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שפכי  ,עבודות דיגום ובדיקות מעבדה של שפכים סניטארייםלמכרז 
 ומי רשת ,תעשייה

 
 

 02/2019 מכרז פומבי מס' 

 
  יניםתוכן עני

         :מסמכי המכרז
 
 
 פיםוהוראות למשתת תנאי המכרז מסמך א': .1
 

 הצעת משתתף למכרז  : 1טופס  
 

 נוסח כתב ערבות בנקאית למכרז : 2טופס  
 

 דוגמים אוטומטיים  בעלות עלתצהיר  : 3טופס  
 

 עו"ד אישור  :4טופס  
 

 ירה על זכויות עובדיםושמתצהיר על העדר הרשעות  :5טופס  
 

 דותביצוע עבואישור על  :6טופס  
 

 טופס הסמכה/הכרה :7טופס  
 

  
שפכים סניטאריים, עבודות דיגום ובדיקות מעבדה של התקשרות לחוזה  מסמך ב':  .2

 שפכי תעשייה ומים
 
 נוסח צו תחילת עבודות  '         נספח א 
 אישור על קיום ביטוחים  נספח ב' 
 אחריותהצהרה על מתן פטור מ  1נספח ב'  
 ות בטיחותראהו  נספח ג' 
 כתב התחייבות לשמירה על סודיות  נספח ד' 
 תנאים כלליים מיוחדים         1נספח ה'  
 מפרט טכני/מיוחד  2 נספח ה' 
 תביעות הצהרה על העדר  נספח ו' 
 כתב כמויות/מחירון  נספח ז' 
 נוסח ערבות בנקאית  נספח ח' 

  
 

נקבע בכל דין או בכל מסמך כן כל מסמך אחר אשר נים במסמכי המכרז, והמפרטים והתקנים המצויכל  .3
 ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז.
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 מסמך א'

 02/2019מס' מכרז פומבי 

 והוראות למשתתפים מכרזהתנאי 

 מהות המכרז .1

 

פכים שבדה של  ודות דיגום ובדיקות מעעבל הצעות"( מזמינה בזה החברהלהלן: ") מ"מי לוד בע א.

מסמכי והוראות  לתנאיבהתאם  ,החברהמי הפעילות של בתחו תעשייה ומי רשת ריים, שפכיסניטא

 "(.  העבודות" או  העבודההמכרז )להלן: "

 

לחברה האופציה, לפי שיקול ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות.   שנה אחתלתקופת ההתקשרות הינה  ב.

 נוספות ארבע שניםשל ת לתקופה נוספת ת תקופת ההתקשרויך אלהארהבלעדי והמוחלט,  דעתה המלא,

  .או חלק מהן, בהתאם להוראות מסמכי המכרז

 

המהווה וצ"ב על נספחיו מתנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות ה .ג

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 

המצורף למכרז )להלן: המיוחד במפרט  כי המכרז, ובין השאר, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמהעבודות .ד

 ( והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  "המיוחד"המפרט 

 

  תנאי סף להשתתפות במכרז .2

 

המפורטים  המצטבריםבכל התנאים , העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז מציעיםרשאים להשתתף במכרז 

 הלן:ל

 

  ות הבאות:המציע מפעיל מעבדה העונה על הדריש .א

ה והמסחר הפועלת ישליד משרד התעשי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"סמכה על ידי וההמעבדה 

ואנליזה לפרמטרים כימיים לבצע דיגום  1997 –מתוקף חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבודת תשנ"ז 

המפורטים טרים מהפרמ 50%-לתעשייה ומי שתייה לכל הפחות שפכים סניטריים, שפכי ב ומיקרוביולוגיים

  מסמכי המכרז.של  7 בטופס

 למינימום מעבר, כלשהי בדיקה לביצוע הסמכה אין ולמציע במידה כי, מובהר לעיל האמור מן לגרוע מבלי)

 לביצוע המוסמכת, אחרת מעבדה באמצעות בדיקה אותה את לבצע המציע באפשרות יהיה, לעיל הנדרש

 (.החברה של ובכתב מראש אישור כך על והתקבל ובלבד ממנה השירות את ולקבל, בדיקה ותהא

 ואנליזהשטח  עבודות דיגום (2016-2018מהלך שלוש השנים האחרונות )בכקבלן ראשי ע ציהמציע ב .ב

למען הסר ספק, מובהר  .מצטברב 0,0005 -בכמות שלא תפחת מ מועצות אזוריותלתאגידי מים וביוב ו/או 

 נדרשעוד מובהר כי  אחת או יותר. יתמועצה אזוריוב ו/או זאת כי יכול שהניסיון יהא בתאגיד מים ובב

אין  )קרי, לצורך הוכחת הניסיון 2016-2018עבודות דיגום שטח ואנליזה בכל אחת מן השנים  ניסיון בביצוע

 (. במצטבראלא בשלוש השנים  דיגומים ואנליזות באחת מן השנים בלבד 50,000 בביצוע די

( מוסמך )תעודת דוגםמשרד הבריאות תוקף של רישיון בעלי הכשרה ועובדים ב 3 לפחות המציע מעסיק .ג

   לבצע דיגום שפכים ומי שתייה.

 (.איסוף מנות דיגום רבות אל תוך מיכל אחדדוגמים אוטומטיים ל"דיגום מורכב" ) 5 לפחות המציעבבעלות  .ד
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 עד הגשת הצעתו, מהרשות בה נמצא עסקו. למציע רישיון עסק בתוקף, נכון למו .ה

 .ש המציעיםפגבמהשתתפו יעים אשר צמ .ו

 מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. .ז

 

 מסמכי המכרז .3

 

 :)בין אם צורפו ובין אם לא צורפו( פורטים להלןממסמכי המכרז הם המסמכים ה

 

 והטפסים המצורפים אליו. ףלמשתתוהוראות תנאי המכרז   -מסמך א'  א.

 .קשרות ונספחיונוסח חוזה ההת  -ב' מסמך  ב.

ינים במסמכי המכרז, וכן כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל כל המפרטים והתקנים המצו ג.
 מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז.

