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 01/2023כללי  מכרז פומבי מס'

 מתן שירותי שמירה ואבטחהל

 

 12/01/2023 -  מציעים מפגשמועד 

 12:00שעה   2331/01/20 : תהמועד האחרון להגשת הצעו

 

 : כללי .1

 
שהינה חברת  "(,  המזמין" או "החברה)להלן: "  בע"מ  למים וביוב  תאזורי ה  החברה  –פלג הגליל   1.1

מזמינה בזאת להגיש הצעות  (  "לבנים")להלן  חברה לטיפול בשפכים בע"מ    –  אם של חב' לבנים

לצורך   ואבטחה  להתקשרות  שמירה  שירותי  החברות מתן  )מ  באתרי  ותחנות  הבאים  ט"ש 

לביוב(ש )להלן    איבה  לבנים  של  בת  חברת  שהינה  בע"מ,  פולדמיר  חברת  להלן  "גאון"באתר   )

כולל אבטחת המבנים, הציוד, המתקנים וכל השטח שמסביבם וכל אדם הנמצא    ,("החברות"

 :להלן מיקום האתרים .("השירותים")להלן  או  מבקר במקום

 :אזור א'

 . א.ת. צפת –מט"ש צפת  .1.1.1

  .א.ת. צח"ר ראש פינה –דים+מחסן( ג הגליל )משרמתחם פל .1.1.2

   .מאגרי מחניים .1.1.3

   .תחנת שאיבה בטובא .1.1.4

   .תחנת שאיבה בצומת חצור .1.1.5

 תחנת שאיבה לביוב עכברה.  .1.1.6
 

 :אזור ב'
 

   .רמת לבנים –מט"ש לבנים  .1.1.7

 .תחנת שאיבה לביוב קיבוץ גנוסר .1.1.8

 תחנת שאיבה לביוב מגדל.  .1.1.9

   .תחנת שאיבה לביוב צלמון )סמוך לכלא צלמון( .1.1.10

 . (רמול הכניסה לקיבוץ גינוס 90לות )מערבית לכביש  וה גולג תחנת שאיב .1.1.11

   .כפר עילבון –תחנת שאיבה לביוב עילבון צפון  .1.1.12

   .מושב לבנים –תחנת שאיבה לביוב מושב מלבנים  .1.1.13

 . מג'אר – אלגודראןתחנת שאיבה לביוב  .1.1.14

   .מג'אר -בור רקב )מעל קו המוביל הארצי( .1.1.15

 . מג'אר –תחנת שאיבה לביוב אל חריק  .1.1.16
 

 (."האתרים"או  "המתקנים" או "המתקן"ן: להל)

 

לב   1.2 )להלן  לתשומת  השירותים  מהכתוב    אין  –  ("המציע"או    "הקבלן"נותן  לגרוע  או  להוסיף 

מכרז אלא רק במקומות המיועדים לכך. קבלן אשר יוסיף על דעתו  הערות, פירושים,  ה במסמכי 

בר לכך, שאין  עתו, וזאת מעלפסול את הצ  תהיה החברה רשאיתאזי    ,תוספות והכרזות למיניהם

  ולא יהיה תוקף לכל תיקון ו/או תוספת, כאמור, כלפי החברה.



 החברה האזורית למים וביוב בע"מ פלג הגליל
 )שרותי שמירה ואבטחה( 01/2023כללי  פומבי רזמכ

 

5 

 

של המציע/ים הזוכה/ים, ייחתם עמו הסכם התקשרות )להלן:   הם/ בכפוף לקיום התחייבויותיו  1.3

 למסמכי המכרז.  'אכנספח "( המצורף  הסכם ההתקשרות"

  __________ ליום    ועד___________ מיום    חודשים  12למשך    בתוקפו  המצורף יעמודההסכם   1.4

 (."תקופת ההתקשרות/המכרז")להלן: 

אחת   1.5 בשנה  ההסכם  תקופת  את  להאריך  רשאי  יהיה  ממנה  המזמין  חלק  )להלן  או  פעם  בכל 

יותר מארבע תקופות הארכה"התקופה המוארכת" וזאת ע"י  ובסה"כ חמש שנים  בלבד    ( ולא 

 יום לפני תום תקופת ההסכם.   60ת על כך עד הודעה מוקדמ מתן

המצורף   1.6 ההתקשרות  בהסכם  מפורטים  להתקשרות  ביחס  נוספים  ותנאים   'אכנספח  הוראות 

   למסמכי המכרז.

החברה עצמה זכאית בכל שלב במהלך מכרז זה, ואף בשלבים הראשונים לאחר ההתקשרות   1.7

, והמציעים  כל סיבה שהיאו ההתקשרות מעם המציע/המציעים הזוכה/ים, לבטל המכרז ו/א

טענה   כל  על  מראש,  מוותרים  ואף  פי  המכרז  ביטולבגין  מנועים  על  הצעה  בהגשת  כאמור.   ,

הם   כי  מראש,  מצהירים  המציעים  זה,  הכרוכים  ימכרז  ובעלויות  בסיכונים  בעצמם  ישאו 

ו א/ו  גין הביטול, ולא יבואו בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בבביטול, כאמור

 . , למעט השבת הערבות, שצירפו למסמכי המכרזבגין הגשת הצעותיהם

יובהר, כי לחברה תעמוד הזכות הבלעדית להתקשר עם שני מציעים זוכים נפרדים, כך שמציע   1.8

אחד יזכה ביחס לאזור מסוים והמציע השני יזכה ביחס לאזור האחר. הבהרה זו תגבר על כל  

 במסמכי המכרז.   יימתשהיא קככל  –הוראה אחרת או משתמעת  

יובהר כי לחברה עומדת הזכות לבטל את ההתקשרות עם הקבלן וזאת מבלי שתצטרך לתת כל   1.9

 יום.  60הסבר בהתראה של 

 

 אופן מתן השירותים:  .2

 
 . שירותי השמירה נועדו למניעת גניבה ולמניעת השחתת ציוד באתרים .2.1

 : ןכח האדם והציוד יעמדו בדרישות המפורטות, להל  .2.2

על ידי הספק יהיו במצב בריאותי תקין פיזית ונפשית  שר יוצבו השומרים א .2.1.1

 וכשירים לביצוע שירותי השמירה. 

השומרים יהיו ערים ודרוכים, לא יעסקו בכל עיסוק אחר בזמן מתן שירותי   .2.1.2

השמירה, יקפידו על הופעה מסודרת ונקיה, ויבצעו את תפקידם במסירות ונאמנות  

 תקינים באתרים.דה והתפעול הך לשגרת העבומבלי להפריע שלא לצור

  ציודו של כל שומר יהיה כדלקמן: .2.1.3

כל   .2.1.3.1 וכשיר למילוי המשימות במשך  רכב תקין, מתודלק במלוא הקיבולת 

 שעות המשמרת. 

המאפשר   .2.1.3.2 תקינים,  מטענים  כולל  סלולרי,  טלפון  ו/או  קשר  מכשיר 

 התקשרות מידית עם מרכז הבקרה של פלג הגליל ועם מוקד המציע. 

   .)או מקביל לו( תקין עם סוללה ומטען וג מאג לייטפנס אישי מס   .2.1.3.3

 מדים. .2.1.3.4
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 היקף שעות השמירה:  .2.3
 

 :באזור א' ובאזור ב' .2.3.1

 למחרת.  06:00ועד  17:00משעה           ד': -ימים א'                      

 ביום א'.    06:00ביום ה' ועד  17:00משעה              עד יום א' :והחל מיום ה'  -סופ"ש

 מקביל ליום שישי ושבת.          ימי חג ומועד:                      

 
למען הסר כול ספק יובהר, כי בימי חג ומועד, שאינם חופפים בימי סופ"ש, תחל   .2.3.2

  18:00השמירה במתכונת סופ"ש, החל מהיום שלפני ערב החג או המועד בשעה  

   . 06:00או המועד בשעה   ום שלאחר החגותסתיים בי

ומועד" כלולים אך ורק: ראש השנה, יום כיפור, סוכות,    בהגדרת "חגמוסכם, כי   .2.3.3

 פסח, שבועות, יום העצמאות. 

ויודגש, לאור היקף שעות השמירה הנדרש, מתן שירותי השמירה ייעשה בכפוף  .2.3.4

החלים הקיבוציים  וההסכמים  העבודה  עו  והספק  לחוקי  יעסיק  מעבר  לא  בד 

 .ת העבודה המותרות בהתאם לכול דיןלשעו

 

 :אופן ביצוע שירותי השמירה והאבטחה .2.4

 

  2לצורך ביצוע שירותי השמירה ו/או האבטחה כמפורט בהסכם זה, יעמיד הספק   .2.4.1

   .לכל אזור אחד  -שומרים 

צפת .2.4.2 )להלן    במט"ש  קבוע  אחד  שומר  יוצב  א'  באזור  מט"ש  הממוקם  "שומר 

 וף למפורט להלן: הפעילות, בכפשך כול שעות (, במצפת"

צפת מט"ש  יבצשומר  שלו,  המפורטים  ע  האתרים  בכל  אחד,  בלילה  פטרולים  שה 

  -3פטרול  ,  02:30-01:00  -2פטרול  ,  23:30-22:00  -1פטרול  באזור א',  בין השעות:  

(. למען הסר כול ספק  מובהר, כי בשעות  "פטרולים אזור א'")להלן    04:30-06:00

ה  –רול  ינו מקיים פטר מט"ש צפת אששומ שומר  הוא ימשיך להיות מוצב בעמדת 

 ם לשומר.  במט"ש צפת, שתהווה בסיס א

לבנים  )להלן    במט"ש  קבוע  אחד  שומר  יוצב  ב'  באזור  מט"ש  הממוקם  "שומר 

 (, במשך כול שעות הפעילות, בכפוף למפורט להלן:לבנים"

לבנים, מט"ש  אחד,  שומר  בלילה  פטרולים  שני  האתרים    יבצע  המפורטים  בכל 

השעות:  באז בין  ב',   )להלן  05:00-03:30  -2פטרול  ,  3:302-22:00  -1פטרול  ור   .

