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 הוד השרון 

 חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ 

 
 2/2020מכרז פומבי מס' 

 

לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של 

וולטאי( על פי  -)פוטו  PVמתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית 

  רשות החשמל אסדרות

 

 
 

 

 

 2020אוגוסט 

 

לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש, מלא או חלקי, לכל מטרה בחוברת מכרז זו המידע הכלול 

 ההצעה למכרזשהיא מלבד לשם הכנת 
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 פסים ונספחיםט

 

 תכולת מעטפת הצעה - 1טופס 

 הצהרת המציע וההצעה הכספית – 2טופס 

 אישור העדר הליכי כינוס, פירוק וכיו"ב - 3טופס 

 יע ואישור רו"חהצהרת המצ  - 4טופס 

 אישור הבנת תנאי המכרז  - 5טופס 

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  - 6טופס 

 1976-תשל"ו

 תיאור כללי של המציע - 7טופס 

 אישור זכויות חתימה - 8טופס 

 פרטי אנשי מפתח שיועסקו במתן השירותים - 9טופס 

 הצהרת המציע להעסקת אנשי מקצוע -א' 9טופס 

עסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת ה - 10טופס 

 2001 -תשס"א 

 הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות וחקירות פליליות של המציע - 11טופס 

 הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות של מחזיקים במציע - 12טופס 

ו/או לחבר בדבר אי קירבה לעובד רשות  הצהרההצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה  – 13טופס 

 עירייה

 בדבר אי תיאום מכרז הצהרה – 14טופס 

 )מצורף בנפרד( י להקמת מתקנים סולארייםנספח המפרט הטכני – 1נספח א'

 )מצורף בנפרד( לקירוי סככת ספורטנספח המפרט הטכני,  – 2נספח א'

 )מצורף( הסכם התקשרות –נספח ב' 

 רשימת האתרים לפרוייקט –נספח ג' 

 נוסח כתב ערבות למכרז -נספח ד' 

 נספח טכני למכרז
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 2/2020מכרז  -לוחות זמנים של ההליך וטבלת תיוג להגשת מסמכים

 

 לוחות זמנים לניהול ההליך

 

 מיקום שעה תאריך האירוע מסד

 משרדי החברה 08:30 23.08.20 התחלת מכירת מסמכי המכרז 1

 חדר ישיבות משרדי החברה 08:30 24.08.20 מפגש מציעים 2

 במייל 14:00 26.8.20 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 4

hod.com-office@calcalit 

 

 משרדי החברה 15:00 06.09.20 הגשת הצעות לתיבת המכרזים 5

 

 מובהר בזאת כי לוחות הזמנים הנקובים לעיל, הינם כפופים לשינויים שיבוצעו במהלך הליך המכרז. 

בין לוחות הזמנים הנקובים לעיל לבין האמור בגוף המכרז, יגבר האמור בטבלה בכל מקרה של סתירה 
 המפורטת לעיל.

 

 

 

 

 

mailto:office@calcalit-hod.com
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 (2/2020מסמך א': הזמנה להציע הצעות )מכרז מס' 

 
 כללי .1

 ו/או "החברה הכלכלית)להלן: " בע"מ הוד השרוןלפיתוח חברה הכלכלית וד השרון ה

)להלן:  השרון הוד  עיריית שהינה תאגיד עירוני המצוי בשליטה מלאה של "(, המזמין"

)לעניין זה,  ביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלהלמזמינה בזאת להגיש הצעות , "(עירייהה"

חיבורה לרשת באחריות הקבלן למסור למזמין מערכת פעילה לאחר פירושה, כי  "הפעלה"

מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה , (ובדיקתה על ידי חברת חשמלהחשמל  

PV   של המזמינה(הבלעדי )לפי שיקול דעתה סככות ספורט על ווולטאי( על גגות מבנים  -)פוטו 

כי אומדן מעריכה, אך אינה מתחייבת,  החברה הכלכלית"(. המתקנים" או "המתקן)להלן: "

סככות יובהר כי . מותקן וואטקיל  2000 -כ  הינו בשיעור שלהצפוי הספק המתקנים המצרפי 

יוקמו על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן הזוכה, ועם סיום בנייתם יהיו , ככל שיוקמו, הספורט

 שימוש ומנהג בעלים. ןלעשות בה נה/שתוכל/ החברה הכלכלית  העירייהבבעלות 

ר המתקנים לרשת )חמש( שנים ממועד חיבו 5אחריות המציע על העבודות והמתקנים יהיו למשך  1.1

תעמוד האופציה להאריך את הסכם לחברה הכלכלית "(. תקופת האחריותהחשמל  )להלן: "

חודשים כל אחת )ובסה"כ לא  12תקופות נוספות של  5ההתקשרות לקבלת שירותי תחזוקה לעד 

בהתאם להחלטתה ועל בסיס הצעת הקבלן למתן השירות מעבר  חודשים נוספים( 60יותר מאשר 

 .לחמש השנים הראשונות, אשר יהיו על חשבון המציע הזוכה 

להשגת כלל האישורים הנדרשים לחיבור  ,ועל חשבונושא באחריות מלאה יהמציע הזוכה י 1.2

 אישורי חברת חשמל לישראל לשילוב המתקן,ובכלל זאת  ,והפעלת המתקן להקמת המתקנים

היתרי בנייה מהועדה המקומית עבור מתקנים הנדרשים בהיתר בנייה, אישורי חח"י לחיבור 

מאת הרשות המקומית, היתר הפעלה ממשרד התשתיות הלאומיות,  4המתקן והפעלתו, טופס 

 וכד'. 

יבנו על ידי ישככל הספורט  סככותהמתקנים יוקמו ע"י המציע הזוכה על גגות מבנים ו/או על  1.3

 כנספח ג' המופיעים ברשימה המצורפתכפי  ,)ככל שהחברה הכלכלית תורה על כך( המציע

 הכל לפי שיקול דעתהתבחר בעתיד,  החברה הכלכליתלמסמכי המכרז, וכן באתרים נוספים אשר 

לא ניתן ו/או לא ראוי להתקין את הפנלים באיזה שמובהר כי ככל  ."(האתרים)להלן: " הבלעדי

תהא רשאית לגרוע  החברה הכלכלית ,מכל סיבה שהיא נספח ג'במהאתרים המפורטים ברשימה 

 החברה הכלכלית ,מנגדכך. בקשר לאתר זה מרשימת האתרים לביצוע ולזוכה לא תהיה כל טענה 

תהיה רשאית לדרוש ביצוע מתקנים שלא פורטו בנספח ג' כפי שתמצא לנכון והכל  לפי שיקול 
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שיותקנו והדבר  להספק המתקניםאינה מחויבת  החברה הכלכליתעוד מובהר כי . הבלעדי דעתה

   .החברה הכלכליתמסור לשיקול דעתה הבלעדי של 

דיל את מספר הגגות עליהם יותקנו הזכות להקטין ו/או להגאת שומרת לעצמה  החברה הכלכלית 1.4

בכפוף לכל  הבלעדיהכל לפי שיקול דעתה וההסכם כולו  למשך תקופתהמתקנים נשוא מכרז זה 

דין. מובהר כי במקרה של שינוי במספר המתקנים, ו/או הספק הכללי של הפרויקט, המציע הזוכה 

 יישאר מחויב במחיר הצעתו. 

במכרז, בהתאם הזוכה  מציע הכל אחד מהמתקנים יתוכנן, יוקם, יופעל, יימסר ויתוחזק ע"י  1.5

ובהתאם להליכים הקבועים בהוראות  ,הזמנים המפורטים במסמכי המכרז ותלתנאים ולוח

תאם לדין, לחוקי החשמל, דרישות חברת חשמל לישראל, וכל הוראה ההעבודות יבוצעו בדין. ה

ולות בנספח הטכני, נספח א' סמכת, וכן בהתאם לכל הדרישות הכלאו הנחיה של רשות מו

  .להסכם

הזוכה במכרז יהיה אחראי לתאם את ביצוע העבודות עם כל רשות ו/או תאגיד שלהם תשתיות  1.6

ו/או קווי הולכה עיליים ו/או תת קרקעיים במקום ביצוע העבודות. האחריות לעריכת בירורים 

וי הולכה במקום ביצוע העבודות ולתיאום כאמור לעיל תחול מראש בדבר קיומם של תשתיות וקו

על הזוכה, ואם יחולו הפסקות ו/או עיכובים בביצוען של העבודות מחמת התיאום האמור ו/או 

שהו עקב אילוצי המתנה שייכפו על הזוכה, לא יהיה הזוכה זכאי לפיצוי ו/או לתשלום אחר כל

 הפסקות ו/או עיכובים אלה.

מובהר כי המציע מחויב לסוג הפנלים ולסוג המהפכים המוצעים על ידו, ע"פ דרישות הנספח  1.7

או  הטכני, וככל שיזכה במכרז הוא מתחייב לספק את הפנלים והמהפכים מהסוג שהוצע על ידו

מסוג טוב יותר בכפוף לאישורה של החברה הכלכלית מראש ובכתב, אשר תהיה רשאית לתת 

לתת אותו הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי שתהיה חייבת לנמק את אישור כאמור או שלא 

הפרת התחייבות זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. עוד מובהר כי המציע מחויב  .החלטתה

לבצע את העבודות באמצעות הקבלנים/העובדים שהוצגו על ידו במכרז וכל שינוי מחייב את 

 מראש. החברה הכלכליתאישור 

צעתו רואים את המציע כנותן הסכמתו הבלתי מסויגת לכל התנאים המפורטים בהגישו את ה 1.8

רר את כל התנאים והנתונים הקשורים יבמסמך זה. כן רואים את המציע כמי שבחן, בדק וב

במכרז ואת התנאים לביצוע העבודות וכמי שוויתר על טענה כלשהי בקשר לתנאים האמורים, 

 בהירות. לרבות טענות בדבר סתירות ו/או חוסר

הסכם , ייחתם עמו הסכם התקשרות )להלן: "של המציע הזוכה בכפוף לקיום התחייבויותיו 1.9

הוראות ותנאים נוספים ביחס להתקשרות למסמכי המכרז.  כנספח ב'"( המצורף ההתקשרות

  למסמכי המכרז. כנספח ב'מפורטים בהסכם ההתקשרות המצורף 
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זכאית בכל שלב לבטל המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא, והמציעים  הכלכליתהחברה  1.10

מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה בגין ביטול המכרז, כאמור. בהגשת הצעה על פי מכרז 

המציעים מצהירים מראש, כי הם יישאו בעצמם בסיכונים ובעלויות הכרוכים בביטול,  .זה

ו/או  בגין הביטול החברה הכלכליתה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי כאמור, ולא יבואו בכל טענ

 , למעט השבת הערבות, שצירפו למסמכי המכרז.בגין הגשת הצעותיהם

 החברה הכלכליתמובהר בזאת, כי מסמכי המכרז, על צרופותיהם, הינם רכושה הבלעדי של  1.11

כאמור במכרז  לרשותוקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים בהשאלה, למטרת הצעת הצעות 

זה בלבד, ולא לשום מטרה אחרת, וכי כל זכויות הבעלות, לרבות זכויות היוצרים, בכל המסמכים 

 בלבד. החברה הכלכליתהאמורים, הינן, ותהיינה בכל עת, של 

בלי לגרוע מהאמור לעיל, רוכש המכרז לא יעתיק את מסמכי המכרז )או חלק מהם( ולא ישתמש  1.12

לא יאוחר  לרשותאלא למטרת הגשת הצעות כאמור במכרז זה, ויחזירם בהם )או בחלק מהם( 

 .מהמועד האחרון להגשת הצעות

מודגש כי החברה הכלכלית מיחסת חשיבות עליונה ליכולת המציע הזוכה לבצע את העבודות  1.13

במועד הנקוב, לאור היות המכסה שצפויה להתאשר מאת רשות / חברת החשמל מוגבלת בזמן. 

