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 לכבוד

 שער הנגבמועצה אזורית 

 78100חוף אשקלון ד.נ. 

 

 א.נ.,

 

 לאספקת 39/2019 מס' פומבי מכרז הנדון:                     

 כתב הצעה - פסולת עירונית מעורבתשירותי איסוף ופינוי  

 

שכתובתנו  _מס' ______________תאגיד ____________________________ __אנו הח"מ, _

, שבנדון מגישים בזה הצעתנו למכרז ___________________________________________,

 מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כדלקמן:ו

 

איסוף  שירותילאספקת  39/2019 פומבי במכרז עיון את כתב ההוראות למשתתפיםנו בקרא .1

על כל תנאיהם   המכרז ואת כל מסמכי, ("השירותים" -)להלן  ופינוי פסולת עירונית מעורבת

שירותי איסוף ופינוי  "(, ובפרט את החוזה לאספקתמכרזמסמכי ה" -ופרטיהם )להלן ביחד 

, ואת מצבת כלי האצירה והמפרט הטכני לביצוע "(החוזה" -)להלן  פסולת עירונית מעורבת

"(, םשירותיהמפרט " - ביחד הלןלשיכונו ) "ב" לחוזה-רותים, המצורפים כנספחים "א" והשי

 אספקתוהתנאים ל המכרז על פרטיהם, כי תנאי מכרזאת מסמכי ה וכי הבנ יםמצהיר ווהננ

 .נואת הצעת נו, וכי בהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנוידועים ומובנים ל םשירותיה

 

בכתב  "(המועצה" -למועצה אזורית שער הנגב )להלן  לכל הזכויות השמורות יםממסכי ואנ .2

 . מכרזוביתר מסמכי ה במכרז ההוראות למשתתפים

 

; לדחות כל הצעה או את שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו  יםממסכי  ואנ

אה לה לבעל ההצעה שתר םשירותיהלמסור את אספקת  ההצעות כולן ולבטל את המכרז;

הכל לפי שיקול דעתה   ,ביותר זולהככדאית ביותר בשבילה, אפילו אם היא איננה ההצעה ה

 יםמתחייב ו, ואנבמכרז הבלעדי והמוחלט של המועצה, כמפורט בכתב ההוראות למשתתפים

 לקבל כל החלטה כאמור של המועצה. 

 

 כדלקמן: בזה יםמצהיר והננ .3

 

 כדין שיונותיציוד ור כלי רכב, כלית, כח אדם,יכולת ארגונית, מקצועית וכל יבעל והננ 3.1

 החוזה.המכרז ו ולקיום כל ההתחייבויות נשוא םשירותיה אספקתהדרושים ל

 

יעמוד  למכרז, נוהשירותים, אם תתקבל הצעת להתחיל בביצוע נובמועד בו יהיה עלי 3.2

, בהתאם להוראות מסמכי המכרז נוכל הדרוש לכך, לקיום כל התחייבויותי נולרשות

בות כלי הרכב והציוד המפורטים בחוזה, ועובדים מקצועיים ומיומנים במספר לר

 .מספיק

 

נשוא המכרז, ואם  םשירותיהכל הוראות הדין בנוגע לאספקת  נוידועות ומוכרות ל 3.3

 לקיימן במלואן בביצוע השירותים.חייבים מת והננ נותתקבל הצעת
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לכתב ההוראות  3.1בכל תנאי הסף להשתתפות במכרז, הקבועים בסעיף  יםעומד והננ 3.4

 למשתתפים במכרז.

 

המפורטות  נולכך, שאם יתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותי יםמסכימ וואנ נוידוע ל 3.5

למכרז אינה נכונה במלואה, תהיו רשאים  נובכתב זה ו/או במסמך אחר הכלול בהצעת

היה נלבטלו לאלתר מבלי ש  םתהיו רשאי  -  נואתוזה  , ואם כבר נחתם חנולפסול את הצעת

 לפיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו עקב ביטולו של החוזה. םזכאי

 

 זו את המסמכים הבאים: נולהצעת פיםמצר הננו .4

 

 פרופיל של התאגיד המציע. 4.1

 

לכתב ההוראות למשתתפים  3.1מסמכים להוכחת עמידתנו בתנאי הסף, כאמור בסעיף  4.2

 במכרז:

 

תצלום תעודת התאגדות או רישום במרשם על פי דין, ותדפיס עדכני של תמצית  (א)

 הרישום במרשם על פי דין.

