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 (05/2021מסמך א': הזמנה להציע הצעות )מכרז מס' 

 

 :כללי .1

"( היא חברה עירונית, המזמינה" או "החברה" בע"מ )להלן: ובנייהנוף תחבורה, תשתיות  יפה 1.1

עיריית חיפה )להלן:  , בבעלות1985 -לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה  21כהגדרתה בסעיף 

 "(.העירייה"

)לעניין זה,  ותחזוקה ביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלהלמזמינה בזאת להגיש הצעות  החברה 1.2

חיבורה לרשת למסור למזמין מערכת פעילה לאחר  זוכהבאחריות הפירושה, כי  "הפעלה"

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

PV (. המתקנים" או "המתקן)להלן: " של המזמינה(הבלעדי )לפי שיקול דעתה וולטאי( -)פוטו" 

 )שלושים ושישה( חודשים 36 -הזוכה לבין החברה תהא לבכפוף להוראות החוזה, ההתקשרות בין  1.3

"(. החברה תהא רשאית להאריך את תקופת הסכם המסגרת תקופת הסכם המסגרת)להלן: "

 חודשים כל אחת.  12בשתי תקופות בנות 

מתקנים במהלך תקופת המסגרת יוצאו לזוכה צוי התחלת עבודה לביצוע מטלות להקמה של  1.4

ו/או על גבי מבנים קלים ו/או על גבי קונסטרוקציה על גגות מבנים ו/או יוקמו ע"י המציע הזוכה 

 ,החברהאו גורם אחר מטעם  ככל שייבנו על ידי המציע מינימלית כך שהקולטים ישמשו להצללה

 .ככל שהחברה תורה על כך

למסמכי  'בכנספח  ברשימה המצורפתהמפורטים  המתקניםבין היתר, יידרש הזוכה להתקין את  1.5

 מרשימת האתרים יםלגרוע אתרהחברה תהא רשאית "(. מובהר כי האתריםהמכרז )להלן: "

 ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך.  בנספח ג'

המצרפי  'ב בנספחהמפורטים  הספק המתקניםומדן כי אהחברה מעריכה, אך אינה מתחייבת,  1.6

 קילוואט מותקן.  3,500 -כ בשיעור של הואהצפוי 

הוא  'ב בנספחהחברה מבהירה כי לוח הזמנים לסיום ההקמה ולהפעלת המתקנים המפורטים  1.7

חסת יהחברה מיעל כן, . , היות ואישורי ההקמה תחומים בזמןקשיח ומחויב על ידי חח"י

המציע מתחייב כי יש . חשיבות עליונה ליכולת המציע הזוכה לבצע את העבודות במועד הנקוב

ביכולתו לעמוד בלוח זמנים זה ולסיים את התקנת המתקנים המפורטים בנספח ג' בלוח זמנים 

ביכולתו לעמוד בלוחות הזמנים, לא שיש תשתכנע לא עדת המכרזים של החברה ומציע שוזה. 

הצעתו תהא הזולה ביותר. האמור איננו גורע מכל עילת תביעה להטבת כל  אםיזכה במכרז גם 
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במכרז בלוחות הזמנים שנקבעו בחוזה  הזוכהנזק, ככל שייגרם, כתוצאה מאי עמידת 

  ההתקשרות.

, כמו גם אתרים אחרים, ככל שיהיו כאלה, הם אתרים פעילים ב'האתרים המפורטים בנספח  1.8

ובאישור  מול מנהל האתר ה בכל אתר, תתבצע בתיאום מראשהמשרתים את הציבור. עבודת הזוכ

 המפקח מטעם החברה בלבד

לפי  כפי שתמצא לנכון והכל' בהחברה תהיה רשאית לדרוש ביצוע מתקנים שלא פורטו בנספח  1.9

שיקול דעתה הבלעדי. עוד מובהר כי החברה אינה מחויבת להספק המתקנים שיותקנו והדבר 

  ל החברה.מסור לשיקול דעתה הבלעדי ש

כולו או חלקו מכל סיבה  החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל מכרז זה, 1.10

שהיא, לרבות בגין היעדר תקציב לביצועו וזאת אף אם נשלחה הודעת זכיה ואף אם נחתם חוזה 

עם הזוכה במכרז. במקרה זה רשאית החברה לבצע את השירותים, כולם או חלקם בעצמה ו/או 

 באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך. 

חיבור חודשים מיום  3-מ החל)חמש( שנים  5אחריות המציע על העבודות והמתקנים יהיו למשך  1.11

(. בהתאמה  "תקופת האחריות"" ו תקופת הרצת המתקנים ")להלן:  המתקנים לרשת החשמל

ת תחל במכיר כך שחברת יפה נוף ,תקופת האחריותהמציע יבצע את כלל עבודות התחזוקה במשך 

תעמוד האופציה להאריך את הסכם לחברה . זכאית לתקבולים החשמל לחח"י ותהיה

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

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

ולתשלומי כלל להשגת כלל האישורים הנדרשים  ,ועל חשבונושא באחריות מלאה יהמציע הזוכה י 1.12

כולל עבור היתר סוג מול  מול חברת החשמל והרשויות השונותוהתשלומים הנדרשים האגרות 

אישורי חברת ובכלל זאת  ,לחיבור והפעלת המתקן להקמת המתקניםהמשרד להגנת הסביבה 

נים הנדרשים בהיתר חשמל לישראל לשילוב המתקן, היתרי בנייה מהועדה המקומית עבור מתק

מאת הרשות המקומית, היתר הפעלה  4בנייה, אישורי חח"י לחיבור המתקן והפעלתו, טופס 

יובהר כי המזמינה דאגה להשיג מול חברת החשמל אישורי ממשרד התשתיות הלאומיות, וכד'. 

 ושילמה את כלל העלויות לשלב זה.  ב'ביחס לכלל המבנים שבנספח כניסה למכסה תקפים 

ע"פ המפורט במפרט הטכני בין היתר יידרש המציע הזוכה להתקין מתקנים ולבצע את העבודות  1.13

  'א כנספחהמצורף למסמך זה 

הזכות את שומרת לעצמה אינה מתחייבת להתקנה של כמות מסוימת של מתקנים והחברה  1.14

 תלמשך תקופלהקטין ו/או להגדיל את מספר הגגות עליהם יותקנו המתקנים נשוא מכרז זה 

 . מובהר כי במקרה של שינוי במספר המתקניםהבלעדיהכל לפי שיקול דעתה וההסכם כולו 
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, המציע הזוכה יישאר מחויב במחיר המתקניםספק הכללי של ה, ו/או ה'בהמפורטים בנספח 

 הצעתו. 

במכרז, בהתאם הזוכה  מציעהכל אחד מהמתקנים יתוכנן, יוקם, יופעל, יימסר ויתוחזק ע"י  1.15

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' או הנחיה של רשות מוסמכת, וכן בהתאם לכל הדרישות הכל

  .להסכם

את ביצוע העבודות עם כל רשות ו/או תאגיד שלהם תשתיות  הזוכה במכרז יהיה אחראי לתאם 1.16

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

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

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

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

 הפסקות ו/או עיכובים אלה.

נלים ולסוג המהפכים ע"פ דרישות הנספח הטכני, וככל שיזכה אמובהר כי המציע מחויב לסוג הפ 1.17

או מסוג טוב יותר  נלים והמהפכים מהסוג שהוצע על ידואת הפבמכרז הוא מתחייב לספק א

בכפוף לאישורה של החברה מראש ובכתב, אשר תהיה רשאית לתת אישור כאמור או שלא לתת 

הפרת התחייבות  .אותו הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי שתהיה חייבת לנמק את החלטתה

המציע מחויב לבצע את העבודות באמצעות זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. עוד מובהר כי 

הזוכה  מראש.החברה הקבלנים/העובדים שהוצגו על ידו במכרז וכל שינוי מחייב את אישור 

 כל תקן ישראלי רלבנטיב ועמדי המתקנים שיותקנו על ידי הזוכה, על כל רכיביהםמובהר כי 

הנחיות המשרד להגנת הסביבה בדבר קרינה  הנחיות משרד החינוך, ,היכול להשתנות מעת לעת

ולאחר שקיבל את כל האישורים הנדרשים להתקנתם, ולא תהיה בהתקנתם והפעלתם מייננת, 

 .חשיפת משתמשים לקרינה גבוהה מן המותר על פי כל דין ותקן ישראלי.

בהגישו את הצעתו רואים את המציע כנותן הסכמתו הבלתי מסויגת לכל התנאים המפורטים  1.18

רר את כל התנאים והנתונים הקשורים יסמך זה. כן רואים את המציע כמי שבחן, בדק ובבמ

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

 לרבות טענות בדבר סתירות ו/או חוסר בהירות.

הסכם שרות )להלן: ", ייחתם עמו הסכם התקשל המציע הזוכה בכפוף לקיום התחייבויותיו 1.19

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

  למסמכי המכרז. 'דכנספח מפורטים בהסכם ההתקשרות המצורף 
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ואף זכאית בכל שלב לבטל המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא, והמציעים מנועים החברה  1.20

המציעים  .מוותרים מראש, על כל טענה בגין ביטול המכרז, כאמור. בהגשת הצעה על פי מכרז זה

מצהירים מראש, כי הם יישאו בעצמם בסיכונים ובעלויות הכרוכים בביטול, כאמור, ולא יבואו 

, למעט ו/או בגין הגשת הצעותיהם בגין הביטולהחברה בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

 שבת הערבות, שצירפו למסמכי המכרז.ה

וקניינה החברה מובהר בזאת, כי מסמכי המכרז, על צרופותיהם, הינם רכושה הבלעדי של  1.21

כאמור במכרז זה בלבד,  לרשותהבלעדי, והם נמסרים למציעים בהשאלה, למטרת הצעת הצעות 

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

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

בהם  או להשתמשאת מסמכי המכרז )או חלק מהם( חל איסור להעתיק בלי לגרוע מהאמור לעיל,  1.22

 .עות כאמור במכרז זהלמטרת הגשת הצשלא )או בחלק מהם( 

  :ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליכי המכרז .2

 .2מופיעה בעמוד  טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים לקיום הליכי המכרז  .2.1

את המועדים הנקובים בסעיף  לשנותרשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא החברה  .2.2

, אם וככל שיקבעו, יחולו כל ההוראות אשר החברהעל המועדים החדשים שיקבעו על ידי . לעיל 2.1

משום התחייבות  חלו על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק מובהר, שאין באמור בסעיף זה לעיל

החברה מלמתן ארכה כלשהי, ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות לדרוש החברה ו/או הבטחה של 

 ארכה כלשהי.