(. למען הסר כול ספק  מובהר, כי בשעות ששומר מט"ש לבנים  "פטרולים אזור ב'"

פטרול   מקיים  לבנים,    –אינו  במט"ש  השומר  בעמדת  מוצב  להיות  ימשיך  הוא 

 שתהווה בסיס אם לשומר.  

רולים  הסמכות הבלעדית, להורות למי מהפט  מזמיןל, תהיה לף המפורט לעיעל א .2.4.3

ב', לצורך איתור ומניעת  -ים לאתרים באזורים א' ולבצע סיורים ביישובים הסמוכ
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שעות   וזאת במסגרת  והאבטחה  בתחום השמירה  אחר  צורך  לכל  ו/או  מים  גניבת 

 שות אלו.  הפעילות כמפורט בהסכם זה ולספק לא תעמדו הזכות לסרב לדרי

ק שני קרוואנים לשימוש  ך ביצוע השירותים, כמפורט בהסכם זה, יעמיד הספורלצ .2.4.4

האחד, )להלן    השומרים/מאבטחים:  לבנים  במט"ש  והשני,  צפת  במט"ש  ימוקם 

תקינות  "הקרוואנים" נראות,  חימום.  או  קירור  לצרכי  במזגן  יצויד  קרוואן  כל   .)

רצון המזמי לשביעות  יהיו  ולמזמין שמואבזור הקרוואנים  הבן  הזכות  לעדית  ורה 

א אחר  או  זה  קרוואן  הצבת  להחלאשר  או  שינוי  בו  לבצע  מהספק  לדרוש  ליפו.  ו 

למען הסר כול ספק, הצבת הקרוואן בכל אחד מהאתרים, תהא בתיאום מלא עם  

הקרוואן   הצבת  לצורך  הנדרשות  וסוג,  מין  מכל  העלויות,  כל  ובאישורו.  המזמין 

רק   לא  אך  זה  הוצאות  תיקונו/הובלתישתו/שכרותו/רכ  –ובכלל  וכן  ו/תחזוקתו 

 יחולו על הספק ועליו בלבד.  –השוטפת  בקשר לתחזוקתו

באתרים   .2.4.5 לשהות  ומוחלט  מפורש  איסור  חל  לשומר/מאבטח  כי  ומוסכם,  מובהר 

ו/או בכל שעות מתן השירותים, כולל בשעות ביצוע הפטרולים הרכובים, עם אדם  

 המזמין. באישורו של  נוסף, שאינו מטעם המזמין ו/או

 : תנאי סף .3

מצי ורק  אך  במכרז  להשתתף  מציעיםאשר    ,עיםרשאים  במפגש   בעצמם העומדים  ו   השתתפו 

 :צטבר בכל תנאי הסף המפורטים להלןבמו

בישראל.  ,  אחת  משפטית  אישיות  הוא  מציעה .3.1 כדין  לא תתקבל  למען הסר ספק,  תאגיד רשום 

בייסוד הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או   או תאגיד שאיננו רשום    ""חברה 

    .בישראל

עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף תדפיס עדכני )לכל המאוחר חודש לפני  הוכחת הלצורך   .3.2

רשם החברות של  במכרז(  הצעות  להגשת  של המציע  כן  ו  ,המועד האחרון  מסמכי ההתאגדות 

 .  מאושרים כנאמנים למקור ע"י עו"ד )תעודת רישום(

ישור בגין  לצורך הוכחת תנאי סף זה, המשתתף יצרף להצעתו א .ו עוסק מורשה המשתתף הינ .3.3

ת המס. כמו כן, יצרף המציע אישור מפקיד השומה או  היותו עוסק מורשה, ומספרו אצל רשויו

מרואה חשבון שהוא מנהל ספרי חשבונות כחוק, או שהוא פטור מלנהלם ו/או כל אישור אחר  

לפי   צהנדרש  גופים  עסקאות  )אכיחוק  חשביבוריים  ניהול  מס(  פת  חובת  ותשלומי  ונות 

האישורים יאומתו ע"י רו"ח    . וכן אישור מאת פקיד שומה על ניכוי מס במקור  1976  –התשל"ו  

   מטעם המציע. 

על המציע  במתן שירותי שמירה ואבטחה.    ניסיון מוכח הינו בעל    המציע  -  ניסיון ויכולת המציע  .3.4

ציון זהות המזמין, איש  ואבטחה, תוך  ירותי שמירה  רשימת האתרים בהם סיפק שלצרף את  

 מו )מספר טלפון(.התקשרות ע זמין ודרכי  קשר מטעם המה

 איתנות פיננסית של המציע  .3.5

הינו בעל יכולת כלכלית איתנה ומוכחת המספיקה לביצוע    או בעל שליטה בו,  המציע .3.5.1

בע הוא  המציע  השאר,  ובין  החברה,  של  דעתה  שיקול  לפי  התחייבויותיו  של  ל  כל 

שלוש    )  3,000,000₪לפחות  של    2018-2021בין השנים  ממוצע    כנסות שנתימחזור ה

בהתאם   לא כולל מע"מ, שמקורם במתן שירותי נשוא מכרז זה וזאת  מיליון ש"ח(,  

לשנים   המבוקרים  הכספיים  לפחות    , 2018-2021לדוחות  של  עצמי  הון  בעל  וכן 
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אלף)  500,000₪ מאות  בדוחות    חמש  כמפורט  המבו ש"ח(  לשנת הכספיים    קרים 

ל  .2021 המציע  על  זו,  דרישה  הוכחת  מציעלשם  הצהרת  הכספיים  ,  צרף  דוחות 

העניין  המבוקרים  הנכלל    ;לפי  בנוסח  רו"ח  המכרז   4בטופס  אישור  וכן    למסמכי 

המצורף   בנוסח  המציע  של  העצמי  הונו  לגבי  רו"ח  למסמכי    11בטופס  אישור 

 המכרז.  

ות המציע לפי שיקול  כלכליות אוד  לבצע בדיקות  החברה שומרת לעצמה את הזכות .3.5.2

, והמציע, בהגישו את הצעתו,  דוחות כספיים , מידע עסקי וכד'  דעתה לרבות בקשת

החברה   הבדיקות.  עם  בקשר  כאמור,  שתבקש,  מסמך  כל  לחברה  להעביר  מתחייב 

ואלה   כאמור,  לה,  שיסופקו  הנתונים   / המסמכים  על  בסודיות  לשמור  מתחייבת 

 .לבד רך מכרז זה ב ישמשו לצו

הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין    המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת .3.5.3

פירעון,    בקשות חדלות  בפני  עומד  אינו  הוא  זה,  מסוג  נגדו  שעומדות  תלויות 

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

מהותיים זה,  עיקולים  לפ  )לעניין  המציע  את  על  על    ל כרט  המוטלים  העיקולים 

למועד נכון  ההצעה(  נכסיו,  להצעתו  הגשת  יצרף  המציע  ו.  או  תצהיר  עו"ד  אישור 

 למסמכי המכרז.  3טופס כרו"ח בנוסח המצורף לתנאי  

 המציע בעל רישיון קבלן שירותי שמירה ממשרד הכלכלה. .3.5.4

 : רת ביטוח/ ערבות חב ערבות בנקאית .3.6

  אלף ש"ח(   עשרים וחמש)    ₪  25,000המציע יצרף להצעתו ערבות מכרז על סך של    .3.6.1

(. הערבות  "הערבות"להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה למכרז )להלן:  

תהיה ערבות צמודה, אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית, מאת בנק ישראלי או  

החברה האזורית למים וביוב   –פלג הגליל    טובתלחברת ביטוח ישראלית מורשית  

 המצ"ב. בנספח ג'ז יהיה כמפורט נוסח ערבות המכר .בע"מ

מכתב עיכוב או המחאה בנקאית לא ייחשבו ערבות  תשלום מזומן,  למען הסר ספק,  

 לצורך מכרז זה. 

תהא רשאית לדרוש מהמציע    החברה  02/04/2023עד ליום  הערבות תעמוד בתוקפה   .3.6.2

לתוקף  הארכת   שלת/ונוספ  ות/ תקופההערבות  לא    180  עד  ת  והמציע  היה  יום. 

)שבעה( ימים לפני מועד פקיעת הערבות או במועד אחר    7דרישה זו לפחות  ייענה ל

שייקבע, תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות באופן מיידי, והמציע ייחשב כמי  

 מהצעתו. בו שחזר 

על פי תנא .3.6.3 וניתנת,  ה  יפני  וט על פייה, לחילהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית 

 . האו לנמק את דרישתו/כל חובה להוכיח  הלי, מבלי להטיל עהחברהצדדית של   חד

המציע/ים  .3.6.4 עם  ההתקשרות  הסכם  שייחתם  לאחר  מיד  למציעים,  תוחזר  הערבות 

 .  ים/ הזוכה

   החברה תהא רשאית לחלט את הערבות, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק  .3.6.5

 : ציעהמ  ם בהםימקר אחד מן הבכל 

 ניקיון כפיים;   נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר  .3.6.5.1
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 מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;   .3.6.5.2

המו .3.6.5.3 חלוף  לאחר  למכרז  שהגיש  מההצעה  בו  האחרון  חזר  עד 

 ;  מכל סיבה להגשת ההצעות במכרז

ות  אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבוע  .3.6.5.4

תנא  במכרז עם  שהן  החברה  של  ההתקשרות  ליצירת  מוקדם  י 

 ;  וכה במכרזהז

 לעיל.  3.5.3בהתאם להוראות סעיף   .3.6.5.5

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, להזמין את המציע להשמעת טענותיו בקשר   .3.6.6

 , בהתאם לאמור לעיל, כי אי המצאת הערבות  ,יובהר  עם חילוט הערבות, כאמור. 