 

לאימות עמידה בתנאי הסף בדבר ניסיון  תצהיר : נספח "א" לכתב ההצעה (ב)

 ומחזור כספי, בצירוף אישור רו"ח.

  

: אישורי הרשויות המקומיות המפורטות בנספח "א" על נספח "ב" לכתב ההצעה (ג)

 סיוננו כאמור שם.יפרטי נ

 

 תנאיםה בכל העומדותתצלומי רישיונות רכב של משאיות דחס בבעלותנו,  (ד)

 -; ולחילופין לכתב ההוראות למשתתפים)ג( 3.1המפורטים בסעיף  המצטברים

תצלומי רישיונות רכב של משאיות דחס העומדות בתנאים האמורים, ע"ש חברת 

 ליסינג בצירוף העתק חוזה ביננו לבין חברת הליסינג בנוגע למשאיות הדחס.

 

איסופה והובלתה,   -: אשפה ופסולת  5  ב בקבוצה5.1י פריט  פלבתוקף  רישיון עסק   (ה)

 .2013-שבצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

 

 .1997-רישיון מוביל בתוקף לפי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז (ו)

 

על העדר הרשעות בפלילים, ועל כך שלא תלויים   : תצהיר" לכתב ההצעהגנספח " (ז)

 נגדנו צו פירוק או צו כינוס נכסים.

 

 על רכישת מסמכי המכרז. נועל שמ קבלה (ח)

 

-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2: תצהיר לפי סעיף  " לכתב ההצעהדנספח " 4.3

1976. 

 

ונות ורשומות עוסק מורשה, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשב תעודת 4.4

 .1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו
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 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 5.4מסמכים חתומים כאמור בסעיף  4.5

 

 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 7.1 מסמכים כאמור בסעיף 4.6

 

 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 8כנדרש בסעיף  )מקור( ערבות בנקאית 4.7

 

 לכתב ההוראות למשתתפים 13.4כאמור בסעיף  ,הקבלנים מפגשב ףהשתתנציג מטעמנו  .5

 אספקתכנחוצים כדי לחקור את התנאים ל נובכל האמצעים הנראים ל נו, ונקטבמכרז

השיטה והתנאים   , אתםאספקת, את מהות וכמות הציוד וכח האדם שיהיו דרושים לםשירותיה

 מקומות ביצוע השירותים, תנאי הגישה  את  ,שלפיהם נצטרך לבצע את השירותים ולקבל שכרנו

וכל הגורמים האחרים המשפיעים על , , כלי האצירה לאשפה, האתרים לסילוק האשפהאליהם

ביצוע ואת הקשיים העלולים להתגלות במהלך  ביצוע השירותים,הכרוכות ב הוצאותה

המלאה, כל מידע  נומכם, לשביעות רצונ נו. כמו כן קיבלמכרזבהתאם למסמכי ה םשירותיה

 נוובדק ו, ובחנזו נוהמוקדמות לפני הגשת הצעת נולצורך בדיקותי נוונתון שהיו דרושים לדעת

את כל התנאים והנסיבות הקשורים באספקת השירותים וכל הגורמים האחרים המשפיעים על 

 . זו נוהצעת יםמגיש והננ ביצועם, ובהתבסס על כל אלה

 

המכרז, ובפרט  ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ,בהתאם לכל האמור לעיל .6

, הננו מגישים הצעתנו זו ומתחייבים בזה להוציא לפועל את תנאי החוזה ומפרט השירותים

 של   סךתמורת    ולבצע את השירותים נשוא מסמכי המכרז בהתאם לכל התנאים הכלולים בהם

 -)להלן  ₪__________________( _______________ ___ )במילים:____________

 םשירותיאת ה  לכםשבמהלכו נספק   רי שלםאקלנד  , בגין כל חודשבתוספת מע"מ  ,"(התמורה"

 .לא כולל היטל הטמנה, וחלק יחסי לחלק של חודש

 

 שבעים וחמישה)  75,000סעיף זה לעיל תמורה בסכום העולה על  רישת  ידוע לנו שאין לנקוב ב

הצעתו תפסל  -וכי מציע שינקוב בהצעתו תמורה בסכום גבוה יותר  ,, בתוספת מע"מאלף( ₪

 על הסף.