 :תנאי סף .3

בכל תנאי הסף המפורטים  ובמצטבר בעצמםהעומדים  ,יםרשאים להשתתף במכרז אך ורק מציע .3.1

 .במועד הגשת ההצעות להלן

בלבד. כל המסמכים הנדרשים בהזמנה, לרבות  אישיות משפטית אחת תוגש על ידיהמציע הצעת  .3.2

ושאר האישורים הנדרשים, יהיו על שם המציע במכרז. לא תתקבלנה התאגדויות  ערבות ההצעה

אין להגיש הצעה משותפת למספר גורמים או ו/או שותפויות שנוצרו לצורך ההשתתפות במכרז זה. 

 הצעות נפרדות על ידי גורמים קשורים.

י סף בתאגיד מודגש, כי תנאי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו. קיום תנא .3.3

קשור, באורגן של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף, אלא אם 

 נרשם במפורש אחרת. 
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ההצעה תוגש ללא כל חוזה, תיאום או קשר עם גופים אחרים או גורמים אחרים המגישים הצעות  .3.4

 למכרז זה. 

תצהיר שמירה על הוראות חוק  – 14טופס יצרף המציע את העמידה בתנאי סף זה להוכחת 

 ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז.

 המציע רשאי להציע הצעה אחת בלבד. .3.5

, ייפסלו על הסף ולא יובאו בשיקולי עמדו בכל תנאי הסף הנקובים להלןיהצעות ו/או מציעים שלא  .3.6

 ועדת המכרזים.

המופקד על המרשם בו , אשר שילם את כל חובותיו לרשם רשום כדין בישראלההמציע הוא תאגיד  .3.7

"מיזם משותף"  שהואלא תתקבל הצעה של משתתף במכרז למען הסר ספק, . הוא רשום על פי דין

  .או תאגיד שאיננו רשום בישראל "חברה בייסודאו "

מהמרשם המתנהל על פי  מצית רישום עדכניתעמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף תהוכחת הל

 .ותעודת עוסק מורשה של המציע רישוםהת ותעודהעתק  ,דין, אישור מורשי החתימה

–)מיתקני אנרגיה סולרית ותאים פוטו 191בפנקס הקבלנים בענף משנה הוא קבלן רשום המציע  .3.8

 לפחות.  3-)חשמלאות ותקשורת במבנים(, בסיווג א' 160בענף משנה  או וולטאיים(

בדבר עמידתו בסיווג אישור רשם הקבלנים  לצרףהעמידה בתנאי סף זה על המציע להוכחת 

  הנדרש.

בתכנון, הקמה, תפעול והפעלה של כקבלן ראשי,  ,המציע בעל ניסיון מוכח – ניסיון ויכולת המציע .3.9

בהתקשרויות שנעשו עם לפחות שלושה , וולטאית-לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטומתקנים 

 5,000של לפחות  )קרי, היקף מצטבר לכל המתקנים( בהיקף מותקן כוללציבוריים,  מזמינים

בתחומי  ,1/10/2021ועד ליום  1/10/2018בתקופה שמיום  ,אשר חוברו לחח"י ,במצטברואט וקיל

 .קילואט הינם על בתי ספר 2,000, כאשר לפחות מדינת ישראל

רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים וכל גוף המתקשר אשר על התקשרויותיו  – מזמינים ציבוריים

 ו/או פקודת העיריות ]נוסח חדש[. 1987-כמזמין חלות הוראות חוק חובת מכרזים, תשמ"ח

 למסמכי המכרז, 15תצהיר בנוסח המצורף כטופס  על המציע לצרף העמידה בתנאי סף זהלהוכחת 

ביחס לכל , כאמור לעילמצטבר מציע מתקנים בהספק מותקן בהם התקין והפעיל ה האתריםשל 

תאריך חיבור (, ניידפר זהות המזמין )כתובת, שם ומסמיקום המתקן, המתקן,  הספק יצויןתקן מ

 .י"לרשת חח
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האחרון להגשת  בפלילים לפני המועדלא הורשעו  ,שלו ומורשי החתימהממנהליו  מיאו /ו המציע .3.10

זה, בעבירה שהיא פשע ו/או בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת  למכרז ההצעות

מרמה או בעבירה של מתן שוחד או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, למעט הרשעות 

)בהתאמה( בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  19-20שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים 

  .1981-תשמ"א

כשהוא  12 -ו 11כטפסים המצורף  בנוסחתצהיר  לצרף המציעבתנאי סף זה על  העמידהלהוכחת 

 מלא וחתום.

המציע בעל יכולת כלכלית איתנה ומוכחת המספיקה לביצוע כל  – איתנות פיננסית של המציע .3.11

בכל של המציע  מצטברההכנסות המחזור , ובין השאר, החברההתחייבויותיו לפי שיקול דעתה של 

  מיליון ש"ח(, לא כולל מע"מ. חמישה)ש"ח  000,0005, לפחות עומד על, 2020עד  8201 מהשנים אחת

החברה מבהירה כי רשאי המציע לקיים את תנאי הסף כאמור בסעיף זה באמצעות חברות קשורות 

( בפעילות המציע / החברה 1968-ובלבד שהשליטה )כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 שורה/ המציע.הקשורה נמצאת בידי החברה הק

בטופס אישור רו"ח בנוסח הנכלל והצהרת מציע, על המציע לצרף  העמידה בתנאי סף זהלהוכחת 

  .המכרזלמסמכי  4

שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות כלכליות אודות המציע לפי שיקול דעתה לרבות החברה 

כל  רשותל, והמציע, בהגישו את הצעתו, מתחייב להעביר בקשת דוחות כספיים , מידע עסקי וכד'

מתחייבת לשמור בסודיות על המסמכים  החברה. הנ"ל מסמך שתבקש, כאמור, בקשר עם הבדיקות

 ., בכפוף לכל דיןהנתונים שיסופקו לה, כאמור, ואלה ישמשו לצורך מכרז זה בלבד /

אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת ו/או מי מבעלי מניותיו / מנהליו המציע  .3.12

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 לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים 

 יקולים המוטלים על נכסיו, נכון למועד הגשת ההצעה(. ל העכ)לעניין זה, על המציע לפרט את 

אישור עו"ד או רו"ח תצהיר והמציע יצרף להצעתו  העמידה בתנאי סף זה על המציע לצרףלהוכחת 

 למסמכי המכרז. 3טופס כבנוסח המצורף 

 .1976 –ציבוריים, התשל"ו המציע הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  .3.13

תצהיר בהתאם לחוק עסקאות עם גופים  6טופס להוכחת העמידה בתנאי סף זה יצרף המציע את 

ציבוריים לעניין עובדים זרים, חוק שכר מינימום והיעדר הרשעות, וכן יצרף את כלל האישורים 

 הנדרשים כמפורט להלן.
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א' מלא וחתום 9, 9ירף להצעתו את טופס להלן וצ 4המציע מעסיק אנשי מקצוע כמפורט בסעיף  .3.14

 הנדרשות על פי הסעיף.  האסמכתאותואת 

 בנוסח המופיע כנספח ג' למסמכי המכרז. ₪  200,000המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית בסך  .3.15

  העסקת אנשי מקצוע: .4

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

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

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

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

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

מול  כ"א מגה ואט 2פרויקטים בהספק מותקן של  4 בניהולם והובלתם של לפחות

   סיון ואישור העסקה אצל המציע.ייש לצרף קו"ח, פירוט הנ מזמינים.

מטעם מוצע על ידי המציע אשר ישמש  הנדס הקונסטרוקציהמפרטיו וניסיונו של  .4.1.2

המזמין. מהנדס הקונסטרוקציה יהיה מהנדס רשום בפנקס המהנדסים של משרד 

 שללפרויקטים פוטוולטאיים הכלכלה, בעל וותק בתחום תכנון קונסטרוקציות 

רישיון מהנדס וכן לפרט בצירוף צרף קו"ח של המהנדס לעל המציע  .שנים 3 לפחות

יובהר ויודגש  .לעבודות נשוא המכרז וכיו"באת ניסיונו של המהנדס בעבודות דומות 

כי על מהנדס הקונסטרוקציה יהיה לבחון את יכולת הנשיאה של מערכות סולאריות 

 והצפת גגות לצרכי בחינת איטום וכל אשר יוגדר ויידרש כנגזרת מכך.

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

בפנקס המהנדסים של משרד הכלכלה, בעל וותק בתחום תכנון חשמל למתקנים 

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

ויפקח על חיבור המתקנים לרשת. מהנדס החשמל יהיה בעל רישיון מתאים לפי 

קו"ח של המהנדס בצירוף רישיון מהנדס  על המציע לצרףהספק המתקן המתוכנן. 

 וכן לפרט את ניסיונו של המהנדס בעבודות דומות לעבודות נשוא המכרז וכיו"ב.

