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ח"תשעשבטז"ט

 
 פתיחת סתימות, -למתן שירותי תחזוקה 01/2018מכרז פומבי משתתפי : לכבוד

  שטיפה וצילום של קווי ביוב.

  01/2018מכרז פומבי תשובות לשאלות ל -2: הודעה מספר הנדון

 ימות, שטיפה וצילום של קווי ביובפתיחת סת-למתן שירותי תחזוקה
 

 כללי -פרק א' 


למעטהשינוייםשפורטו.שהתקבלובנדוןותשובותלשאלותהמכרזהודעהזומכילההבהרותותיקוניםלמסמכי .1

 במפורשבהודעהזולהלן,איןשינויביתרמסמכיהמכרז.

 .מכרזעלהאמורבמסמכיהגוברוזהודעההאמורב .2

נוסחכתבהתחייבות-כנספחג',תצהירבדברהעדרהרשעות–'בכנספח,ותשובותשאלותנספחא'מצ"בלהודעהזוכ .3

 .ואסמכתאותבמהלךתקופתההתקשרותתבדברהצגתרישיונותצהיר נספחד'וכהביוביתבעלשל

 .12:00שעה14.02.2018המועדהאחרוןלהגשתהצעותעדליום .4

לה  יםוהנספח. על המציעים לצרף את הודעה זו המכרזחלק בלתי נפרד ממסמכי  יםמהוולה  יםוהנספחהודעה זו  .5

 .כנדרשומלאים  יםחתומ םלהצעתם, כאשר ה



 רב, בכבוד

 מהנדס, שרעביניר  
 בע"מציונה -מי
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 'א נספח .1

 לשאלות  תשובות

 : 1 שאלה
דרישהישנהביובקוויבצילוםמדוברכאשר,העדכנייםהמיםרשותנהליפיעל.ביובקוויצילוםבתוכומכילהמכרז
 .ומיםביובלקוויייעודיצילוםקורסעבראשרלעובד

בוגרעובדבליהצילוםאתלפענחאוומיםביובקווילצלםניתןלאהמיםרשותהוראותפיעלשכןזודרישהלהוסיףיש
 .הייעודיהקורס

 : 1 תשובה 

מעבדהתהיההמצלמתהמעבדה"נכתבהביוב מערכת של CCTV צילום - 1.39' מס סעיףטכנימפרט'דבנספח
.1.1.2016מתאריךהמחייבותההנחיותפיעליבוצעוהצילומיםכל.מעבדותלהסמכתהלאומיתהרשותי"עהמאושרת

."וביובמיםצנרתלצילוםהסמכההמבקשותלמעבדותמעבדותלהסמכתהלאומיתהרשותשל

להוכיחהעבודותביצועתחילתלפנייידרשוהואל"הנההוראהפיעללפעולמחויבהזוכההקבלן.מחייבחוזיתנאיזה
 .ביובויוקלצילוםמוסמכתמעבדהעםהסכםבולהתקשרהואשאו/ול"הנההסמכהאתלושישהתאגידבפני

: 2 שאלה

 שבבעלותואוברשותוהמופיעותבסעיףהנ"ללהופיעברישיוןהעסקוברישיוןהמובילשלהמציע?הביוביותעלהאם

 : 2 תשובה

קבע את הדרישה הבאה: 2.1.2תנאי סף 


:להלןהמפורטהציודברשותו או/ו בבעלותוההצעותהגשתשבמועדמציע 2.1.2
כמפורטלהלן:שפכים לשאיבת תוקף בר רישיון בעלותומעלה2013שתיביוביותמשולבותמשנתיצורלפחות

 מ"קלפחות.6האחתבעלתמיכלבנפח -

 מ"קלפחות.15השנייהבעלתמיכלבנפח -

 

 הדרישות הבאות:כוללת את  "רישיון בר תוקף לשאיבת שפכיםיובהר כי הדרישה "