החברה הכלכלית תשתכנע שאין ביכולתו לעמוד בלוחות עדת המכרזים של וושאי לכך, מציע 

הזמנים, לא יזכה במכרז גם במידה והצעתו תהא הזולה ביותר. האמור איננו גורע מכל עילת 

תביעה להטבת כל נזק, ככל שייגרם, כתוצאה מאי עמידת קבלן שזכה במכרז בלוחות הזמנים 

 שנקבעו בחוזה ההתקשרות.  

  :מועדים ולוחות זמנים בהליכי המכרזריכוז  .2

 להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים לקיום הליכי המכרז:  2.1

 

 מיקום שעה תאריך האירוע מסד

 משרדי החברה 08:30 23.08.20 התחלת מכירת מסמכי המכרז 1

 חדר ישיבות משרדי החברה 08:30 24.08.20 מפגש מציעים 2

 במייל 14:00 26.8.20 שאלות הבהרהמועד אחרון למשלוח  4

hod.com-office@calcalit 

 

 משרדי החברה 15:00 06.09.20 הגשת הצעות לתיבת המכרזים 5
 

 

mailto:office@calcalit-hod.com
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רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועדים תהא  החברה הכלכלית  2.2

על המועדים החדשים שיקבעו . בתקופה קצובה נוספת אחת או יותר לעיל, 2.1הנקובים בסעיף 

, אם וככל שיקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו החברה הכלכליתעל ידי 

להם. להסרת ספק מובהר, שאין באמור בסעיף זה לעיל  משום התחייבות ו/או הבטחה של 

החברה מלמתן ארכה כלשהי, ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות לדרוש  החברה הכלכלית

 ארכה כלשהי. הכלכלית

 

 :תנאי סף .3

 בעצמםאשר רכשו את חוברת המכרז והעומדים  ,רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים

 :בכל תנאי הסף המפורטים להלן ובמצטבר

למען רשום כדין בישראל. התאגיד או אזרח ישראלי יחיד המציע הוא אישיות משפטית אחת,  3.1

או  "חברה בייסודלא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "הסר ספק, 

   .תאגיד שאיננו רשום בישראל

לצרף תדפיס עדכני שהינו תאגיד נדרש עמידה בתנאי סף זה על המציע הוכחת הלצורך 

 .של המציע רישוםהת ותעודהעתק כן ו ,מהמרשם המתנהל על פי דין, אישור מורשי החתימה

 מציע שהינו יחיד נדרש לצרף העתק נאמן למקור של תעודת הזהות שלו.

קבלה לצרף לרכוש את מסמכי המכרז. לצורך הוכחת עמידה בדרישה זו על המציע על המציע  3.2

 להלן.כמפורט שת מסמכי המכרז רכיבדבר 

על המציע לדאוג כי נציג המציע השתתף בסיור המציעים. לצורך הוכחת עמידה בדרישה זו  3.3

וכן בהתאם לקביעת החברה (  ZOOM) פיזית או ב מטעמו יירשם במסגרת סיור המציעים

 להגיש את פרוטוקול הסיור חתום.

 

 ניסיון ויכולת המציע  3.4

בתכנון, הקמה, תפעול והפעלה של , כקבלן ראשי, המציע הינו בעל ניסיון מוכח 3.4.1

במצטבר במהלך ואט וקיל 1500, בהיקף מותקן כולל של לפחות  מתקנים פוטוולטאים

לשם הוכחת דרישות אלו, על המציע לצרף . בתחומי מדינת ישראל 2019 - 2016השנים 

  את המסמכים הבאים:

בהם התקין והפעיל המציע מתקנים בהספק  האתריםרשימה של  3.4.1.1

מועד האחרון ה לפניי "ומחוברים לחחהפועלים , כאמור לעילמותקן 

המתקן, מועד  הספקתקן יצויין מ. ביחס לכל למכרז דנן הצעותהלהגשת 

וכן (, ניידפר זהות המזמין )כתובת, שם ומסמיקום המתקן, , ההקמה

 י. "תאריך חיבור לרשת חח
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  191ענף משנה המציע הינו בעל סיווג קבלני הרשום בפנקס רשם הקבלנים ב 3.4.2

)חשמלאות  160ענף משנה ב אווולטאיים(  –)מיתקני אנרגיה סולרית ותאים פוטו 

לפחות. להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע אישור  1-א' בסיווג ,ותקשורת במבנים(

  . בסיווג הנדרשרשם הקבלנים בדבר עמידתו 

ו מי מעובדיו, מציע שאין על שמו ו/או על שם מי ממנהליו ו/או מי ממורשי חתימתו שלו ו/א 3.5

 1981 -רישומים פליליים לצרכי מכרז בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א 

וכי הוא ו/או מי מבין המנויים לעיל לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון, או בעבירה 

פלילית הכרוכה באלימות, או בעבירת מרמה, וזאת בעשר השנים שקדמו למועד האחרון 

 ות למכרזלהגשת הצע

לצורך הוכחת עמידת המציע ומי מטעמו בדרישה זו על המציע למלא ולחתום על  3.5.1

 12 -ו 11תצהיר העדר הרשעות המצורף כטפסים 

 איתנות פיננסית של המציע 3.6

המציע הינו בעל יכולת כלכלית איתנה ומוכחת המספיקה לביצוע כל התחייבויותיו  3.6.1

בהתאם  מצטברמחזור הכנסות , ובין השאר, בעל החברה הכלכליתלפי שיקול דעתה של 

בין , וסולארי בתחום הנדסת חשמל, מפעילות  2017-2019לדוחות הכספיים לשנים 

מיליון ש"ח(, לא כולל מע"מ.  חמישה עשר)₪  15,000,000של לפחות  2019-2017 השנים

לשם הוכחת דרישה זו, על המציע ניתן להתבסס ל דוח כספי לא מבוקר  2019ביחס לשנת 

  .המכרזלמסמכי  4בטופס אישור רו"ח בנוסח הנכלל ולצרף הצהרת מציע, 

 

שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות כלכליות אודות המציע  החברה הכלכלית 3.6.2

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

. הנ"ל כל מסמך שתבקש, כאמור, בקשר עם הבדיקות רשותלהצעתו, מתחייב להעביר 

מתחייבת לשמור בסודיות על המסמכים / הנתונים שיסופקו לה,  החברה הכלכלית

 ., בכפוף לכל דיןכאמור, ואלה ישמשו לצורך מכרז זה בלבד

 

נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת אינו ו/או מי מבעלי מניותיו / מנהליו המציע  3.6.3

הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו 

עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן 

ם ל העיקוליכלא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים )לעניין זה, על המציע לפרט את 

אישור תצהיר והמוטלים על נכסיו, נכון למועד הגשת ההצעה(. המציע יצרף להצעתו 

 למסמכי המכרז. 3טופס כעו"ד או רו"ח בנוסח המצורף 
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 ערבות בנקאית:  3.7

 שבעים וחמישה"ח )ש 75,000של המציע יצרף להצעתו ערבות מכרז על סך של   3.7.1

להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה שהופקה לבקשתו בלבד וזאת אלף ש"ח( 

הערבות תהיה ערבות צמודה, אוטונומית, בלתי חוזרת  "הערבות"(.למכרז )להלן: 

. נוסח ערבות המכרז יהיה החברה הכלכליתלטובת  ובלתי מותנית, מאת בנק ישראלי

כי לא תתקבל ערבות שהופקה לבקשת מי שאינו  ,מובהר המצ"ב. ד'בנספח כמפורט 

 משתתף במכרז.

 

תהא רשאית  החברה הכלכלית .15.12.2020 עד ליוםהערבות תעמוד בתוקפה  3.7.2

יום. היה  180 עד ת שלת/ונוספ ות/הערבות לתקופהתוקף לדרוש מהמציע הארכת 

או במועד  )שבעה( ימים לפני מועד פקיעת הערבות 7והמציע לא ייענה לדרישה זו לפחות 

רשאית לחלט את הערבות באופן מיידי, והמציע  החברה הכלכליתאחר שייקבע, תהיה 

 ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו.

 

הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פנייה  3.7.3

, מבלי להטיל עליה כל חובה להוכיח ו/או לנמק את החברה הכלכליתחד צדדית של 

 דרישתה.

הערבות תוחזר למציעים, מיד לאחר שייחתם הסכם ההתקשרות עם המציע/ים  3.7.4

 . ים/הזוכה

תהא רשאית לחלט את הערבות, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות  החברה הכלכלית 3.7.5

 בכל מקרה בו המציע:  בפני הבנק

נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;  3.7.5.1

 או

ים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; מסר לוועדת המכרז 3.7.5.2

 או

חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון  3.7.5.3

 להגשת ההצעות במכרז; או

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות  3.7.5.4

עם  החברה הכלכליתבמכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של 

 ; אוהזוכה במכרז

ת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בשל כל סיבה אחר 3.7.5.5

 הכלכלית; או

 לעיל. 3.9.3בהתאם להוראות סעיף  3.7.5.6
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  העסקת אנשי מקצוע:  .4

מעביד או כקבלני משנה,  –אנשי המקצוע המפורטים להלן, אם ביחסי עובד  המציע קשור עם  4.1

 .א'9,  9בטופס שהינם בעלי הכישורים המתאימים והניסיון הנדרש לביצוע העבודות כמפורט 

 : במועד ההגשה לשם הוכחת הדרישות דלעיל, על המציע לצרף את המסמכים הבאים

מטעם המציע אשר יהיה נציגו  מנהל פרויקטפרטיו האישיים ופירוט ניסיונו של  4.1.1

של המציע מול המזמין, במהלך ביצוע הפרויקט. מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיון ויכולת 

 מגה ואט מול מזמינים. 2בהספק מותקן של פרויקטים  4 בניהולם והובלתם של לפחות 

   יש לצרף קו"ח, פירוט הנסיון ואישור העסקה אצל המציע. 

מטעם המזמין. מהנדס הקונסטרוקציה  מהנדס הקונסטרוקציהפרטיו וניסיונו של  4.1.2

יהיה מהנדס רשום בפנקס המהנדסים של משרד הכלכלה, בעל וותק בתחום תכנון 

צרף קו"ח של לעל המציע  .שנים 3של ולטאיים לפרויקטים פוטוקונסטרוקציות 

את ניסיונו של המהנדס בעבודות דומות רישיון מהנדס וכן לפרט בצירוף המהנדס 

 .לעבודות נשוא המכרז וכיו"ב

מטעם המזמין. מהנדס החשמל יהיה מהנדס  מהנדס חשמלפרטיו וניסיונו של  4.1.3

כנון חשמל למתקנים רשום בפנקס המהנדסים של משרד הכלכלה, בעל וותק בתחום ת

שנים, אשר יחתום על אישורי תכנון החשמל של המערכות ויפקח על  3סולאריים של 

חיבור המתקנים לרשת. מהנדס החשמל יהיה בעל רישיון מתאים לפי הספק המתקן 

על המציע לצרף קו"ח של המהנדס בצירוף רישיון מהנדס וכן לפרט את ניסיונו המתוכנן. 