 ף.תביא לפסילת ההצעה על הס

 מסמכי המכרז   .4

תפות בסיור קבלנים ולאחר  מורה לאחר השתלדוא"ל ללא ת  קבלאת מסמכי המכרז ניתן ל .4.1

 . 04-9008136טלפון  09:00עד  15:00בין השעות התאגיד   במשרדירישום 

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי מלוא העלויות וההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות   .4.2

 .  ובקשר להשתתפות המציע במכרז, תחולנה על המציע בלבד הכנת ההצעה למכרזב

 כרזת תנאי המאישור הבנ .5

מציע אחראי   .5.1 על  בעצמו  כל  להשפיע  והנסיבות העשויים  התנאים  וכל  לבדיקת מסמכי המכרז 

העבודות ביצוע  ועל  האמורים  הצעתו  אלה  למעט  החברה,  של  מצג  כל  על  מסתמך  הוא  ואין   ,

 .ורפו ו/או יצורפו להםו/או במסמכים שצ במסמכי המכרז 

את   ז, קרא והבין אותם, וכי הוא מקבל על עצמוהמציע יאשר, כי קיבל לידיו את מסמכי המכר .5.2

 לתנאי המכרז. 5כטופס תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם. נוסח האישור מצורף 

   מציעים מפגש .6

במפגש   .6.1 מפגש  חובההינה  ,  ובסיור  ים מציע השתתפות  תאריך    ביום   יתקיים  המציעים.  ה' 

  כי    ,מודגש בזאת    .  במשרדי פלג הגליל  נקודת המפגש היא  –  בדיוק    0010:, בשעה      12/01/2023

דקות תהיה החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי שלא  15 -מציע אשר יאחר בלמעלה מ 

 לאשר השתתפותו במכרז. 

במהלך הסיור,  ו/או לכל עניין שהוא  המכרז  רה לתנאי  התייחסות של החב  לא יהיה תוקף לכל .6.2

בכתב שתישלח באמצעות הפקסימיליה, או    לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה   אלא אם היא באה

 בעת רכישתו.  שמסרו, פרטיהם בהתאם לבדואר אלקטרוני  לרוכשי המכרז 

 , כחלק ממנה.הע ההודעה האמורה תיחתם ע"י המציע ותוגש יחד עם מסמכי ההצ .6.3

 

 הבהרות  .7

רביעי תאריך    עד ליוםרז  לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכיעים רשאים  מצ .7.1

וכן     b@plg.org.ilsigalit   ל, בדוא". את בקשות ההבהרה יש להפנות0051:בשעה      318/01/202

 . 24/01/2023התאגיד ישיב לשאלות בכתב עד לתאריך  .04-9008137בפקס 
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ה.  לחלק משאלות ההבהר  לעדי, לענות לכל אוהחברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הב  .7.2

לכל רוכשי מסמכי המכרז המלאים    צוופי בכתב ו נוינת י ות ההבהרה ה לשאלת החברותשוב

באמצעות פקסימיליה, בהתאם למידע שיספק המציע בעת רכישת מסמכי המכרז. למען הסר  

ת הבהרות  , לרבוספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של החברה למסמכי המכרז

 ב.אלא אם ניתנה בהודעה בכת החברה, לביוזמתה ש

 ההצעה הכספית  .8

לא כולל  לשלם המזמין לקבלן,    שיידראותו    רביוהמ  הסופימלא  תתייחס למחיר ה  ההצעה הכספית

 כל  מתן בגין המציע עלויות כל  את בחשבון תיקח המחיר הצעת.  םשירותיהבגין אספקת  ,  מע"מ

זו, לרבות מכימס במסגרת השירותים המפורטים  ותהנדרש, הוצא האדם כוח העסקת עלות פניה 

 כדלקמן: נקבע על ידי החברההמחיר המקסימאלי   .האחרות הנלוות  ההוצאות וכל רכבים

 לא כולל מע"מ. –אלף ₪(  ארבעים₪ )במילים:  40,000 –אזור א' 

    .לא כולל מע"מ –אלף ₪(  וחמש ₪ )במילים: שלושים 35,000 –אזור ב' 

 (.  קסימאלי"מהמחיר ה"או  "המחיר המלא"ן )להל 

ן  . גובה ההנחה יצוי מהמחיר המקסימאלילמזמין    גובה ההנחה שיעניקבהצעתו ב  נקובהקבלן י  .8.1

לדוגמא:    באחוזים ובמספרים,  תהיה  הנחה(  יםאחוז   העשרבמילים:    10%)במילים  ההנחה   .

 . 15%-ובשיעור שלא יהיה גבוה מ קבועה ותקפה לאורך כול תקופת ההתקשרות

את הצעת המחיר    2כטופס    ת המצורףהמציע וההצעה הכספי   בטופס הצהרת  םעל המציע לרשו .8.2

 השירותים בכל המתקנים יחד.  שלו. הצעת המחיר של המציע תהא בגין  

כי   .8.3 בזאת,  יצוין  ספק,  הסר  המלאלמען  בס"ק  המחיר  כאמור  רכיבי  מתייחס  לעיל,    8.1,  לכל 

 אחר ונוסף.בלן כול תשלום ש המזמין לשלם לקרדי בנוסף אליו לא יי וכ המכרז

כי כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי ההזמנה או כל הסתייגות לגביהם, בין    ,המציע מסכים .8.4

לא   כאילו  ייחשב  אחרת,  דרך  בכל  ובין  לוואי  במכתב  בין  המסמכים  בגוף  תוספת  ידי  על  אם 

 . רה לפסול את ההצעהמבלי לגרוע מזכותה של החב, וזאת נכתב

המציע .8.5 בס"ק  בהצעת  כאמור  שצוין    ל,לעי  8.1,  מיוחד  במקום  אלא  מוסף,  ערך  מס  לכלול  אין 

 לכך. 

 ביטוח  .9

על המציע הזוכה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת הסכם ההתקשרות, פוליסת ביטוח כמפורט  

  ביטוח מוכרת ובעלת  ידי המציע הזוכה באמצעות חברת-בהסכם ההתקשרות. הביטוחים ייערכו על

 כם ההתקשרות.  תנאי לחתימת הסיימסר לחברה כ  מוניטין ועותק מהם

 

 תוקף ההצעה  .10

 .1.3.23עד ליום  ,ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה .10.1

,  חודשים  לושהלתקופה נוספת של ש  ה של המציעהצעההחברה תהא רשאית להאריך את תוקף   .10.2

ליום בכתב    1.6.23  עד  קודם    7בהודעה  ההצעהימים  של  תוקפה  לבקש   ,תום  רשאית    ותהיה 

, לאחר  במצטבר חודשים שלושה ות של ת/תוקף הצעתם לתקופה/ות נוספ יך את מהמציעים להאר

 .תום התקופה הנוספת כאמור
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 כללי הגשת ההצעות  .11

 : התאמה לתנאי המכרז .11.1

תהא   .11.1.1 החברה  המכרז.  ודרישות  תנאי  לפי  ומוגשות  ערוכות  תהיינה  ההצעות 

ות,  התניה, הסתייג   ל כל הצעה שיש בהו סול דעתה הבלעדי, לפרשאית, על פי שיק 

 .פת או השמטה ביחס לתנאי המכרזשינוי, תוס 

לעיל .11.1.2 לפגוע באמור  ובלא  הסר ספק,  שייעשו במסמכי  למען  תוספת  או  שינוי  כל   ,

ידי   על  בין  אליהם,  ביחס  הסתייגות  כל  או  ההתקשרות,  בהסכם  לרבות  המכרז, 

לא יחייבו    או בכל דרך אחרת,  ים, ובין במכתב לוואשינוי או תוספת בגוף המסמכי

 להם כל תוקף מחייב כלפי החברה.  החברה ולא יהיהאת 

  צעה הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה  לכלעל המציע להתייחס בהצעתו   .11.1.3

 המסמכים הנדרשים.  כלאת 

בסעיפים  בנוסף,   .11.1.4 באמור  לפגוע  ו11.1.1ובלא  לצרף  לעיל,    11.1.2-.  המציע  רשאי 

ומסמכי פרטים  נוספים    םלהצעה  פרלבנטיים  הבהרה,  ואימ לצורך  נוסף  ות  ירוט 

הנתונים המדווחים לרבות פרטים נוספים ככל שיש בהם כדי להצביע על כושרו,  

על   נדרש  צורך אחר שלדעת המציע  ולכל  נשוא המכרז,  בנושאים  ויכולתו  ניסיונו 

 מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו. 

ניין בחינת  ים נוספים, הן לע כ ממכל מציע להגיש מס החברה רשאית לדרוש .11.1.5

בתנאים המקדמיים להגשת ההצעות, הן לבחינת המציע  דתו  של המציע עמי

 באופן כללי והן ביחס לאנשי המקצוע אליהם התייחס המציע בהצעתו. 

