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

יהיה _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל בפני. 

 

___________                           ______________________         ____________  

 חתימת עוה"ד                      חותמת ומספר רישיון עורך דין                  תאריך    

 