 

ו של המעוניין בכך במשרדי החברה בשעות מסמך ממסמכי המכרז אשר לא צורף לתיק זה, יועמד לעיונ

 עבודה הרגילות.ה

 

מכים הנ"ל על נספחיהם, לרבות המסמכים שעל הקבלנים לצרפם לפי הוראות מסמכי המכרז, יהוו המסכל 

 חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות, מסמך ב', שייחתם בין הצדדים.

 

 מסמכי המכרז קבלת .4

 

   ממועד מפגש המציעים.החל , לוד 18ברחוב אבא הילל סילבר  חברהבמשרדי ה קבלאת מסמכי המכרז ניתן ל

 

 

 (בחתימתו על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים .5

 

,מפקיד מורשה, רואה חשבון, או 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולפי בתוקף אישורים  5.1

 .דווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוקיועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומ

 

 כנסה במקור. על ניכוי מס הור איש 5.2

 

 למסמכי המכרז.  2טופס בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, בנוסח המצורף כערבות  5.3

 

 מורשה.עוסק לכך שהמציע רשום כ ממנהל המכס והבלובתוקף אישור שנתי  5.4

 

 סמכי המכרז.למ 4 טופסאישור עו"ד בנוסח המצורף כ .55
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על העדר הרשעה בעבירות לפי , 1976-תשל"ויים, ציבור גופים חוק עסקאות תצהיר לפי  5.6

וחוק שכר  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .5טופס , בנוסח המצורף כ1987-מינימום, התשמ"ז

 

ירוט פו 'א2ת המצביעה על עמידה בתנאי סף ומעבדרשות הלאומית להסמכת התעודה הסמכה מ 5.7

 .7טופס בנוסח המצורף כהם הוסמכה המעבדה ס לפרמטרים לגבינתונים ביח

 

בתנאי הסף הנקוב המעידים על עמידת המציע  הרשות המקומיתהמים והביוב ו/או  אישור תאגיד 5.8

 .6טופס כ בנוסח המצורףב' לעיל 2בסעיף 

 

 .'ג2מידה בתנאי סף ותעודות הסמכה של העובדים המעידים על ע פירוט רשימת העובדים 5.9

 

בנוסח דוגמים אוטומטיים בציון סוג הדוגם, שנת הייצור ומספר הקטלוג  5תצהיר כי בבעלות המציע  5.10

 .3טופס כ המצורף

 

 תוקף, נכון למועד הגשת ההצעה.בסק אשר יצרף להצעתו העתק מרישיון עהמציע  5.11

 

נים וכן ר הקבליו, פרוטוקול סיולמציעים, ככל שיהות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו כל ההבהר 5.12

 סיכום מפגש המציעים, חתומים על ידי המציע.

 

 המפרט הטכני.כל המסמכים, האישורים והנתונים שעל המציע לצרף או לפרט בהתאם להוראות  5.13

 

 מאת עו"ד או רו"חעתו העתק תעודת רישום התאגיד וכן אישור באם המציג הינו תאגיד עליו לצרף להצ      5.14

אישור הנ"ל יאמת את העובדה כי בעל . הות המוסמכים לחתום בשם המציעמה ושמבדבר זכויות חתי

 .זכות החתימה הנ"ל חתמו על מסמכי ההצעה

 

 ., ובין היתר חוזה ההתקשרות במסגרתוהמסמכים שלעיל יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

 

 ההצעההגשת  .6

 

מסמכי  כן את יתרותאם לדרישות ותנאי המכרז, הצעתו, בהאישית את במסירה להפקיד על המציע  6.1

בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה לא גורה, במעטפה סהחברה, המכרז שנמסרו לו על ידי 

 -דה של ובדיקות מעב עבודות דיגוםל: "מכרז יןעל המעטפה יצו .12:00בשעה  06.03.2019 מיוםיאוחר 

   ".02/2019מכרז פומבי מס'  -רשת  מיפכי תעשייה וסניטאריים, ששפכים 

   

 אינו עונה על דרישות המכרז. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל,  6.2

 

באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו, השעה והמועד 

 .הוגשהבהם 

 

בהתאם להוראות , למסמך ב' )חוזה ההתקשרות( 'ז פח, נסמחירוןגבי  הקבלן המציע ימלא הצעתו על 6.3 

כן מובהר, כי העלויות  לתנאי המכרז.בנספח ז' ש מסמכי המכרז, כולל, בין השאר,  התנאים הכלליים
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סניטאריים, ים שפכ עבודות דיגום ובדיקות מעבדה של למתן במחירון והצעת הקבלן, מתייחסות 

לרבות כל ההוצאות ו/או העלויות ו/או הפעולות  הבדיקה ובדיקכל  בגיןרשת  שפכי תעשייה ומי

  .פרט המיוחדהקשורות בשירותים אלה, כמפורט במסמכי המכרז ובמ

 

על הקבלן המציע למלא את המחירים המוצעים על ידו לציוד ולעבודות הכלולים המכרז, וזאת עבור כל  6.4

לא ניתן להציע מחיר הגבוה ובהר כי למען הסר ספק, מ.  או סעיף ו/או עבודה הכלולים במחירון/פריט ו

 ר הנחה.יש למלא מחיר בש"ח ולא לציין שיעו מחיר המקסימום אשר צוין.מ

 

בטור "מחיר יחידה" על הקבלן לציין את הצעתו ביחס לכל פריט ו/או עבודה, ובטור "סך הכל" על 

  ה.  לאותו פריט/עבודהמצוינות ביחס  הצעתו ביחס לאותו סעיף, לפי הכמויות פלתמכ -הקבלן לחשב את 

 

תו, ביחס לסך כל , שבסוף כתב הכמויות, על הקבלן לסכם את הסכום הכולל של הצעהריכוז דףעל 

 העבודות והפריטים הכלולים בכתב הכמויות, בהתאם לכמויות שצוינו. 