 

 : הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה .11.2

  ה אבחתימה מלו חתומים  ההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז יהי

התאם להחלטות המציע, ככל שהינו תאגיד, בנוגע  ב ו,  שי החתימה מטעם המציעשל מור

שלו,   נדרש לזכויות החתימה  ככל שהדבר  עו"ד,  או  רו"ח  ידי  על  כשהחתימות מאושרות 

ומסמך טופס  החתימה  בכל  מורשי  יחתמו  כן,  כמו  מהעמודיםעל  .  אחד  מסמכי    כל  של 

 . בראשי תיבותהמכרז 

 :הגשת ההצעות .11.3

המ   עיהמצ .11.3.1 המסמכים  כל  את  בהצעתו  מעטפת    1בטופס  פורטים  יכלול  "תכולת 

זה למכרז  המצורף  ויצרפו  הצעה",  המסמכים  של  קיומם  עובדת  את  יסמן   ,

 . להצעתו

 ויצרף אותו להצעה.   1המציע ימלא את טור "ביקורת המציע" בטופס מס'  .11.3.2

  יירשם: במעטפה סגורה  עליהההצעה החתומה תוגש  .11.3.3

 מתן שירותי שמירה ואבטחה.ל  2023/01  מספרכללי פומבי  מכרז

   .חתומים וזהים  שני עותקיםישלשל לתיבת המכרזים המציע  

הכספית   .11.3.4 וההצעה  המציע  סגורה    (2)טופס  הצהרת  במעטפה  , נפרדתתוכנס, 

 .למעטפת ההצעה
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משרדי החברה הממוקמים באזור  בשל החברה,    מכרזיםההמעטפה תוכנס לתיבת   .11.3.5

לא    .12:00בשעה   31/01/2023תאריך    ג' מיוםלא יאוחר  ראש פינה    יה צח"ר תעשי

 או בכל דרך אחרת.  הצעות שתישלחנה באמצעות הדואר תתקבלנה

 :מסמכים נוספים, שיש לצרף להצעה .11.4

המציע יצרף את מסמכי ההתאגדות של המציע )תעודת רישום(, וכן תדפיס עדכני   .11.4.1

 שבו רשום המציע על פי דין.   םשמהמר

 לתנאי המכרז.  8כטופס ע יצרף אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה המצורף ציהמ .11.4.2

 המציע יצרף אישור בדבר ניכוי מס במקור או פטור מכך.  .11.4.3

 . המציע יצרף תעודה תקפה בדבר היותו עוסק מורשה לצרכי מע"מ .11.4.4

אישורים   .11.4.5 אישור  יצרף  ציבנההמציע  גופים  עסקאות  חוק  לפי  וריים,  דרשים 

 :1976 -  התשל"ו

שהמציע   .11.4.5.1 המעיד  מס  יועץ  או  חשבון  רואה  מורשה,  פקיד  אישור 

מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג  

לדווח על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס  

 .1975-לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

לפי   ריתצה .11.4.5.2 בעבירות  הרשעות  היעדר  ,    בדבר  זרים  עובדים  חוק 

( או חוק שכר מינימום,  חוק עובדים זרים)להלן:    1991-התשנ"א

 לתנאי המכרז.    6כטופס המצורף  1987-התשמ"ז

על ידו   םות כשהוא ח ,'אכנספח  המציע יצרף את הסכם ההתקשרות, המצ"ב .11.4.6

על ידי  וזאת ום המיועד בעמודו האחרון של ההסכם בתחתית כל עמוד כן במק 

עותק של מסמכי המכרז, מכתבי   כמו כן, יצרף המציע .מורשי החתימה מטעמו

ההבהרה, התוכניות וההודעות למציעים כשהם חתומים על ידו בהתאם לסעיף  

 לעיל.  10.2

  11.1.4למעט אלה המצוינים בסעיף עיל, ל  כאמור ,כלל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו .11.5

ייחשבו גם כנספחים להסכם ההתקשרות והמציע מצהיר, כי ידוע לו שהנתונים לעיל,  

מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות, על כל  ,הכלולים במסמכים אלו ,והמידע

 המשתמע מכך.  

שאית  ר המסמכים המבוקשים כאמור,  תהיה ועדת המכרזיםכל הצעה שתוגש ללא  .11.6

   לפסלה!
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 ות בקשת הבהר .12

)או   .12.1 למציעים  לפנות  רשאית  תהא  בנוגע  להחברה  הבהרות  לקבלת  בבקשה  מהם(  מי 

בדיקת   לצורך  לדעתה  כנדרש  נוספים,  ומסמכים  נתונים  לקבלת  בבקשה  או  להצעות 

 ההצעות והערכתן. 

המבוקשים .12.2 והמסמכים  הנתונים  כל  את  לחברה  יעבירו  שקב  ,המציעים  המועד    ה עבתוך 

להצעה ותיחשב כחלק בלתי  ה. תגובת המציעים תצורף  בפנייתה, לפי כתובת החברהחברה  

 נפרד ממנה. 

את   .12.3 פרונטלי  באופן  בפניה  להציג  מהם(  מי  )או  המציעים  את  להזמין  רשאית  החברה 

  ההצעה ולקבל הבהרות לגביה.

  יה יכזבכל מקרה של סתירות ואי התאמות שיתגלו על ידי החברה במסמכי המכרז לאחר ה  .12.4

ד  יאה שיקול  לפי  זכאית,  תנתהא  את  לשנות  הבלעדי,  ככל עתה  ההתקשרות,  הסכם  אי 

 שיידרש, על מנת להסדיר סתירות ו/או להתאים הנדרש התאמה. 

סעיפים   .12.5 להוראות  בהתאם  יפעל,  לא  שמציע  רשאית    11.2-11.3ככל  החברה  תהיה  לעיל, 

 לפסול את הצעתו. 

 

 ניגוד עניינים  .13

ע   הגשת ההצעה, אין הוא יודמההצעה, כי נכון למועד    יר כחלקה צהקבלן הזוכה יתחייב וי .13.1

על פי הסכם זה, וכי אין    שירותים ה על כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע למתן  

פן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים  ו הוא קשור ו/או מעורב, בא 

 ברה. חה ביחס להתחייבויותיו מכוח ההסכם שיחתם עם 

להימנעהק .13.2 יתחייב  הזוכה  עם  בלן  ההסכם  תקופת  כל  ו/או    החברה  במשך  חלק  מלקחת 

להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים  

 . החברהעם ההסכם עם  

הזוכה   .13.3 לידיעת  יהקבלן  להביא  לקביעת    החברהתחייב  רלבנטי  להיות  העשוי  מידע  כל 

ני  ם א  החברה עניינ קיים  לניגוד  חשש  או  מכלגוד  לגרוע  מבלי  אצלו.  על  ליים  האמור,  ות 

להודיע למזמין על הצעה שהוצעה לו ואשר יש בה משום   מתן השירותיםהגורם שיבחר ל

 חשש לניגוד עניינים כאמור.  

 

  שמירת סודיות  .14

י כל אדםהמציע  לידיעת  להביא  להודיע, למסור,  לא להעביר,  בסוד,  ידיע   ,תחייב לשמור  ה שתגיע  כל 

בקש או  אגב  ביצוע  אליו  עם  המכרזר  נשוא  אי  ההתקשרות  כי  יודגש  מכן.  לאחר  או  תחילתו  לפני   ,

סעיף   פי  על  פלילית  עבירה  ומהווה  זו  הוראה  של  הפרה  מהווה  לעיל  האמור  על  לחוק    118שמירה 

 . 1977-העונשין התשל"ז  
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 שקלול ההצעות וקביעת ההצעה הטובה ביותר   .15

בז .15.1 ההצע   ,אתמובהר  בדכי  )שיעמדו  הכשרות  במכות  שנקבעו  הסף  ישוקללו  רישות  רז( 

 למסמכי המכרז. 'בבנספח כמפורט  סכום ההצעה,בהתאם ל

ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא דרישות   .15.2 לעיל, ההצעה הטובה  בכפוף לאמור 

 .  המכרז, אשר קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר

 . בנוגע להצעה מהמצעיםל פרט/הסבר  בקש כ מרת לעצמה את הזכות להחברה שו  .15.3

בזאת .15.4 ככל    ,מובהר  שיידרשו,  הפרטים  במתן  החברה  עם  פעולה  לשתף  מחויב  המציע  כי 

 מציע שלא ישתף פעולה, כאמור, תהיה החברה רשאית לפסול את הצעתו.שיידרשו, 

להתקשר   עדי ומוחלטבאופן בל  יתלמען הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשא .15.5

  ו אם שונים, כאשר כל מציע יתקשר עם החברה ביחס לאזור אחד )אזור א'  שני מציעי  עם

 אזור ב'( ולמציע לא תהיה כל התנגדות להחלטה זו של החברה. 

 

 תנאים כלליים  .16

כלשהי  ת מתחייב  האינ   החברה .16.1 בהצעה  עת    תרשאי  ותהא   לבחור  בכל  זו  פנייה  לבטל 

 . ה שלהמשיקולי

לפגועבמ .16.2 זכות  תשומר  החברהבאמור,    לי  סיבה    ה על  מכל  חלקו,  או  ההליך  את  לבטל 

  כלשהו   פיצוי  מתן  ללא  וזאתשהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר מועד הגשת ההצעות  

 במכרז.  למשתתפים

אם המחיר    כי למזמין שמור שיקול הדעת שלא לבחור בכל הצעה  ,למען הסר ספק, מובהר .16.3

או שהדימי  נמוך/ גבוההנקוב בה   סבירי ,  יכולתו של הספק  ה ספק באו מעל  נו בלתי  דבר 

, ולמשתתפים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך,  למלא אחר הוראות הסכם זה

 .  1993-הכול בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

  כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי הפנייה המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם בין .16.4

תוסע ידי  וביןל  בגוף המסמכים  בכל    פת  לוואי או  יובאו בחשבון  במכתב  דרך אחרת, לא 

 . אף עלולים לגרום לפסילתהבעת הדיון על ההצעה ו

לידיעתו    המידע .16.5 בהתאם  הינו  זה  מכרז  במסגרת  המזמין  ידי  על  למציעים  המסופק 

 והערכתו של המזמין במועד פרסום המכרז.  