מטעם המציע. ממונה הבטיחות אשר יופעל ע"י  ממונה הבטיחותפרטיו וניסיונו של  .4.1.4

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

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

 .לעבודות נשוא המכרז וכיו"ב בעבודות דומות
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 :אישור הבנת תנאי המכרז .5

המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, ויבחן האם המסמכים מובנים לו, אם אינם  .5.1

בהם  םלהכנת הצעתו למכרז, יבקר באתריי הצורך מכילים 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 זה, את  החברהאת תנאי המקום, את תנאי ההתקשרות עם 

 וע כל אלה.מהות וכמות העבודות הדרושות לכך ואת הקשיים העלולים להתגלות בביצ

הכרת -עקב איהחברה הזוכה במכרז יהיה מנוע מלטעון ו/או לבסס תביעות כספיות כלשהן כלפי  .5.2

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

, ואת התחייבויותילבצע בו, הציוד הדרוש לו וכל יתר התנאים והנסיבות בהם יהיה עליו לקיים 

, למעט אלה האמורים במסמכי המכרז ו/או במסמכים החברהואין הוא מסתמך על כל מצג של 

 .שצורפו ו/או יצורפו להם

הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם. נוסח כי המציע יאשר  .5.3

 לתנאי המכרז. 5 כטופסמצורף שייחתם ויצורף למסמכי ההצעה האישור 

 ערבות בנקאית:  .6

אלף ש"ח(  מאתיים) ש"ח 200,000 על סך שלבנקאית מקורית ציע יצרף להצעתו ערבות מה  .6.1

ו/או  לבקשתו וזאת להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה למכרזעל שם המציע ושהופקה 

הערבות  (.ההצעה""ערבות  /"הערבות")להלן:  החוזים שייחתמו, אם ייחתמו, בעקבות המכרז

, אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית, מאת בנק למדד המחירים לצרכן תהיה ערבות צמודה

כנספח . נוסח ערבות המכרז יהיה כמפורט יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מישראלי לטובת 

 ורף למסמכי המכרז.המצ ג'

ית לדרוש מהמציע הארכת תוקף החברה תהא רשא .1.3.2022 הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום .6.2

)שבעה(  7יום. היה והמציע לא ייענה לדרישה זו לפחות  180הערבות לתקופה/ות נוספת/ות של עד 

ימים לפני מועד פקיעת הערבות או במועד אחר שייקבע, תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות 

 , והמציע ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו.מידיבאופן 

מית, בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פנייה חד צדדית של הערבות תהא אוטונו .6.3

 החברה, מבלי להטיל עליה כל חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתה.

 הערבות תעמוד בכל התנאים כדלקמן: .6.4

 שם המבקש בכתב הערבות יהא זהה לשם המציע.  .6.4.1
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 מסמך הערבות המקורי יצורף להצעה ויוגש.   .6.4.2

 .למסמכי המכרז כנספח ג'לנוסח המצ"ב  יהא זהה באופן מדויקנוסח הערבות   .6.4.3

 לתאריך המוגדר בטבלה א' לעיל )כולל(.בתוקף עד  תהיה הערבות  .6.4.4

 . כאמור, תביא לפסילת ההצעה כל שינוי בנוסח הנדרש אי המצאת ערבות כאמור ו/או  .6.4.5

 את נוסחיש להקפיד הקפדה יתרה על נוסח הערבות ותנאיה; המציעים מתבקשים להציג   .6.4.6

 הערבות לבנק מוציא הערבות ולבקשו להקפיד באופן מיוחד על תנאי הערבות ונוסחה.

ערבויות, גם אם סכומן  , בדרך של הגשת מספרהערבותלא ניתן לחלק ו/או לפצל מובהר בזאת כי  .6.5

 . הנדרשת, יהיה בגובה הערבות הערבויותהמצטבר של 

למציע כקל ערך, המזמינה תהיה רשאית לפסול  בגין כל חוסר או פגם באשר לערבות, אף אם יראה .6.6

את הצעת המציע על הסף. עם זאת לוועדת המכרזים שיקול דעת לקבוע כי פגם או חוסר, כאמור, 

 אינו מהווה פגם מהותי אשר יוביל לפסילת הערבות על הסף.

לקבל , ת, אך לא חייבתרשאי תהיה המזמינהמובהר כי  ,כאמור לעיל המזמינהמבלי לפגוע בחובת  .6.7

, כי התקיימו כל התנאים הבאים: ה, לפי שיקול דעתההצעה, על אף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנע

ג.  ;ב. הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט הערבות ;א. לפגם אין משמעות כלכלית של ממש

זאת לנחוץ, לאפשר  הבמקרה כזה, אם מצא תרשאי תהיה המזמינהנגרם בשוגג ובתום לב.  הפגם

 קבלת הבהרה או השלמה או תיקון לרבות מהבנק הערב.

המזמינה תהיה , עילל 6.2כאמור בסעיף לדרוש את הארכת תוקף ההצעות  הבהתאמה לזכות .6.8

תקופת הערבות לתקופה נוספת, והמציע במכרז מתחייב,  יך אתהארמהמציע לרשאית לדרוש 

הערבות כאמור  אי הארכת תוקףכנדרש.  ,ערבותה תוקףבמקרה של דרישה כאמור, להאריך את 

שקול לחזרה מההצעה ויוביל לפקיעת הצעת המציע ולמציע לא תהיינה כל טענה או תביעה לעיל 

 כלפי המזמינה. 

המזמינה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמציע לא יעמוד  .6.9

 :ואבהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או תקבע שה

 .כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות, בעורמה המכרז במהלך נהג  .6.9.1

 או מידע מהותי בלתי מדויק. מטעה מידע המכרזים ועדתול מסר  .6.9.2

 חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות.  .6.9.3

 אחרי שנבחר כזוכה לא פעל לפי ההוראות המהוות תנאי לחתימת ההסכם.  .6.9.4
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 בהתחייבויותיו על פי תנאי ההזמנה.לא עמד   .6.9.5

 מוגרשיי יםנזקעבור המראש ע"י הצדדים מוערך מינימאלי החילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם  .6.10

 המזמינהעקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  למזמינה

אכיפת ביצוע הפרויקט על ו/או לתבוע את בסכום גבוה יותר, נזקים לפיצויים במקרה שיוכיחו 

ו/או לכל סעד  לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר והמציע ו/א

 .אחר, על פי כל דין

חילוט ערבות המכרז על ידי המזמינה לא יהא בו כדי לגרוע מכל זכות אחרת/נוספת של המזמינה   .6.11

 לפי חוזה או לפי כל דין.

ההודעה על  שהצעתו נפסלה או נדחתה בסמוך לאחר ההצעה של מציע תואת ערבתשיב  החברה  .6.12

 ה או פסילתה.דחיית

על המציע הזוכה יחתום שימים מיום )שבעה(  7 תוךערבות ההצעה של המציע הזוכה תשוחרר   .6.13

  7.13( ויצרף אליו את ערבות הביצוע בהתאם להוראות סעיף "ההסכםהמצורף )להלן: " הסכםה

 "(.הביצוע ערבותבהסכם )להלן: "

)ארבע  14תוך ימציא את המסמכים הדרושים לרבות ערבות הביצוע שהצעתו נתקבלה ולא  מציע .6.14

 ההצעה לחלט את סכום ערבות תהא רשאית המזמינההודעת הזכייה,  קבלת ימים מיוםעשר( 

וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך, וזאת ללא צורך , הלטובת

בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמינה לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או 

לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת לרבות הצעת המציע שנקבע 

 ככשיר שני/שלישי ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד חוקי אחר.

 :ביטוח .7

נספח כמפורט ב יםיהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההתקשרות, ביטוחעל המציע הזוכה  .7.1

ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת -. הביטוחים ייערכו עלההתקשרותהסכם ל

 ובעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בביטוח.

המבטח,  י/את אישורלחברה ימציא המציע הזוכה ההתקשרות בשעת החתימה על הסכם  .7.2

להסרת ספקות, מובהר כי אין . החוזהכתנאי לחתימת ואם לנוסח נספח אישור הביטוח בהת

 קיום הביטוחים כשהוא חתום ע"י החברה המבטחת.  י/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 
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 :הבהרות .8

הבהרות שונות בנושאים הקשורים להזמנה  אובמכרז המבקשים פרטים נוספים  משתתפים .8.1

עד  Sima_H@yefenof.co.ilבלבד באמצעות דואר אלקטרוני  המכרזמוזמנים לפנות אל מנהל/ת 

למועד האחרון למשלוח שאלות ההבהרה. פניות כאמור תעשינה בכתב בלבד. במסגרת הפנייה על 

 הפונה לציין את מספר ושם המכרז, שם הפונה וכתובת דואר אלקטרוני. 

ומספר  העמוד מספרסמך, בפנייתו, יציין המציע את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, שם המ .8.2

בלבד , תוך הפרדה בין  WORDהסעיף אליו מכוונת שאלתו. השאלות יוגשו במבנה הבא בפורמט 

 :הנספחים, החוזה ושאלות לעניין הזמנהשאלות לעניין 

 

. תשובות לשאלות ההבהרה נפרד ממסמכי המכרז חלק בלתי תהוונהההבהרה  לשאלותתשובות  .8.3

. באחריות המשתתפים במכרז להתעדכן בשאלות המכרזתחת מסמכי  החברהיופיעו גם באתר 

 אםטענה למשתתפים מבלי שתהיה , וזאת מעת לעת החברהבאתר  –ההבהרה ובתשובות להן 

 .תשובות ו/או שאלות הבהרה לא יישלחו אליהם

, יחייבו את פורסמו באתר החברהקונים שילמען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותי .8.4

. מציע לא יהיה רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו חברה ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזה

ו/או מי מטעמה אינם  החברה על תשובות שניתנו, אלא אם התשובות ניתנו כאמור, בכתב.

 החברה אחראיים למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שיינתנו למציעים במכרז )לרבות ע"י עובדי

 ו/או מי מטעמה( שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה.

שינויים ותיקונים במסמכי  לערוךרשאית בכל עת עד למועד האחרון להגשת ההצעות,  החברה .8.5

לפניה שהתקבלה אצלה. שינויים ותיקונים כאמור ישלחו לכלל  המשךנה זו, ביוזמתה או בהזמ

בכפוף לאמור לעיל ויהוו  החברההמשתתפים אשר רכשו את מסמכי המכרז או יפורסמו באתר 

ויצורפו  המשתתפים ידי לחתמו עיחלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה, נוסף לכך, נדרש כי הם י

 .םלהצעת

ו/או תשובותיה לשאלות ההבהרה כשהן חתומות  המזמיןאת הודעות  להצעתוף על המציע לצר .8.6

 על ידי מורשי החתימה של המציע.

לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית  .8.7

אי יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  8.2,  8.1בסעיפים  שלא יפנה כאמור פניית המציע. מציע

 . טעות וכיו"ב ,או אי בהירות, שגיאות, אי התאמותו/סבירות 

 :הכספיתוהתמורה ההצעה  .9

עבור ביצוע מלוא החברה ההצעה הכספית תתייחס למחיר המלא והסופי אותו תשלם  .9.1

 וביחס לעבודות הנוספות. המתקניםבהתאם למכרז ביחס להקמת התחייבויותיו של המציע 

 שאלה סעיף עמוד נספח/חוזה /הזמנה # 
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לכל  בהנחה אחידה 2כטופס  המציע וההצעה הכספית המצורףבטופס הצהרת  לנקובעל המציע  .9.2

 . אחד מהפרקים המפורטים להלן

למען הסר ספק מובהר בזאת כי מתקן מורכב כיחידה שלמה כולל את כל החומרים והעבודות 

 כמפורט בנספח הטכני. הנדרשים לשם התקנה וחיבור לחשמל של מתקן מורכב 

כולל כל רכיבי ההתקנה ע עבודות תכנון אספקה התקנה הפעלה ומסירה של המערכות ביצו .9.3

לרבות השגת כלל האישורים וההיתרים הנדרשים וביצוע כל עבודה שתידרש ומרכיבי המתקן 

)לעיל ולהלן: תמורה עבור  , כולל התקנת מערכת שטיפה אוטומטית על המתקןלצורך הפעלה

 3,300 –מחיר מקסימאלי לקילוואט מותקן בטכנולוגיה פוטו וולטאית  – הקמת המתקנים"(

 .()לא כולל מע"מ₪ מאות(  ושלוש)שלושת אלפים 

מותקן  לקילוואטהמציע ינקוב באחוז הנחה ביחס למחיר המקסימאלי  –שירותי תחזוקה  מתן .9.4

  ."(תחזוקה שירותי: "זה בסעיף)להלן  תחזוקה תושנ 5 עבור

 כולל לא, ₪  (מאות שלוש) 300 –שנים  5 עבור, מותקן לקילוואט מקסימאליה מחירה כי מובהר

  .(לשנה ₪ 60 כלומר)לכלל תקופת שירותי התחזוקה  מתייחס "מ,מע

התמורה הנ"ל, בהפחתת אחוז ההנחה שיוצע ע"י המציע, תהווה תמורה סופית מלאה וכוללת,  .9.5

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 במפורש 

 תמורה בתנאי החוזה.  זכאות לתוספת

כי כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי ההזמנה או כל הסתייגות לגביהם, בין אם  ,המציע מסכים .9.6

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

 .לפסול את ההצעההחברה וזאת מבלי לגרוע מזכותה של 

לדיוק הכמויות, התכניות והתיאורים הטכניים. מובהר, כי על המציע אחראית החברה אין  .9.7

והוא מתחייב,  ,לבדוק את הכמויות, התכניות והתיאורים הטכניים המצורפים למסמכי המכרז

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

 .החברהעל ידי ו/או שיפורסמו שפורסמו 

לתקופת מעבר  הזוכה עיתבחר להאריך את תקופת ההתקשרות מול המצ בנוסף, וככל שהחברה .9.8

, תנהל החברה מו"מ עם הזוכה במכרז על התמורה עבור תחזוקת המתקנים לפי האחריות 

 המתקנים לגביהם תבחר החברה לממש את האופציה. 

 תוקף ההצעה .10
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  יום. 90למשך  ,ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה  .10.1

חודשים  3יע לתקופה נוספת של תהא רשאית להאריך את תוקף ההצעה של המצהחברה  .10.2

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

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

 .הנוספת כאמור

 :כללי הגשת ההצעות .11

 התאמה לתנאי המכרז: .11.1

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

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  .11.1.2

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

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

  .החברהולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי החברה את 

 צעהם הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לההפרטי לכלעל המציע להתייחס בהצעתו  .11.1.3

 המסמכים הנדרשים. כלאת 

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

להצעה פרטים ומסמכים רלבנטיים נוספים לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות 

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

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 בחינת עמידתו החברה  .11.1.5

של המציע בתנאים המקדמיים להגשת ההצעות, הן לבחינת המציע באופן כללי והן 

 לאנשי המקצוע אליהם התייחס המציע בהצעתו. ביחס

 :הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה .11.2

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

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

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

 .בראשי תיבות

 .הגשת ההצעות .11.3

  "תכולת מעטפת 1בטופס המציע יכלול בהצעתו את כל המסמכים המפורטים  .11.3.1

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

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

  עליה יירשם: במעטפה סגורהבשני עותקים ההצעה החתומה תוגש  .11.3.3

לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של  05/2021 מספר מכרז

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

 .החשמל

 . למעטפת ההצעה תוכנס (2)טופס הצהרת המציע וההצעה הכספית   .11.3.4

מהמועד האחרון  מיוםלא יאוחר החברה המעטפה תוכנס לתיבת המכרזים של  .11.3.5

מועד לא תיבדקנה ותוחזרנה הלאחר החברה ההצעות שתתקבלנה במשרדי  הנקוב.

  .לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה באמצעות הדואר למציע כמות שהן.

 :מסמכים נוספים, שיש לצרף להצעה .11.4

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

 מהמרשם שבו רשום המציע על פי דין. 

 לתנאי המכרז. 8כטופס המציע יצרף אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה  .11.4.2

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

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

 המציע יצרף אישור אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .11.4.5

 :1976 -התשל"ו     

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

פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח על 

מס  הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק

 .1975-ערך מוסף, התשל"ו
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בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים , תצהיר  .11.4.5.2

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

 לתנאי המכרז.  6כטופס המצורף  1987-התשמ"ז

מצורף , העירייהתצהיר בדבר אי קירבה לעובד רשות ו/או חבר  .11.4.5.3

 לתנאי המכרז. 31כטופס 

 המכרז. ילתנא 14כטופס תצהיר בדבר אי תיאום מכרז המצורף  .11.4.5.4

כשהוא חתום  כנספח ב'המציע יצרף את הסכם ההתקשרות, המצ"ב  .11.4.5.5

ככל שיופצו  וכן צירוף עותק של מסמכי המכרז, מכתבי ההבהרה

למציעים כשהם חתומים על , התוכניות וההודעות למשתתפים במכרז

 .ידו

ייחשבו גם כנספחים להסכם ההתקשרות , כלל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו, כאמור לעיל .11.5

מהווים חלק בלתי  ,הכלולים במסמכים אלו ,והמציע מצהיר, כי ידוע לו שהנתונים והמידע

 נפרד מהסכם ההתקשרות, על כל המשתמע מכך. 

במוסד/ות חינוך, מציע שהוא ומי מטעמו שיבצע/ו את  בהתחשב בעובדה כי העבודות תתבצענה .11.6

העבודה, לא הורשע בעבירת מין, כהגדרתה בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות 

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

סמכי המכרז, ויצרפו להצעתו למ 10החוק הנ"ל. המציע יחתום על התצהיר הרלבנטי, טופס 

 למכרז. 

מובהר בזאת, כי מציע שיזכה במכרז יידרש להמציא למזמין, כתנאי לתחילת ביצוע  .11.6.1

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

 בביצוע העבודה.

 רשאית לפסלה!עדת המכרזים ותהיה ו הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים, .11.7

 :בקשת הבהרות .12

לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע בעת העיון בהצעתו נתונים נוספים וכן  שומרתהחברה  .12.1

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

או למי מטעמה. אם יסרב המציע למסור ו/ חברהלבחינת הצעתו, והמציע יהיה חייב למסרם 

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

  רשאית להסיק מסקנות כפי שתיראנה לה עד כדי פסילת ההצעה.
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החברה בתוך המועד שקבעה  ,את כל הנתונים והמסמכים המבוקשיםלחברה המציעים יעבירו  .12.2

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

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

  ולקבל הבהרות לגביה.

החברה לעיל, תהיה  13.3 - 13.1 ע לא יפעל, בהתאם להוראות סעיפיםככל שמצימובהר, כי  .12.4

 רשאית לפסול את הצעתו.

 :תחייבויות המציעהצהרות וה .13

בלי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיו של כל מציע, על פי מסמכי המכרז, בהגשת הצעתו,  .13.1

 , כדלקמן:החברהכל מציע מצהיר וכן מתחייב כלפי 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז  .13.1.1

לשלם לעובדיו שכר בהתאם להוראות חוק שכר ומסמכיו ידועים ונהירים לו, לרבות חובתו 

, וכי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות 1987-מינימום, התשמ"ז

האחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות, והכל כמפורט במסמכי 

 המכרז.

הירים לו כל הגשת הצעתו של המציע, והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה, כי ידועים ונ .13.1.2

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 במתן  .13.1.3

 ציע.השירות מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי המ

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות מהכנת  .13.1.4

ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא יהיו זכאים לכל 

 .השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור

 :ניגוד עניינים .14

על כל מניעה  יתחייב ויצהיר כחלק מההצעה, כי נכון למועד הגשת ההצעה, אין הוא יודע המציע .14.1

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

תחייבויותיו מעורב, באפן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס לה

 .החברהם שיחתם עמכוח ההסכם 



 

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

  PVליצור חשמל 

 

19 

 

מלקחת חלק ו/או להיות מעורב החברה יתחייב להימנע במשך כל תקופת ההסכם עם  המציע .14.2

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

 ;החברה להתחייבויותיו כלפי

אם קיים החברה כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת החברה יתחייב להביא לידיעת  המציע .14.3

בחר לביצוע יניגוד או חשש לניגוד עניינים אצלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, על הגורם שי

 העבודות להודיע למזמין על הצעה שהוצעה לו ואשר יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור. 

  :קביעת ההצעה הטובה ביותר .15

יציע את שיעור  , ואשרעים במכרזותנאי הסף הקבשעמד בכל  יע כשיר,מצמובהר בזאת כי  .15.1

ובכפוף להוראות כל דין ולשיקול דעת הוועדה בקשר עם סבירות ההצעה ההנחה הגבוה ביותר, 

זוכה ה)להלן: " במכרזראשון יומלץ ע"י ועדת המכרזים כזוכה ולכך שאינה תכסיסנית, 

 ."(ראשון במכרזה

תנאי הסף הקבועים במכרז, והציע את שיעור ההנחה השני הגבוה ביותר מציע כשיר, שעמד בכל  .15.2

 "(.שני במכרזהזוכה היומלץ ע"י ועדת המכרזים כזוכה שני במכרז )להלן: "

 ". הזוכההזוכה הראשון במכרז והזוכה השני במכרז ייקראו יחדיו, לעיל ולהלן: "

ההצעה של הזוכה הראשון  החברה תאפשר לזוכה השני במכרז לחתום על חוזה בהתאם לתנאי .15.3

במכרז. ככל והזוכה השני במכרז יסרב לחתום על חוזה בתנאים אלה, תפנה הוועדה למציע 

שהציע את שיעור ההנחה השלישי הגבוה ביותר והוא ייחשב כזוכה שני במכרז, ותאפשר לו 

לחתום על חוזה בהתאם לתנאי ההצעה של הזוכה הראשון במכרז. ככל ואף הוא יסרב לכך 

הא רשאית ועדת המכרזים של החברה לקבוע האם לפנות למציע נוסף או להכריז על זוכה ת

 יחיד במכרז. 