 

תכלול  שלא הצעהש בהתאם להוראות כאמור לעיל, לרבות החברה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוג

 ו/או העבודות, על גבי המחירון.   כל הפריטים ו/או הסעיפיםים עבור מחיר

 

התאמה בין הסכומים שהמציע יציין בסעיפים שבכתב הכמויות/מחירון, במידה שתהא סתירה ו/או אי 

סכום שהוצע עבור הסעיפים במחירון.  לבין הסכום הכולל הנקוב בדף הריכוז, הסכום שיקבע הוא ה

סול הצעה חשבוניות שנפלו בהצעה, או לחילופין לפ ו טעויותן טעויות סופר אה תהא רשאית לתקהחבר

 התאמות כאמור, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. שנפלו בה טעויות או אי

 

בדק  ,כי ראה ין היתר,לתנאי המכרז, המאשרת, ב 1 טופס יחתום על הצעת משתתף המצורפת כהמציע  .56 

 ותעבודה הכישורים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע ,יעותהיד ו אתרז וכי יש לאת פרטי המכוהבין 

 נשוא המכרז.

 

לרבות על טפסי החוזה המצורפים  על כל דף ממסמכי המכרזוחותמת תימה חלחתום בעל המציע  6.6

 .זלמכר

 בהצעתו. על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון  

 בדיו.לרבות את הצעתו הכספית,  ,רזמסמכי המכ מילוי בכל םעונילמלא את כל הפרטים הט מציעעל ה

 

הנדרשים במכרז, או הנתונים ד, וכל המסמכים הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלב 6.7

 הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.ו הניסיוןכולל, בין השאר, 

 

אית לפסול את הצעתו על החברה תהיה רשת מסמכי המכרז, שהצעתו לא תינתן בהתאם להוראוציע מ 6.8 

 הסף.

  

 ביטוחי המציע: 6.9

שיזכה במכרז  קבלןלקיום ביטוחים על ידי ה החברהדרישות לב המציעים מופנית ל תשומת 6.9.1

שגיאה! וב "חוזה ההתקשרותלמסמך ב' "" ביטוח" 13 בסעיףבהתאם לתנאים המפורטים 

דרישות )להלן: " "קבלןאישור ביטוחי הההתקשרות " לחוזה מקור ההפניה לא נמצא.

 "(. קבלןביטוחי האו "/ו" הביטוח
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", לעיל םביטוחיזה " 6.9כאמור בסעיף ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  המציע 6.9.2

 ולהלן.

 

וח ואת מהות ות והוראות הביטמבטחיו את דריש מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת 6.9.3

י קיבל ממבטחיו לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כוהשירותים העבודות 

, ככל שיזכה התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן

 .במכרז

 

 לעיל םיהמפורטו המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מתחייב ההצעה מגיש 6.9.4

 השירותים מתןאו /ו המערכת הקמת תחילת ממועד יאוחר לא החברה בידי קידהפולולהלן 

)בנוסחו  קבלןה ביטוחי אישור שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. את, םלתחילת וכתנאי

 ן על ידי המבטח. המקורי( כשהוא חתום כדי

 

 החברהכי בכפוף לדרישת  קבלןייב הם כאמור, מתחוחיביטעריכת הבנוסף להמצאת אישור  6.9.5

 .הנדרשות הביטוח מפוליסותהעתקים  להבכתב ימציא 

 

יה י, כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פנבמפורש בזאת בהרמו 6.9.6

ת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשלהבהרות 

ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום יערכו שינויים בהר, כי ככל שיומדרישות הביטוח. ל

והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי  ( החברה תתעלם מהןנספח ב'הביטוחים )

 .המכרז והחוזה

 

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. אי המצאתבמקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  6.9.7

שגיאה!  לרבות, )בנוסחו המקורי( חתום כדין על ידי מבטחי המציע ,קבלןטוחי הר ביאישו

כדין על ידי  החתומ ,על מתן פטור מאחריות לנזקים ההצהר מקור ההפניה לא נמצא.

את מועד תחילת ביצוע  קבלןמהלמנוע  תרשאי תהייה החברההמקורי(,  ה)בנוסח קבלןה

 כנדרש בשל אי הצגת האישור החתוםותים ומתן השירבודות ע

 

אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל,  6.9.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.9.8

לעיל,  6.9.7כאמור בסעיף , (שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.) קבלןנספח אישור ביטוחי ה

הסכם ו/או לבטל את זכייתו של פר את הכמי שה קבלןבות לרא תרשאי החברה תהא

)שבעה( ימי עבודה מראש טרם  7. החברה תשלח לקבלן התראה בכתב של במכרז קבלןה

במקרה  לראות בקבלן כמי שהפר את ההסכם ו/או לבטל את זכייתו במכרז, תהייה רשאית

 החברה,לת הודעת ימי עבודה ממועד קב )שבעה( 7א את האישור תוך המצילא  קבלןהבו 

 .כאמור

 

 יםהמבטח ידי על ייחתמו הביטוח מסמכי כי דרישה איןבשלב הגשת ההצעות  כי, יודגש 6.9.9

, המהווה אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם המציע של וחותמת בחתימה אלא

 .הנדרשים םהביטוחיו והכיסויים והתנאיםהסתייגות לגבי הנוסח 

 

 תערבויו .7
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, אוטונומית, של בנק מותנית בלתימקורית נקאית ערבות ב להצעתו כרז חייב לצרף מבכל משתתף  7.1

 ₪( אלפים עשרת) ₪ 10,000החברה, בסך של לתנאי המכרז לטובת  2ופס טכ בנוסח המצורף ישראלי,

  "(.הערבות)להלן: "

 

י ל פ, עה החברהבעק. במסמכי המכרזהמפורטים ת לעמוד בכל התנאים הערבות הבנקאית חייב 7.2

 חברההיה התהבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם לאמור לעיל,  השיקול דעת

 לפסול את אותה הצעה. תרשאי

 

  4 ערבות למשךההארכת תוקף  אתלדרוש רשאית  החברה. 06.07.2019עד ליום היה יהערבות תוקף  7.3

  .ותרבהע את תוקף להאריך יהיה חייב במקרה כזה נוספים והמציע שיםחוד

 

יו על תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויות ברההח 7.4

 פי תנאי המכרז.