וב  על .16.6 וגעים לביצוע  אים הנכל התנופן עצמאי, את  ריותו, באאחהמציע לבדוק על חשבונו 

את  נש  שירותיםה לרבות  זה,  מכרז  טכניות  האתריםוא  דרישות  המכרז,  מסמכי   ,

ומקצועיות וכן כל נתון משפטי, ביצועי, תפעולי, עסקי ו/או כל נתון רלוונטי אחר למכלול  

 .  הסכםהתחייבויותיו על פי המכרז וה

  הקבלן ל  כל הסתמכות ש  בלבד. לפיכך,  הקבלןל  דע הינה שמיהכוללת לבדיקת ה  האחריות .16.7

באחריות   הינה  המכרז,  במהלך  המזמין  ידי  על  לידיו  יימסר  או  שנמסר  מידע    הקבלן על 

שא באחריות לכל סוג של נזק אובדן או הפסד שייגרם למי  תילא    החברה בלבד. מובהר, כי  

יפין, ולא תהא  ין או בעק שרמהמציעים או מי מטעמו עקב הסתמכות על מידע כאמור, במי

 טענה כי המידע שנמסר לו על ידי המזמין היה חסר ו/או מטעה.     לקבלן
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רשאית   .16.8 החברה  בסטייה ממנו, תהיה  או  המכרז  לתנאי  שיגיש הצעה שלא בהתאם  מציע 

 לפסול את הצעתו. 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה, לחברה תהיה שמורה הזכות:  .16.9

ד בכל שני מציעים אח  במקרה של זכייתהיתר,  בין  )  לקהח  לקבל את ההצעה, כולה או .16.9.1

 .אזור(

 לדחות את כל או חלק מההצעות.  .16.9.2

 לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.  .16.9.3

 לא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים. .16.9.4

מציעים   .16.9.5 הצעות  את  סיפקו  לא  שלדחות  או  שירותםבעבר  החברה  רצון  לשביעות   ,

אחרצלשביעות   של  איונם  שכישוריהם  או  השרים,  לביצוע  מספיקים  , ירותיםנם 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

, לרבות לעניין  לשקול כל שיקול רלוונטי, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר .16.9.6

וזאת אף לאחר בחירת ההצעה הזוכה, ולא תהיה למי    ביטולו של המכרז או חלק ממנו,

או תביעה בגין החלטת שיזכה בו, כל דרישה    בות המציעלרמן המשתתפים בהליך זה,  

 החברה כאמור. 

נשוא המכרז   תיםמתן שהשירוערוך ומוכן להתחיל בעל המציע הזוכה במכרז להיות  .16.10

קבלת ההודעה על ימים ממועד  14-לא יאוחר מבכפוף להתקיימות התנאים המתלים  

 .  זכייתו במכרז

, המכרזהמציע, בחתמו על מסמכי המכרז, מצהיר בזאת כי הוא ראה ובדק את כל פרטי  .16.11

)בין אם אלו צורפו ובין אם לאו( והצעתו כוללת את כל המחירים בות כל הנספחים לו לר

 ואת כל הפרטים המפורטים במכרז.

 

 

 בכבוד רב,   

 אינג' עלי אבו ריש             

 מנכ"ל )בפועל(              

   וביוב החברה האזורית למים –הגליל  פלג
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 תכולת מעטפת הצעה  - 1טופס  

 את תכולת המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורת המציע". המציע יבדוק  •

 מקורי למעטפה לפני סגירתה והכנסתה לתיבת המכרזים של החברה.  1טופס המציע יכניס את  •

 ביקורת המציע  תיאור  מס"ד 

  11.3  כמפורט בסעיף לת מעטפת ההצעהתכו - 1טופס  1

  אישור עורך דין+  הצעה הכספיתוה הצהרת המציע  - 2טופס   2

 בתוך מעטפת ההצעה(  . תוגש)במעטפה סגורה, מסומנת ונפרדת

 

כמפורט   )כולל שני מסמכים( אישור העדר הליכי כינוס, פירוק – 3טופס  3

 3.5.3בסעיף 

 

  3.5.1כמפורט בסעיף  "ח הצהרת מציע ואישור רו -4טופס  4

  5.2פורט בסעיף כמ  אישור הבנת תנאי המכרז – 5טופס  5

  1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו - 6טופס  6

   תיאור כללי של המציע -7טופס  7

  11.4.2כמפורט בסעיף   אישור זכויות חתימה - 8טופס  8

  ל המציע ש תצהיר העדר הרשעות  - 9טופס  9

  של המחזיק במציע  יר העדר הרשעותתצה - 10 טופס  10

  3.5.1כמפורט בסעיף    אישור מציע ואישור רו"ח להון עצמי - 11טופס  11

  חתום הסכם התקשרות  -נספח א'  12

  אמות המידה והמשקולות לבחינת ההצעה  – 'בנספח  13

  להבטחת ביצוע  המכרז   כתב ערבות בנקאית אוטונומית )מקור( – 'גנספח  14

  פוליסת ביטוח  – 'דספח נ 15

  11.4.1כמפורט בסעיף  תאגדותמסמכי ה 16

  11.4.5.1כמפורט בסעיף אישור על ניהול פנקסי חשבונות  17

  11.4.3כמפורט בסעיף אישור ניכוי מס במקור  18

י  עים חתומים על   יד למציוהודעות מכי המכרז, מכתבי הבהרה, עותק מס 19

 המציע

 

  11.4.4כמפורט בסעיף   שהתעודת עוסק מור 20

כמפורט בסעיף   אתרים בהם סיפק המציע שירותי שמירה ואבטחהרשימת  21

3.4. 
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 הצהרת המציע וההצעה הכספית   – 2טופס  

 

 

 תאריך: _________ 

 לכבוד,

 החברה האזורית למים וביוב –פלג הגליל 

 _________________ 

 

 ג.א.נ;

 01/2023כללי  פומבי מס' מכרז –כתב הצעה והתחייבות : הנדון

 

 

הח"מ ______________________________________ מס' קבלן/זהות אני/אנו  

____________________ שכתובתנו היא _________________________________ , מצהירים,  

 מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: 

מסמכי המכרז ואת הסכם ההתקשרות על כל    ם למשתתפים במכרז, את כלקראנו בעיון את הצעתכ .1

 "(.מסמכי המכרזספחיו )להלן: " נ

, שנערך ביום  מציעיםמפגש הב  השתתפנוכי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם,    ,הננו מצהירים .2

ן  וכ  ו/או הנובעים מהם מתן השירותים  ו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בנובחנ     _________

 תחייבויותינו.  הרלבנטיים והעשויים להשפיע על קיום כל ה את כל הגורמים האחרים 

המכרז   .3 ומסמכי  תנאי  כל  את  ומדוקדקת  זהירה  בחינה  שבחנו  ולאחר  לעיל,  האמור  לכל  בהתאם 

זו  הצעתנו  מגישים  הננו  במסגרתו,  שניתנו  וההבהרות  התנאים  כלל  לרבות  ההתקשרות,    , והסכם 

שהננו  כולן ביחד, במחירים    , במסגרת המכרז  ,ינולקיים את כלל התחייבויותוהרינו מתחייבים בזה  

" )להלן:  זה  מסמך  בסיפא  התשלוםמציעים  ותנאי  המכרז  "(התמורה  הוראות  לכל  הסכמה  תוך   ,

 .והסכם ההתקשרות ותנאיהם

כי החברה תהיה חופשית לקבל או לסרב    ,אנו מסכימיםלעיל,    3בלא לפגוע בכלליות האמור בסעיף   .4

את  ל ולמסור  זו,  הצעה  אקבל  הצעה  לבעלי  המכרז  נשוא  השירותים  את  חרת  ביצוע  לפצל  ו/או 

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט  ו כפי שיראה לה  השירותים בין מציעים שונים וכו', הכל  

 . חברההבהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של  

 , כדלקמן: ינו מתחייבים בזה כלפיכםבמידה והצעתנו תתקבל, הר  .5

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק    7תוך  ב  רות הסכם ההתקשלחתום על כל מסמכי   5.1

 ידכם. -זמן אחר, כפי שיקבע על 

המכרז  מתן  בלהתחיל   5.2 נשוא  על  -השירותים  שיקבע  כפי  הודעה  -הכל  לקבלת  ובכפוף  ידכם, 

 המכרז ובהסכם ההתקשרות. מכם על כך, ולבצעם בהתאם לכל התנאים שבמסמכי 

כנדרש    ,י כל האישורים והמסמכים האחריםבמועד חתימת ההסכם העתק   -להפקיד בידיכם   5.3

 במסמכי המכרז. 
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כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו הסכם ההתקשרות על   ,הננו מצהירים ומתחייבים בזה .6

עתנו  הסכם ההתקשרות, תיחשב הצידינו, וגם אם לא נחתום על  -כל צרופותיו, כאילו היה חתום על

, לרבות בנוגע להסכם ההתקשרות,  חייב בין החברה ובינינוידי החברה בכתב, כחוזה מ-וקבלתה על 

בכפוף לאפשרות של החברה לבטל המכרז או ההתקשרות באופן    שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה,

כמפורט במסמכי    ,ל החברהזכויותיה שאיזו ממבלי שהדבר יגרע מ ו חלקי או כליל מכל סיבה שהיא,  

 המכרז.