 

מכל  ה, ולא ישתנידוע לנו שסכום התמורה הנקוב ברישת סעיף זה לעיל הינו כולל, קבוע וסופי

, וכי אם תקבלו את הצעתנו נהיה זכאים אך ורק חוזההסיבה שהיא אלא בהתאם להוראות 

לתשלום התמורה, כתמורה כוללת וסופית עבור אספקת השירותים, ולא נהיה זכאים לתמורה 

 נוספת ו/או להחזר הוצאות ו/או לתשלומים נוספים כלשהם.

 

מתחייבים להוציא לפועל ולספק לכם את השירותים בהתאם להוראות  אם נזכה במכרז, אנו .7

את  , על חשבוננו,מתחייבים לפנותחוזה ומפרט השירותים ולשביעות רצונכם המלאה, וה

, ולשאת , כמשמעותו במכרזהאשפה מתחום המועצה לאתר לסילוק אשפה מוכרז ומאושר כדין

 היטל הטמנה למעט,  בכל ההוצאות שתהיינה כרוכות בהטמנת האשפה האמורה באתר האמור

 .על ידיכם בהתאם להוראות החוזה מושישול ואגרת הטמנה

 

 

 

 ים כדלקמן:מתחייב והננ נואם תקבלו את הצעת .8
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לקיים כלפי העובדים שיועסקו על ידינו בביצוע השירותים את כל הוראות החיקוקים  8.1

העבודה  , ששר1969-המפורטים בתוספת השניה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט

ממונה על ביצועם, וכן את הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,   והרווחה

"(, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, וכן את הוראות דיני העבודה" -)להלן  1995-התשנ"ה

צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על התאגיד כמעסיק לצורך אספקת 

בפרט הננו  .האופציה לפיו החוזה, לרבות בתקופות השירותים, וזאת במהלך כל תקופת

 מתחייבים לשלם את שכר העובדים במועד הקבוע בחוק, ולא פחות משכר מינימום כדין.

 

 לעשות שימוש אך ורק בתוכנות חוקיות לצורך קיום התחייבויותינו לפי החוזה. 8.2

 

בזה ערבות בנקאית אוטונומית,  יםפמצר וזו הרינ נושבהצעת נוכערבות לקיום התחייבויותי .9

סניף __________, על לטובתכם, של בנק ______________/  נותנאי, שהוצאה עבורללא 

 בזה כוחכם, באופן בלתי פיםומיי ,5.4.2020 בתוקף עד ליום ,אלף( ₪ עשרים) 20,000 סך של

 חוזר, לחלט את הערבות במקרים המזכים אתכם בכך בהתאם לכתב ההוראות למשתתפים

, כולם או מקצתם. במקרים כאמור, כולם או מקצתם, הזכות בידיכם לממש ערבות זאת במכרז

בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג  יםמוותר ובלי כל הודעה או התראה כלשהי ואנ

 עד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.על כל זכות להתנגד לכל צ

 

כמפורט בכתב  נולבצע חקירות ובדיקות אודותי נולכם בזה את אישור יםנונות יםממסכי והננ .10

לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך   יםמתחייב  ו, ואנבמכרז  ההוראות למשתתפים

ים נוספים, אשר עריכת הבדיקות והחקירות האמורות, לרבות הגשת מסמכים ומתן הסבר

 . נויידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעת

 

( יום מהתאריך שנקבע כמועד אחרון תשעים) 90תישאר בתוקפה במשך תקופה של  נוהצעת .11

דרש לכך בכתב על נהיא לא תבוטל. אם  -זו  נו, ואם תתקבל הצעתלמכרז להגשת ההצעות

 9ואת תוקף הערבות להצעה, הנזכרת בסעיף   נולהאריך את תוקף הצעת  יםמתחייב  וידיכם, אנ