ככל שייחתם הסכם בין החברה לבין הזוכה השני במכרז, הזוכה הראשון במכרז יידרש לבצע  .15.4

מהיקף העבודות שיינתנו על ידי החברה, או בקירוב לכך. בעוד  60%-עבודות בהיקף השקול ל

מהיקף העבודות שיינתנו על  40%-השני במכרז יידרש לבצע עבודות בהיקף השקול לשהזוכה 

 ידי החברה, או בקירוב לכך.

ככל שלא ייחתם הסכם בין החברה לבין הזוכה השני במכרז, הזוכה הראשון ייחשב כזוכה יחיד 

 .החברה ידי על שיינתנומלוא העבודות  תבמכרז ויידרש לבצע א

שומרת לעצמה את הזכות לבקש כל פרט/הסבר מהמציעים בנוגע להצעה וכן לבקר החברה  .15.5

 מהמציע. החברה באתרים בהם מופעל מתקן ע"י המציע וזאת לצורך השוואה והתרשמות 
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במתן הפרטים שיידרשו, ככל שיידרשו, החברה מובהר בזאת כי המציע מחויב לשתף פעולה עם  .15.6

מציע שלא ישתף פעולה,  על ידו. ים/המופעל ים/מהמתקןלהתרשם  חברהלרבות מתן אפשרות ל

 רשאית לפסול את הצעתו.החברה כאמור, תהיה 

( Best and finalנוסף ) ורחתמהצעות, רשאית ועדת המכרזים לבצע ין שתי במקרה של שוויון ב .15.7

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

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

הנמוכות ביותר נמצאו שוות, בדרך של הגרלה שתקיים ועדת המכרזים, הכל לפי שיקול דעתה 

 .הבלעדי

 להחליט, דעתה לשיקול בהתאם, רשאית תהיה החברה, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .15.8

 ניסיון לה היהאם  כלשהו משתתף של בהצעה לבחור או/ו לקבל לא או/ו לדון שלא או/ו לפסול

 בכל, , לרבות עיריית חיפהאחר עבודה מזמין של שלילית דעת חוות לגביו שקיימת או עמו רע

 בלוחות עמידתו, משתתףה של כושרו עם בקשר, היתר ובין ידו על שבוצעו לעבודות הקשור

 במיומנותו, באמינותו, התנהלותו בדרכי, העבודות את לבצע ביכולתו, השירותים בטיב, זמנים

 .בהתחייבויות עמידה ואופן

בקבלת ההחלטה תבחן המזמינה את תקופת השירותים הקודמים, מידת חוסר שביעות הרצון,  .15.9

מידת המעורבים במתן השירותים הקודמים במסגרת הסכם זה וכל שיקול רלוונטי אחר. הגשת 

ת ההצעה האמורה, והמציע יהא מנוע מהעלאת כל טענה ההצעה מהווה הסכמה לאפשרות פסיל

 ו/או דרישה ו/או תביעה במקרה של פסילה כאמור.

 כדי בה היה השלילית הדעת חוות ללא אשר הצעה הינה משתתףה שהצעת ככל, אלה במקרים .15.10

 הטיעון זכות. הסופית ההחלטה מתן לפני טיעון זכות משתתףל תינתן – הזוכה כהצעה להיבחר

 .החברה של הדעת לשיקול בכפוף וזאת פה בעל או בכתב ותמומש יכול

 פרטים או/ו להצעתו ביחס הבהרות המשתתף מאת לדרוש הזכות את לעצמה החברה שומרת .15.11

 מי או/ו המכרזים ועדת דרישת לפי, נוספים מסמכים מסירת או/ו השלמת לרבות, נוספים

 להסיק הועדה רשאית, כאמור כלשהם מסמכים או פרטים למסור משתתף יסרב אם. מטעמה

 . ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות

מבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמינה תהיה רשאית לערוך כל בדיקה או חקירה, בין בעצמן  .15.12

על ידי אחרים, בקשר לנתוני כל מציע, לרבות איתנותו הפיננסית, טיב ביצוע עבודות בעבר,  ובין

ו/או בדיקה אחרת, והמציע, בעצם הגשת  הוא מעורב, וכל חקירההליכים משפטיים בהם 

 הצעתו במכרז, מסכים לכל בדיקה או חקירה כאמור.

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה לחברה וכאמצעי לבדיקה, כאמור, החברה רשאית לזמן  .15.13

ח את המציע להצגת תכנית עבודה מפורטת לביצוע העבודות לרבות לוחות זמנים מוצעים, כו
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מראש. למציע  שיישלחאדם וצוות ניהולי, קבלני משנה, ציוד, רכש, הכל כמפורט בזימון 

החברה תתחשב בממצאי מצגת כאמור באופן שעמידתו של המציע בדרישות המצגת לשביעות 

 רצון החברה, תהווה תנאי לזכייתו במכרז.

או בנפרד, וכן לדרוש תהא רשאית לראיין את המציעים, כולם או חלקם, יחד  כמו כן, המזמינה .15.14

מהמציעים פרטים, הבהרות, הסברים ו/או מסמכים נוספים, על פי שיקול דעתה ובכל עת, והכל 

 על מנת לבחון את המציעים והצעתם.

המזמינה תהיה רשאית לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים ו/או המסמכים  .15.15

לשיקול דעתה הבלעדי  –אית למרות זאת, המזמינה תהיה רש המחויבים במסמכי המכרז.

וקודם מימוש זכות הפסילה, כאמור, לדרוש מן המציע השלמת איזה מן האישורים ו/או 

המלצות ו/או מסמכים, בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המציע לרבות כאלה 

 הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. 

ה תהיה רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים כמו כן המזמינ .15.16

 אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. 

נוסף על האמור, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע  .15.17

גו להוכיח את עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים אשר לא הוצגו על ידו בהצעה ו/או הוצ

 לצורך אחר ו/או שהינם בידיעת החברה, ובלבד שאלו אכן בוצעו על ידו עובר להגשת ההצעה,

ובהתאם להוראות כל דין, ובמקרה זה תהא רשאית הוועדה לפנות אל המציע בבקשה לקבלת 

 מידע נוסף ו/או מסמכים נוספים.

הצעה, שלא להתחשב כלל ב מנימוקים שיירשמו בהחלטתה, תהא רשאית ועדת המכרזים .15.18

או בלתי ראוי, מקצועית או אחרת, לפי  בלתי סביר וא, שהלרבות כל חלק של הצעת המחיר

באופן שלדעת  מכרזבשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי ההבלעדי,  דעתה שיקול

  ., הכל לפי שיקול דעתה הבלעדיהוועדה מונע הערכת ההצעה כדבעי

המכרזים שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם ועדת מבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר כי  .15.19

 אומדן החברה.מ %20-ביותר מיחרגו לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעות אשר 

 אתהחברה תהא רשאית למסור לביצוע את העבודות, כולן או חלקן, או שלא להוציא כלל  .15.20

העבודות, כולן או חלקן, לביצוע, ולמשתתף/לזוכה )לפי העניין( לא תהיינה כל תביעות ו/או 

 טענות, כספיות או אחרות, כלפי החברה.

החברה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר  .15.21

י בעלות בין כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המשתתפים, ובכלל זה קשר

המשתתפים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי 
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ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס 

להצעה בכללותה ו/או אם יש חשש כי הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז והסכם 

 ההתקשרות.

 ה רשאית לפסול כל הצעה ממנה עולה חשש לניגוד עניינים. החבר .15.22

אם המציע הוא עסק בשליטת אישה תינתן עדיפות בהתאם להוראות חוק חובת המכרזים,  .15.23

 .1992 –תשנ"ב 

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל  .15.24

"ההסתייגויות"( רשאית המזמינה לנהוג באחת מן  הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא )להלן:

 הדרכים הבאות:

 לפסול את הצעת המציע למכרז; .15.24.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; .15.24.2

 לראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד; .15.24.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי  .15.24.3.1.1

 מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.לשנות את 

 ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.  .15.25

 :תקופת התקשרות המסגרת .16

ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא לתקופה שתחל ביום קבלת ההודעה על הזכיה במכרז  .16.1

 "(. המסגרתסכם תקופת החודשים( )להלן: " שלושים ושישה) חודשים 36ותסתיים בתום 

 12תקופות נוספות בנות החברה תהא רשאית להאריך את תקופת הסכם המסגרת בשתי  .16.2

( שמונים וארבעה) 84 שלועד לתקופה כוללת  ("האופציה תותקופחודשים כל אחת )להלן: "

 חודשים, כולל תקופת ההתקשרות הראשונה.

הסכם המסגרת בהתראה בכתב בת תקופת מובהר כי החברה שומרת על זכותה להפסיק את  .16.3

 יום מראש ולמציע הזוכה לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.  30

 :תקופת ביצוע, תקופת אחריות .17

במועד בצו התחלת העבודה ותסתיים  שינקבתחל במועד תקופת הביצוע להקמה של מתקן/ים  .17.1

לשביעות רצון  המתקניםת הפעללקבלת אישור חח"י עם ואחר שייקבע בצו התחלת העבודה 

  המזמינה.
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 3שלא יאוחר מתקופה של לכל מתקן תחל לאחר מסירתו לידי החברה במועד  אחריותה תקופת  .17.2

 חיבור המתקן לחח"י ולאחר הפעלתו.חודשים מיום 

  .הא במקביל לתקופת האחריותא כזאת( תהתככל שתקופת התחזוקה של כל מתקן ) .17.3

כולל החיבור לחח"י מחויבת לעמוד במועדים הפורמאליים מודגש ומובהר, כי תקופת הביצוע  .17.4

 שניתנו ע"י חח"י ולא ניתן לחרוג מכך.