 

 חברה לבין החוזה בין הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז, לאחר חתימת  7.5

 ה במכרז.לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכ ימים 60 -רז, ולא יאוחר מה במכהזוכ

 

 קף ההצעהות .8

 

 4-ות.  תוקף ההצעה יוארך ב)ארבעה( חודשים מהמועד האחרון להגשת הצע 4ההצעה תהיה בתוקף במשך  

 . )ארבעה( חודשים נוספים עפ"י דרישת החברה

 

 מפגש מציעים .9

 

 .במשרדי החברה 11:00 בשעה 14.02.2019 ביום םיתקיי מפגש מציעים 9.1

 

וה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע אשר לא ישתתף ה, ומהוהיא חוב יעיםהשתתפות במפגש המצ 9.2

 בהצעתו. לא תדון זיםבמפגש המציעים, ועדת המכר

 

 

 הבהרות ושינויים .10

 

 21.02.2019יום  עדה, רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לחבר שהשתתפו במפגש המציעיםמשתתפים  10.1 

  lod.co.il -@meiaifat:ל"לדוא rdwo קובץ שליחת וזאת באמצעות, 12:00בשעה 

 

לשאלות הבהרה של ד האחרון להגשת הצעות עד המועתענה  ,, על פי שיקול דעתה הבלעדיהחברה 10.2 

 היהוו אי קבלת תשובות מצד החברה לא  .כאמור לעילהמשתתפים במכרז שיתקבלו במשרדיה בכתב 

 עילה להארכת מועד להגשת ההצעות. 

 

להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,  -ון להגשת הצעות האחר המועדעד  - החברה רשאית 10.3 

 בה לשאלות המשתתפים. ביוזמתה או בתשו

 



 

_____________ע: __חתימה וחותמת המצי  

9 
, וכן כל במסגרת מפגש המציעיםבכתב, המידע שיימסר  תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחברה  10.4 

 ו/או בדוא"ל רשום בדואראו בפקס' ו/ן שתכניס החברה במסמכי המכרז, ישלחו בכתב וי ו/או תיקושינ

   ים. הפרטים שמסר במפגש המציע, עפ"י במפגש המציעים השתתףלכל מי ש

 

אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י החברה כאמור לעיל יחייבו את החברה, הם ייחשבו  10.5 

ומים כשהם חת להצעתו, ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע, והם יצורפו על ידי המציעלכל דבר 

 כל הנדרש.וממולאים, כ

 

 ואופן קביעת הזוכה במכרז ההצעותבחינת  .11

  

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי  11.1 

לפסילת  חברה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרוםהמכרז באופן שלדעת ה

 ההצעה.

 

י או תוספת שייעשו במסמכי אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינו 11.2 

או  המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי

 בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 

 הזוכה.  הת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה מתחייבחברה אינה11.3 

 

ו/או השלמות ית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות החברה רשא 11.4 

, ניסיונו ת על מנת לבחון את המשתתף, חוסנו הכלכלילשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעו

לא המציא הקבלן פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב   מור.יה, כארת שיקולתו, במסגהמקצועי והצע

 לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו. כמי שסירב

 

לבצע את תתף של המש וכושרו וועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינות 11.5 

 השירות המוצע על ידי המשתתף.ך עת, ומעררכת המוצ, וכן את איכות המעהחוזה המוצע ואת ניסיונו

 

בין שני המשתתפים  במקרה של הצעות שוות, לקיים תמחור נוסףהחברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, 11.6 

משופרות, במועד שייקבע על ידי  שהגישו הצעות שוות, וזאת בהליך של פנייה למציעים להגיש הצעות

שקול כל שיקול רלבנטי נוסף בבחירת רשאית ל הא החברהרה כזה תלחילופין או בנוסף, במק  החברה.

 ההצעה הזוכה.

 

 

 ל תוצאות המכרזודעה עה .12

 

 .ו/או בדוא"ל בדואר רשוםאו /זוכה במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה ול 12.1 

 

על הערבות שהומצאה  .דואר רשוםפקס או בכתב, בל יקבל על כך הודעה במשתתף שהצעתו לא תתקב 12.2 

 60 -מ יאוחרחוזה בין החברה לבין הזוכה במכרז ולא לאחר חתימת  ווחזר לת במכרז ם הצעתוידו ע

 .לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז ימים
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 בין הזוכה במכרז לבין החברה ייחתם חוזה, 12.3  י נפרד ממסמכי המכרז.שהעתקו מצורף כחלק בלת

 

מועד חתימת החוזה יחליף הזוכה עד לש לכך. ום שיידרימים מי 7הזוכה במכרז יחתום על החוזה תוך  12.4 

ח' נספח בות להבטחת ביצוע החוזה בנוסח כתב הערבות המצורף כאת הערבות שצורפה להצעתו בער

 המצ"ב.  ההתקשרות לנוסח חוזה

 

 ינאמסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתזה ימציא הזוכה את כל העד למועד החתימה על החו 12.5 

על ידי כדין  חתום)נספח ב' בנוסחו המקורי( כלל זה, בין השאר,  אישור על קיום הביטוחים ז, ובהמכר

בנוסחה המקורי( חתומה על ידי הקבלן  1, לרבות הצהרת הקבלן "פטור מנזקים" )נספח ב' חברת ביטוח

 .בנוסח הנדרש במסמכי המכרז להככרז, פי מסמכי המהנדרשים על 

 

יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה  שתתף לאהיה והמ 12.6 

וזאת לאחר שניתנה  בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה במכרז

המשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות ו

 כדי לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין. זהף ן בסעיעה. אישנקבע בהוד

 

 רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:  בנוסף לאמור לעיל, תהא החברה 12.7 

 

מטעמו נתן או הציע שוחד, כשיש בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר  12.7.1  

 רז. ה במכהזכייעם שר מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בק

 

נכונה, או שהמשתתף לא תברר לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה ה 12.7.2  

 גילה לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת החברה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

 

כן לגביה ו ית שבידהרשאית החברה להגיש את הערבות הבנקאכאמור לעיל, זכייה במכרז ה הוטלב 12.8

 כל הפסד שיגרם לה בגין כך.  המכרז למי שייקבע על ידה והמשתתף יפצה את החברה על  למסור את ביצוע

 

 שמירת זכויות .13

 

