
 docx 1.לרכישת חממה 35-15מכרז מס' 

 ס"דב

 עיריית בית שמש
 35/15מכרז פומבי  מספר 

 לימודיתה ובניית חממה חקלאית אספק
 

 לימודית חממה חקלאיתת ה ובנייעיריית  בית שמש מזמינה בזאת לקבל הצעות מחיר עבור אספק

 כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

 

בית שמש  בית שמש 4דרך רבין את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי סמנכ"ל העירייה ברחוב 

 )שלא יוחזרו(. ₪ 750תמורת 

 

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור במסירה ידנית במשרדו של סמנכ"ל העירייה )לא לשלוח 

 35/15"מכרז פומבי מספר  בדואר( בעיריית בית שמש, בכתובת הנ"ל במעטפה סגורה נושאת ציון

בצהריים. הצעות אשר תשלחנה  12:00בשעה  23/6/15" בלבד עד ליום אספקה ובניית חממה

 לא תתקבלנה. -בדואר ו/או תתקבלנה במזכירות העירייה לאחר המועד הנ"ל

 

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

 02-9909807 טלפון לבירורים:

 

 

 

 משה אבוטבול        

 ראש העירייה        

 

 

 

 

 

 

 

            

     

 

 

 

 

 

 

 46026מכרז פומבי  מספר 



 docx 2.לרכישת חממה 35-15מכרז מס' 

 לימודיתאספקה ובניית חממה חקלאית                                                       

 :בואמ

 

 :כלליא/ 

1.  

 מסמכי המכרז כוללים: 1.1

 הוראות למשתתפים ונוסח ערבות מכרז: 1.1.1  

 הצעת משתתף: 1.1.2  

 נוסח ההסכם לרבות נספחיו שהינם: 1.1.3  

 מפרט טכני: -נספח א(   

 :למכרזנוסח כתב ערבות  -נספח ב(   

                        -הצהרה בדבר חוק עסקאות עם גופים ציבוריים התשל"ו –נספח ג( 

1976. 

 הצהרת המציע -נספח ד(

    

נמצאים כל מסמכי העירייה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו    1.2  

המכרז המנויים לעיל והוא קראם, הבין את תוכנם ומתחייב לספק את הציוד 

נשוא המכרז על פי תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כהצעה הזוכה 

 במכרז.

 

ים העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונ .2

במכרז. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו,  בכתב, 

 לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.

 

 :הבהרת מסמכי המכרז/   ב

 

כל שאלה ו/או  ה. יש להפנות אלימירב צדוקיא הגב' למכרז זה ה תהעירייה האחראי תנציג .3

בבירור בכתב בלבד, בדואר או בפקס. השאלות והתשובות ירוכזו ויועברו לידיעת כל רוכשי  

 4דרך רבין או לכתובת  15329923033שאלות הבהרה יש להגיש בכתב לפקס מס' מכרז זה. 

לא תתקבלנה   .17/6/15 לא יאוחר מיום( merav.zadok2@gmail.com: דוא"לבית שמש )

 שאלות מעבר למועד הנ"ל או מועד אחר אשר עליו תודיע העירייה.

 

על כל סתירות, שגיאות, חוסר בהירות או אי  למכרז המציע נדרש להודיע בכתב לאחראי .4

התאמות, שמצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או 

 ן כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.יפרט או עני

 

  אלא אם  העירייהעל תשובות שנתנו על ידי מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך   .5

 התשובות נתנו לו בכתב, כאמור בסעיף זה, והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.
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 תנאי סף להשתתפות במכרזג/ 

 

רשאים לגשת למכרז זה ספקים, שהינם עוסק מורשה או חברה בע"מ, העומדים בכל התנאים  .6

 ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידותם בתנאים אלה: הבאים

ניסיון מוכח בהקמת חממות חקלאיות ממוחשבות. על המשתתף המשתתף הינו בעל  6.1 

 חממות ממוחשבות בשלוש השנים האחרונות. 5להגיש אישורים על כך שבנה לפחות 

 

ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז, ואשר רשאים להשתתף במכרז  .7

לעיל, ואשר יצרפו להצעתם, בעת הגשתה, את כל  6מתקיימים בהם התנאים כמפורט בסעיף 

 המסמכים להלן:

 
החתימה מטעם המציע, לפיה לא הוגש כנגדו ו/או  הצהרה, חתומה על ידי מורשי    א.         