 הוראות שונות:  .18

תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע שהצעתו החברה שבהגשת הצעתו מסכים המציע לכך  .18.1

ובתנאים חסרה ו/או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכול לפי שיקול דעתה המלא, בדרך 

 שתקבע.

לבטל את ההליך או חלקו, מכל סיבה שהיא, בכל  ת על זכותהשומרהחברה מבלי לפגוע באמור,  .18.2

 במכרז. מועד שהוא, לרבות לאחר מועד הגשת ההצעות וזאת ללא מתן פיצוי כלשהו למשתתפים

תהיה רשאית לדחות הצעה, אם תגיע למסקנה שהיא תכסיסנית ו/או הוגשה בחוסר תום החברה  .18.3

ב ו/או שהתחשיב העסקי/כלכלי לפיו נבנתה הינו שגוי ו/או בלתי סביר בעליל, באופן שלא יהיה ל

בנתונים אלה ולמשתתפים לא תהיינה כל טענות ו/או  את תנאי המכרז וההסכםניתן לקיים 

  .תביעות בקשר לכך

עם שלילי סיון יניש ו/או לגופים אחרים  שלרשותככל הצעת מציע תהא רשאית לפסול החברה  .18.4

 .לגביוו/או ניתנו המלצות שליליות המציע 

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי הפנייה המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם בין על ידי  .18.5

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

 .ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה

ופק למציעים על ידי המזמין במסגרת מכרז זה הינו בהתאם לידיעתו והערכתו של המידע המס .18.6

המזמין במועד פרסום המכרז. יחד עם זאת, ככל שנמסרו בו נתונים כמותיים, המידע הינו בגדר 

הערכה ו/או אומדנא בלבד, ואין המזמין מתחייב למלוא הנתונים הכמותיים האמורים, לא בעת 

 ופת ההתקשרות. עריכת המכרז ולא בתק

על המציע לבדוק על חשבונו ובאחריותו, באופן עצמאי, את כל התנאים הנוגעים לביצוע העבודות  .18.7

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

לול התחייבויותיו על משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי, תפעולי, עסקי ו/או כל נתון רלוונטי אחר למכ

 פי המכרז וההסכם. 
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האחריות הכוללת לבדיקת המידע הינה של הקבלן בלבד. לפיכך, כל הסתמכות של הקבלן על מידע  .18.8

שנמסר או יימסר לידיו על ידי המזמין במהלך המכרז, הינה באחריות הקבלן בלבד. מובהר, כי 

ייגרם למי מהמציעים או מי מטעמו שא באחריות לכל סוג של נזק אובדן או הפסד שלא תיהחברה 

עקב הסתמכות על מידע כאמור, במישרין או בעקיפין, ולא תהא לקבלן טענה כי המידע שנמסר לו 

   על ידי המזמין היה חסר ו/או מטעה.

לפסול את  רשאיתהחברה מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו, תהיה  .18.9

 הצעתו.

 תהיה שמורה הזכות: לחברהעיל במכרז זה, מבלי לגרוע מהאמור ל .18.10

 לקבל את ההצעה, כולה או חלקה, ולבצע את כל העבודות או חלק מהן, גם בעצמה או  .18.10.1

 בכל דרך שתמצא לנכון.      

 לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. .18.10.2

לעניין , לרבות לשקול כל שיקול רלוונטי, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר  .18.10.3

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

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

 כאמור.החברה 

נשוא המכרז בכפוף התכנון על המציע הזוכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע עבודות  .18.11

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

מבקשת לפעול בלוח זמנים צפוף, וכי ייתכן שביצוע העבודות במבני בתי ספר החברה יודגש, כי 

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

 .ות במקבילוהצורך בביצוע העבוד

המציע, בחותמו על מסמכי המכרז, מצהיר בזאת כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות 

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

 .הפרטים המפורטים במכרז

תהיה לבתי המשפט  סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין הנובע או הקשור בהליך זה .18.12

 .במחוז חיפה ולהם בלבד, בין טרם נקבע זוכה ובין לאחר שנקבע בו זוכה

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליך זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי ההליך, בין  .18.13

טרם נקבע זוכה ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם 

והוא יתפרש עפ"י חוקים אלה אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין  מעת לעת

 .זר
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, לרבות אלו מציעיםכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמינה ומסמכי המכרז מושאלים ל .18.14

שלא יגישו הצעות, לצורך הכנת הצעתם. המשתתפים האמורים לא יהיו רשאים לעשות כל 

 .לצורך הכנת והגשת הצעתם שימוש במסמכי המכרז אלא

 מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד. .18.15

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים  .18.16

לפגוע  במסמכי המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאכפם, לא יהא בכך כדי

 .בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין

על המזמינה ו/או ועדת המכרזים לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או  .18.17

אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע 

 .מסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרזלמידע שנמסר ו/או יי

הוצאות כלשהן שהוצאו ע"י המציע בקשר עם הכנת ההצעה  ירולא תחז ףהמזמינה לא תשתת .18.18

 .ו/או הגשתה, לרבות בדיקות מוקדמות וערבויות בנקאיות

 עיון במסמכי המכרז: .19

 לעיין בהצעת הקבלן הזוכה.על פי דין, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש  .19.1

₪  300עיון במסמכי המכרז, ככל שיותר העיון, בכפוף להחלטת החברה, ייעשה תמורת תשלום של  .19.2

 כולל מע"מ, לכיסוי העלות הכרוכה בקיום הוראות הדין לעניין זה.

ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ו .19.3

 הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין.ההצעה 

במקרה של ערעור על הליכי המכרז, על ידי מי ממגישי ההצעות במכרז זה, תהיה החברה רשאית  .19.4

להמציא מסמכים של המציעים האחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והמציעים האחרים 

 מאשרים זאת מראש. 

"מידע  -ת מסחריים או עסקיים )להלן ככל שלדעת המציע קיימים בהצעתו חלקים הכוללים סודו .19.5

סודי"(, אשר לדעתו אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בהם, עליו לצרף להצעתו נספח המפרט 

 זאת, את המידע הסודי כאמור, ואת הנימוקים שבגינם אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בו. כל

או בדרישות  הסף בתנאי ועמידת להוכחת הנוגעים ונתונים למעט הצעתו הכספית של המציע

 .בכפוף לכל דין יחשפו בכל מקרה אשר של המכרז מהותיות

מציע שלא יצרף להצעתו נספח כאמור בפסקה לעיל, יחשב כמי שנתן הסכמתו לכך שבמקרה  .19.6

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

ת מצידו להיות מידע זה סודי גם בהצעות המציעים האחרים, ייחשב הדבר כהסכמה מפורש

 .ולוויתור מראש על זכותו לעיין במידע זה בהצעותיהם
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 אשר ,החברה בסמכותה של הינה בהצעה חלקים של חיסיון או חשיפה בדבר ההחלטה מקרה בכל .19.7

 ., בכפוף ובהתאם לכל דיןשצוינו על ידי המציע כחסויים חלקים גם לחשוף רשאית

 

 חתימה על ההסכם .20

על קבלת הצעתו וכן תודיע לזוכה באמצעות דוא"ל תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז החברה  .20.1

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

 כאמור לעיל לחתימה על המסמכים.החברה ובמועד הנקובים בהודעת 

על המציע הזוכה להמציא אישור על קיום הביטוחים המפורטים בהסכם בלי לגרוע מהאמור לעיל,  .20.2

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

פי התנאים -לבין המציע הזוכה, על החברהמתן הודעה כאמור ייצור יחסים חוזיים בין  .20.3

ל יחסים חוזיים אלו תהיה וההתחייבויות הכלולים בכל מסמכי המכרז. תקפותם המשפטית ש

 בלתי תלויה ובלתי מותנית בחתימת חוזה פורמלי בין הצדדים, למעט אם ייקבע אחרת בהודעה.

ו/או לא החברה ידי -במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על .20.4

ההצעה כבטלה רשאית לראות את החברה ימציא אישור קיום ביטוחים ו/או ערבות ביצוע, תהא 

 מעיקרה ולבטל את זכייתו במכרז.

 :עיכוב אפשרי מחמת הליכי משפט  .21

מובהר בזה, כי מציע שהשתתף במכרז ו/או מציע שהוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או טענות  .21.1

ו/או דרישות כלפי החברה בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר ייגרמו, אם 

מהליכי משפט שיינקטו ע"י צדדים שלישיים כלשהם, לרבות על ידי משתתף ייגרמו, כתוצאה 

 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  .21.2

קב כך. הליכים, כאמור, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ע

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

ימים, בהתאם לדרישות החברה, והכל לפי שיקול  30לתום ההליכים המשפטיים ובתוספת של 

 דעתה המוחלט. 

 

 

 

 



 

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

  PVליצור חשמל 

 

27 

 

 תכולת מעטפת הצעה - 1טופס  

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

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

 תיאור סימון
ביקורת 

 המציע

  תכולת מעטפת הצעה 1

  הצהרת המציע וההצעה הכספית 2

  אישור על היעדר הליכי כינוס, פירוק וכיו"ב 3

  רואה חשבוןהצהרת המציע ואישור  4

  אישור הבנת תנאי המכרז 5

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 6

  תיאור כללי של המציע 7

  אישור זכויות חתימה 8

  פרטי אנשי מפתח שיועסקו במתן השירותים 9

  הצהרת המציע להעסקת אנשי מקצוע א9

עברייני מין הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של  10

 2001 -במוסדות מסוימים, תשס"א 

 

  הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות וחקירות פליליות 11

  הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות של מחזיקים במציע 12

  הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד רשות ו/או לחבר עירייה 13

  תצהיר בדבר אי תיאום מכרז 14
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  ניסיון המציעתצהיר בדבר  15

  1/3/2022ש"ח בתוקף עד ליום  200,000ערבות בנקאית על סך  ג

  הסכם ההתקשרות חתום  ד'

  מסמכי התאגדות 

  אישור על ניהול פנקסי חשבונות 

  אישור ניכוי מס במקור 

  תעודת עוסק מורשה  

  3א 191ו/או  3א 160תעודות סיווגים קבלניים  

והודעות, ככל שהופצו,  תכניות, מכתבי הבהרה, ונספחיו עותק מסמכי המכרז 

 ידי המציע  חתומים על

  

, ככל שניתנו, לשאלות הבהרה )ככל שנשאלו וככל שניתן מענה( תשובות 

 חתומים על ידי המציע

 



 

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

  PVליצור חשמל 

 

29 

 

 הצהרת המציע וההצעה הכספית – 2טופס  

 

 לכבוד,

 בע"מ יפה נוף

 

 ג.א.נ;

 05/2021 מכרז פומבי מס' –כתב הצעה והתחייבות הנדון: 

 

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

____________________ שכתובתנו היא _________________________________, מצהירים, 

 מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

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

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

 התחייבויותינו. 