 ומות לעבודות נשוא המכרז וכיו"ב.של המהנדס בעבודות ד

מטעם המציע. ממונה הבטיחות אשר יופעל  ממונה הבטיחותפרטיו וניסיונו של  4.1.4

שנים בייעוץ לעבודות נשוא מכרז זה. על המציע  3בעל וותק של לפחות  ע"י הקבלן יהיה 

את ניסיונו  כן לפרטתעודות מתאימות וקו"ח של ממונה הבטיחות בצירוף לצרף 

 .לעבודות נשוא המכרז וכיו"ב בעבודות דומות

 רכישת מסמכי המכרז ותשלום בגין השתתפות במכרז .5

  08:30בין השעות  ,הוד השרון  1הנגר  החברה הכלכליתאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי  5.1

 לקבלתם.מע"מ כחוק, במועד קבלת מסמכי המכרז וכתנאי בתוספת  ₪ 2,000תמורת  16:00עד 

 סכום זה לא יוחזר למציע בכל מקרה. אישור בגין התשלום האמור יצורף כחלק מההצעה.

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי מלוא העלויות וההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת  5.2

 . ההצעה למכרז ובקשר להשתתפות המציע במכרז, תחולנה על המציע בלבד
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 אישור הבנת תנאי המכרז .6

המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, ויבחן האם המסמכים מובנים לו, אם אינם  6.1

בהם  םי הצורך להכנת הצעתו למכרז, יבקר באתרימכילים סתירות והאם הם ברורים לו ד

וינקוט בכל האמצעים האחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור נשוא מכרז זה  תבוצענה העבודות

למטרת הקמת המתקנים לפי מכרז  החברה הכלכליתתנאי ההתקשרות עם  את תנאי המקום, את

 זה, את מהות וכמות העבודות הדרושות לכך ואת הקשיים העלולים להתגלות בביצוע כל אלה.

עקב  החברה הכלכליתהזוכה במכרז יהיה מנוע מלטעון ו/או לבסס תביעות כספיות כלשהן כלפי  6.2

, םומצב בהם, התשתיות הקיימות האתרים אודות ידיעת נתונים כלשהם-או אי/הכרת ו-אי

את העבודות שיש לבצע בו, הציוד הדרוש לו וכל יתר התנאים והנסיבות בהם יהיה עליו לקיים 

, למעט אלה האמורים במסמכי החברה הכלכליתואין הוא מסתמך על כל מצג של ו, התחייבויותי

 .המכרז ו/או במסמכים שצורפו ו/או יצורפו להם

הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם. נוסח כי המציע יאשר  6.3

 לתנאי המכרז. 5כטופס מצורף שייחתם ויצורף למסמכי ההצעה האישור 

 

 ביטוח .7

נספח כמפורט ב יםעל המציע הזוכה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההתקשרות, ביטוח 7.1

ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת -. הביטוחים ייערכו עלההתקשרותסכם הל

 רישיון של מדינת ישראל לעסוק בביטוח.

 י/את אישורלחברה הכלכלית ימציא המציע הזוכה ההתקשרות בשעת החתימה על הסכם  7.2

ספקות, מובהר כי להסרת . החוזהכתנאי לחתימת והמבטח, בהתאם לנוסח נספח אישור הביטוח 

 קיום הביטוחים כשהוא חתום ע"י החברה המבטחת.  י/אין צורך לצרף למסמכי ההצעה את אישור

המציע הזוכה מתחייב להצטייד בביטוח רלבנטי נוסף ותקף ביחס  -ככל שהדבר יידרש וכן, -כמו 7.3

 בהתאם לדרישות המזמין וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות.  -לכל עבודה מוזמנת 

 

  מציעיםמפגש  .8

רח'  החברה הכלכליתמשרדי בבדיוק  08:30בשעה  24.08.20 ביום  יתקיים חובה מציעיםמפגש  8.1

תף יהיה מחויב למסור בעת מפגש תכל מש. הוד השרון בחדר הישיבות של החברה 1קומה  1הנגר 

הקבלנים את שמו המלא, פרטי נציגו, וכן מספר טלפון / סלולרי, פקסימיליה ודוא"ל, שיירשמו 

 ע"י נציג החברה הכלכלית. 

לא תהיה למציע שלא השתתף בסיור כל טענה בקשר  ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

 מציע שלא ישתתף בסיור הצעתו תיפסל. לכך.
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 מציע דאג לבחון את האתר וכל מידע רלוונטי אחר ולא תהיה לא כל טענה בקשר לכך.ה 

נוסף.  ציעיםהחברה הכלכלית רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקיים סיור מ 8.2

אם וככל שתחליט לעשות כן, תועבר על ידי החברה הכלכלית הודעה מתאימה לכל משתתף, 

 ידו. בהתאם לפרטים שנמסרו על 

במהלך הסיור רשאית, אך לא חייבת, החברה הכלכלית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב 

פה בסיור לא יחייב את ההחברה -לשאלות. אולם, בכל מקרה מובהר כי, מידע שיימסר בעל

   הכלכלית ויימסר כרקע בלבד.

הסיור, אם תוציא, רק הודעות הבהרה או פרוטוקול מודפס אשר החברה הכלכלית תוציא בעקבות 

 יחייבו את החברה הכלכלית.

 ZOOM. ההשתתפות בZOOMהחברה תהיה רשאי לאפשר השתתפות במפגש המציעים גם ב 

 השתתפות במפגש לכל דבר ועניין. תהווה 

 

 הבהרות .9

התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו -אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי 9.1

של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך בכתב לחברה הכלכלית, בקשר למובנו המדויק 

ולא יאוחר מיום עד   hod.com-office@calcalit,באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת:

 .14:00שעה  26.08.20

על המציע לציין בפנייתו את מספר המכרז ושם המכרז ואת פרטיו של המציע לצורך קבלת  9.2

פתוחה לעריכה, בפורמט  WORDתשובה. המשתתפים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות תוכנת 

 שלהלן:

 

הסעיף במכרז / בחוזה ]אם  מספר סידורי של השאלה

השאלה מתייחסת לנספח, יש 

 לציין את שם הנספח[

 השאלה

   

 

תשובות תשלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים במכרז, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  9.3

נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף -של ההחברה הכלכלית. מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי

את מסמכי התשובות להצעה, ולחתום עליהם. שאלות שלא נענו, פירושם שמסמכי המכרז נותרו 

 ללא שינוי.

המזמין רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא, ו/או  9.4

לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות 

mailto:office@calcalit-hod.com
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לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על פי דרישת 

 המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.  הרשויות

המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז בעל פה. למען הסר ספק  9.5

"( שנמסרו בכתב יחייבו את הבהרותמובהר בזאת כי רק שינויים, תשובות ותיקונים )להלן: "

ההבהרות ובין מסמכי המכרז המזמין, כאשר בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי 

המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, 

 יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

 הכספיתוהתמורה ההצעה  .10

עבור ביצוע מלוא  החברה הכלכליתההצעה הכספית תתייחס למחיר המלא והסופי אותו תשלם  10.1

 וביחס לעבודות הנוספות. המתקניםבהתאם למכרז ביחס להקמת התחייבויותיו של המציע 

את הצעת  2כטופס  על המציע לרשום בטופס הצהרת המציע וההצעה הכספית המצורף 10.2

ל רכיביו, לפי תחשיב , על כשלמהיחידה מתקן כהמחיר שלו. הצעת המחיר של המציע תהא בגין כל 

 . קילוואט מותקן 1של 

 10.2למען הסר ספק, מוגדר בזאת מחיר מקסימאלי לכל קילוואט מותקן, כאמור בס"ק  10.3

 4,000  הוא , שנים 5למשך ותחזוקה כולל אחריות  על כל רכיבי ההתקנה ומרכיבי המתקןלעיל, 

  ממחיר זה. הנחהוהמציע יידרש ליתן , לא כולל מע"מ₪, 

התמורה הנ"ל, בהפחתת אחוז ההנחה שיוצע ע"י המציע, תהווה תמורה סופית מלאה  10.4

וכוללת, והזוכה לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה ו/או החזר הוצאות בגין כל עבודה שיבצע ו/או 

הוצאה שיוציא בקשר עם קיום התחייבויותיו על פי תנאי המכרז והחוזה, למעט ככל שנקבעה 

 תמורה בתנאי החוזה.  במפורש זכאות לתוספת

כי כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי ההזמנה או כל הסתייגות לגביהם,  ,המציע מסכים 10.5

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

 .לפסול את ההצעה החברה הכלכלית, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של נכתב

אחראית לדיוק הכמויות, התכניות והתיאורים הטכניים. מובהר, כי  הכלכליתהחברה אין  10.6

והוא  ,על המציע לבדוק את הכמויות, התכניות והתיאורים הטכניים המצורפים למסמכי המכרז

מתחייב, כי לא תהיה לו כל טענה או דרישה או תביעה בקשר לכמויות, לתכניות ולתיאורים 

 .החברה הכלכליתעל ידי ו ו/או שיפורסמהטכניים שפורסמו 

 הזוכה עיבנוסף, וככל שהחברה הכלכלית תבחר להאריך את תקופת ההתקשרות מול המצ 10.7

שנים, תנהל החברה הכלכלית מו"מ עם הזוכה במכרז על התמורה עבור תחזוקת  5 -מעבר ל

 המתקנים לפי המתקנים לגביהם תבחר החברה הכלכלית לממש את האופציה. 
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 תוקף ההצעה .11

  יום. 90למשך  ,ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה 11.1

 3יע לתקופה נוספת של תהא רשאית להאריך את תוקף ההצעה של המצ החברה הכלכלית 11.2

ימים קודם תום תוקפה של ההצעה, ותהיה רשאית לבקש מהמציעים  7בהודעה בכתב חודשים 

, לאחר תום במצטבר שישה חודשיםעד ות של ת/להאריך את תוקף הצעתם לתקופה/ות נוספ

 .התקופה הנוספת כאמור

 

 כללי הגשת ההצעות .12

 התאמה לתנאי המכרז: 12.1

תהא  החברה הכלכליתההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז.  12.1.1

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה, הסתייגות, שינוי, 

 .תוספת או השמטה ביחס לתנאי המכרז

, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי למען הסר ספק, ובלא לפגוע באמור לעיל 12.1.2

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

החברה תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את 

  .החברה הכלכליתפי ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כל הכלכלית

 צעההפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה לכלעל המציע להתייחס בהצעתו  12.1.3

 המסמכים הנדרשים. כלאת 

לעיל, רשאי המציע לצרף  12.1.2-. ו12.1.1בנוסף, ובלא לפגוע באמור בסעיפים  12.1.4

להצעה פרטים ומסמכים רלבנטיים נוספים לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים 

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

בנושאים נשוא המכרז, ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה 

 מיטבית של הצעתו.

רשאית לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים נוספים, הן לעניין  החברה הכלכלית 12.1.5

ים המקדמיים להגשת ההצעות, הן לבחינת המציע בחינת עמידתו של המציע בתנא

 באופן כללי והן ביחס לאנשי המקצוע אליהם התייחס המציע בהצעתו.