 ., בהתאם לדרישתכםלעיל

 

עשה זאת בלי כל נ -שבהצעתי זו  נובויותיידרש על ידיכם לקיים התחינו נואם תתקבל הצעת .12

מייד עם תחילת תקופת החוזה, ולקיים את כל יתר   םשירותיה  אספקתהשהייה, כדי להתחיל ב

 בתוך לוח הזמנים הקבוע לכך בחוזה. המכרז שבמסמכי נויהתחייבויות

 

 בזה כדלקמן: יםמתחייב והרינ נואם תחליטו לקבל הצעת .13

 

)שבעה( ימים ממועד קבלת ההודעה על  7תוך  עותקים נוספים של החוזה לחתום על 13.1

 .נוהחלטתכם לקבל את הצעת

 

בכלל ובחוזה  מכרזשבמסמכי ה נולקיים במלואן ובאופן מדויק את כל התחייבויותי 13.2

 בפרט. םשירותיהובמפרט 

 

להתחיל בביצוע השירותים במלוא היקפם בתאריך שיידרש מאתנו, וזאת בהתאם  13.3

 השירותים ויתר תנאי החוזה, הכל לשביעות רצונכם המלאה. מפרטל
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בהתאם להוראות  ,בנקאית אוטונומית ותערב ה,במועד חתימת החוזכם, בידילהפקיד  13.4

יחולו כל  זו. על ערבות להנחת דעתכםבנוסח למדד המחירים לצרכן,  ה, צמודהחוזה

 .המכרז התנאים המפורטים במסמכי

 

אישור על קיום ביטוחים כנדרש פוליסות ביטוח ו  -במועד חתימת החוזה    -  המציא לכםל 13.5

 בחוזה.

 

 י מבין התחייבויותינו שבסעיפיםידוע לנו ואנו מסכימים לכך, שאם לא נקיים התחייבות כלשה .14

לעיל תוך המועד הנקוב שם, תהיו רשאים לבטל את זכייתנו במכרז, ואם בינתיים  13-ו 12

את החוזה, ולחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתנו זו  לבטל -חתמנו כבר על החוזה 

 או כל ערבות בנקאית שנמציא לכם בקשר למכרז זה.

 

לכך, שמבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לכם בחוזה ו/או בדין, במהלך ידוע לנו ואנו מסכימים  .15

סיון, תהיו רשאים י)שלושה( החודשים הראשונים לביצוע השירותים, שייחשבו כתקופת נ 3

)ארבעה עשר( ימים מראש, אם  14מסר לנו לפחות ילהביא חוזה זה לקיצו בהודעה בכתב שת

וחלט, שאיננו מבצעים את השירותים ומקיימים , לפי שיקול דעתכם הבלעדי והמיםתהיו סבור

 את כל יתר התחייבויותינו שבחוזה זה, כולם ללא יוצא מן הכלל, לשביעות רצונכם המלאה. 

 

במקרה שנפר התחייבות כלשהי מבין התחייבויותינו שבחוזה, בנוסף לכל זכות אחרת המוקנית  .16

ישתכם הראשונה, פיצויים מוסכמים לכם על פי החוזה ו/או על פי דין, נשלם לכם, מייד עם דר

נו. יוקבועים מראש שאינם טעונים הוכחת נזק כמפורט בחוזה בגין כל הפרה של התחייבויות

אנו מוותרים בזה, בוויתור מלא, סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל הוראה 

 הכלולה במסמכי החוזה בקשר לפיצויים האמורים, לרבות סבירותם.