/1995-במיכליות(עלפיצורישויעסקים,תשנ"הם)שפכיםוקולחיןוהובלת5.3שיוןעסקתקףלפיפריטיר .א
המציעברשותאלאהמציעבבעלותאינהשהביוביתבמקרה.המציענדרשלצרףהעתקהרישיון.2013תשע"ג
 .משנהספקאותושלהרישיוןיצורףלהלן'דבסעיףכמפורט

 המציענדרשלצרףהעתקהרישיון..1997-שיוןמובילתקףלפיחוקשירותיהובלה,התשנ"זיר .ב

המציענדרשלצרףהעתק.שיוןהרכבשלהביוביתעלשמושלהמציעירמשמעותה"המציעבבעלות"ביובית .ג
 הרישיון.

ואשרסופקווטרםידועלנרכשואשר וציודרכבכליגם,זהבתנאיעמידתוהוכחתלצורך,להציגרשאיהמציע
30מאשרמאוחריהיהלאאספקתםמועדואשר,במלואהוהציודהרכבכלילספקישולמהכברתמורתם

.זהבמכרזהצעותלהגשתהאחרוןמהמועדימים(שלושים)

חשבוניתצילוםלהמציאהמציעעל,דלעילכאמור,סופקווטרםהמציעידיעלנרכשואשרוהציודרכבכלילגבי
תשלוםבדברות/קבלהצילוםוכן,דיןעורךידיעללמקורנאמןאישורבצירוףוהציודהרכבלכליבנוגעמס

מצויניםבמסגרתםוהציודהרכבכלימספקימקוראישוריוכן,והציודהרכבכליבגיןהתמורהמלואשלבפועל
 .והציודהרכבכליאספקתמועדי

 :אחדמאלומשמעותה"ברשותהמציע"ביובית .ד
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.במקרהזהעלהמציעלצרףהסכםהתקשרותליסינגחברתשיוןהרכבשלהביוביתהינועלשםיר .1
תביוביוהביובית/שלהמוכיחכיהמציעהנוהחוכרחברתליסינגעםהגשתההצעותבמועדבתוקף

 .התחבורהורישיוןבתוקףמאתמשרד

.במקרהזהעלהמציע)שאינוחב'ליסינג(אחרבעליםהינועלשםביוביותהביובית/שיוןהרכבשליר .2
רישיוןבתוקףמאתמשרדוכן ג'כנספח  בנוסחהמצ"בהביובית בעלי של התחייבות כתבלצרף

 .התחבורה

עבירהמציעמתחייבלהלפיו נספח ד' בנוסח תהתחייבומסמך בשניהמקריםשלעיליצרףהמציע
.והחוזהתנאיהמכרזדרישותהציודכמפורטבבלעמידהותאסמכתאלתאגיד

.מעוקלים)ביוביות(רכבכליייחשבולא,הנ"ל2.1.2תנאיסףבדרישתהמציעעמידתלצורךכי,בזהמובהר  

התאגידיהיהרשאילבקשהשלמותו/אואסמכתאותו/אונתוניםככלשלאהומצאוכלהמסמכיםהדרושים.

:3 שאלה

?המכרזתנאיפיעלכשיר,לפליליחששעקבמקומיתברשותאווביובמיםבתאגידעבודתוהופסקהאשר,מציעהאם

 : 3 תשובה

:הבאהההוראהתתווסףהמכרזלמסמכי

'בלהצעתםתצהירמאתהמציעחתוםומאומתעלידיעו"דבנוסחהתצהירהמצורףכנספחלצרףבמכרזהמציעיםעל"
.זולהודעה

השניםהאחרונותשקדמו(7)שומרלעצמואתהזכותלפסולמציעאשרהוא,אומימבעליו,הורשעובפליליםבשבעהתאגיד
,כנגדגופושלאדםו/או1977-למועדהאחרוןלהגשתההצעות,בעבירותנגדבטחוןהמדינה,ו/אועלפיחוקהעונשין,תשל"ז

אשרלאעיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זהו/או בעבירות הנוגעות לתחום נגדרכושושלאדם
אתהזכותלפסולמציעאשרעומדותידהתאגהתיישנו,ו/אואשרמתנהליםנגדוהליכיםבגיןעבירהכאמור.כןשומרלעצמו
פירוקאהו/אומתןשוחדו/אומירמהו/אוהונכנגדוו/אוכנגדמימבעליו,תביעותמשפטיותו/אוהליכיםמשפטייםהנוגעיםל

ו/אולפשיטתרגלו/אולכינוסנכסים.