 :הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה 12.2

ההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז יהיו חתומים בחתימה מלאה 

, ככל שהינו תאגיד, בנוגע ובהתאם להחלטות המציעשל מורשי החתימה מטעם המציע, 

כשהחתימות מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד, ככל שהדבר נדרש בכל לזכויות החתימה שלו, 
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של מסמכי המכרז על כל אחד מהעמודים . כמו כן, יחתמו מורשי החתימה טופס ומסמך

 .בראשי תיבות

 

 הגשת ההצעות 12.3

"תכולת מעטפת  1בטופס המציע יכלול בהצעתו את כל המסמכים המפורטים  12.3.1

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

 ויצרף אותו להצעה. 1המציע ימלא את טור "ביקורת המציע" בטופס מס'  12.3.2

  במעטפה סגורה  עליה יירשם:בשני עותקים ההצעה החתומה תוגש  12.3.3

לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של  2/ 2020 מספר מכרז

על פי אסדרות רשות וולטאי(  -)פוטו   PVמתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית 

 .החשמל

 . למעטפת ההצעה תוכנס (2)טופס הצהרת המציע וההצעה הכספית  12.3.4

 מיום לא יאוחר  החברה הכלכליתהמעטפה תוכנס לתיבת המכרזים של  12.3.5

 מועדהלאחר  החברה הכלכליתההצעות שתתקבלנה במשרדי  .0015:בשעה  06.09.20

לא תתקבלנה הצעות  והשעה שלעיל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.

 שתישלחנה באמצעות הדואר.  

 :מסמכים נוספים, שיש לצרף להצעה 12.4

רישום(, וכן תדפיס עדכני המציע יצרף את מסמכי ההתאגדות של המציע )תעודת  12.4.1

 מהמרשם שבו רשום המציע על פי דין. 

 לתנאי המכרז. 8כטופס המציע יצרף אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה  12.4.2

 המציע יצרף אישור בדבר ניכוי מס במקור או פטור מכך. 12.4.3

 .המציע יצרף תעודה תקפה בדבר היותו עוסק מורשה לצרכי מע"מ 12.4.4

ציע יצרף אישור אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו המ 12.4.5

- 1976: 

אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע  12.4.5.1

ושהינו נוהג לדווח על  מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם

הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך 

 .1975-מוסף, התשל"ו

בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים , תצהיר  12.4.5.2

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

 לתנאי המכרז.  6כטופס המצורף  1987

, המצורף עירייהתצהיר בדבר אי קירבה לעובד רשות ו/או חבר  12.4.5.3

 לתנאי המכרז. 31כטופס 
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 המכרז. ילתנא 14כטופס תצהיר בדבר אי תיאום מכרז המצורף  12.4.5.4

כשהוא  כנספח ב'המציע יצרף את הסכם ההתקשרות, המצ"ב  12.4.5.5

ככל שיופצו  חתום וכן צירוף עותק של מסמכי המכרז, מכתבי ההבהרה

 ., התוכניות וההודעות למציעים כשהם חתומים על ידולמשתתפים במכרז

ייחשבו גם כנספחים להסכם , כלל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו, כאמור לעיל 12.5

מהווים חלק  ,במסמכים אלוהכלולים  ,ההתקשרות והמציע מצהיר, כי ידוע לו שהנתונים והמידע

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות, על כל המשתמע מכך. 

 

חינוך, מציע שהוא ומי מטעמו  בהתחשב בעובדה כי העבודות ו/או חלקן תתבצענה במוסד/ות 12.6

שיבצע/ו את העבודה, לא הורשע בעבירת מין, כהגדרתה בחוק למניעת העסקה של עברייני מין 

והזכאי לקבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה  2001 -במוסדות מסוימים, תשס"א 

ז, למסמכי המכר 10טופס להעסקתו לפי החוק הנ"ל. המציע יחתום על התצהיר הרלבנטי, 

 ויצרפו להצעתו למכרז. 

מובהר בזאת, כי מציע שיזכה במכרז יידרש להמציא למזמין, כתנאי לתחילת ביצוע  12.6.1

העבודה, אישור ממשטרת ישראל כאמור, לגביו ולגבי עובדיו ולגבי כל מי שיועסק 

 מטעמו בביצוע העבודה.

 

 לפסלה!הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים,  תהיה ועדת המכרזים רשאית  12.7

 בקשת הבהרות .13

לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע בעת העיון בהצעתו נתונים נוספים  שומרת החברה הכלכלית  13.1

וכן הסברים ו/או ניתוח של הצעתו, וכן כל מידע ו/או הסבר ו/או מסמך שיהיה דרוש לה לצורך 

המציע  או למי מטעמה. אם יסרבו/ חברה הכלכליתלבחינת הצעתו, והמציע יהיה חייב למסרם 

החברה או למי מטעמה הסברים, ניתוח מחירים, מידע או מסמכים כאמור, תהיה  לרשותלמסור 

  רשאית להסיק מסקנות כפי שתיראנה לה עד כדי פסילת ההצעה. הכלכלית

בתוך המועד שקבעה  ,את כל הנתונים והמסמכים המבוקשיםלחברה הכלכלית המציעים יעבירו  13.2

 תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה.. בפנייתה החברה הכלכלית

רשאית להזמין את המציעים )או מי מהם( להציג בפניה באופן פרונטלי את  החברה הכלכלית 13.3

  ההצעה ולקבל הבהרות לגביה.

החברה לעיל, תהיה  13.3 - 13.1 ע לא יפעל, בהתאם להוראות סעיפיםככל שמצימובהר, כי  13.4

 ול את הצעתו.רשאית לפס הכלכלית
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 הצהרות והתחייבויות המציע .14

בלי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיו של כל מציע, על פי מסמכי המכרז, בהגשת הצעתו, כל  14.1

 , כדלקמן:החברה הכלכליתמציע מצהיר וכן מתחייב כלפי 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי  14.1.1

ידועים ונהירים לו, לרבות חובתו לשלם לעובדיו שכר בהתאם המכרז ומסמכיו 

, וכי יש לו את כל הידיעות, הכישורים 1987-להוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז

והסגולות המקצועיות האחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את 

 העבודות, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

במכרז כמוה כהצהרה, כי ידועים ונהירים לו הגשת הצעתו של המציע, והשתתפותו  14.1.2

כל הנתונים והנסיבות הקשורים במילוי התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, ובכלל 

 זה ההסכם, לרבות כל הדינים והחוקים הרלוונטיים.

כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור  14.1.3

 תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי המציע.במתן השירות מושא המכרז, לא 

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות  14.1.4

מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא 

 .יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור

 

 ניגוד עניינים .15

צהיר כחלק מההצעה, כי נכון למועד הגשת ההצעה, אין הוא יודע  על כל יתחייב וי המציע 15.1

העבודות על פי הסכם זה, וכי אין הוא קשור לביצוע מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע 

ו/או מעורב, באפן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס 

 .החברה הכלכליתם תחייבויותיו מכוח ההסכם שיחתם עלה

מלקחת חלק ו/או  החברה הכלכליתיתחייב להימנע במשך כל תקופת ההסכם עם  המציע 15.2

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

 ;החברה הכלכלית להתחייבויותיו כלפי

כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת  החברה הכלכליתיתחייב להביא לידיעת  המציע 15.3

אם קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  החברה הכלכלית

בחר לביצוע העבודות להודיע למזמין על הצעה שהוצעה לו ואשר יש בה משום יעל הגורם שי

 חשש לניגוד עניינים כאמור. 
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 קביעת ההצעה הטובה ביותר  .16

יציע את שיעור ההנחה הגבוהה  שעמד בכל דרישות המכרז, ואשר מציע כשיר,מובהר בזאת כי  16.1

 ביותר, יומלץ ע"י ועדת המכרזים כזוכה במכרז.

שומרת לעצמה את הזכות לבקש כל פרט/הסבר מהמציעים בנוגע להצעה וכן  החברה הכלכלית 16.2

 החברה הכלכליתהתרשמות לבקר באתרים בהם מופעל מתקן ע"י המציע וזאת לצורך השוואה ו

 מהמציע. 

במתן הפרטים שיידרשו, ככל  החברה הכלכליתמובהר בזאת כי המציע מחויב לשתף פעולה עם  16.3

מציע  על ידו. ים/המופעל ים/להתרשם מהמתקן חברה הכלכליתשיידרשו, לרבות מתן אפשרות ל

 רשאית לפסול את הצעתו. החברה הכלכליתשלא ישתף פעולה, כאמור, תהיה 

( בין Best and finalבמקרה של שוויון בהצעות, רשאית ועדת המכרזים לבצע תיחור נוסף ) 16.4

המציעים שהצעותיהם נמצאו שוות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה וגם לאחר הליך התיחור 

הנוסף ימצא מצב של שוויון בהצעות, תעשה הבחירה בין המציעים שהצעותיהם הנמוכות ביותר 

 .דרך של הגרלה שתקיים ועדת המכרזים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדינמצאו שוות, ב

 

 הוראות שונות:  .17

תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר  החברה הכלכליתשבהגשת הצעתו מסכים המציע לכך  17.1

למציע שהצעתו חסרה ו/או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכול לפי שיקול דעתה 

 המלא, בדרך ובתנאים שתקבע.

לבטל את ההליך או חלקו, מכל  ת על זכותהשומר החברה הכלכליתלפגוע באמור, מבלי  17.2

סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר מועד הגשת ההצעות וזאת ללא מתן פיצוי כלשהו 

 במכרז. למשתתפים

תהיה רשאית לדחות הצעה, אם תגיע למסקנה שהיא תכסיסנית ו/או  החברה הכלכלית 17.3

הוגשה בחוסר תום לב ו/או שהתחשיב העסקי/כלכלי לפיו נבנתה הינו שגוי ו/או בלתי סביר 

בנתונים אלה ולמשתתפים לא  את תנאי המכרז וההסכםבעליל, באופן שלא יהיה ניתן לקיים 

  .תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך

יש ו/או לגופים אחרים  שלרשות ככל הצעת מציע תהא רשאית לפסול  החברה הכלכלית 17.4

 .לגביוו/או ניתנו המלצות שליליות עם המציע שלילי סיון ינ

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי הפנייה המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם בין  17.5

דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל 

 .הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה

המידע המסופק למציעים על ידי המזמין במסגרת מכרז זה הינו בהתאם לידיעתו והערכתו  17.6

של המזמין במועד פרסום המכרז. יחד עם זאת, ככל שנמסרו בו נתונים כמותיים, המידע הינו 
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בלבד, ואין המזמין מתחייב למלוא הנתונים הכמותיים האמורים,  בגדר הערכה ו/או אומדנא

 לא בעת עריכת המכרז ולא בתקופת ההתקשרות. 

על המציע לבדוק על חשבונו ובאחריותו, באופן עצמאי, את כל התנאים הנוגעים לביצוע  17.7

 העבודות נשוא מכרז זה, לרבות את אתר העבודות, מסמכי המכרז, דרישות טכניות ומקצועיות

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

 התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם. 

האחריות הכוללת לבדיקת המידע הינה של הקבלן בלבד. לפיכך, כל הסתמכות של הקבלן  17.8

ה באחריות הקבלן בלבד. על מידע שנמסר או יימסר לידיו על ידי המזמין במהלך המכרז, הינ

שא באחריות לכל סוג של נזק אובדן או הפסד שייגרם למי לא תי החברה הכלכליתמובהר, כי 

מהמציעים או מי מטעמו עקב הסתמכות על מידע כאמור, במישרין או בעקיפין, ולא תהא 

 לקבלן טענה כי המידע שנמסר לו על ידי המזמין היה חסר ו/או מטעה.   

רשאית  החברה הכלכליתעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו, תהיה מציע שיגיש הצ 17.9

 לפסול את הצעתו.

 תהיה שמורה הזכות:לחברה הכלכלית מבלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה,  17.10

לקבל את ההצעה, כולה או חלקה, ולבצע את כל העבודות או חלק מהן, גם  17.10.1

 בעצמה או בכל דרך שתמצא לנכון.