 :ערבות .7

ההתחייבויות 7.1 לקיום  אוטונומית  כערבות  בנקאית  ערבות  בזה  הרינו מצרפים  זו  ,  שבהצעתנו 

וחמש)  ₪  25,000של  ע"ס   ₪(    עשרים  כוחכם  -עלאלף  את  ומייפים  במכרז  הכלול  הנוסח  פי 

בכל  שבהצעתנו זו ו  -כולן או מקצתן    -באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו  

ימים    7תוך  בום על הסכם ההתקשרות  לא נחת , המפורט במסמכי המכרז, לרבות אם  מקרה

ו/או   אלינו  שתישלח  זכיה  הודעת  ו/או  הדרישה  שתקבע  בממועד  כפי  אחר  מועד  כל  תוך 

, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש חברהה

זכות    , ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כלי ואנו מוותרים בזה מראשאו התראה כלשה 

 להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל. 

ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד   7.2   צו לתחילת העבודות להבטחת קיום הצעתנו, במידה 

לפקודתכם אוטונומיות  בנקאית  ל  ,ערבות  ביחס  במכרז  צו אתריכנדרש  נקבל  לגביהם  ם 

פר את התחייבויותינו כלפיכם, כולן או  ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונ  , עבודותתחילת  

הערבות    מקצתן. את  לחלט  רשאים  תהיו  כאמור,  הפרה,  של  במקרה  כי  מסכימים,  אנו 

 שתופקד בקשר עם כל האתרים, וזאת אפילו ההפרה תתייחס לחלק מהאתרים בלבד. 

בזה .8 בתוקף  כ  ,אנו מתחייבים  זו תהיה  האחר   חודשים  4אותנו במשך  ותחייב  י הצעתנו  ון  מהמועד 

 ., ככל שהתקופה לא תוארך על ידכם, בהתאם לאמור בהזמנה שנקבע להגשת ההצעות

פי מסמכי  -ו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עלנכי הצעת  ,אנו מצהירים בזאת .9

 היסוד של התאגיד המציע. 

ל התנאים  לאחר שעיינו בכל מסמכי המכרז והבנו את כהצעתנו זו מוגשת  כי    ,אתמוצהר ומוסכם בז  .10

וההוראות הכלולים בהם ומשמעויותיהם, וכי עובר להגשת הצעתנו, הייתה לנו ההזדמנות להפנות  

נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות  אליכם שאלות הבהרה, וכי  

מראש על  ואנו מוותרים    ,ו איזה מקרב מסמכי המכרזאי הבנה של תנאי המכרז א של אי ידיעה ו/או  

 כל טענות אלה. 

בעלי    , לפי העניין, ובהתאם לדרישות המכרז,מטעמנו  שליטההננו מצהירים בזה כי אנו ו/או בעלי ה .11

מדים  וכי עו  ,ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע השירותים נשוא המכרז

ביצו  ועובדים מקלרשותנו לצורך  עבודה  ניסיון  צועיים, מיע הסכם ההתקשרות מנהלי  ובעלי  ומנים 

 . נשוא המכרז שירותיםמסוג ה  מתן השירותיםב

מצהירים .12 הננו  ועובדים    ,כן  עבודה  מנהלי  ההתקשרות  הסכם  ביצוע  לצורך  לרשותנו  עומדים  כי 

מי  ניסיון  מקצועיים,  ובעלי  שירותיםומנים  המכרז  השירותיםסוג  מ  במתן  מתאים    נשוא  ובמספר 

 . בתנאי המכרז, ולא פחות מהקבוע  ומספיק

 מצורפים בזה כלל האישורים, המסמכים, והנספחים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז. .13
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הובהר לנו ואנו מבינים את אופן אמות המידה לבחירת ההצעה/ההצעות  הטובות במכרז.  כמו כן   .14

הצעתנו תפסל על הסף ולא תובא כלל    –הסף  צעתנו לא תעבור את תנאי  כי ככל שה   , הובהר לנו היטב

כי במידה ויהיו שתי הצעות כשרות ו/או יותר אשר יקבלו ניקוד    ,לדיון. כן הובהר לנו ואנו מסכימים

, וזאת  התמחרות עד לקבלת ההצעה הכספית הטובה ביותר  ןה יזהה, החברה תהא רשאית לערוך בינ 

 . מסמכי המכרזת העומדת לחברה, כאמור בבלא לפגוע בכל זכות אחר

 הכספית:  קשרות, להלן הצעתנו מכרז ובהסכם ההתבהתאם לכל המפורט במסמכי ה .15

 המחיר המקסימאלי שנקבע על ידי המזמין הינו :   . 15.1

 אלף ₪( )לא כולל מע"מ(   ארבעים)במילים:  ₪ 00004, –אזור א' 

 )לא כולל מע"מ(. ( ₪ אלףוחמש  ם:  שלושים)במילי   ₪ 00053,  -אזור ב' 

הוא: %_____  לכל אזור    מקסימאליס למחיר האחוז ההנחה הקבוע המוצע על ידינו ביח . 15.2

של    __אחוזים(_______ )במילים: ____________  בשיעור  להיות    15%עד    )על ההנחה 

  .בלבד(

 __       ___ים: _המזמין ישלם לידי הספק בכל חודש, סך של ________________ ₪ )במיל        .15.3 
 א המחיר המקסימאלי פחות ערך ההנחה בשקלים  _________________ ₪(, שהו                    

   )להלן "התמורה המשולמת"(.                  
  

בזאת כ  ,מובהר  לעיל  המפורטת  המחיר  הצעת  המציעכי  הוצאות  לכל  התייחסות  לרבות  ,  וללת 

תנאי התשלום הינם      ערך מוסף.  ים ישירים ועקיפים, למעט מסהוצאות ישירות ועקיפות וכן מיס

 בהסכם ההתקשרות. כמפורט

בגין   .16 וכוללת  זו הינה סופית  ואבטחה,  התמורה המפורטת בהצעה  בהתאם  אספקת שירותי שמירה 

 . םלהסכו למכרז

 לכל הסכומים דלעיל יתווסף מע"מ כחוק.  .17

 

 ____________ כתובת ___________           שם המציע ____________________                  

 _________________ תאריך ______           

         __________________________ 

 חתימה וחותמת המציע                      
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 אישור עו"ד 

 

הח"מ בזה    _______________________  אני  מאשר  __________    ,עו"ד  ה"ה  חתימות  כי 

_________  ____________מנהלי________ וכן ________________________________

 " את  התאגיד )להלן:  מחייבות  התאגיד  חותמת  בצירוף  זו  והתחייבות  הצעה  על  חתמו  אשר   )"

 ן.י התאגיד בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר ועני

 

 

 ____________________               ______________________ 

 

 מת וחתימת עו"ד חות                              תאריך                             
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 אישור העדר הליכי כינוס, פירוק וכיו"ב  - 3טופס  

 

 תצהיר מטעם המציע 

 

כי עליי להצהיר את האמת וכי אם   , אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי

 כדלהלן:נשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעו

 

1. ___ ב  מנהל/ת  )להלן:  אני   ______________ ח.צ./ח.פ.  (  "המציע"____________________ 

למתן שירותי שמירה    ____/____'  מכרז מסומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת  

 ואבטחה. 

ות תלויות  הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין בקשנמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת    ויע אינהמצ .2

 וג זה. שעומדות מולו מס

 המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון.  .3

 נגד המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום לו לחדלות פירעון.  .4

 ל נכסי המציע. מצ"ב רשימת העיקולים הקיימים ע לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים מהותיים. .5

ו  .6 קיים  תאגיד  הוא  מסמכהמציע  על  והחתימה  כדין  התאגיד  פועל  למסמכי  בהתאם  נעשתה  המכרז  י 

 ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

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

 

 

 חתימת המצהיר/ה    תאריך 

 

 אישור

 

כי בזה,  מאשר   __________ מ.ר.   ___________ עו"ד  מר/גב'   אני,  בפני  התייצב   ___________   ביום 

צמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת לי  ____________, אשר זיהה ע

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים  

 ם/מה עליו בפניי. הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחת

 

 חתימת עוה"ד   תאריך 

 חותמת וחתימה 
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 ריך____________ תא

 לכבוד,  

 החברה האזורית למים וביוב בע"מ  –פלג הגליל 

 ________________ 

 

 א. ג. נ., 

 

 אישור בדבר מצב המציע.הנדון: 

 

משמש המציע    אני  של  ל  -עו"ד/רו"ח  הצעה  הגיש  אשר  מס'  ________________________  מכרז 

 , מאשר בזאת ביחס למציע כדלקמן: )להלן: "המציע"(רה ואבטחה מתן שירותי שמיל  __________ 

 

ידיעתי,   .1 או  למיטב  רגל  פשיטת  הליכים,  הקפאת  נכסים,  כינוס  בהליכי  נמצא  אינו  המציע 

 פירוק, ואין בקשות תלויות שעומדות מולו מסוג זה. 

 י חדלות פירעון. המציע אינו עומד בפנלמיטב ידיעתי,  .2

עלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום לו  ד המציע לא הוגשו תביעות ה מיטב ידיעתי, נגל . 3

 לחדלות פירעון. 