בהתאםלשיקולדעתההבלעדישלועדתהמכרזים,ביןהיתר,בהתחשבבהשלכותשלהחלטתהפסילההנ"לתיעשה
בהתייחס,ביןוזאתגםההרשעות/הליכיםעלאמינותומהימנותהמציעו/אויכולתולבצעאתהשירותיםנשואהמכרזכנדרש

אלולהערכתוההיתר,למועדביצועהעבירות,לחומרתהעבירותהמיוחסות,לשלביההליכיםהמדוברים,וכלנתוןאחרשת
,כדילבחוןאתפרטיהעבירותוהאירועיםציעיהארשאילפנותלכלגורםשהוא,לרבותלמהתאגידרלוונטיותלעניין.

ואלי,אולבררפרטיםנוספיםבקשרהתצהירלאמתאתפרטיו/אורבהם,כדילוודא,וכלהקשובתצהירוההליכיםהמצוינים
.ו/אולמימבעליוציעאובקשרלמ

מסרפרטיםמטעיםאולאמסרפרטיםמהותייםמציע/אוכיובמקרהויתברר,בכלעתשהיא,כימציעלאמסרפרטיםכאמור
רשאילדחותאתההצעה,ואםכברנתקבלהלבטלאתההתקשרותעםהמציע,וזאתביןהתאגידביחסלבקשתוהאמורה,יהא

אםכברנחתםהסכםוביןאםטרםנחתם".

:4 שאלה 

ציינתם"מציעשבמועדהגשתההצעותבבעלותוו/אוברשותוהציודהמפורט..."מהכוונתכםבמילה2.3הסףסעיףבתנאי
 "ברשותו"?

"–ביטויבמושגלידימגיעזהכיצד,שבבעלותםביוביתלכלבתוקףעסקרישיוןלהחזיקישביוביותחברתכלעלחוקפ"ע
 ברשותו"?

 : 4 תשובה

2תשובהראה
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 :5 שאלה

רשאיאינו,אישוםכתבנגדולהגישהומלץאופליליתחקירהתחתהנמצאקבלן,כחוקהמתפרסמיםהמכרזיםבכלכיום
?כזאתדרישהאיןשאצלכםהייתכן,מועמדותלהגיש

 : 5 תשובה

3תשובהראה

:6 שאלה

הייתכןשאיןדרישהכזאתבמכרזהנדוןשבוא–המיםמחייבאתהעוסקיםבצילוםקוויביובלעבורקורסצילוםצנרתמינהל
קיימתדרישהלצילוםקווים?

 : 6 תשובה 

1תשובהראה

 : 7 שאלה

חזקהביוביתרגילה)אותהאתםדורשםבמכרז(וצריךביוביתע"יחרורלשיסתימה"מורכבת"שלאניתנתשנהויבמקרה
כיצדאתםמתמחרים?–קומבימסוג

 :7 תשובה

יודגש,כיכל.בחוזה16'מסבסעיףשנכתבכפיהנחהעםדקלמחירוןי"עפהכמויותבכתבנכללותשאינןלעבודותהתמחור
ידרשאישורמראששלמהנדסהתאגיד.יעבודהחריגהשאינהנכללתבכתבהכמויות,

:8 שאלה 

 ?לבורעדלמשאיתכניסה,בוץ?גישהאליושאיןביובבורשישנובמקרהקורהמה

 : 8 תשובה

דרךתבחןחריגמקרהכל,אופןבכל.גישהבעייתעםלשוחותגםסתימותלפתיחתפתרונותלתתהזוכיםהקבלניםעל
.התאגידידיעלהטיפול