כנגד מי ממנהליו ו/או כנגד מי ממורשי החתימה שלו, למיטב ידיעתו, כל כתב 

אישום לבית משפט או לבית דין בגין עבירה שיש עימה קלון. כן תכלול ההצהרה 

התחייבות לפיה יודיע המציע בכתב לראש העיר מיד עם היוודע לו הדבר, על כל 

 אישום אשר יוגש ו/או עלול להיות מוגש כאמור. כתב

 

בנוסף יצרף המציע להצעתו תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו, בדבר קיום  ב. 

חובותיו בעניין זכויות העובדים, על פי חוקי העבודה ועל פי צווי ההרחבה 

ל וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף. בתצהיר יפורטו ההרשעות בדין פלילי ש

המציע, בעלי שליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, במידה והיו 

כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה 

במשרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות מהמועד 

האכיפה במשרד האחרון להגשת ההצעה. המציע יצרף אישור של מינהל ההסדרה ו

 התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם.

 

אם המציע או מי בעלי השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(  (1)  

( הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת או 1981 -התשמ"א 

 יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה תיפסל ההצעה על הסף. 

 

ם המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה א (2)  

קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה  2 -במשרד התמ"ת ב 

בשלוש השנים האחרונות, תיפסל הצעתו על הסף. מובהר בזאת כי מספר 

 קנסות בגין אותה עבירה ייספרו כקנסות שונים.

  

שלגביו או לגבי בעלי השליטה בו קיימת חוות דעת שלילית הצעה של מציע  (3)  

בכתב או דוח ביקורת של אחד ממשרדי הממשלה או רשות מקומית, איתם 

התקשר המציע בהסכם התקשרות במהלך שלוש השנים האחרונות, שעניינם 
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זכויות העובדים שהועסקו על ידו בהתקשרות עם משרדי הממשלה או 

   ירייה לפסול את ההצעה.רשויות מקומיות, רשאית הע

 

הצהרה, חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיה למיטב ידיעתו, לא  ג.   

   הורשעו המציע ו/או מי ממנהליו, בכל עבירה אשר יש עימה קלון.

 

אישור מפקיד שומה כי המציע מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום שעליו לנהל על פי      ד.  

 .1976 –חוק מס ערך מוסף, התשל"ו פקודת מס הכנסה ו

 

 אישור שנתי בתוקף לעוסק מורשה ממנהל המכס והבלו.     ה.          

 

 אישור מאגף המכס והבלו כי המציע מדווח למע"מ כדין.  ו.          

 

אישור עדכני של עורך דין או רואה חשבון המאמת את זהות מורשי החתימה בשמו       ז. 

 של המציע.

 

 העתק מאושר של מסמכי היסוד של המציע, במידה והמציע הינו  תאגיד. ח.          

 

ם של טיוטת ההסכם על כל נספחיו המצורפת לדף הזמנת מיחתו שני העתקים ט.          

 הצעות זה.

חתום בכל עמוד על ידי מורשי החתימה של המציע  וטיוטת ההסכם יהי יהעתק   

 בצירוף חותמת המציע.

 

ערבות בנקאית בלתי מסוייגת )אוטונומית( לטובת עיריית בית שמש )להלן:   י. 

ותהיה  1/10/15ש"ח. הערבות תהיה בתוקף עד ליום  10,000"הערבות"( בסך של 

ימים ממועד הדרישה,  10בלתי מותנית, בלתי מוגבלת וניתנת למימוש בכל עת עד 

ירייה. הערבות תיועד ללא כל צורך לבסס את הדרישה לחלוט הערבות מצד הע

להבטחת קיום ההצעה וקיום תנאי המכרז. למען הסר ספק, יודגש כי לא תתקבל 

הערבות תהיה ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת עסק. 

 (/בכמצורף בנספח 

 

מובהר בזאת כי העירייה תקבל גם נוסח ערבות אחר- ובלבד שמדובר בערבות   

מותנית- וכן תוקף הערבות- אופן מימושה וסכום הערבות יעמדו אוטונומית בלתי 

 בדרישות המפורטות לעיל/

 

                   

ערבות מציע אשר לא יזכה במרכז, תשוגר אליו חזרה בדואר רשום בהקדם לאחר   

 סיום הליכי המכרז, לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.

                   



 docx 5.לרכישת חממה 35-15מכרז מס' 

יזכה במכרז תישאר בידי העירייה, עד להפקדת ערבות ביצוע  ערבות מציע אשר   

חדשה כמפורט בטיוטת ההסכם ובנספח. גזבר העירייה יהיה רשאי על פי שיקול 

דעתו הבלעדי והמוחלט, לדרוש את הארכת תוקף הערבות של המציע הזוכה 

 לתקופות נוספות בהתאם לצורך.