 ה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.לא לקבל את ההצע 17.10.2

, לרבות לשקול כל שיקול רלוונטי, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר  17.10.3

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

למי מן המשתתפים בהליך זה, לרבות המציע שיזכה בו, כל דרישה או תביעה בגין 

 כאמור. ברה הכלכליתהחהחלטת 

על המציע הזוכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז בכפוף  17.11

. קבלת ההודעה על זכייתו במכרזימים ממועד  14-לא יאוחר מלהתקיימות התנאים המתלים 

מבקשת לפעול בלוח זמנים צפוף, וכי ייתכן שביצוע העבודות במבני  החברה הכלכליתיודגש, כי 

ספר יוגבל לתאריכי חופשות בלבד, ועל המציע לקחת זאת בחשבון, לרבות לעניין הזמנת הבתי 

 .המערכות והצורך בביצוע העבודות במקביל

רבות תמו על מסמכי המכרז, מצהיר בזאת כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לוהמציע, בח

כל הנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו( והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים 

 המפורטים במכרז.
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 עיון במסמכי המכרז: .18

 -ככל שלדעת המציע קיימים בהצעתו חלקים הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן  18.1

יין בהם, עליו לצרף להצעתו נספח "מידע סודי"(, אשר לדעתו אין לאפשר למציעים האחרים לע

המפרט את המידע הסודי כאמור, ואת הנימוקים שבגינם אין לאפשר למציעים האחרים לעיין 

 הסף בתנאי עמידתו להוכחת הנוגעים ונתונים למעט הצעתו הכספית של המציע זאת, בו. כל

 .בכפוף לכל דין יחשפו בכל מקרה אשר של המכרז או בדרישות מהותיות

שלא יצרף להצעתו נספח כאמור בפסקה לעיל, יחשב כמי שנתן הסכמתו לכך מציע  18.2

שבמקרה שיזכה במכרז, יהיו המציעים האחרים זכאים לעיין בהצעתו במלואה. הגיש המציע 

נספח כאמור, ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת מצידו להיות מידע זה סודי גם בהצעות 

 .ין במידע זה בהצעותיהםהמציעים האחרים, ולוויתור מראש על זכותו לעי

החברה  בסמכותה של הינה בהצעה חלקים של חיסיון או חשיפה בדבר ההחלטה מקרה בכל 18.3

, בכפוף ובהתאם לכל שצוינו על ידי המציע כחסויים חלקים גם לחשוף רשאית אשר ,הכלכלית

 .דין

 

 חתימה על ההסכם .19

תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו וכן תודיע לזוכה  החברה הכלכלית 19.1

בדבר המועד והמקום לחתימה על מסמכי ההתקשרות. הזוכה במכרז מתחייב להופיע במקום 

 כאמור לעיל לחתימה על המסמכים. החברה הכלכליתובמועד הנקובים בהודעת 

על קיום הביטוחים המפורטים  בלי לגרוע מהאמור לעיל, על המציע הזוכה להמציא אישור 19.2

 ימים ממועד ההודעה על זכייתו במכרז. 14בהסכם וכן ערבות ביצוע, וזאת בתוך 

פי -לבין המציע הזוכה, על החברה הכלכליתמתן הודעה כאמור ייצור יחסים חוזיים בין  19.3

התנאים וההתחייבויות הכלולים בכל מסמכי המכרז. תקפותם המשפטית של יחסים חוזיים 

היה בלתי תלויה ובלתי מותנית בחתימת חוזה פורמלי בין הצדדים, למעט אם ייקבע אלו ת

 אחרת בהודעה.

החברה ידי -במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על 19.4

 החברה הכלכליתו/או לא ימציא אישור קיום ביטוחים ו/או ערבות ביצוע, תהא  הכלכלית

 כבטלה מעיקרה ולבטל את זכייתו במכרז.רשאית לראות את ההצעה 

 

   

 עיכוב אפשרי מחמת הליכי משפט .20

מובהר בזה, כי מציע שהשתתף במכרז ו/או מציע שהוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או טענות ו/או  .21

דרישות כלפי החברה הכלכלית בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר ייגרמו, 
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צאה מהליכי משפט שיינקטו ע"י צדדים שלישיים כלשהם, לרבות על ידי משתתף אם ייגרמו, כתו

 במכרז או מציע שהגיש הצעה למכרז. 

כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכוב/ים ו/או הפסקת עבודה מחמת  .22

הליכים, כאמור, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה הכלכלית עקב 

כך. במקרה של הליכים משפטיים, כאמור, יידרש כל מציע להאריך את תקופת הערבות הבנקאית 

ימים, בהתאם לדרישות החברה, והכל לפי שיקול  30ום ההליכים המשפטיים ובתוספת של עד לת

 דעתה המוחלט. 

 

 

 

 
 

_____________________ 
 החברה מנכ"ל           
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 תכולת מעטפת הצעה - 1טופס 
  המציע".המציע יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורת 

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

ביקורת  תיאור 

 המציע

   2הצעה הכספית והצהרת המציע ערוכה בהתאם לטופס   

  ( 7תיאור כללי של המציע )טופס  

 9)טופס  עובדי מפתח תעודותיהם והסמכותיהם והצהרה לעסקתם רשימת 

 ( א' 9וטופס 

 

   1א'  191 -ו 1א'  160 יםקבלני יםתעודת סיווג 

  לצורך עמידה בתנאי סף  -רשימת מקומות בהם התקין המציע מתקנים   

  (  12+11+10העדר הרשעות )טפסים  יתצהיר 

  (  4הצהרת מציע ואישור רו"ח )טופס  

  (  3אישור בדבר העדר הליכי כינוס )טופס  

   15.12.20 בתוקף עדש"ח   75,000בנוסח של נספח ו' על סך ערבות בנקאית  

  אישור רכישת מסמכי המכרז ותשלום בגין ההצעה  

  (5אישור בדבר הבנת מסמכי המכרז  )טופס  

  מסמכי התאגדות  

  אישור על ניהול פנקסי חשבונות 

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

   אישור ניכוי מס במקור 

  (  8אישור זכויות חתימה  )טופס  

  הסכם ההתקשרות חתום )נספח ב'(   

  13טופס  – מועצהתצהיר בדבר אי קירבה לעובד רשות ו/או חבר  

  14טופס –תצהיר בדבר אי תיאום מכרז  

למציעים  שהופצו,, ככל עותק מסמכי המכרז, מכתבי הבהרה, תוכניות והודעות 

 חתומים על   ידי המציע 

 

   תעודת עוסק מורשה 

   מע"מ+₪ 2,000הוכחת רכישת מסמכי מכרז בסכום של  

  הוכחת הגשת פרוטוקול מפגש מציעים 

  קבלת מענה לשאלות הבהרה )ככל שנשאלו וככל שניתן מענה( 



 

 לביצוע עבודות הקמה הפעלה מסירה ותחזוקה של מתקנים                           חתימת המציע:______________ 2/2020מכרז 

  PVליצור חשמל 

 

24 

 

 הצהרת המציע וההצעה הכספית – 2טופס  

 

 

 לכבוד,

 לפיתוח בע"מ עירונית  ברה כלכליתוד השרון חה

 

 ג.א.נ;

 2/  2020 מכרז פומבי מס' –כתב הצעה והתחייבות הנדון: 

 

 

זהות /ח.פ. אני/אנו הח"מ ______________________________________ מס' 

____________________ שכתובתנו היא _________________________________ , מצהירים, 

 ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:מסכימים 

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת הסכם ההתקשרות על כל  .1

 "(.מסמכי המכרזנספחיו )להלן: "

ו את כל נהננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, השתתפנו במפגש הקבלנים, ובח .2

התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע בתפעול ובתחזוקה ו/או הנובעים מהם, לרבות בדיקה ובחינה 

מיוחדים של סביבתם, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע על קיום כל 

 התחייבויותינו. 

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

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

כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים  ,במסגרת המכרז ,מתחייבים בזה לקיים את כלל התחייבויותינו

רז והסכם , תוך הסכמה לכל הוראות המכ"(התמורה ותנאי התשלוםבסיפא מסמך זה )להלן: "

 .ההתקשרות ותנאיהם

תהיה חופשית לקבל או  החברה הכלכליתאנו מסכימים כי לעיל,  3בלא לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .4

לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע השירותים נשוא המכרז לבעלי הצעה אחרת ו/או לפצל את 

ל דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט השירותים בין מציעים שונים וכו', הכל כפי שיראה לה ולפי שיקו

 .החברה הכלכליתבהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של 

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .5

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק  7בתוך  הסכם ההתקשרותלחתום על כל מסמכי  5.1

 ידכם. -לזמן אחר, כפי שיקבע ע
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ידכם, ובכפוף לקבלת -הכל כפי שיקבע על -להתחיל בביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז  5.2

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

במועד חתימת ההסכם העתקי כל האישורים והמסמכים האחרים, כנדרש  -להפקיד בידיכם  5.3

 במסמכי המכרז.

בכמות ובמועדים בלבד לספק את הפנאלים ואת המהפכים מהסוג שהוצע על ידנו במכרז  5.4

 הקבועים בהסכם.

לספק את השירותים באמצעות העובדים/קבלנים שהוצגו על ידנו במכרז. ידוע לנו כי כל שינוי  5.5

 מראש. החברה הכלכליתמחייב אישור 

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

ידינו, וגם אם לא נחתום על הסכם ההתקשרות, תיחשב הצעתנו -כל צרופותיו, כאילו היה חתום על

ובינינו, לרבות בנוגע  החברה הכלכליתבכתב, כחוזה מחייב בין  החברה הכלכליתידי -וקבלתה על

לבטל  החברה הכלכליתלהסכם ההתקשרות, שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה, בכפוף לאפשרות של 

זכויותיה איזו מהמכרז או ההתקשרות באופן חלקי או כליל מכל סיבה שהיא, ומבלי שהדבר יגרע מ

 כמפורט במסמכי המכרז. ,החברה הכלכליתשל 

 ערבות .7

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

פי הנוסח -עלשהופקה לבקשתנו בלבד, מבנק ישראלי המוכר על ידי בנק ישראל, ₪,   75,000של 

כולן  -הכלול במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו 

שבהצעתנו זו ובכל מקרה, המפורט במסמכי המכרז, לרבות אם לא נחתום על  -תן או מקצ

תוך בימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או  7תוך בהסכם ההתקשרות 

, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות החברה הכלכליתכל מועד אחר כפי שתקבע 

הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, 

מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות 

 הנ"ל.

ם ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום הצעתנו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכ 7.2

ואתם תהיו רשאים  ,כנדרש במכרז ביחס לאתרים לגביהם נקבל צו תחילת עבודות ,לפקודתכם

אנו מסכימים, כי במקרה של  לחלטה במידה ונפר את התחייבויותינו כלפיכם, כולן או מקצתן.

אפילו הפרה, כאמור, תהיו רשאים לחלט את הערבות שתופקד בקשר עם כל האתרים, וזאת 

 ההפרה תתייחס לחלק מהאתרים בלבד.

חודשים מהמועד האחרון שנקבע  3אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך  .8

 להגשת ההצעות, ככל שהתקופה לא תוארך על ידכם, בהתאם לאמור בהזמנה.
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פי מסמכי -שלנו עלאנו מצהירים בזאת כי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות  .9

 היסוד של התאגיד המציע.

מוצהר ומוסכם בזאת כי הצעתנו זו מוגשת לאחר שעיינו בכל מסמכי המכרז והבנו את כל התנאים  .10

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

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

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

 כל טענות אלה.