לפי לפרקי ביצוע שונים  אוו/ יםהחברה תהא רשאית לפצל את העבודה, ולמסרה לביצוע למספר מציע 13.1

 . הבלעדי שיקול דעתה

 

הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף לא לאחד את  רת לעצמההחברה שומ 13.2

כן תהא  לופין להקטין או להגדיל את הכמויות לביצוע המפורטות בכתב הכמויות.מהמציעים, ולח

 ות, לפי שיקול דעתה.החברה רשאית לקבוע את השלבים של ביצוע העבוד

 

הכל לפי , ממנה העבודה או חלקאת כל , ולבצע חלק ממנהלקבל את ההצעה כולה או רשאית החברה  13.3

לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל  ה לא יהיה זכאיהזוכ, ושיקול דעתה הבלעדי של החברה

 .כך

 

 . ואין בהן כדי לחייב את החברהבד, מדן בלוהכמויות המצוינות במסמכי המכרז הן לצורך א 13.4

 



 

_____________ע: __חתימה וחותמת המצי  

11 
לעיל, לא תהווה החלטתה זו עילה  13.3ו/או  13.2ו/או   13.1סעיפים החליטה החברה כאמור ב 13.5

 .הקבלןו/או לתביעת פיצוי מצד ם במחירים המוצעילשינוי 

  

רים מהמחי החברה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שתהיה נמוכה בצורה משמעותית 13.6

 ., על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברהנקובים במחירוןה

 

 .יבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיארה מתחיאין החב 13.7

 

ר, החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, מבלי לפגוע באמו 13.8

 . של כךו/או תביעה כנגד החברה ב, ולמציעים לא תהא טענה לרבות לאחר הגשת הצעות

 

שביעות לעבודות שלא בעבר , בין השאר, אם ביצעו עבורה יםשל מציע החברה רשאית לדחות הצעות 13.9

 .שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתהרצונה, או שנוכחה לדעת 

 

בתקנה מידה שנקבעו , תשקול החברה, בין היתר, את אמות ההזוכה מסגרת שיקוליה לבחירת הקבלןב 13.10

לנסיונו של הקבלן, מיומנותו, כח ר שובכל הקלרבות , 1993-תקנות חובת המכרזים, התשנ"גל22

כן את עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים ונותו, אמיהאדם והציוד העומד לרשותו, מצבו הכלכלי, 

 על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.במסמכי המכרז, 

 

 .ורות לחברהסמכי המכרז שמכל הזכויות במ 13.11 

ת והגשת הצעה המכרז אלא לצורך הכנבמסמכי  כל שימושהמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות 

, הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו חברהשל ה המסמכי המכרז הם רכוש במכרז זה.

עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בין אם יגיש את  חברהוהגשתה בלבד ועליו להחזירם ל

עתיקם או לצלמם או ן המציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להיההצעה ובין אם לא יגיש. א

 .להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת

 

 שנדרש אחר פרט או מסמך וכל סיונוינ, המציע בכישורי להתחשב תרשאי תהא החברה הזוכה בקביעת    13.12

 כל מהוראות או המכרז מהוראות עלגרו מבלי. והוראותיו המכרז תנאי פי על למלא או/ו להציג המציע

 סיונהינ סמך על גם, זה מכרז נשוא העבודות לביצוע המציע של כושרו את לבחון חברהה כתמוסמ, דין

 סוג מכל טענה או/ו דרישה וא/ו תביעה כל למשתתפים תהיה לא, כאמורה החברה החליט. עמו הקודם

 .שהוא

 

 הסתייגות .14

 

של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי המכרז. כל אין להכניס כל שינוי, בין בדרך 

מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל 

. לחילופין, החברה תהא או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה יוואהמסמכים ובין במכתב ל

המוחלט של הבלעדי והכל לפי שיקול דעתה  -תעלם מן השינוי ו/או ההסתייגות, כאילו לא נערכו רשאית לה

 החברה.

 

 מחירים  .15
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ות ל את כל העבודוכלתההצעה של המציע  כל  ההוצאותואת  ו/או הציוד החומריםאת כל  ,בשלמותן

שיידרשו לשם ביצוע העבודות,  ,"ביווכ וציוד אחסון נסיעות, ,, הובלותהיטליםפחת, , מסיםלרבות  והרווח,

 .במסמכי המכרז אחרת במפורש  צוין כן אלא אם

 

 הוצאות .16

 

א ין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, יחולו על המשתתף ולכל ההוצאות, מכל מ 

 יוחזרו לו מכל סיבה שהיא. 

 

 

 ברהעבודות והרחבת שטחי פעילותה של החהגדלת כמות  .17

 

 (ת המקומית לודכיום את הרשו יםפעילותה של החברה )אשר כולל שטחימובהר בזאת, כי ישנה אפשרות כי  

ב אחר ו/או בעתיד לכלול רשויות מקומיות נוספות, בדרך של מיזוג של החברה עם תאגיד מים וביו ויורחב

 בדרך אחרת כלשהי.    ת ו/או בדרך של הקמת חברת בבדרך של צירוף רשויות מקומיות נוספות לחברה ו/או 

 

וכה לבצע את , לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, לדרוש מן הקבלן הזאך לא חייבת החברה תהא רשאית

, וזאת ללא כאמור לעילברה, שיתווספו לח פעילותגם בשטחי ה , או חלקן,העבודות נשוא מסמכי המכרז

ראות מסמכי המכרז, , ובהתאם להוה במכרז זהעל ידי הקבלן הזוכ ותשלום נוסף, בתמורה למחירים שהוצע

 .  יביםבשינויים המחו

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,   

 

 מ"מי לוד בע   
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 יע: ______________מספר מצ

 )ימולא ע"י החברה( 
 1 טופס

 
 לכבוד

 מ"מי לוד בע
 18ל סילבר אבא הילרח' 
 לוד

 
 ג.א.נ.,

 
 02/2019פומבי מס' הצעת משתתף למכרז  הנדון: 

 שפכים סניטאריים, שפכי תעשייה ומיםיגום ובדיקות מעבדה של עבודות דל
 

 

עבודות דיגום ובדיקות מעבדה ל 02/2019 מס' את כל מסמכי מכרזאנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה 

מסמכי בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד מ ,, שפכי תעשייה ומיםשפכים סניטארייםשל 

 המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 
ת עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם מעת נו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבוא .1

כולם יחד להוות את החוזה  "(, והעתידים" או "מסמכי המכרזמסמכי ההצעה" -לעת בכתב )הנקראים ביחד 

 .רזלביצוע העבודות נשוא המכ

 

ננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז, כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות ה .2

)להלן: המכרז  נשוא עבודותהוביצועה ידועים ומוכרים לנו, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע העבודה 

ת של אי הבנה או אי ידיעה של וסות על טענ"(. כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוסהעבודות"

 מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו. 