 

שידוע לנו ואנו מסכימים לכך, שהואיל וחלק   ,מצהירים ומאשרים בחתימתנו על כתב זההרינו   .17

 בסיסי צה"למהשירותים נשוא המכרז אמורים להתבצע במתחמים מאובטחים דוגמת 

וקצין הביטחון של המועצה,  צה"לומוסדות החינוך, יהיה עלינו למלא בקפדנות אחר הוראות 

ן העסקת עובדים בעלי יקופת ביצוע השירותים, לרבות לעניכפי שתיקבענה על ידם מעת לעת בת

עבר פלילי או עובדי שטחים בביצוע השירותים במתחמים האמורים. עלינו בלבד תחול 

. לצורך כך קיבלנו ות צה"להאחריות לקבלת כל האישורים הנדרשים לעובדינו לכניסה למחנ

 נו. טחון של המועצה כל מידע רלבנטי לשביעות רצונימקצין הב

 

ו/או  נולהודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעת יםמתחייב ואנ .18

ועד למועד  נו, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתנובאיזה מהנתונים הדרושים לבחינת הצעת

מרשימת המציעים במקרה שיחול  נושתהיו רשאים למחוק אות נוההכרזה על הזוכה; וידוע ל

ובין אם נודע  אתנובנתונים האמורים שינוי אשר ייראה לכם מהותי, בין אם נודע לכם על כך מ

 לכם על כך בדרך אחרת.

 

שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצעה שזכתה. לפיכך, אם  נוידוע ל .19

 .בפני המציעים האחרים נולגילוי הצעת נומראש על הסכמת ו מצהיריםתתקבל אנ נוהצעת

החוזה על כל  נוזו, מחייב אות נועל הצעת נובזה כי מיום חתימת יםומתחייב יםמצהיר והננ .20

 נולעיל, תחשב הצעת 13.1שבסעיף  נוקיים התחייבותנלא  המסמכים המצורפים אליו, וגם אם

, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה נווקבלתה על ידי המועצה בכתב כחוזה מחייב בין המועצה לבינ

 .מכרזשל המועצה כמפורט במסמכי ה
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 מכרזלכל התנאים הכלולים במסמכי ה נובזה הסכמת ו נותניםזו הרינ נובעצם הגשת הצעת .21

 אספקתבזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים ל  יםמוותר  ווהננ

 , לרבות סבירותם. מכרזו/או לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי ה םשירותיה

 

מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים, ולהיפך; ומילים דלעיל בלשון זכר  .22

 ר הדברים ידרוש פירוש כזה.כאשר הקש -תתייחסנה גם לנקבה, ולהיפך 

 

 

 נוורצונ מכרזזו ניתנה ביום __________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי ה נוהצעת

 החופשי.

 

 

               בכבוד רב,

 

 

 ____________________ 

             חתימת המציע

 

 דין - אישור עורך
 

___________________________ -____________________ עו"ד, מאשר בזה שאני הח"מ, 

חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל, והצהירו על נכונות האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/בלי חותמת, 

 מחייבת את _____________________________ לכל דבר וענין.

 

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 
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 מידע ארגוני 
 

 לבקשתכם, הריני למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כמפורט להלן:

 

 שם המציע: ____________________________ .1

 ____________________מספר רישום התאגיד:  

 כתובת המשרד הרשום: _________________________________

 כתובת משרדי המציע: __________________________________

 מספר טלפון קווי: _______________ טלפון נייד: _______________

 מספר פקס': _______________ כתובת דואר אלקטרוני: _______________

 

 ומי עיסוק המציע:תח .2

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 אנשי מפתח אצל המציע: .3

 

 תפקיד    שם

____________________ _______________________________ 

____________________ _______________________________ 

____________________ _______________________________ 

____________________ _______________________________ 

____________________ _______________________________ 

 

איש הקשר מטעם המציע למכרז הינו גב'/ מר ________________________, טלפון נייד:  .4

_______________, טלפון קווי: _______________, מס' פקס': _______________, 

לאיש הקשר האמור בכל דבר וענין הקשור  כתובת דוא"ל _______________. ניתן לפנות

 במכרז, והנתונים והתשובות שימסרו על ידו יחייבו את המציע לכל דבר וענין.