, לפי העניין, ובהתאם לדרישות ו/או מנהלינו הננו מצהירים בזה כי אנו ו/או בעלי השליטה מטעמנו .11

 ,יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע השירותים נשוא המכרזבעלי ידע וניסיון ובעלי  המכרז,

וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע הסכם ההתקשרות מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים 

, ולא פחות מהקבוע ובעלי ניסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא המכרז ובמספר מתאים ומספיק

 .בתנאי המכרז

ועובדים  פרויקטיםכן הננו מצהירים כי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע הסכם ההתקשרות מנהלי  .12

מיומנים ובעלי ניסיון וכן קבלנים עימם התקשרנו לצורך הסכם זה, כשהעובדים והקבלנים מקצועיים, 

, ולא פחות מהקבוע בתנאי בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא המכרז ובמספר מתאים ומספיק

 .רזהמכ

 מצורפים בזה כלל האישורים, המסמכים, והנספחים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז. .13

הובהר לנו ואנו מבינים את אופן אמות המידה לבחירת ההצעה/ההצעות  הטובות במכרז.  כמו כן  .14

הצעתנו תפסל על הסף ולא תובא כלל  -כי ככל שהצעתנו לא תעבור את תנאי הסף  ,הובהר לנו היטב

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

התמחרות עד לקבלת ההצעה הכספית הטובה  ןהיתהא רשאית לערוך בינ החברה הכלכליתזהה, 

 , כאמור במסמכי המכרז.לחברה הכלכליתביותר, וזאת בלא לפגוע בכל זכות אחרת העומדת 

 קשרות, להלן הצעתנו במסגרת המכרז: במסמכי המכרז ובהסכם ההתבהתאם לכל המפורט  .15

להצעת הצעות )מחיר להזמנה  10.3אחוז ההנחה הקבוע המוצע על ידינו ביחס למחיר הנקוב בסעיף 

, של שנים  5אחריות ותחזוקה למשך , לכל קילוואט מותקן, על כל רכיבי ההתקנה ומרכיבי המתקן

וע"פ תכולת העבודה המלאה כפי המופיעה בנספח הטכני המצורף , לא כולל מע"מ()₪,  4,000

 הוא:, (בקשר עם התקנת מערכת לפי התיאור האמור לעיללמסמכי המכרז, 

 

עשיריות ______  -ו אחוזים____________ )במילים: ________________. ___%___ 

    (.האחוז
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בהתקנת מובהר בזאת כי הצעת המחיר המפורטת לעיל כוללת התייחסות לכל הוצאות המציע, 

  לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים, למעט מס ערך מוסף.מערכת קומפלט, 

 תנאי התשלום הינם כמפורט בהסכם ההתקשרות.

ממיר, נלים סולאריים, אהמערכת קומפלט, פהתמורה המפורטת בהצעה זו הינה סופית וכוללת בגין  .16

תכנון, , י", רישוי מול חח4לקבלת טופס המקומית הציוד החשמלי, מערכת בקרה, רישוי מול הועדה 

למפרטים ו, להסכם ההתקשרות בהתאם למכרז וכל אשר נדרשע"פ תכולת העבודה התקנה הקמה ו

למערכת,  ביצוע אחזקהאחריות ו מתןו ,הטכניים ועד להפעלתה המסחרית והמושלמת של המערכת

חברה לעם אופציה  ,)תקופת בדק( מיום חיבור המערכת לרשת החשמל שנים 5 למשך על כל רכיביה,

לבטל ו/או או /שנים ו 10-עד לחודשים כ"א  12בתקופות נוספות של להאריך התקופה  הכלכלית

 .לצמצם את חובת האחריות ו/או ביצוע האחזקה לתקופה קצרה יותר

שיוזמנו. עוד ידוע לנו כי  הספק המתקנים אינה מתחייבת לכמות  החברה הכלכליתעוד ידוע לנו כי  .17

תהא רשאית לבטלו מרשימת  החברה הכלכלית ,נלים באתר כלשהואככל שלא ניתן יהיה להתקין פ

 האתרים לביצוע ולא תהיה לנו כל טענה על כך. 

 

 שם המציע ____________________                       

 

 כתובת _______________________

 

 תאריך _______________________

        __________________________ 

 חתימה וחותמת המציע     

 אישור עו"ד

 

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

/ מורשי החתימה  _____________________________________________מנהלי

"( אשר חתמו על הצעה והתחייבות זו בצירוף חותמת התאגיד_________________ )להלן: "

 ן.ילכל דבר ועני המציעהתאגיד מחייבת את 

 

 

 ____________________             ______________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד                 תאריך                            
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 העדר הליכי כינוס, פירוק וכיו"בעל אישור  - 3טופס  

 

 תצהיר מטעם המציע

 

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

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

 

______________ )להלן:  ת.ז.  /מנהל/ת ב _______________________ ח.צ./ח.פ.מכהן כאני  .1

לבצוע עבודות  2/2020מכרז מס' ( ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת "המציע"

 -)פוטו   PVתחזוקה של מתקנים לייצור  חשמל בטכנולוגיה תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה, אחריות ו

 .על פי אסדרות רשות החשמלוולטאי( 

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין בקשות תלויות  .2

 שעומדות מולו מסוג זה.

 המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון. .3

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

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

המציע הוא תאגיד קיים ופועל כדין והחתימה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם למסמכי התאגיד  .6

 ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

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

 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

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

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

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

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

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 חותמת וחתימה
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 הצהרת המציע ואישור רו"ח  - 4טופס  

 

 תאריך:______________  ___________: _______המציע שם 

 

  בשנים וסולארי בתחום הנדסת חשמל המציע הינו בעל מחזור הכנסות מצטבר מפעילות כי הרינו להצהיר 

 :לא כולל מע"מ( ח"שמיליון חמישה עשר )  15,000,000  -נמוך מ לא היהש  2019  -2017

 

 )לא כולל מע"מ(.______________₪ סך של  עמד על 2017בשנת  מציעהמחזור הכספי של ה

 )לא כולל מע"מ(.______________₪ סך של על  עמד 2018המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 )לא כולל מע"מ(.______________₪ סך של עמד על  20191המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 

 

 

 ____________________: ציעחתימת המ                          

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

 אישור רואה חשבון

 

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

 אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.  המציע.ההצהרה הינה באחריות הנהלת 

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

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

 ספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.אנו סבורים שביקורתנו מ

מציע לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת ה

 .2017-2019 בשנים בתחום הנדסת חשמל  וסולארי  מפעילות דבר מחזורו הכספי ב

   תאריך: __________

                              _________________ 

 בכבוד רב,                                                 

 רואי חשבון                                                

                                                      

, ניתן להתבסס על דו"ח בלתי מבוקר, חתום ע"י רואה החשבון, היה ולא יהיו בידי המציע דו"חות מבוקרים 2019אשר לנתוני שנת  1
 .במועד הגשת ההצעה למכרז
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 אישור הבנת תנאי המכרז  - 5טופס  

 

 תאריך: ________________

 לכבוד

 לפיתוח בע"מעירונית חברה כלכלית הוד השרון 

 

 א.ג.נ.,

לבצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה, אחריות ותחזוקה של    2/  2020  מכרז מס'  הנדון:

 על פי אסדרות רשות החשמלוולטאי(  -)פוטו   PVמתקנים לייצור  חשמל בטכנולוגיה 

אשר, כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז העבודה לביצוע העבודות על כל נספחיהם, למדנו והבנו הרינו ל

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

ידיעה -שעילתה באי ,להשפיע על הצעתנו או על ביצוע העבודות, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה

הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על -או אי

 ע העבודות.ביצו

 

  בכבוד רב,

____________________________ 

   חתימה וחותמת המציע

 

 

 עו"ד / רו"ח אישור

 

הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה _____________________________________________ אשר 

 , מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.החברהחתמו על טופס זה בפני, בצירוף חותמת 

 

__________________  ___________               _____________________ 

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

  1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 
 

___, _________________, ת.ז. _________________, אנו הח"מ ______________
 בחוק הקבועים לעונשים צפויים נהיה האמת וכי את עלינו להצהיר כי _________________, לאחר שהוזהרנו

 כדלקמן: בזאת מצהירים כן, נעשה לא באם
]תפקיד[, _______________________ -_______________________ ]תפקיד[, כ-משמשים כ . אנחנו1
 __________________________ ]שם המציע[.-ב
 המציע. מטעם זה תצהיר מוסמכים לתת . אנחנו2
 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש. 3

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע/החבר במציע 
 האחרון להגשת במועד עבירות***, אך משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע/החבר במציע 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה למכרז ההצעות
 .1976-ציבוריים, תשל"ו גופים עסקאות ב )א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו - זיקה" "בעל* 

 .31.10.02יום  לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע -** "הורשע" 
 העסקה )איסור עובדים זרים חוק לפי , או עבירה1987-מינימום, תשמ"ז שכר חוק לפי עבירה" - *** "עבירה

 לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין1991-הוגנים(, תשנ"א תנאים והבטחת כדין שלא
 השלישיתבתוספת  המנויות החיקוקים הוראות על , גם עבירה2011-דיני העבודה, תשע"ב של האכיפה להגברת

 .חוק לאותו
 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 4

חוק שוויון )להלן: " 1998-מוגבלות, תשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א'  חלופה 
 "( אינן חלות על המציע.זכויות

 .מקיים אותן והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -ב'  חלופה 
 :להלן המשנה הרלוונטיות בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 4 ב' בסעיף החלופה את שסימן למציע. 5

 .עובדים 100-מ פחות מעסיק המציע -( 1חלופה )
 הרווחה העבודה למנכ"ל משרד לפנות מתחייב לפחות, והוא עובדים 100 מעסיק המציע -( 2חלופה )
 קבלת לשם - הצורך זכויות, ובמידת שוויון לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים

 הרווחה והשירותים העבודה למנכ"ל משרד לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .ליישומן בקשר הנחיות
( 2חלופה ) באותה כאמור התחייב הוא לגביההתקשרות ש עמו לעיל, ונעשתה (2חלופה ) הוראות לפי החברתיים

 גם זכויות, הוא שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא -
 .פעל ליישומן

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  -לעיל  5( בסעיף 2. למציע שסימן את החלופה )6
חברה הוד השרון ( ימים ממועד התקשרותו עם 30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך שלושים )

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. לפיתוח בע"מכלכלית עירונית 
 זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת.. אנחנו מצהירים כי 7
 

_________________ 
 )חתימת המצהיר/ים(

 
 אימות עו"ד לתאגיד

 
 

. _____________( מאשר כי ביום אני הח"מ ___________________________, עו"ד )מ.ר
________________ הופיעו בפני ה"ה ____________________, ת.ז. ___________________, 

________________________, ת.ז. _______________________, המורשים בחתימתם לחייב -ו
התאם להוראות ב 2/2020את תאגיד _________________________ המציע במכרז פומבי מס' 
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תקנון התאגיד ובהתאם לכל דין; ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים 
 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל בחתמם עליו בפני.

 

 שם מלא + חתימה      תאריך  
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 תיאור כללי של המציע - 7טופס  

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

 מידע כללי .1

 שם המציע:______________________________________________________

 ח.פ/ ת.ז :   ______________________________________________________

 נציג מוסמך:_____________________________________________________

 כתובת: ________________________________________________________

 מס' טלפון: ______________________________________________________

 מס' פקס:   ______________________________________________________

 ____דואר אלקטרוני:______________________________________________

             פרוט בעלי השליטה במציע )חברת אם, חברות קשורות שותפים וכו'(, כולל שיעור אחזקות: .2

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________ 

 תיאור כללי של המציע לרבות ציודו, כישוריו ונסיונו: .3

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________ 

 : ______________תאריך

 שם המציע: ___________________

 _מס' זהות / ח.פ.: _________________

 : ________________חתימת המציע וחותמתו
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 אישור זכויות חתימה - 8טופס  

 

 תאריך: __________________

 לכבוד

 הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור זכויות חתימההנדון: 

 

 הנני, עו"ד ________________________ מאשר בזאת כדלקמן:

 

______________________________, הוא תאגיד רשום בישראל, והוא קיים ופועל המציע,  .1

 כדין.