מצ"ב רשימת העיקולים    לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים מהותיים.למיטב ידיעתי והבנתי,   .4

 . תי, בהתאם לידוע לי, ולפי בדיקה שעשיהקיימים על נכסי המציע

ז נעשתה בהתאם למסמכי  דין והחתימה על מסמכי המכרקיים ופועל כההמציע הוא תאגיד   .5

 התאגיד ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין. 

 

 בכבוד רב, 

 

 _________________________   _____________ 

 תאריך     , חותמת שם, חתימה          
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 הצהרת המציע ואישור רו"ח   - 4טופס  

ע מעוניין להסתמך על איתנות  במציע במידה והמצי שליטהה המציע וע"י בעל ידי על  בנפרד  וייחתם  אימול  זה ]טופס 

    ( "המציע " )המציע ו/או בעל השליטה במסמך זה:    (שליטהבעל ה

 שם המשתתף: ______________________________________ תאריך:______________ 

 הרינו להצהיר כדלקמן: 

 נמוך   לא היהש ממוצענתי ש מחזור הכנסות  ציעלמהיה  2018-2021  םהרינו להצהיר כי בשני

וע עבודות בתחום עיסוקו של  הנובע מביצ , )לא כולל מע"מ(ליון שקלים חדשים( ימשלושה ) ₪ 3,000,000-מ

 .ציעהמ

 

 היה בסך של ____________________ ₪ )לא כולל מע"מ(.   2018המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 לל מע"מ(. ______________ ₪ )לא כוהיה בסך של ______ 2019ל המשתתף בשנת המחזור הכספי ש

 היה בסך של ____________________ ₪ )לא כולל מע"מ(.  2020המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 היה בסך של ____________________ ₪ )לא כולל מע"מ(.  2021המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

; 

 ____ : ________________ציעחתימת המ                          

================== ========================================= 

 אישור רואה חשבון

 

" )להלן:   _______________________ הצהרת  המציעלבקשת  את  ביקרנו  שלו,  החשבון  וכרואי   )"

לעיל. ההצהרה הינ  ציעהמ עבודות  כמדווח  ניסיון בביצוע  ה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו  בדבר 

 בהתבסס על ביקורתנו.  לחוות דעה על הצהרה זו  היא

התומכות   ראיות  של  בדיקה  כללה  הביקורת  מקובלים.  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ערכנו 

בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה  

 ת לחוות דעתנו. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאו מהותית.

מציע  התבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת הלדעתנו ב

 2018-2021  דבר מחזורו הכספי בשנים ב

 

   תאריך: __________ 

                               _________________ 

 בכבוד רב,                                                  

 רואי חשבון                                                 

 * מחק את המיותר 
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 אישור הבנת תנאי המכרז    - 5טופס  

 

 תאריך: ________________ 

 לכבוד 

 החברה האזורית למים וביוב בע"מ. –פלג הגליל 

 ________________ 

 

 א.ג.נ.,

 "( שירותים)להלן "הי שמירה ואבטחה למתן שירות 01/2023כללי מכרז מס'  ון:הנד

 

על כל נספחיהם, למדנו והבנו  מתן השירותים  אשר, כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז העבודה להרינו ל 

והמשפטיים הפיזיים  והנסיבות,  התנאים  כל הדרישות,  בקפידה את  ובדקנו  בהם,  , והאחרים  את האמור 

שעילתה    ,ראש על כל טענהוכי אנו מוותרים בזאת מ  ,מתן השירותיםיע על הצעתנו או על  להשפהעשויים  

פיזיים ומשפטיים, העש-ידיעה או אי-באי כלשהם,  נסיבות  דרישות, תנאים או  על  הבנה של  ויים להשפיע 

 .מתן השירותיםהצעתנו או על 

 

 ד רב, בכבו                                                                                                               

 ____________________________ 

   יע חתימה וחותמת המצ 

 

 

 עו"ד / רו"ח אישור

 

לאשר   אשר  הנני   _____________________________________________ ה"ה  חתימות  כי  בזה 

מחייבות את המציע בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר  חתמו על טופס זה בפני, בצירוף חותמת החברה,  

 ועניין. 

 

_____ _________________                  ________________             ________________ 

   תאריך                                    חותמת וחתימה     עו"ד   /שם רו"ח 
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 כר מינימום כדין תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר ש - 6טופס  

  1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

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

  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: אהיה

  

 (."התאגיד"______________ )להלן: אני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב ___________ .1

)להלן:    1976-האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  אני עושה תצהירי זה מידיעתי .2

ציבוריים גופים  עסקאות  מכרז ""חוק  במסגרת  מההצעה  וכחלק  למתן    01/2023כללי    פומבי  ( 

 שירותי שמירה ואבטחה. 

 חק את הפסקה המיותרת[ בפסקה הרלוונטית, ומ ✓]סמן הנני מצהיר/ה כי:  .3

 רשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה  עד למועד עריכת תצהירי זה לא הו

גופים ציבוריים( ביותר משתי עביבחוק ע )איסור העסקה  סקאות  לפי חוק עובדים זרים  רות 

; 1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

   -או 

 זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות    עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל

הו ציבוריים(  עובדיגופים  חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר  שלא  רשעו  העסקה  )איסור  זרים  ם 

, ואולם,  1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 רשעה האחרונה.  ועד הגשת ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההעד למ

לגרו .4 ומבלי  ובאחריותי,  אישית  הינה  זו  התאגיהצהרתי  מטעם  כהצהרה  אף  תיראה  היא  מכך  ד,  ע 

 אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו. 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

                                                                                                            __________ ______ 

 חתימה                                                                                                             

 

 שוראי

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

י יהא/תהא צפוי/ה לעונשים  זהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכ__________, ולאחר שהת.ז.

 . הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי

 

 

 _______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 תיאור כללי של המציע  - 7טופס  

 [  שלו  החתימה מורשי  באמצעות המציע ידי לע וייחתם ימולא זה טופס] 

 מידע כללי  .1

 ______________________________________________________ :עהמצי שם

 ______________ ח.פ/ ת.ז :   ________________________________________

 _____________________________________________________ :מוסמך נציג

 _________________________________ _______________________ :כתובת

 ______________________________________________________  :טלפון 'מס

 ___________________ ___________________________________   :פקס מס'

 __________________________________________________ :אלקטרוני דואר

)ח  פרוט .2 במציע  השליטה  כ בעלי  וכו'(,  שותפים  קשורות  חברות  אם,  אחזקות: ברת  שיעור                ולל 

 _____________________________________________________________________

 ___________ __________________________________________________________

 ____________________________________________________ _________________

 ___________________ __________________________________________________

 ____________________________________________________________ _________

 _____________________________________________________________________

 ________________________________ ____________________________________ _

_____________________ 

ונ .3   )נא לפרט בין היתר את העניינים הבאים:   סיונויתיאור כללי של המציע לרבות ציודו, כישוריו 

סוג ושנה, אתרים בהם סופקו שירותים נשוא    –מס' עובדים, סוג הכשרות העובדים, מס' כלי רכב  

ז זה וציון דרך התקשרות  חתם המציע  על חוזה התקשרות נשוא מכר  רז, שמות מזמינים עימםהמכ

 : עימם )שם איש הקשר ומספר טלפון אישי((. ניתן לצרף המלצות ממעסיקים בהווה ו/או בעבר

 ______ _______________________________________________________________

 _______________________________________________ ______________________

______________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ ______________

 _____________________________________________________________________ 

_________________ _____________________________________________ _______

 _____________________________________________________________________

__________________________________ ___________________________________

______________________________________________________ _______________

 _____________________________________________________________ ________ 

 : ______________ תאריך

 שם המציע: ___________________ 

 _____ מס' זהות / ח.פ.: _____________ 

 : ________________ חתימת המציע וחותמתו
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 אישור זכויות חתימה   - 8טופס  

 

 _________ תאריך: _________

 לכבוד, 

 תאגיד אזורי למים וביוב –הגליל פלג 

_____ ______________ 

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור זכויות חתימה הנדון: 

 

 הנני, עו"ד ________________________ מאשר בזאת כדלקמן: 

 

ופועל  המצ .1 והוא קיים  יע, ______________________________, הוא תאגיד רשום בישראל, 

 כדין. 

 

__מר/גב'/ .2 _______________  _____,  _______________ה"ה  ת.ז. 

____________________,  ו_______  ת.ז.  ההצעה  ______________,  על  מטעם  החתום/ים 

של  _____/ _____מכרז  במסגרת    המציע, שירותי  ואבטחהמתן  ( "החותמים")להלן:    מירה 

 מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם. 

 

 הצעה והמכרז בפני. החותמים חתמו על מסמכי ה .3

 

כם וביצוע הפרויקט, כהגדרתו במסמכי המכרז,  חלטה לחתום על מסמכי המכרז ומסמכי ההס הה .4

המצ של  ההתאגדות  מסמכי  את  תואמת  והיא  המציע,  ע"י  כדין  התקבלה  המציע,  ואת  ע"י  יע 

 החלטותיו. 