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

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

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

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

 .ההתקשרות ותנאיהם

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

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

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

 .החברהבהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של 
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 חייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מת .5

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

 ידכם. -זמן אחר, כפי שיקבע על

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

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

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.

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

 מראש.החברה מחייב 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 להסכם ההתקשרות, החברה כחוזה מחייב בין  בכתב,החברה ידי -וקבלתה על

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

כמפורט במסמכי  ,החברהזכויותיה של איזו מחלקי או כליל מכל סיבה שהיא, ומבלי שהדבר יגרע מ

 המכרז.

 :ערבות .7

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

פי -עלשהופקה לבקשתנו בלבד, מבנק ישראלי המוכר על ידי בנק ישראל, ₪,  200,000של 

הנוסח הכלול במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים 

שבהצעתנו זו ובכל מקרה, המפורט במסמכי המכרז, לרבות  -כולן או מקצתן  -התחייבויותינו 

ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח  7תוך באם לא נחתום על הסכם ההתקשרות 

, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את החברהעד אחר כפי שתקבע תוך כל מובאלינו ו/או 

הערבות 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.
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כה במכרז, אנו נמסור לכם ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום הצעתנו, במידה ונז 7.2

 ,ביחס לאתרים לגביהם נקבל צו תחילת עבודות₪( מליון  ₪1 ) 1,000,000בסך  ,לפקודתכם

אנו  ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר את התחייבויותינו כלפיכם, כולן או מקצתן.

הערבות שתופקד בקשר עם מסכימים, כי במקרה של הפרה, כאמור, תהיו רשאים לחלט את 

 כל האתרים, וזאת אפילו 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.

פי מסמכי -זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עלאנו מצהירים בזאת כי הצעתנו  .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 

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

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

 כל טענות אלה.

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

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

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

לא פחות מהקבוע , וובעלי 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 קבביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא המכרז ובמספר מתאים ומספי

 .המכרז

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

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

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

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

התמחרות עד לקבלת ההצעה הכספית הטובה ביותר, וזאת  ןהיתהא רשאית לערוך בינהחברה זהה, 

 המכרז., כאמור במסמכי לחברהבלא לפגוע בכל זכות אחרת העומדת 
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 קשרות, להלן הצעתנו במסגרת המכרז: בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההת .15

וע"פ תכולת העבודה המלאה  9.2אחוז ההנחה הקבוע המוצע על ידינו ביחס למחיר הנקוב בסעיף 

בקשר עם התקנת מערכת לפי התיאור האמור כפי המופיעה בנספח הטכני המצורף למסמכי המכרז, 

 הוא:, (לעיל

 

 לכל אחד מהפרקים המפורטים להלן: אחוז הנחה אחידב על המציע לנקוב 

 

 : מהמחיר המקסימאלי עבור הרכיבים הבאים אחיד________ אחוז( הנחה  %___ )ובמילים: 

 

 מחיר מקסימאלי הפריט

 לכל קילוואט מותקן

הקמה, הפעלה, ומסירה של אספקה, עבודות תכנון, 

לרבות המתקנים כולל כל רכיבי ההתקנה ומרכיבי המתקן 

השגת כלל האישורים וההיתרים הנדרשים וביצוע כל 

, כולל התקנת מערכת עבודה שתידרש לצורך הפעלה

)לעיל ולהלן: תמורה  שטיפה אוטומטית לכלל המתקן

 עבור הקמת המתקנים"(.

3,300 ₪ 

 

 

  ואט מותקןושנים לכל קיל 5עבור  עלות שנתית – תחזוקה

 שירותי תחזוקה"(.שנות  5)לעיל ולהלן: "תמורה עבור 

 ש"ח 300

 

 מובהר כי הסכומים המופיעים בטבלה אינם כוללים מע"מ

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

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

 תנאי התשלום הינם כמפורט בהסכם ההתקשרות.

ממיר, נלים סולאריים, אהתמורה המפורטת בהצעה זו הינה סופית וכוללת בגין המערכת קומפלט, פ .16

מול  רישויתשלומי אגרות לחברת החשמל עד חיבור המתקנים לרשת, הציוד החשמלי, מערכת בקרה, 

וכל ע"פ תכולת העבודה התקנה תכנון, הקמה ו, י", רישוי מול חח4לקבלת טופס המקומית הועדה 

למפרטים הטכניים ועד להפעלתה המסחרית ו, להסכם ההתקשרות בהתאם למכרז אשר נדרש

שנת הבדק  למשך למערכת, על כל רכיביה, ביצוע אחזקהמתן אחריות וו ,והמושלמת של המערכת

להאריך התקופה חברה לעם אופציה  ,)תקופת בדק( מיום חיבור המערכת לרשת החשמל שתחל

לבטל ו/או לצמצם את חובת האחריות ו/או או /שנים ו5-עד לחודשים כ"א  12בתקופות נוספות של 

 .ביצוע האחזקה לתקופה קצרה יותר
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ידוע לנו כי ככל שלא שיוזמנו. עוד  הספק המתקניםאינה מתחייבת לכמות החברה עוד ידוע לנו כי  .17

תהא רשאית לבטלו מרשימת האתרים לביצוע ולא החברה  ,נלים באתר כלשהואניתן יהיה להתקין פ

 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

י החתימה י/ מורש _____________________________________________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

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

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

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

לבצוע עבודות  05/2021מכרז מס' ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת  ( ומוסמך מטעמו"המציע"

 -)פוטו  PVחשמל בטכנולוגיה  תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה, אחריות ותחזוקה של מתקנים לייצור

 .על פי אסדרות רשות החשמלוולטאי( 

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

 שעומדות מולו מסוג זה.

 המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון. .3

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

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

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

 ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

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

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 אישור

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

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

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

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

 

 עוה"ד חתימת  תאריך

 חותמת וחתימה
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 הצהרת המציע ואישור רו"ח - 4טופס  

 

 תאריך:______________ ___________: _______המציע שם 

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

 :כולל מע"מלא ( ח"שמיליון  ישהחמ) 5,000,000 -נמוך מ לא היהש 2020 -2018

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

 )לא כולל מע"מ(.______________₪ סך של על  עמד 2019המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 )לא כולל מע"מ(.______________₪ סך של עמד על  1 2020המחזור 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

 .2018-2020 בשנים וסולארי בתחום הנדסת חשמלמפעילות 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  2020 אשר לנתוני שנת 1
 .במועד הגשת ההצעה למכרז
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 אישור הבנת תנאי המכרז - 5טופס  

 

 תאריך: ________________

 לכבוד

 מ"יפה נוף בע

 א.ג.נ.,

לבצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה, אחריות ותחזוקה של מתקנים  05/2021  מכרז מס' הנדון:

 על פי אסדרות רשות החשמלוולטאי(  -)פוטו  PVחשמל בטכנולוגיה  לייצור

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

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

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

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

 ביצוע העבודות.

  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

אנו הח"מ _________________, _________________, ת.ז. _________________, 

 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 יעהמציע/החבר במצ 

 .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

 בתוספת השלישית 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  4ב' בסעיף החלופה את שסימן למציע. 5

 .עובדים 100-מ פחות מעסיק המציע -( 1חלופה )
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 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

)ככל  יפה נוף בע"מ( ימים ממועד התקשרותו עם 30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך שלושים )

 שתהיה התקשרות כאמור(.

 ר זה אמת.. אנחנו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהי7

 

_________________ 

 )חתימת המצהיר/ים(

 

 

 אימות עו"ד לתאגיד

 

 

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

________________________, ת.ז. _______________________, המורשים בחתימתם לחייב -ו
בהתאם להוראות  2/2020________________ המציע במכרז פומבי מס' את תאגיד _________

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.

 

 מהשם מלא + חתי      תאריך  
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 תיאור כללי של המציע - 7טופס  

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

 מידע כללי .1

 שם המציע:______________________________________________________

 ______________________________________________________  ח.פ/ ת.ז :

 מוסמך:_____________________________________________________נציג 

 כתובת: ________________________________________________________

 מס' טלפון: ______________________________________________________

 ______________________________________________________  מס' פקס:

 דואר אלקטרוני:__________________________________________________

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

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 :ווניסיונתיאור כללי של המציע לרבות ציודו, כישוריו  .3

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 : ______________תאריך

 שם המציע: ___________________

 מס' זהות / ח.פ.: __________________

 : ________________חתימת המציע וחותמתו
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 אישור זכויות חתימה - 8טופס  

 

 __________________תאריך: 

 לכבוד

 יפה נוף בע"מ

 א.ג.נ.,

 אישור זכויות חתימההנדון: 

 הנני, עו"ד ________________________ מאשר בזאת כדלקמן:

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

 כדין.