 

כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  נו מצהירים בזהא .3

י וברמה גבוהה, וכן כי נשוא המכרז באופן מקצועעבודות והיכולת לביצוע ה ןברשותנו הידע, הניסיוהמכרז, 

דם הדרושים נמצאים ברשותנו כל הציוד, הכלים המתאימים לביצוע העבודה מבחינת האיכות, ההספק וכוח הא

 .שזמנים שיידרנשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח ה העבודותלביצוע 

 

יותינו על פי מסמכי המכרז במהימנות הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבו .4

להעביר כל מידע שברשותנו  ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי איננו רשאים

 בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה. כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות

 

בסך כמפורט המכרז,  המפורטות במסמכייבים לבצע את העבודות ננו מתחיהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .5

והננו מקבלים  ,חוזה ההתקשרות במסגרתוין השאר,  , כולל, במכרזהוראות מסמכי הבהתאם ל, למכרזבהצעתנו 

 ורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש. על עצמנו לסיים את העבודות האמ
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ו תזכה לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז בהתאם לתנאים המפורטים אנו מתחייבים, ככל שהצעתנ .6

( ולהפקיד אישור ביטוחי הקבלן( ולרבות בנספח ב' )טוחי הקבלןבי) 15במסמך ב' )חוזה ההתקשרות( בסעיף 

יא טוח, כאמור, חתום כדין על ידי מבטחינו. בכפוף להוראתכם בכתב, הננו מתחייבים להמצבידיכם את נספח הבי

ידיעת מבטחינו את הוראות ל באנוהלכם, בין היתר, גם העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות. הננו מצהירים כי 

ההתקשרות,  וח הנכללות במכרז ובחוזה ההתקשרות ואת מהות העבודות והשירותים לפי המכרז וחוזההביט

 תיבחר בו במקרה. ידכם על יםהנדרשבמלואן וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל הביטוחים 

מבלי לגרוע מזכותכם ו המכרז במסמכי כמפורט ביטוחים לעניין דרישותיכם במלוא נעמוד הזוכה כהצעה הצעתנו

ביצוע ו רשאים  למנוע מאתנו את מועד תחילת אנו מסכימים כי  תהי –אם לא נפעל כאמור לעיל  .לכל סעד אחר

 . כלפינו כמי שהפר את החוזה מתן השירותים ו/או לפעולהעבודות ו/או 

 

לחייב אתכם ו/או כדי ננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי ה .7

י תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים כ

ו לבניכם. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינ

היו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שת

 צו התחלת עבודה. ועד למועד מתן

 

 4ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה של  צעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקוןה .8

, חודשים)ארבעה(  4זמן נוסף של חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה. תוקף ההצעה יוארך לפרק ( ארבעה)

במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאתנו  פני פקיעת ההצעה.ימים ל 10עפ"י דרישת החברה בהודעה מוקדמת בכתב 

 את הארכת תוקף הערבות בהתאם. 

 

יהיו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, חוזה , שורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלהייד עם קבלת אמ .9

 ותנו.המחייב א

 

בידיכם ערבות ולהפקיד כך,  ם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם, במועד שיקבע על ידכם לשםא

מסמכי החוזה )עותק מקור( בנוסח הנדרש בבטח , את אשור המבנקאית לביצוע החוזה, כנדרש במסמכי המכרז

מסמכי   רישתכם, וכמו כן לחתום עלואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז ועל פי ד

 החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז .

 

לת עבודה ים כי אם הצעתנו תתקבל, נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצו התחתחייבמ אנו .10

י אנו , וכן הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן בהתראה קצרה ביותר ומצהירים ככםשיינתן על יד

 רבית. בבצוע העבודות בהתאם ובמהירות המנהיה ערוכים להתחיל 

 

 .מכרז(במסמכי ה 2 טופס)בנוסח שצורף כ מסמכי המכרזערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש ב מצורפת בזאת .11

 

הי נו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או אם נחזור בנו בדרך כלשא .12

הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום הערבות 

התחייבויותינו ו/או בשל הפרת חוזה ו/או במהלך  מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת

 ניהול המכרז.
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נו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את אום עם מציעים אחרים ואנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיא .13

 עד למועד קבלת הודעת החברה על הזוכה במכרז. גלוי פרטי הצעתנו לאחרים

 

 

 

המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה  אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי .14

 .נו את הצעתנוידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביסס

 

 'זנספח  ,"מחירון"על גבי כי המכרז, , בהתאם להוראות מסממכרז זהל הכספיתבזאת את הצעתנו אנו מגישים  .15

 .'במסמך ל

 

 או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז. /להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו .16

 

, תשקול החברה, בין הזוכה ת הקבלןאנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחיר .17

כן את עמידתו של הקבלן ו, 1993-חובת המכרזים, התשנ"גתקנות ל 22בתקנה היתר, את אמות המידה שנקבעו 

 על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במסמכי המכרזבתנאים הנדרשים 

 

הקבלן הזוכה  ןחלט, לדרוש מ, לפי שיקול דעתה המלא והמואך לא חייבת החברה תהא רשאיתאנו מאשרים, כי  .18

שיתווספו לחברה, כאמור לעיל, ו/או  פעילותחי הגם בשט , או חלקן,לבצע את העבודות נשוא מסמכי המכרז

תחומה במועד פרסום המכרז, וזאת ללא תשלום נוסף, בתמורה למחירים בשטחי רשויות נוספות שכבר כלולות ב