 

 

 

            בכבוד רב,

 

 

___________________ 

   חותמת וחתימת המציע
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 " לכתב ההצעהאנספח "

 תצהיר 

רח' ___________________, מ____________,  , ת"ז מס'__________________אני הח"מ, 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם כדלעיל. .1

מס'  תאגידאני נותן תצהירי זה בשם ____________________________________,  .2

במכרז פומבי   התאגיד  של  ו"(, כחלק בלתי נפרד מהצעתתאגידה"  -_______________ )להלן  

אספקת שירותי אסוף , ל"(המועצה" -ה מועצה אזורית שער הנגב )להלן , שפרסמ39/2019 מס'

 "(.המכרז" -)להלן  עירונית מעורבתופינוי פסולת 

 .ומוסמך לתת תצהיר זה בשמו הנני משמש כמנכ"ל התאגיד, .3

איסוף ופינוי פסולת עירונית מעורבת )"ביתית"(   בביצוע שירותי  סיון מוכחינ  בעל  הינו  התאגיד .4

סיפק שירותי איסוף ופינוי  1.1.2015, לפחות; ובמהלך התקופה שהחל מיום 1.1.2015 מאז

( מהן 1, שבתחומי אחת )תומקומי)שתי( רשויות  2סולת עירונית מעורבת עבור לפחות פ

מסוג מועצה  , הינהלפחות ( מהן,1אלפים( תושבים, או יותר, ואחת ) תשעת) 9,000מתגוררים 

 )שלוש( שנים ברציפות, לפחות.  3, ולכל אחת מהן התאגיד סיפק את השירותים במהלך  אזורית

 : 1.1.2015 מאז שירותים כאמור התאגיד הרשויות המקומיות להן סיפק להלן פירוט

 

 

 שם הרשות המקומית

 

מספר 

 תושבים 

 )לערך(

 

 תאריך

 תחילת 

ביצוע 

 השירותים 

 

 תאריך

 סיום 

 ביצוע

 השירותים 

 

ותפקידו שמו 

של האדם  

ממנו ניתן 

 לקבל מידע

 מספרי 

 הטלפון 

 של האדם 

שממנו ניתן 

 לקבל מידע
 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

המחזור הכספי של התאגיד, מפעילותו באספקת שירותי איסוף ופינוי אשפה, היה בסכום של  .5

-ו          2017,  2016שנים  המיליון( ₪ )לא כולל מע"מ( לשנה, לפחות, בכל אחת מ  ני)ש  2,000,000

2018. 
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 , תהיהןבמלוא ותנכונ ןאינ ותיי דלעיללכך, שאם יתברר כי הצהר םא מסכיווה תאגידידוע ל .6

 למכרז.  תאגידשל ה ורשאית לפסול את הצעת ועצההמ

 תצהיר זה לעיל.ל 5-ו 4פים בסעי מצורף אישור רואה חשבון, לאימות הנתונים המפורטים .7

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .8

 

 

 ___________________ 

     חתימת המצהיר         

 

 

 עו"ד אישור 

בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ כתובת ___________________, ,__________

היה צפוי יאת האמת, וכי    הצהירל  וכי עלי  ולאחר שהזהרתיהמוכר לי באופן אישי, ו____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישרילעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

 

___________________ 

        , עו"ד
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 אישור רואה חשבון

 

 ______________________, רואה חשבון, מאשר בזה כי:אני הח"מ, 

 תאגיד___________________________________, הדוחות הכספיים המבוקרים של  .1

, לשנים ___________________________ "(תאגידה" –מס' _______________ )להלן 

 בוקרו על ידי משרדי.

 

, תאגידתצהירו של מנכ"ל הל 5-ו 4פים בסעי הנני מאשר את נכונות הנתונים המפורטים .2

 שאישורי זה מוגש במצורף אליו.