:9 שאלה 

פתיחתסתימות,שטיפהוצילוםשלקווי–שנושאו"מתןשירותיתחזוקה01/2018,פורסםמכרזפומבי2018בחודשינואר

 "(,מטעםהתאגיד.המכרז"–ביוב")להלן

לביצוע,מובהקבאופן הינההתאגדותהרשומהבישראל,בעלתיכולתמקצועית,ארגוניתוכלכליתמתאימהx'חב .1

במערכות,צילומים,ביובקוויושטיפתסתימותפתיחתשירותי,היתרביןהכוללים,תחזוקהשירותיומתןעבודות

.למכרז1.1בסעיףכהגדרתו"השירות"(-)להלןביוב

 להשתתףבמכרזהאמורלעיל.x'חבבכוונת

הנהבעלתניסיוןמוכחבביצועהשירותבפרקהזמןובהיקףx'חבלמכרז,3המפורטיםבסעיףלתנאיהסףבהתאם .2

 למכרז.3.1.3משולבותהעונותלהגדרותבסעיףביוביותוכןמחזיקהבידה3.1.2הכספיהמוגדרבסעיף

הינהגורםמרכזיומובילבתחוםשירותיהמכרזעבורגופיםגדוליםומורכבים,חלקםגופיםציבוריים,x'חבכייצוין .3

כאשרהיקףפעילותההכלכליבתחוםזהעומדעלמיליוניש"חבשנה.

....נמניםרשויותמקומיות,כגוןx'חבלקוחותיהשלבין
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השירותיםנשואהמכרזבהיקפיםכספייםהעוליםעלההיקףאתx'חבלניכרמהגופיםהמנוייםלעילמעניקהלחלק

 הנ"ל.3.1.2הכספיהנקובבסעיף

  ". מערכות ביוב עירוניות וצילוםניקוי" בקודםניסיוןדורשהנ"ל3.1.2סעיף .4

מיםתאגידיעבורשירותיםבמתןקודםניסיוןבעליגופיםרקבמכרזלהשתתףרשאיםכילכאורהעולהזהמנוסח

 .מקומיותרשויות/אוווביוב

 בעלי, x' חב כדוגמת גופים במכרז להשתתף רשאים כי הבהרה למתן זו בקשה הזהירות למען מוגשת זאת נוכח .5

לרבות אך לא רק עבור תאגידי מים וביוב, למשך הזמן ובהיקפים  המכרז נשוא השירותים במתן מוכח ניסיון

  לעיל. 3.1.2הכספיים הנקובים בסעיף 

  - החל הדין

תכליתושלהמכרזהינהלאפשרלמקבלהמכרזאתההצעה1993-תשנ"גהתקנותחובתהמכרזים,לא1בסעיףכאמור .6

.לפיכךבכדישעורךהציבורי לגוף היתרונות מרב את המבטיח, ושוויוני הוגן, הניתן ככל שקוף באופןהמיטבית

 המכרזיקבלהצעהכאמור,עליולאפשרלכלה"שחקנים"הרלבנטייםבענףנשואהמכרזלהשתתףבמכרז.

אשר2009-תש"עהעלכן,כלליתאגידימיםוביוב)חישובעלותשירותימיםוביובוהקמתמערכתמיםאוביוב(,יתר .7

]הגדרות[אתהנוסחהבא:"מערכתטיפול1עיםבסעיףמסדירים,ביןהיתר,אתהשירותיםנשואהמכרזקוב

מיתקניםלטיפולבשפכים,מיתקניםלטיפולבבוצהומיתקניםלסילוקשפכיםמטוהרים",ללאהתייחסות–בשפכים"

מובחנתל"מערכותביובעירוניות"דווקא,זאתביןהשארעלמנתשהניסיוןבתחוםמערכתהטיפולבשפכיםיחולגם

 ,העומדתבתנאיהסףבמכרזמבחינתיכולותיההטכניותוהכלכליות.x'חבכגוןעלחברה

דיניהמכרזיםלאפשראתהשתתפותושלכלגוףבעלניסיוןמוכחמכחהאמורלעיל,הרשותהציבוריתמחויבתלאור .8

בתחומיהשירותים,נשואהמכרזלאודווקאעםתאגידיםעירונייםו/אורשויותמקומיות,עלמנתלהגשיםאתמטרת

 המכרז.