 בים.  אות מסמכי המכרז, בשינויים המחויהורשהוצע על ידי הקבלן הזוכה במכרז זה, ובהתאם ל

 

המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה, וכי אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר  .19

 בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. אנו זכאים לחתום

     

 בכבוד רב,

 

_____________                       _____________________ 

 *   )                                                      תאריך                                                                                הקבלן

 (הקבלןחתימת מורשי חתימה וחותמת 

 

        )באותיות דפוס( שם הקבלן

        שמות מורשי החתימה 

       (נא לפרט-אישיות משפטית )חברה/שותפות/אחר

          כתובת

          מס' טלפון

          מס' פקס

          מספר עוסק מורשה 

          מס' רישום ברשם הקבלנים
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 עו"דאישור 
 

 
מס' מזהה _____________ _ עו"ד של _______אני הח"מ ______________________

 -ה"ה _______________________________ וות ת/מאשר בזה כי חתימ"( התאגיד)להלן: "______________

לכל דבר התאגיד , מחייבות את התאגידבצירוף חותמת  צעה זו,, אשר חתמו על ה_______________________

 ועניין.

 
 

לומר את  ו/הםכי עלי ו/הםולאחר שהזהרתיה"ה הנ"ל, בפני  ו/יעהופ______________ אני מאשר בזה כי ביום 

ליה ע ם/ווחת ו/םאת נכונות הצהרת ו/לעונשים הקבועים בחוק, אישר ים/צפוי ו/האיכן  ו/העשיהאמת וכי אם לא 

 .בפני

 
 

___________________ _______________________ 
 חתימת עו"ד              תאריך  

 ' רשיון()חתימה+חותמת+מס 
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 2 טופס

 
 לתנאי המכרז 7נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 

 
 

 ודלכב
 מ"מי לוד בע

 18אבא הילל סילבר רח' 
 לוד

 
 _ערבות בנקאית מספר __________הנדון: 

 
 

"( אנו המבקשים____________________________ מס' מזהה ______________ )להלן: "על פי בקשת 
תפותם בקשר עם השת זאת ש"ח(, עשרת אלפים)במילים: ₪  10,000לסך כל סכום עד  קכם לסילוערבים בזה כלפי

 .רשת , שפכי תעשייה ומישפכים סניטארייםלעבודות דיגום ובדיקות מעבדה של   02/2019במכרז פומבי מס' 
 

ם הראשונה בכתב ימים מיום קבלת דרישתכ 14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את  שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך

כל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או ב
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
מהן  רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחתאתם תהיו 

 הנ"ל.מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 
 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 לל.ועד בכ 06.07.2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה. 06.07.2019דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 בטלה ומבוטלת.ערבותנו זו  06.07.2019לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 יליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.פקסימדרישה ב
   
 
 
 
 בכבוד רב,  

 
 _בנק ________
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   3טופס 
 
 

 לכבוד
 מ"מי לוד בע

 18רח' אבא הילל סילבר 
 לוד

 
 ג.א.נ.,

 
 תצהיר בדבר בעלות דוגמים אוטומטיים הנדון: 

 
__ מרח' _________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי _____אני הח"מ _________

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים
 

"(, אני מכהן כ________________ בחברה, ואני מוסמך החברהלן: "ני נציג ___________________ )להא
 את המפורט להלן. חברה,להצהיר מטעם ה

 
או  ל אחדאיסוף מנות דיגום רבות אל תוך מיכדוגמים אוטומטיים ל"דיגום מורכב" ) 5לפחות החברה בבעלות  .1

 .בקבוקים 12-24לקרוסלה של 

 ם:להלן הפירוט הנדרש ביחס לדוגמים האוטומטיי .2

 
 מספר הקטלוג שנת הייצור סוג הדוגם

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 
 ו"דשור עאי

 
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי שברח' 

___ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. _________________/המוכר לי __________________
אם לא יעשה כן, אישר בחוק ית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים איש

 נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
 
 

 _חותמת __________________   עו"ד ____________________
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 4 טופס
 

 
 מספר מציע: ______________

 )ימולא ע"י החברה(                      

 
 לכבוד

 מ"מי לוד בע
 18אבא הילל סילבר רח' 
 לוד

 
 ג.א.נ.,

 
 )שם המשתתף במכרז(______________  ן:הנדו

 
 

 (, הנני לאשר בזאת כדלקמן:"הקבלן"שבנדון )להלן:  הקבלןכעורך דינו של 
 

 :הקבלןשמו המלא של  .1

 

 :הקבלןשל  מס' עוסק מורשה/מס' ההתאגדות .2
 

 :הקבלן )אם ישנם(ות של שמות בעלי המני .3

 

 :אצל הקבלןשמות המנהלים  .4
 

 :הקבלןת את מחייבשמות האנשים אשר חתימתם  .5

 

 :הקבלןהרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את  .6
 

נשוא המכרז ביצוע העבודות , וכן מ"לוד בעמי אשר פורסם על ידי  02/2019 הגשת הצעה למכרז מס' .7
, הקבלן, בהתאם למסמכי האגד של הקבלןסמכויות  וההתקשרות בחוזה לביצוען הינן במסגרת

 כל דין. על פיהינו צד להם, ו שהקבלןלהסכמים 
 
 
 
 

___________________________  ______________________ 
 ________, עו"ד______     תאריך 

 _______מ.ר. __
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 5טופס 

 תצהיר

 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 
________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי _____אני הח"מ ________________ מרח' ____

 לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 
 
אני מכהן כ________________ במשתתף, ואני  "(,המשתתףאני נציג ___________________ )להלן: " .1

 ת המפורט להלן.תף, אמוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם המשת
 
קאות גופים ב)א( לחוק עס2עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  .2

רשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי "(( לא הוחוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976-ציבוריים, התשל"ו
חוק )להלן: " 1991-ן והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אא כדיעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה של

 "(. חוק שכר מינימום" )להלן: 1987-"( או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"זעובדים זרים
 
ב)א( לחוק 2תף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף לחילופין, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשת .3

ק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר ו בפסעסקאות גופים ציבוריים( הורשע
 הרשעה האחרונה. מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ה