 

מר/גב'/ה"ה ______________________, ת.ז. _______________  .2

ו_____________________, ת.ז. ____________________, החתום/ים על ההצעה מטעם 

לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה, אחריות  2/ 2020מס' המציע, במסגרת מכרז 

על פי אסדרות רשות וולטאי(  -)פוטו   PVותחזוקה של מתקנים לייצור  חשמל בטכנולוגיה 

 ( מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם."החותמים")להלן:  החשמל

 

מכי המכרז, ההחלטה לחתום על מסמכי המכרז ומסמכי ההסכם וביצוע הפרויקט, כהגדרתו במס .3

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

 החלטותיו.

 

 בכבוד רב,

____________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד המציע
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 פרטי אנשי מפתח שיועסקו במתן השירותים - 9טופס  

 

 בנוסף. על השכלה, אישורי העסקה  )לגבי עובדים(, תעודות קורות חיים, תעודות רלוונטיות :יש לצרף

 :בנוגע לניסיון ט הבאויש לצרף לגבי כל אחד מהמפורטים להלן את הפיר

 

מס' 

 סד'

שם פרטי 

 ומשפחה
 ניסיון ותק תפקיד

  מהנדס חשמל  .1
אחד נפרד  A4יש לצרף את פרוט נסיונו  ע"ג דף  

 לעיל 9ומודפס  כנספח לטופס 

  מנהל פרוייקט  .2
אחד נפרד  A4יש לצרף את פרוט נסיונו  ע"ג דף  

 לעיל 9ומודפס  כנספח לטופס 

  קונסטרוקציהמהנדס   .3
אחד נפרד  A4יש לצרף את פרוט נסיונו  ע"ג דף  

 לעיל 9ומודפס  כנספח לטופס 

  ממונה בטיחות  .4
אחד נפרד  A4יש לצרף את פרוט נסיונו  ע"ג דף  

 לעיל 9ומודפס  כנספח לטופס 
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 הצהרת המציע להעסקת אנשי מקצוע -א' 9טופס 

 ___________ תאריך:

 הצהרה והתחייבות

 

 הריני להצהיר ולהתחייב, כלהלן:

 

אני מעסיק את __________________, ת.ז. ________________, מרח'  .1

מטעמי בפרויקט )להלן:  חשמלכמהנדס ____________________, טל' _____________, 

 (."מהנדס חשמל"

של עבודות החשמל הנדרשות להקמת  בתכנון ופיקוחהוא בעל ניסיון מוכח  מהנדס החשמל .א

אשר מערכות סולאריות ובעל וותק של ניהול הביצוע של הקמת מערכות בהיקף דומה 

 השנים שקדמו למועד חתימתי על הצהרה זו. 3-הסתיים/ו ב

  .החשמל מהנדסמצ"ב קו"ח ופרטי ניסיונו של 

 . מהנדס החשמל ורשיונומצ"ב אישור בדבר השכלתו של 

 

אני מעסיק את __________________, ת.ז. ________________, מרח'  .2

"מנהל ____________________, טל' _____________, כמנהל פרויקט מטעמי )להלן: 

 (.הפרויקט"

 תואר של מהנדס / הנדסאי / תואר אקדמי בתחום הניהול*.מנהל הפרויקט הוא בעל  .א

פרויקטים בהספק  4בניהולם ובהובלתם של לפחת מנהל הפרויקט הוא בעל ניסיון מוכח  .ב

 .מגה ואט מול מזמיני עבודות 2מותקן של 

 מצ"ב קו"ח ופרטי נסיונו של מנהל הפרוייקט

__, מרח' אני מעסיק את __________________, ת.ז. ______________ .3

____________________, טל' _____________, כמהנדס קונסטרוקציה מטעמי בפרויקט 

 (."מהנדס הקונסטרוקציה")להלן: 

 מהנדס הקונסטרוקציה הוא מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. .א
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פוטו לפרויקטים מהנדס הקונסטרוקציה הוא בעל וותק בתחום תכנון קונסטרוקציות  .ב

פרויקטים בהיקף דומה   2שנים לפחות, עם ניסיון בתכנון ופיקוח על  3 של וולטאיים 

   לפחות.

 . מצ"ב קו"ח ופרטי ניסיונו של מהנדס הקונסטרוקציה 

 ורישיונו.  מהנדס הקונסטרוקציה מצ"ב אישור בדבר השכלתו של 

 

אני מעסיק את __________________, ת.ז. ________________, מרח'  .4

____________________, טל' _____________, כממונה בטיחות מטעמי בפרויקט )להלן: 

 (."ממונה הבטיחות"

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הוא בעל הסמכה על פי מונה הבטיחות מ .א

 .1996 -הבטיחות(, תשנ"ו 

 שנים בייעוץ לעבודות נשוא מכרז זה. 3נה הבטיחות הוא ובעל וותק של לפחות ממו .ב

 מצ"ב קו"ח ופרטי ניסיונו של ממונה הבטיחות בעבודה

 מצ"ב אישור בדבר הסמכתו של ממונה הבטיחות

 

לעיל הם בעלי כישורים מתאימים לשמש בתפקידיהם בביצוע  1-4אנשי המקצוע האמורים בסעיפים  .5

ביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה, אחריות ותחזוקה של מתקן  ל זהמכרז העבודות, נשוא 

(, ובהתאם לסיכום עימם הם יועסקו "המכרז"וולטאי( )להלן:  -)פוטו   PVלייצור חשמל בטכנולוגיה 

בביצוע העבודות, נשוא המכרז, ככל שאזכה במכרז, ולא אהיה רשאי להחליף אותם אלא באישור, 

 מאת החברה. מראש ובכתב,

למען הסר ספק, אין באמור כדי לפגוע בהתחייבותו של המציע להעסיק אנשי מקצוע מקצועיים,  .6

 מנוסים ומיומנים גם ביתר התפקידים, הדרושים לביצוע העבודות.

חתימת המציע:          

_________________ 

 יותר* מחק את המ
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למניעת העסקה של עברייני מין הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק  - 10טופס  

 2001 -במוסדות מסוימים, תשס"א 

 )נספח זה ייחתם  ע"י המציע (

( מצהיר "המציע"הנני הח"מ, ________________ המשמש/ת כ _________ אצל _________ )להלן:  .1
 2001 –בזאת בשם הציע כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

חברה הוד השרון של  2/2020החוק(, חל עלי כנותן השירותים במסגרת מכרז מס'  –והתקנות לפיו )להלן 
 פיתוח בע"מ. כלכלית עירונית ל

ן מטעמו שיפעל במסגרת מכרז זה, לא יעסיק עובד שהורשע הנני מתחייב בזאת כי המציע ו/או כל קבל .2
 בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר. 

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור מראש ממשטרת  .3
 ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. 

וגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף, הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנ .4
 כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש. 

 :חתימת המציע

 

 _____________________    _______________    ___________    _____________ 

 חתימה/חותמת         מס' זהות/עוסק מורשה/ח.פ.                         תאריך             שם              

  

 אישור עו"ד

 _______________________  -הריני לאשר בזאת כי:   _______________________   ו

 הינם מורשי חתימה של המציע וכי הוזהרו כדין בדבר אמיתות הצהרתם דלעיל ובדבר אי עמידה בדרישותיה.

 :עו"ד חתימת

 _________________    _______________       ________________ 
 חותמת וחתימה                  תאריך      שם עו"ד            



 

 לביצוע עבודות הקמה הפעלה מסירה ותחזוקה של מתקנים                           חתימת המציע:______________ 2/2020מכרז 

  PVליצור חשמל 

 

39 

 

 הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות וחקירות פליליות של המציע - 11טופס  

מציע וככל שהמציע שותפות אזי שליטה בשהינו בעל בעל מניות  כל  )נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י

 גם על ידי כל השותפים בו(

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

משמש  ______________________, ת.ז. ____________________ יאנ .1.1

, ומוסמך ("המציע"להלן: ) כ________________ אצל ______________________

כלכלית עירונית חברה  הוד השרון פורסם ע"י 2/ 2020 בקשר למכרז מס' להצהיר מטעמו

 .("החברה הכלכלית" -ו "המכרז")להלן: לפיתוח בע"מ 

 המציע לא הורשע ו/או נחקר: .1.2

; פקודת מס 1952-בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, תשי"ב .1.2.1

; חוק הפיקוח על המטבע, 1975-הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

לחוק העונשין,  438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-תשל"ח

ם הפלילי ותקנת למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרש, 1977-תשל"ז

 . 1981-השבים, תשמ"א

 ]מחק את המיותר[ או

המציע נחקר ו/או הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות:  .1.2.2

________________________________ )יש לפרט מתוך העבירות המנויות 

 לעיל(.

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז,  3במהלך מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף  .1.3

לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה  מציעה

 פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה פלילית.

, כולל עבירות בתחום איכות 1977 -לפי חוק העונשין, תשל"ז  כל עבירה - "עבירה פלילית" 

בירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט: ע

ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, 

 רישיון או הסכמה(.

ו/או כל הפועלים שלה ו/או ועדת המכרזים  החברה הכלכליתמאשר ומסכים כי  המציע .1.4

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

 רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע  .1.5

כאמור, מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, 

 תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.
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 צרופות .2

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

 לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה בגוף החתום על מסמך זה  .2.2

     _____________________     _____________ 

  תאריך           חתימה וחותמת החותם שם   

                 

 אישור עו"ד

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

 מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין, הקשור ו/או הנוגע למכרז.

ים כמו כן, הריני מאשר, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונש

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

_________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד           
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 הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות של מחזיקים במציע - 12טופס  

במציע וככל שהמציע שותפות אזי )נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י כל  בעל מניות שהינו בעל שליטה 

  גם על ידי כל השותפים בו(

 :הח"מ מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן יאנ .1

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

 המיותר[.

וד השרון שפורסם ע"י ה 2/  2020)מס'  השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז 3במהלך  .1.2

בעבירה  נוהורשע י ממנהלי החברה לאמאו ו/אני , לפיתוח בע"מ( עירונית כלכליתחברה 

לא מתנהלים נגדי הליכים  כמו איננו מעסיקים עובדים שהורשעו בעבירה פלילית. פלילית

פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתי לא מתנהלת כנגדי חקירה בקשר עם עבירה 

 פלילית.

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

ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת לרבות עבירות מין הסביבה 

קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או 

 הסכמה(.