 עלכןנבקשכםלהבהירכמפורטבמבואלמכתבנוזה.אשר .9

בקשרלאמורבמכתבנוזהלמרשתנווכדילגרועמכלטענההעומדתבאמורבמכתבנוזהאובמהשלאנאמרבאין .10

ומרשתנושומרתעלזכותהבקשרלכך.

 : 9תשובה 

יודגשכיהתאגידרואהבתחרותערךואינומכווןאלמציעאואלקבוצתמציעיםספציפיתכלשהי.
,הגדרתהצרכים,השירותיםוהתנאיםלאספקתםראשיתסדרהפעולותבעתקבלתההחלטהבדברתנאיהסףהינו

פניהאלהשוקלקבלתהצעותמקרבהמציעיםאשרבהתאםלתנאיםשנקבעומסוגליםו/אויכוליםורק לאחר מכן
להציעשירותיםאלה.

איןכליכולתתאגידמספרהחברותהיכולותאושאינןיכולותלעמודבתנאיםאלההינונגזרתשלתנאישוקאשרל
ועשוילהשפיעעלעלותאספקתהשירותים.יחדתאגידהשפעהעליהםויתרהמכך,מיעוטתחרותאינופועללטובתה

עםזאת,לקביעתתנאיסףאותנאיםנוספיםאשריאפשרוהשתתפותםשלמציעיםחסריהניסיוןהמתאיםבאספקת
והןבהיבטיםהכלכלייםהנגזריםמאיעמידהברמתתאגידההשירותיםמחירגבוההןברמתהשירותלציבורצרכני

 השירותהנדרשתבהתאםלהוראותהדיןולהנחיותהרשויותהמוסמכות.

נועדולהבטיחכילזוכהבמכרזיהיוהניסיון-תנאיהסףשלהמכרזובפרט,תנאיהסףהנוגעיםלניסיוןהמציעים
בטיב,ברמהובאיכותשנקבעוהןבהוראותהדיןובהנחיותוהיכולותלספקאתמכלולהשירותיםנשואהמכרז

הרשויותהמוסמכותוהןבהוראותמסמכיהמכרזעצמם.



 
 
 

 6   תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ 
 

כדרישההמינימאליתהנדרשתלמיטבהבנתווניסיונולצורך-אתתנאיהסףלניסיוןהמציעיםתאגידבמכרזזה,קבעה
רהבפניהניצביםתאגידיהמיםוהביובולאורבסביבההרגולטוריתהמחמילתאגיד מים וביוב אספקתהשירותים

ריבויהתביעותוהתובענותכלפיתאגידיהמיםוהביובבנושאיםאלו.

אתתכליותדיניהמכרזיםככללן.יםואשרמשרתים,מידתים,עניינייםתנאיסףסבירםהינשנקבעותנאיהסף

.לאורהאמורתנאיהסףיוותרוללאשינוי
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 2ספח ב' להודעה מס' נ .2



 לכבוד

 "מבעציונה -מי



תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות:הנדון



אניהח"מלאחרשהוזהרתיכיעלילומראתהאמתכולהואתהאמתבלבד,וכיאםלאאעשהכןאהיהצפוי

לעונשיםהקבועיםבחוק,מצהירבזאתלאמור:

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:

הכספיתשהננימגיש..תצהיריזהניתןבמצורףלהצעה1

השניםהאחרונותשקדמולמועדהאחרוןלהגשתההצעות,7.הרינימצהירכילאהורשעתיבפליליםב2

,כנגדגופושלאדםו/אוכנגדרכושו/או1177-בעבירותנגדבטחוןהמדינה,ו/אועלפיחוקהעונשין,תשל"ז

 , אשר לא התיישנו, וכן כי לאעבודות נשוא מכרז זהבעבירות הנוגעות לתחום עיסוקי בביצוע עבודות מסוג ה

מתנהליםנגדיהליכיםבגיןעבירהכאמור.