 
"חוק  –)להלן  1998-אנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות ל 9כמו כן אני מצהיר, כי הוראות סעיף  .4

 9אנשים עם מוגבלות, לא חלות על המשתתף. לחילופין, ככל שהוראות סעיף ולם לשוויון זכויות"(, בדבר ייצוג ה
 י שהנני מצהיר כי הוא מקיים אותן, בין היתר כמפורט להלן:הר –לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף 

עובדים לפחות, המשתתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  100אם המשתתף מעסיק  •
לשם  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  רותיםוהשי

 שומן;קבלת הנחיות בקשר ליי

ים החברתיים כאמור אם המשתתף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירות •
צהיר בזאת, כי פנה כנדרש ממנו, תתף מלעיל, ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל, המש

 יישומן;לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ל 9ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

שרד העבודה הרווחה המשתתף מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של מ •
 תהיה.ימים ממועד ההתקשרות, ככל ש 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 
לא יועסקו על ידי המשתתף , לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין  .5

משנה או כל גורם אחר עמו  במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי המשתתף  ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן
 אתקשר.

 
להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי הסכם  ניגודידוע למשתתף , כי העסקת עובדים זרים ב .6

 ההתקשרות, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 
 
 בתצהיר זה: .7

ומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונ 7.1
שראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום וד בישברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעב

-ני חקיקה(, תשנ"הההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקו
1994. 

 
 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: 7.2

רות לאותו תת שיהוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי ל 7.2.1    
 תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.

 שוהה בישראל כדין. 7.2.2 
 שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.בכל תקופת  7.2.3 

ותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים השכר בעד עיסוקו בתחום מומחי 7.2.4
 , כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה.שכיר הממוצע במשק למשרת

 
_________________________ 

 חתימה
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 אישור עו"ד

 
 
 

ום ____________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי שברח' הנני מאשר בזה כי בי
ר לי ________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. _________________/המוכ_____________

אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר 
יב מטעם המשתתף ות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. הריני לאשר כי _______________ מוסמך להצהיר ולהתחינכונ

 ______________________כאמור לעיל.
 

 חותמת ___________________   ___עו"ד _________________
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 6טופס  
 
 

 לכבוד
 מ"מי לוד בע

 
 

 ג.א.נ.,
 

 
  עבודות ביצוע על אישור :הנדון

 
 
 

 :אישורנו להלן "(מציעה: "להלן________________ ) צ.ח/פ.ח___ _____________ מציעה בקשת לפי
 
 
 

 :הינו כמפורט להלן אנליזות )במצטבר(הו דיגומיםהמספר דיגומי שטח ואנליזות.  עבורנו ביצע מציעה כי, לאשר הרינו

 

 __________:___2016בשנת 

 ____:_________2017בשנת 

 :_____________2018בשנת 

 

 
 

 :_______________________תאגיד מים וביוב/יתמועצה אזור שם
 
 

 
       __________________     ___________________ 

 הטופס ממלא ותפקיד שם      תאריך
 
 
 

               ________________________                                                  _________________ 
 המזמין               חותמת       הממליץ אצל הקשר איש של טלפון 'מס               

 
 

 
 
 
 

 . במצטבר בשנה הרלוונטיתוהאנליזות ן את מספר הדיגומים לציי *יש
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 7טופס 
 

 
ביוב –פרמטרים לדיגום  מס"ד  

 שיטת
 אנליזה

 הכרה** הסמכה *

    (pHערך הגבה ) 1

    טמפרטורה 2
    מוליכות חשמלית 3
    עכירות 4
    TSS (º105)כלל מוצקים מרחפים  5

    TS (º105)כלל מוצקים  6

    TDSכלל מוצקים מומסים  7

    VSSמוצקים מרחפים נדיפים  8

    (BOCצח"ב ) 9

    (CODכ )צח" 10

11 TOC    
    שמנים ושומנים 12
    שמן מינראלי 13
    שומנים ניתנים להפרדה 14
    נקן אמוניאק ליח 15
    (TKNחנקן קיילדל ) 16
    חנקן כללי 17
    ניטראט 18
    ניטרית 19
    זרחן כללי 20
    VOCסריקה כמותית של  21

    SVOCשל סריקה כמותית  22

23 MTBE    

24 BTEX    

    DOXפחמימנים הלוגניים מומסים  25

    (MBASדטרגנט אניוני ) 26
    נט ניוניונידטרג 27
    סולפיד מומס 28
    סולפאט 29
    פנול 30
    קרזולים 31
    פוליפ נולים 32
    ציאניד 33
    כלוריד 34
    כלור חופשי 35
    פלואור 36
    נתרן 37
    בורון 38
    כרום שש ערכי 39
    כרום שלוש ערכי 40

41 

כסף,  סריקת מתכות כללית הכוללת: ארסן,
כספית, כרום, ניקל, סלניום, עופרת, קדמיום, 

מוליבדן, יום, אבץ, נחושת, מנגן, אלומינ
וונדיום, בריליום, קובלט, ליתיום, בדיל, 

 בורון, נתרן זרחן,

   

    AAכספית בשיטת  42

    (FTIRשמנים כלליים ) 43

    (FTIRשמן מינראלי ) 44

 או לא קיימת ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.לציין בעמוד זו אם קיימת  –הסמכה  *
  ם קיימת או לא קיימת הכרה של משרד הבריאות.זו א לציין בעמוד –הכרה  **
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מי רשת –פרמטרים לדיגום  מס"ד  
 שיטת
 אנליזה

 הכרה** הסמכה *

    כלור חופשי 1
    עכירות 2
    פלואוריד 3

ת, מנגן, סריקת מתכות: ברזל, נחושת, עופר 4
 אבץ, נתרן

   

    (pHערך הגבה ) 5
    קוליפורמים 6
    (THMם )טריהלומתני 7
    סולפאט )גופרה( 8
    כלוריד 9

 לציין בעמוד זו אם קיימת או לא קיימת ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. –הסמכה  *
  משרד הבריאות. לציין בעמוד זו אם קיימת או לא קיימת הכרה של –הכרה  **

 
 

 