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

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

לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה, אחריות  05/2021 מס'המציע, במסגרת מכרז 

 על פי אסדרות רשות החשמלוולטאי(  -)פוטו  PVחשמל בטכנולוגיה  ותחזוקה של מתקנים לייצור

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

ההחלטה לחתום על מסמכי המכרז ומסמכי ההסכם וביצוע הפרויקט, כהגדרתו במסמכי המכרז,  .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  

 

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

 :בנוגע לניסיון ט הבאולצרף לגבי כל אחד מהמפורטים להלן את הפיר

 

מס' 

 סד'

שם פרטי 

 ומשפחה
 ניסיון ותק תפקיד

  מהנדס חשמל  .1
אחד נפרד  A4 ע"ג דף סיונוינ יש לצרף את פרוט

 לעיל 9כנספח לטופס  ומודפס

  פרויקט מנהל  .2
אחד נפרד  A4 ע"ג דף סיונוינ יש לצרף את פרוט

 לעיל 9כנספח לטופס  ומודפס

  קונסטרוקציהמהנדס   .3
אחד נפרד  A4 ע"ג דף סיונוינ לצרף את פרוט יש

 לעיל 9כנספח לטופס  ומודפס

  ממונה בטיחות  .4
אחד נפרד  A4 ע"ג דף סיונוינ יש לצרף את פרוט

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

 ___________ תאריך:

 הצהרה והתחייבות

 

 כלהלן: הריני להצהיר ולהתחייב,

 

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

מטעמי בפרויקט )להלן:  כמהנדס חשמל____________________, טל' _____________, 

 (."מהנדס חשמל"

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

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

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

  .החשמל מהנדסמצ"ב קו"ח ופרטי ניסיונו של 

 . שיונויור מהנדס החשמלמצ"ב אישור בדבר השכלתו של 

 

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

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

 (.הפרויקט"

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

פרויקטים בהספק  4ם ובהובלתם של לפחת בניהולמנהל הפרויקט הוא בעל ניסיון מוכח  .ב

 .מול מזמיני עבודותכל אחד,  ,מגה ואט 2מותקן של 

 הפרויקט סיונו של מנהלימצ"ב קו"ח ופרטי נ

אני מעסיק את __________________, ת.ז. ________________, מרח'  .3

____________________, טל' _____________, כמהנדס קונסטרוקציה מטעמי בפרויקט 

 (."מהנדס הקונסטרוקציה")להלן: 
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 מהנדס הקונסטרוקציה הוא מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. .א

פוטו לפרויקטים על וותק בתחום תכנון קונסטרוקציות מהנדס הקונסטרוקציה הוא ב .ב

  לפחות. פרויקטים בהיקף דומה 2שנים לפחות, עם ניסיון בתכנון ופיקוח על  3 שלוולטאיים 

 . 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 מתקןל 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, 

 את החברה.מראש ובכתב, מ

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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העסקה של עברייני מין הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת  - 10טופס  

 2001 -במוסדות מסוימים, תשס"א 

 ע"י המציע ( )נספח זה ייחתם

( 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 

 . יפה נוף בע"משל  2/2020החוק(, חל עלי כנותן השירותים במסגרת מכרז מס'  –והתקנות לפיו )להלן 

הנני מתחייב בזאת כי המציע ו/או כל קבלן מטעמו שיפעל במסגרת מכרז זה, לא יעסיק עובד שהורשע  .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. 

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

 :חתימת המציע

 

_____________  ___________  _______________   _____________________ 

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

  

 אישור עו"ד

 _______________________  -ו  _______________________  הריני לאשר בזאת כי:

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

 :חתימת עו"ד

________________    _______________   _________________ 

      חותמת וחתימה      תאריך       שם עו"ד    
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 הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות וחקירות פליליות של המציע - 11טופס  

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

 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 ______________________

)להלן:  יפה נוף בע"מחברת  פורסם ע"י 05/2021 בקשר למכרז מס' להצהיר מטעמו

 .("החברה " -ו "המכרז"

 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

למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת , 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 -ן, תשל"ז לפי חוק העונשי כל עבירה - "עבירה פלילית" 

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

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

 רישיון או הסכמה(.

ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו שלה ו/או ועדת המכרזים החברה מאשר ומסכים כי  המציע .1.4

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

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

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

 תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

 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 

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

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

  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  

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

  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[.

יפה חברת שפורסם ע"י  5/2021 )מס' רסום המכרזהשנים האחרונות שקדמו לפ 3במהלך  .1.2

כמו איננו מעסיקים . בעבירה פלילית נוהורשע י ממנהלי החברה לאמאו ו/אני , (נוף בע"מ

לא מתנהלים נגדי הליכים פליליים בקשר עם עבירה  עובדים שהורשעו בעבירה פלילית

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

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

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

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

 הסכמה(.

ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו שלה ו/או ועדת המכרזים החברה הח"מ מאשר ומסכים כי  .1.3

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

 ויות אכיפת חוק אחרות.מהמשטרה ורש

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

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

 תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

 

 

   _________________     _____________ 

  תאריך          שם וחתימה      
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 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 

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

_________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד          
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 עירייההצהרה בדבר העדר קירבה לעובד רשות ו/או לחבר  - 13טופס  

 לכבוד

 יפה נוף בע"מ

 

  הצהרה בדבר העדר קירבההנדון: 

 אנו הח"מ ________________________________ ת.ז. __________ 

 _____________________ ת.ז._____________ הננו המציע/ים ו/או מורשיי חתימה  -ו

 (המציע____________________. )להלן:  / ת.ז. של ______________________ ח.פ.

תחבורה תשתיות ובנייה יפה נוף שפורסם ע"י  05/2021מס' הצעה במסגרת מכרז והמציע מגיש הואיל 
ו/או הנני עומד להתקשר "( עירייהה)להלן: " חיפה עיריית, שהינה תאגיד עירוני המצוי בשליטת בע"מ

 כלהלן: הנני מצהיר ככל שאזכה במכרז הנדון, ,החברהבחוזה עם 
 

)מועצות אזוריות( התש"יח ב. לצו המועצות המקומיות  89הנני מאשר כי ידועות לי הוראות סעיף  .א
, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד עירייהלפיהן, בין היתר, חל איסור על חבר מליאת ה 1958 –

שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או 
ירוני בשליטתה; לענין , לרבות תאגיד עעירייהעובד אחראי בו, להיות צד לחוזה או לעסקה עם ה

 . בכפוף להוראות הסעיף הנ"ל , הכלבן זוג, הורה בן או בת, אח או אחות -זה, "קרוב" 

בהתאם לאמור, הנני מאשר כי המציע, לרבות בעלי מניותיו, מנהליו, עובדים אחראיים שבו, אינם  .ב
 ו/או קרוביו.  עירייהכוללים חבר מליאת 

לעיל, הנני  יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי אם .2
 מיד עם קרות השינוי.לחברה מתחייב להודיע על כך 

 
 

____________      ___________________ 

 חתימה וחותמת המציע         תאריך   
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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 

 05/2021 מס'למכרז  "(,המציע____________________________________ )להלן: "בקשר עם הצעת 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן: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
 פוטנציאלי אחר.מציע אחר או עם מציע התייעצות, הסדר או קשר עם 

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

 סיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.ילא הייתי מעורב בנ .5

 למכרז.המציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת למציע סיון לגרום ילא הייתי מעורב בנ .6

 למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. סיון לגרוםילא הייתי מעורב בנ .7

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

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

 אם לא נכון, נא פרט: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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 חתימת המצהיר           שם המצהיר ותפקידו             המציעשם             תאריך   

 

 אישור

 

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

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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 תצהיר בדבר ניסיון המציע  - 15 טופס  

ח"מ _________________, _________________, ת.ז. _________________, הו אנ
 מורשי חתימה מטעם __________________________________________________________ 

 היהנ האמת וכי את להצהיר נועלי כינו שהוזהרלאחר , "(המציע": להלן) ____________ .פ.ח/זיהוי 'מס
 :כדלקמן בזאת יםמצהיר ן,כ עשהנ לא באם בחוק הקבועיםם לעונשייים צפו

 
______________________ -______________________ ]תפקיד[, כ-משמשים כ אנחנו .1

 __________________________ ]שם המציע[.-ב]תפקיד[, 

 המציע. מטעם זה תצהיר מוסמכים לתת אנחנו .2

המערכות המוצעות על ידי המציע ואשר יסופקו על ידו עומדות בדרישות הטכניות המפורטות בנספח  .3

 א' למסמכי המכרז.

ל דרישות הננו מצהירים כי המערכות המוצעות על ידי המציע ואשר יסופקו על ידו עומדות בכ .4

 הטכניות המיוחדות המפורטות במסמך ג' שבחוברת המכרז.

 
 

 קילוואט מותקן לאתר, לכל הפחות. 100ב' יוכרו רק אתרים שכללו -*לצורך סעיפים קטנים א' ו
 

פרוט הפרויקטים בטבלה שלהלן יתייחס, לפרויקטים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי  .5
  .כפי שנקבעו בתנאי המכרזהסף 

שם הלקוח 

עבורו הותקנה 

 המערכת

 האם המזמין

 ציבורי

 כן/לא

מיקום 

 האתר

הספק מותקן 

בכל אחד 

 מהאתרים 

 

 

מועד 

הפעלת 

 המתקנים

איש הקשר בלקוח )שם 

 וטלפון ישיר(
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 *ניתן לצרף טבלה נוספת לפי הצורך

 ישמש הן לצורך בחינת עמידה בתנאי סף .**מובהר כי הפירוט שירשם על ידי המציע בנספח זה 

 אנחנו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירי אמת.

  אישור

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 
המוכר/ת לי באופן אישי, /_____אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז. מס' _________________________

לאחר שהזהרתיו/ה כי אשר הינו/ם מורשה למלא תצהיר זה מטעם ____________ )להלן: "המציע"( ו
עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה 

 נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
 

 _______________    _________________ 

   תאריך
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 מפרט טכני  – א' נספח 

 

 

 

 

 בנפרד מצורף
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 רשימת האתרים – ב' נספח 

 :להלן רשימת הגגות למכרז

 

 

 נאות פרס .1

 חופית .2

 חוגים .3

 אל מונתבי .4

 רעות .5

 יבנה .6

 יזרעאליה .7

 נופים .8

 טשרניחובסקי .9

 רוממה .10

 הרצל .11

 שקד .12

 עין הים .13

 אל כרמה .14

 גוריון .15

 עלייה .16

 אלון .17

 אינשטיין .18

 אחווה .19

 תל חי .20

 אילנות .21
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 כתב ערבות מכרז  –' גנספח  

 תאריך: ______

 לכבוד

 יפה נוף בע"מחברת 

 .נ.,א.ג

 בנקאית מס' _______מכרז הנדון: ערבות 

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

 סכוםאלף שקלים חדשים( )להלן: " מאותחמש )₪  200,000כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

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

בקשר  סדרות רשות החשמלאעל פי וולטאי(  –)פוטו  PVותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית 

 05/2021 מס'למכרז 

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

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

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

 תתף.התשלום תחילה מאת המש

 בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 1/3/2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

, לפי כתובתנו המצוינת לרבות 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: ____________
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  הסכם התקשרות  –' דנספח  

 

 

 

 

 בנפרד  מצורך