.הננימצהירכילאעומדותכנגדיתביעותמשפטיותו/אוהליכיםמשפטייםהנוגעיםלפירוקו/אולפשיטתרגל3

ו/אולכינוסנכסים.

 על המציע לפרט אתלעיל,3ו/או2לחילופין,ככלשהמציעהורשעו/אושמתנהליםנגדוהליכיםכמפורטבסעיף

 סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום, בתצהיר חתום על ידו ומאומת בפני עורך

 דין ולצרפו להצעתו.

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:

.("המציעלהלן:")כ______________מטעםהמציע_________________,.הננימשמש1

.תצהיריזהניתןבמצורףלהצעההכספיתשמגישהמציעושהננימוסמךלהתחייבבשמולמכרזזה.2

השניםהאחרונותשקדמולמועדהאחרון7.הננימצהירכיהמציע,אומימבעליו,לאהורשעובפליליםב3

,כנגדגופושלאדםו/או1177-,בעבירותנגדבטחוןהמדינה,ו/אועלפיחוקהעונשין,תשל"זלהגשתההצעות

,אשראו בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע בביצוע העבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זהרכושו/

לאהתיישנו,וכןכילאמתנהליםנגדוהליכיםבגיןעבירהכאמור.

לאעומדותכנגדהמציע,ו/אומימבעליהמציע,ו/אומיממנהליהמציע,תביעותמשפטיות.הננימצהירכי4

ו/אוהליכיםמשפטייםהנוגעיםלפירוקו/אולפשיטתרגלו/אולכינוסנכסים.

 עללעיל,4ו/או3לחילופין,ככלשכנגדהמציעו/אומימבעליו,קיימותהרשעותו/אוהליכיםכמפורטבסעיף

 לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום, בתצהיר חתום על ידיהמציע 

 מורשה החתימה מטעם המציע ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעת המציע.



___________________________

 תאריךחתימתהמצהיר





 
 
 

 8   תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ 
 

אישור

כיביום_________הופיע/הבפני___________אניהחתוםמטה___________עורךדין,מאשר/תבזה

המוכר/תליאישית/שזיהיתיו/העלפיתעודתזהותמס'____________ואשרהינומורשההחתימהמטעם

המציע,ולאחרשהזהרתיו/הכיעליו/הלומראתהאמתכולהואתהאמתבלבדוכייהיה/תהיהצפוי/הלעונשים

יעשה/תעשהכן,אישר/הנכונותהצהרתו/הדלעילוחתם/מהעליהבפני.הקבועיםבחוקאםלא

______________________

חתימתוחותמתעורךדין
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 2נספח ג' להודעה מס'  .3

 
  בעל הביוביתנוסח כתב התחייבות של 

 .ביוב קווי של וצילום שטיפה, סתימות פתיחת-תחזוקה שירותי למתן 01/2018 פומביבמסגרת מכרז 

 
 

 לכבוד
 )להלן: "החברה"( מ"בע ציונה-מי
 

ג.א.נ.,
 

 ביוב קווי של וצילום שטיפה, סתימות פתיחת-תחזוקה שירותי למתן 01/2018 פומבי מכרזהנדון:
 

(,מצהיריםומתחייביםכלפיכםכדלקמן:המשנה ספקאנו________________________________,הח"מ)להלן:"

לאספקתהביוביותהרינומאשריםבזאת,כיהתקשרנועםהמציע_________________)להלן:"המציע"(בהסכם.1

הבאות:


,ככל______________________________________)ישלצייןאתפרטיהביובית)מספררכב,שנתיצור((
שהמציעיזכהבמכרזשבנדון,והכלבהתאםלמסמכיהמכרזשבנדון.