 

 בכבוד רב,

 

 ____________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד המציע
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 ע רשעות קודמות וחקירות פליליות של המציהצהרה ואישור לעניין ה - 9טופס  

ממניות המציע וככל שהמציע   50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ

 כל השותפים בו( שותפות אזי גם על ידי 

 : אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

ת.ז.  ____________________  יאנ .1.1 משמש   _____________________ _, 

ומוסמך  ("המציע"להלן:  )  ______________כ________________ אצל ________  ,

 . להצהיר מטעמו

ע בעבירה פלילית,  לא הורש  מציעהשנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, ה  10במהלך   .1.2

נהלת  לא מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מת 

 ר עם עבירה פלילית. כנגדנו חקירה בקש

פלילית"  לאיכות    -  "עבירה  הסביבה/הנוגעות  איכות  בתחום  עבירות  כולל  עבירה,  כל 

ג ברירת קנס, עבירות מכח  הסביבה ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסו

 הסכמה(.חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או 

ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו  שלה  ו/או ועדת המכרזים    חברהה סכים כי  מאשר ומ  המציע .1.3

רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי  

 רשויות אכיפת חוק אחרות. מהמשטרה ו

או קבלת מידע  במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/ .1.4

, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ,  תחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזיםכאמור, מ

 תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה. 

 צרופות  .2

 וף החתום על מסמך זה. לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בג .2.1

גיד(  ממניות התא  50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל   .2.2

 ל השותפים בו. מך זה וככל שהמציע שותפות אזי רשימת כבגוף החתום על מס

 

      _____________ ________      _____________ 

  תאריך            חתימה וחותמת החותם שם   

       המציע            

 

 אישור עו"ד

 

עו"ד,    ,_____________________ הח"מ,  החתומים    בזאת,  מאשר אני  במציע כי  חבר  המציע/    , בשם 

 הקשור ו/או הנוגע למכרז., ייב אותו בכל ענייןהינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לח

ה כן,  עלכמו  הוזהרו  המציע  בשם  החתומים  כי  מאשר,  ה  ריני  את  להצהיר  צפויים  ידי  יהיו   וכי   אמת  

 בפני על נספח זה.    בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו לעונשים הקבועים

 

 _________________ 

 חותמת עו"ד חתימה ו           
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 הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות של מחזיקים במציע  - 10טופס  

ממניות המציע וככל שהמציע   50% -מניות המחזיק יותר מ)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל 

 שותפות אזי גם על ידי כל השותפים בו(

 :זאת, כדלקמןהח"מ מצהיר ומתחייב ב יאנ .1

__________מחזיק ב ___ במציע/שותף במציע ]מחק את  אני הח"מ, _____________ .1.1

 המיותר[. 

לא הורשעתי  10במהלך   .1.2 בעבירה פלילית, לא    השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, 

מתנה לא  ידיעתי  ולמיטב  פלילית  עבירה  עם  בקשר  פליליים  הליכים  נגדי  לת  מתנהלים 

 ם עבירה פלילית. כנגדי חקירה בקשר ע

פלילית"  לאיכות    כל  -  "עבירה  הסביבה/הנוגעות  איכות  בתחום  עבירות  כולל  עבירה, 

רירת קנס, עבירות מכח  הסביבה ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ב

 מה(.חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכ

כל הפועלים מטעמן יהיו    ו/אושלה  ו/או ועדת המכרזים    חברהכי ה   הח"מ מאשר ומסכים .1.3

רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי  

 ות אכיפת חוק אחרות. מהמשטרה ורשוי 

בלת מידע  במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או ק .1.4

שור כנדרש, חתום ע"י הח"מ,  ב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, איכאמור, מתחיי 

 תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה. 

 

 

      _________________      _____________ 

  תאריך              מה  חתיושם   

 

 אישור עו"ד

 

, שהזדהה בפני  ה"ה ________________  בזאת , כי ביום _______________ הופיע בפני,  הריני מאשר 

_________, ולאחר שהזהרתיו, כי עליו להצהיר את האמת בלבד, וכי אם לא  באמצעות ת.ז. _________ 

צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהי יהיה  כן  וחתם עליה  יעשה  לעיל,  נכונות ההצהרה וההתחייבות  על  ר 

 .   בפני

 

 _________________ 

 וחותמת עו"ד  חתימה           
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 המציע   אישור רו"ח בדבר הונו העצמי של  – 11ס טופ 

 

 __________________ בנק 

 ניף _________________ס

 כתובת________________

 לכבוד,

 בע"מ. למים וביוב תאזורי החברה ה –פלג הגליל 

 __________________ 

 

 א.ג.נ.

 

 המציע"( )להלן: "  חב' ________אישור רואה חשבון אודות ההון העצמי של הנדון: 

 

 ו לאשר כדלקמן: הרינ המציעכרואי החשבון של 

 

 .  משנת_________ המציעהננו משמשים כרואי החשבון של  .א

 

, והם מצורפים למכתבנו  בוקרו על ידי משרדנו  2021לשנת  המציע  חות הכספיים המבוקרים של  "הדו .ב

 .זה

 

לדו האמורים  "בהתאם  הכספיים  העצמיחות  ההון  המציע    ,  על    31.12.2021ליום  של  עמד  ההון 

  .₪ ___________ 

 

 

 

 

 ,בכבוד רב       

 

 

 ________________ 

 רואי חשבון     
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 הסכם התקשרות -נספח א'  

 

 

 

 

 

 

 

 נפרדת  מצורף כחוברת
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 אמות המידה והמשקלות לבחינת ההצעות  -' בנספח  

 

 לקמן: ים הזוכה/ים תיעשה כד/בדיקת והערכת ההצעות ובחירת המציע

 

דתו בתנאי המכרז, בשלב זה יבדקו המסמכים שהוגשו על ידי כל מציע  בדיקה זהות המציע ועמי   שלב א'

לצור שנקבעו  הסף  בדרישות  עומדת  שההצעה  לוודא  מנת  שהינה  על  וכן  במכרז,  השתתפות  ך 

ז החברה  להצעתו.  לצרף  נדרש  שהמציע  והאישורים  המסמכים  כל  את  לא  כוללת  אך  כאית 

 קש הבהרות והשלמות ככל שיידרשו לה. מחוייבת לב

 

ובו ייבדק טיב ההצעה    , בדיקת טיב ההצעה. הצעות שלא נפסלו בשלב א' דלעיל, יעברו לשלב ב' :לב ב'ש

 . שהוגשה ע"י המציע

 

 תאור רקפ
ניקוד 

 מקסימאלי 

1 

 

ומתן שירותי שמירה  גובה הצעת המחיר בגין אספקה 

 70 הפחתת ההנחה( לאחר  )מחיר מלא  ואבטחה

2 
 ראיון 

30 

 100 לי  סה"כ ניקוד מצטבר מכסימ  

 

 

ג': ידורגו    שלב  זה  בשלב  במכרז.  הזוכה/זוכים  וקביעת  הזוכים  מספר  לגבי  החלטה  ההצעות,  דירוג 

)לרבות אופציה להתמחרות ו/או דרישה להשוואת הצעות    באמור לעילות, תוך התחשבות  וישוקללו ההצע

 . לאמור במסמכי המכרז(וכיו"ב, בהתאם  
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 ערבות מכרז  כתב  –' גנספח  

 

 ______ תאריך: 

 

 לכבוד 

 בע"מ  למים וביוב תאזורי החברה ה –פלג הגליל 

 ________________ 

 

 

 ג.א.נ.,

 

 _______ הנדון: ערבות בנקאית מס'___

 

 " )להלן:   _________________ בקשת  סכוםהמשתתףלפי  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  עד    "(, 

"(, שתדרשו מהמשתתף הערבות  סכום: "אלף שקלים חדשים( )להלן    חמישים)   25,000₪לסכום כולל של  

 -_____________בקשר למכרז  למתן שירותי שמירה ואספקה בהליך הזמנה להציע הצעות  

 

___________  שפורסם ביום  ___________  של חודש    המחירים לצרכן    כום הערבות יהיה צמוד למדדס

 (, באופן הבא:"הלמ"סכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "י שהוא מתפרסם ע"י הלשכפ, 

 

 הינו המדד שצוין לעיל. – "המדד היסודי"

 

 י דרישה לתשלום על פי ערבות זו. המדד האחרון אשר יתפרסם ע"י הלמ"ס בסמוך לפנ  – "המדד החדש"

 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו, כדלהלן:

כי  יתברר,  לעומת    אם  עלה  יהיו הפרשי ההצמדה  המדד החדש  היסודי,  ום השווה למכפלת  הסכ  –המדד 

 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. 

היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד סכום הערבות,  אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד  

 ללא כל הפרשי הצמדה. 

 

דרישתכם יאו   לפי  לא  בכתב,  על  הראשונה  דרישתכם  קבלת  מיום  ימים  משלושה  כתובתנו  חר  לפי  ידינו 

המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי  

את  ה לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  דרישתכם  את  להוכיח  או  לנמק  חובה  עליכם  להטיל  מבלי  הצמדה, 

 תחילה מאת המשתתף. התשלום

 

 

 בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.    ____ ______ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  
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וזאת באופן מיידי  __________    למרות האמור לעיל, אנו מתחייבים להאריך את תוקף ערבות זו עד ליום

מיום  תתקבל אצלנו לא יאוחר  עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, ובלבד שדרישתכם להארכה, כאמור,  

 _________ 

 

ה כתב  פי  על  דרישה  יאוחר  כל  לא  לעיל,  המצוינת  כתובתנו  לפי  בכתב,  ידינו  על  להתקבל  צריכה  ערבות 

 סניפנו. מהתאריך הנ"ל, ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של

 

טלפ פקסימיליה,  באמצעות  לבנק  שתגיע  דרישה  פירושה  אין  זו,  בערבות  כאמור  בכתב,  או  דרישה  קס 

 ו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.מברק, ודרישה כז

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

 בנק ______________ 

 סניף: ____________ 

 

  

 

 