 

 

____________        _______________________ 

 חתימה וחותמת                        תאריך       
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 " לכתב ההצעה בנספח "

 ניסיון המציעבדבר  יםאישור

 רשות מקומיתחובה למלא אישור נפרד ע״י כל 

 לכבוד 

 מועצה אזורית שער הנגב

 78100ד.נ חוף אשקלון 

 

מנכ"ל/ מזכיר/ גזבר/ מנהל מחלקת -, המשמש כ________________________החתום מטה  יאנ

 כי את, מאשר בז_____רשות המקומית ________________ב ,תברואה/שיפור פני העיר

שירותי איסוף ופינוי   סיפק לרשות המקומית(,  "קבלןה"  -  )להלן  __________________________

פסולת עירונית מעורבת ברציפות, במהלך התקופה שהחל מיום ___________ ועד יום 

.___________ 

  

 כן / לא    :מרוצה מהשירותיםהיתה האם הרשות המקומית 

 

 כן / לא  :האם הרשות המקומית הפסיקה את עבודת הקבלן במהלך תקופת החוזה

 אם כן, הסבר מדוע:

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 כן / לא :אם לחוזה עם הקבלןהאם הרשות המקומית מימשה את כל האופציות בהת

 , הסבר מדוע:לאאם 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 :ע"י הקבלן חוות דעת על ביצוע השירותים

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 נפש._________ _ הינו המקומית מספר התושבים ברשות

 

 כתובת דוא"ל _____________________  ____________טלפון  מס' :ם ליצירת קשרפרטי

 

 

 _________________ החתימ     ________________ תאריך:
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 " גנספח "
 

 תצהיר 
 

רח' ___________________, מ____________,  , ת"ז מס'__________________אני הח"מ, 

לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם כדלעיל. .1

 

מס' _______________ תאגיד , __________________________ הנני משמש כמנכ"ל .2

 מכרז פומביבו של התאגיד  לק בלתי נפרד מהצעתכח  והנני מגיש תצהיר זה  "(,תאגידה"  -)להלן  

איסוף ופינוי פסולת ת שירותי , שפרסמה מועצה אזורית שער הנגב, לאספק39/2019 מס'

 "(.המכרז" -)להלן  עירונית מעורבת

 

ו/או השותפים  דירקטורים(ה) וו/או מנהלי וו/או בעלי מניותי תאגידהאני, ולמיטב ידיעתי גם  .3

מועד האחרון להגשת הצעות, בעבירות ש( השנים שקודם החמ)  5ו, במהלך  נלא הורשע  בשותפות

  .איסוף ופינוי אשפהו/או בעבירות הקשורות במתן שירותי  פליליות שיש עמן קלון

 

 נגד התאגיד לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו כינוס נכסים.  .4

 

 ותנכונ  ןלעיל אינ  4ו/או    3  פיםשבסעי  יתיולכך, שאם יתברר כי הצהר  יםמסכ  ואוה  תאגיד,ידוע ל .5

 למכרז. ו , תהיה מועצה אזורית שער הנגב רשאית לפסול את הצעתןבמלוא

 

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

 

 ___________________ 

   חתימת המצהיר         

   

 דין - אישור עורך
 

בעל רישיון מס'  "ד,עו _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ כתובת ___________________, ,__________

היה צפוי יאת האמת, וכי    הצהירל  וכי עלי  והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישרילעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

___________________ 

        , עו"ד
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 " לכתב ההצעה דנספח "
 

 
 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר לפי סעיף  

 

וק כי עלי לומר את כחאני הח"מ, _______________, בעל ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי 

 האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

מס' _______________ תאגיד , ___________________________ הנני משמש כמנכ"ל .1

 במכרז פומבי מס'התאגיד  לק בלתי נפרד מהצעת  כח  והנני מגיש תצהיר זה  "(,התאגיד"  -)להלן  

ת שירותי איסוף ופינוי פסולת עירונית שפרסמה מועצה אזורית שער הנגב, לאספק, 39/2019

 "(.המכרז" -)להלן  מעורבת

 

 וובעל זיקה אליו התאגיד  למיטב ידיעתי, עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הורשע .2

כי במועד האחרון להגשת  -)שתי( עבירות  2-)שתי( עבירות; ואם הורשעו ביותר מ 2-ביותר מ

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1ההצעות למכרז חלפה שנה אחת )

 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2לענין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 

 .1976-התשל"ו

 

 חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, זו  .3

 ___________________ 

 חתימת המצהיר         

 

 

 
בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ כתובת ___________________, ,__________

היה צפוי ילומר את האמת, וכי  וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישרילעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

___________________ 

        , עו"ד

 

 

 

 

 

 

 

 