.זוידועלנו,כיהמציעמשתתףבמכרזהנדוןוהגישהצעתו,ביןהיתרבהסתמךעלהתחייבותנו.2

הננומצהיריםכידרישותהמכרזוהצעתהמציע,בתחומיםהקשוריםאלינו,ידועהלנו,מקובלתעלינו,ניתנתלביצוע.3

לפעולבהתאםלכלההוראותהרלבנטיותכמפורטבהצעתהמציעובכפוףלדרישותהמכרזבכללותו,ואנומתחייבים
במסמכיהמכרז,בתחומיםהקשוריםאלינו,במידהוהמציעיזכהבמכרזויחתוםעלחוזהעמכם.


למשךלמציעבאופןבלעדיוזאתביןהיתראנחנומתחייביםכיההסכםביננולביןהמציעהינולאספקתהביוביותהנ"ל

שהצעתהמציעתזכה.כלתקופתההתקשרותעםהחברה,ככל

הננומתחייביםשלאלהסבחובותינועלפיכתבהתחייבותזהלכלגורםאחראלאברשותכםהמפורשתמראשובכתב..4

מובהרכיבמידהשפעילותינוהנ"לתועברלמסגרתאחרת,ו/אובאמצעותגוףאחר,באישורכםמראשובכתב,תוסב.5

וףהאחרים,מבלישזכויותיכםעלפיכתבהתחייבותזהתיפגענה.התחייבותנוזוכלפיכםלמסגרתאוהג

ידועלנוכיבמידהונפרהתחייבותנוזוכלפיכםתוכלולנקוטכנגדנובכלהאמצעיםהעומדיםלרשותכםעלפידיןלשם.6

אכיפתזכויותיכםכלפינו.



ולראיה באנו על החתום:


_________________________________________________________________

תאריךחתימהספקהמשנהשם+חותמת
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   2' מס להודעה' ד נספח .4

 בדבר הצגת רישונות ואסמכתאות במהלך תקופת ההתקשרות תצהיר


_________________ת.ז.____________________________מרח'________________________אניהח"מ
שהוזהרתיכיעלילומראתהאמתוכיאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשהכן,מצהירכלהלן:לאחר

בתפקידאנימכהן,("המציע":)להלן___________________________________אנינציג .1
 אתהמפורטלהלן.,המציעואנימוסמךלהצהירמטעםבמציע,________________________

"(.המכרזציונהבע"מ)להלן:"-שלמי01/2018תצהיריזהמוגשבמסגרתהגשתהצעתהמציעבמכרזפומבי .2
 למסמךא'כדלקמן:7המציעמבקשלהוסיףעלהמפורטבתצהירבנוסחאשרצורףכטופס .3


רישיונותואסמכתאותלכךלאורך כל תקופת ההתקשרותציונהבע"מ-המציעמתחייבלהציגבפניתאגידמי

 "(:הציודהמפורטמטה)להלן:"הציודשבבעלותוו/אוברשותו

ומעלהבעלותרישיוןברתוקףלשאיבתשפכיםכמפורטלהלן:2013שתיביוביותמשולבותמשנתיצור
 מ"קלפחות.6האחתבעלתמיכלבנפח .א

 מ"קלפחות.15השנייהבעלתמיכלבנפח .ב



 

_____________________

 חתימה

 אישור עו"ד

 ביום כי בזה מאשר בפני________הנני הופיע ,______ ,____________________________עו"ד שברח'במשרדי
________________ מר _________________________ ת.ז. ע"י עצמו זיהה אשר /______________________

ולאחרשהזהרתיוכיעליולהצהיראתהאמתוכייהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאיעשהכן,אישר,המוכרליאישית
נכונותהצהרתוהנ"לוחתםעליה.

חותמת_________________עו"ד____________________