ו/או כל הפועלים שלה ו/או ועדת המכרזים  ליתהחברה הכלכהח"מ מאשר ומסכים כי  .1.3

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

 רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

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

למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ,  כאמור, מתחייב הח"מ

 תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

 

 

     _________________     _____________ 

  תאריך             שם וחתימה        

 

 אישור עו"ד

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

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

 וחתם עליה בפני.  יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר על נכונות ההצהרה וההתחייבות לעיל, 

_________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד           
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 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה - 13טופס  

 לכבוד

 לפיתוח בע"מעירונית חברה כלכלית וד השרון ה

 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה

 ויתר נושאי המשרה של המציע[]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים 

 

אני הח"מ, ______________ ת.ז.. _____________, שכתובתי היא _____________ מצהיר/ה 
 ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

 
הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.ז.  .1

לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה,  2/2020"( למכרזהמציע________________ )להלן: "
וולטאי( על פי  -)פוטו   PVמסירה, אחריות ותחזוקה של מתקנים לייצור  חשמל בטכנולוגיה 

 "(. המכרז)להלן: "אסדרות רשות החשמל 
 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו,  .2
תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי 
נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם 

 י שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. יד-על
 

הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית הוד השרון או עובד תאגיד  .3
 עירוני

 

)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר 174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1
  קובע כדלקמן:

 

עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או  פקיד או )א( .174

זוגו או שותפו או סוכנו, -בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
 

 [:הסעיף הרלבנטינא לסמן ולהשלים את הריני להצהיר כי ] .3.2
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איננו עובדים בעיריית הוד השרון או בתאגיד עירוני השייך אנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 .לעיריית הוד השרון 

 

 : או

 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3
 

למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית הוד השרון או  .3.3.1
 הועדה המקומית לתכנון ובנייה הוד השרון. 

 

, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, בן זוג –" קרובלעניין הצהרה זו: "

זוג של , הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן תחוא אח או

 אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע )אם  .3.4
יזכה במכרז( לבין החברה , לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד 

 לי כי עובד החברה נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין בעקיפין.  החברה ולא ידוע
 

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור .4
 

א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר 122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .4.1
 קובע כדלקמן: 

 

ו תאגיד שיש לאחד פו, אאו שות ונכוס, וצה, קרובחבר מוע א.)א(122
ה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או חלק העולמהאמורים 

שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה 
 , הורה, בן או בת, אח אובן זוג –, "קרוב" לענין זהעם העיריה; 

 תחוא
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .4.2
 

למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת עיריית  .4.2.1
 הוד השרון 

 

 או

 

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:   .4.2.2
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._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה:

 

, תחוא , הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח אובן זוג –" קרוב"

הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות 

 גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;)גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין  .4.3
המכרז( לבין החברה, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור 
בעיריית הוד השרון  ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור בעיריית הוד השרון  יש נגיעה כלשהי 

 ן ובין בעקיפין. להסכם, בין במישרי
 

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כחבר  .5.1
במועצת עיריית הוד השרון ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים העירוניים של עיריית 

 הוד השרון. 
 

 לעניין סעיף זה:

 

יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור )או  ":נושא משרה"

חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל 

כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד מסגניו, מנהל כוח אדם, 

 מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת ביקורת;

 

 

ימת הסכם זה, אחד מאלה: הועדה המקומית לתכנון נכון למועד חת ":תאגיד עירוני"

 ובנייה הוד השרון, ____________

 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כראש  .5.2
עיריית הוד השרון ו/או כחבר במועצת עיריית הוד השרון ו/או כנושא משרה באחד מן 
התאגידים העירוניים של עיריית הוד השרון, וכי במהלך חמש השנים שקדמו לחתימתי על 

 פקידים שפורטו לעיל. הצהרה זו לא הייתי מועמד לאחד הת
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 לעניין סעיף זה:

 

יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור )או  ":נושא משרה"

חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל 

כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד מסגניו, מנהל כוח אדם, 

 או מנהל אגף.מנהל  י(, ראש ועדת ביקורת;מבקר )פנימי או חיצונ

 

נכון למועד חתימת הסכם זה, אחד מאלה:  ":תאגיד עירוני"

  .____________________ 

 

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה מטעם המציע כיהן באחד 

התפקידים המפורטים לעיל, ו/או במהלך חמש השנים האחרונות היה מועמד לאחד 

נא לפרט את הדברים )התפקיד בו כיהן היועץ או היה מועמד לו, הגוף  –ים הללו התפקיד

 שבו היה כיהן היועץ או היה מועמד לו, התקופות הנוגעות בדבר(: 

 

._____________________________________________________ 

 

._____________________________________________________ 

 

___________.__________________________________________ 

 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כנושא  .5.3
משרה או כבעל תפקיד מקצועי אצל ספק אשר סיפק לעיריית הוד השרון שירותים כלשהם 
)עבודות קבלניות, עבודות אחזקה, שירותים בתחום הרווחה, שירותים בתחום החינוך, 

אי )עוסק(, חברה, עמותה )לרבות, חברה לתועלת ייעוץ פיננסי(, בין כספק יחיד עצמ
 הציבור(:  

 

 לעניין סעיף זה:

 

 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"

 

בעל תפקיד בכיר אצל הספק, בין שהועסק כשכיר ובין כספק עצמאי  ":בעל תפקיד"

החיצוני לספק, לרבות יועץ חיצוני בתחומי תפעול, פיננסיים, תקציב או 

 כוח אדם; 
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לך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה כיהן באחד התפקידים המפורטים ככל שבמה

 נא לפרט את הדברים )שם הספק, התפקיד בו שימש, התקופה בה כיהן(:  –לעיל 

 

._____________________________________________________ 
 

.____________________________________________________ 
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כנושא  .5.4
משרה אצל רשות מקומית המצויה במחוז מרכז או תאגיד עירוני של רשות מקומית המצויה 
במחוז מרכז ו/או של מוסד תכנוני במחוז מרכז ו/או לא הייתי בעל תפקיד לאחד הגורמים 

 הנ"ל:  
 

 לעניין סעיף זה:

 

 עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית; ":רשות מקומית"

 

רשות רישוי, ועדה מקומית או ועדת משנה שלה, ועדה מחוזית או ועדת  ":מוסד תכנוני"

 משנה שלה;

 

 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"

 

 כהגדרתו לעיל; ":בעל תפקיד"

 

אשר לרשות  כל תאגיד )חברה, עמותה, חברה לתועלת הציבור(, ":תאגיד עירוני"

, הזכות למנות דירקטורים 50%מקומית יש בו מניות בשיעור העולה על 

או מנהלים ו/או זכות לקבלת רווחים, יהיה תחום העיסוק של התאגיד 

 אשר יהיה;

 

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושר המשרה מטעם המציע כיהן באחד התפקידים 

נא לפרט את הדברים )שם הרשות המקומית ו/או שם התאגיד העירוני,  –המפורטים לעיל 

 התפקיד שבו כיהן נושא המשרה, התקופה בה כיהן(: 

 

._____________________________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
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____________________________________._________________ 
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי שירותים  .5.5
אישיים לנבחר ציבור בעיריית הוד השרון ו/או לעובד בכיר בעירית הוד השרון  או עובד 

 בכיר בתאגיד עירוני.
 

 לעניין סעיף זה:

 

ר מועצת עיריית הוד השרון כל אדם שהיה מועמד או כיהן כחב ":נבחר ציבור"

במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, 

נבחרי ציבור אשר כהונתם הופסקה מכל סיבה שהיא )בחירות, 

התפטרות, פטירה(, ואינם מכהנים יותר במועצת עיריית הוד 

 השרון;

 

מנכ"ל החברה, סגן המנכ"ל, מזכיר החברה, מהנדס החברה, סגן  :"עובד בכיר בעירייה"

מהנדס החברה, גזבר החברה, סגן גזברות החברה, מבקר 

נהל מהעיריה, יועץ משפטי לעיריית הוד השרון, וטרינר החברה, 

או אגף בעירייה; מנהל כוח האדם, מנהל התשלומים, חברי ועד 

 העובדים; 

 

 לעיל; 4.2 כהגדרתו בסעיף "תאגיד עירוני": 

 

מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל כוח אדם  "מנהל בתאגיד עירוני":

 או מבקר בתאגיד;    

 

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים 

נא לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו  –המפורטים לעיל 

גורם שסיפק את השירותים, מהות השירותים שסופקו, תקופת מתן השירותים, ה

 השירותים(: 

 

._____________________________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
הריני לאשר כי הובהר לי היטב כי החברה שומרות לעצמם את הזכות לבטל את השתתפות  .6

המציע במכרז ו/או ההסכם שנכרת מכוחו בין המציע החברה ו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה 
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במסגרת ההסכם אם יתברר כי הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן מדויקות או שקיימת מניעה 
חברה ו/או הועדה המקומית בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת המונעת את התקשרות ה

ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת  רלרבות בגין מצבים שבהם ייווצמשפחה, 
, ואני מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד קיומו של הסכם זה

 . החברה, בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות אלה
 

הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני  .7
 לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 

 
אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/ את  .8

במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של החברה ואפעל  מציעה
 בהתאם להנחיותיה.

___________________ 

 חתימה

 

 אישור

 

...... אני, ...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גב' ...........................
ר לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר שהזהרתיו כי עליו/ה לומר את כל האמת וכי המוכ

יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל 
 וחתם/ה עליה בפני.

 

___________________ 

 עו"ד,                             
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 בדבר אי תיאום מכרז תצהיר – 14טופס  

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה 

 2 / 2020מס' למכרז  "(,המציע____________________________________ )להלן: "בקשר עם הצעת 

 בזאת כדלקמן:"(, מצהיר המכרז)להלן: "

 
 .המציע אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  .1

 למכרז.המציע להצעה המוגשת מטעם אצל המציע אני נושא המשרה אשר אחראי  .2

באופן עצמאי, ללא המציע הוחלט על ידי )שיעור ההנחה( למכרז המציע המופיע בהצעת  מחירה .3
 אחר.פוטנציאלי מציע אחר או עם מציע התייעצות, הסדר או קשר עם 

למכרז לא הוצג בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד )שיעור הנחה( המציע המחיר בהצעת  .4
 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5

 למכרז.המציע יותר מהצעת אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה למציע לא הייתי מעורב בנסיון לגרום  .6

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7

למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או המציע הצעת  .8
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

נכון /  –מצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז לא נהמציע, לרבות מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו,  .9
 )יש לסמן בעיגול את התשובה(.  לא נכון

 אם לא נכון, נא פרט: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של הממציע  .10
            אם לא נכון, נא פרט: . )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –תיאומי מכרזים 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר המציע                         תאריך                       שם       

 

 אישור
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החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני אני 

ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם  ת/__________________________ הנושא

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים המציע 

 הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

     

  שם מלא + חתימה + חותמת                תאריך                                              
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 מפרט טכני להקמת מתקנים סולאריים – 1'אנספח  

 מצורף בנפרד
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 מפרט טכני קירוי סככת ספורט –' 2נספח א' 

 בנפרדמצורף 
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 לפרוייקט רשימת האתרים –' גנספח  

 

 

 מצורף בנפרד
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 כתב ערבות מכרז  –' דנספח  

 

 תאריך: ______

 

 לכבוד

 לפיתוח בע"מעירונית חברה כלכלית וד השרון ה

 

 .נ.,א.ג

 הנדון: ערבות בנקאית מס' _______

 

(, אנו ערבים בזה המציע)להלן: "_______________.ח.פ /ת.ז.  לפי בקשת _________________ 

 סכוםאלף שקלים חדשים( )להלן: "שבעים וחמישה )₪  75,000כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

בהליך הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה מהמציע "(, שתדרשו הערבות

בקשר  על פי אסדרות רשות החשמל( וולטאי –)פוטו  PVותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית 

  .2 /2020מס' למכרז 

 

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

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

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

 התשלום תחילה מאת המשתתף.

 

 בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 15.12.20ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 

 , לפי כתובתנו המצוינתלרבות באמצעות פקס כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להתקבל על ידינו בכתב

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

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 בנק ______________

 סניף: ____________