 

 עוסק מורשה בתחום אספקת הציוד נשוא המכרז אישור כי המציע הוא תאגיד או     יא.       

 .ואישורים על ניסיון נדרש

  

 קבלה בגין מלוא התשלום עבור רכישת המכרז.    יב.         

 

אישור רו"ח או פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  יג. 

, 1976 –התשל"ו ופים ציבוריים )אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חבות מס( ג

 ורישומו של המציע כעוסק מורשה לצרכי מע"מ.

 

 למכרז.טופס הצעה  .יד 

 

החתימה על מסמכי המכרז והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף, כי קרא את  .8

מסמכי המכרז כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות וכי הוא מסכים לתנאים 

 בהם.המופיעים 

 

 להצעת המשתתף תצורף הצהרה אודות קרבה לנבחרי ו/או עובדי העירייה.  .9

 

 על המשתתף לחתום על כל עמוד מעמודי מסמכי המכרז, לרבות חוזה ההתקשרות ובאם     .10

 החתימה בשמו. מדובר בתאגיד כי אז יחתום בחותמתו ובחתימת מורשי

 

 אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי המכרז, ו/או כל שינוי ו/או תוספת שיעשו  .11

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 

 ד/ עיקרי ההתקשרות

 

, הכל בכפוף עליו תורה העירייה באתר לימודיתחממה לעירייה ויבנה הזוכה יספק  .12

 להוראות ההסכם. 

 

  

 ה/ הצעת המשתתף ואופן הגשתה             
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מחיר  והאומדן שהינ ההצעה למכרז זה הינה בדרך של מתן הנחה בלבד למחיר /13

  כולל/ מקסימום/ על הקבלן ליתן אחוז הנחה

 

 מובהר כי הצעה המהווה תוספת למחירי מקסימום תביא לפסילת ההצעה.  .14

 

הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף החל  .15

 חודשים מהמועד הקבוע להגשת ההצעות למכרז. 3ועד תום ממועד הגשתה 

 

ינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת יוקנ העירייהמסמכי המכרז הינם רכושה של  .16

מקבל מסמכי המכרז לא  עפ"י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת. לעירייההגשת הצעות 

 עיריית בית שמש.למטרת הגשת הצעתו ל יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא

 

במידה ולא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים לעיל כולם או חלקם, תהא  .17

רשאית להתקשר עם מציע אחר עפ"י ההסכם וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.  עירייהה

עם  עירייהי עקב התקשרותה של הלזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצו

 מציע אחר במקומו.

 

כנגד הזוכה עירייה אין באמור בסעיף לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה .18

 עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

 

 3407026ליום וזאת עד  3, קומה 4את ההצעה יש להגיש למזכירות העירייה, דרך רבין  .19

 הצעות שתגענה לאחר מועד זה לא תילקחנה בחשבון.  /23:11בשעה 

 
 

 :עירייההחלטות הו/  

 

מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה  שהיא, והיא תהיה  עירייהאין ה .20

רשאית להתחשב בשיקוליה לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע 

את השירות הנדרש ברמה מעולה. ההחלטה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

 ר עליה. , מבלי שתהא למציע כל זכות או רשות לערעעירייהה

 

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  .21    

מהות ההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות אחרות שיוגשו על 

 ידי המשתתפים במכרז.

 

ת הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או יותר, וכן שומרת לעצמה א עירייהה .22

 ל לפי ראות עיניה.ולהתקשר למציע מסוים רק בחלק מן נשוא מכרז זה, הכ
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להציע רשאית שלא לקבל אף אחת מההצעות שהוגשו, ולבטל את הבקשה  העירייה .23

חדשה להציע הצעות, או להתקשר אם  הצעות, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפרסם הזמנה

 צד שלישי כלשהו לביצוע מכרז זה כפי שתמצא לנכון. 

 

עירייה. העירייה תהא רשאית בחירת ההצעה הזוכה תיעשה על ידי וועדת המכרזים של ה .24

לשאת ולתת עם הזוכה לשיפור הצעתו, והחוזה שייחתם יהא תוצאת המשא ומתן 

 כמת על הצדדים.המוס

 בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה. עירייההמציע מסכים מראש להחלטת ה .25

 

 חתימה על נוסח ההסכם והשבת ערבות המכרז

 

יהיה זכאי להשבת ערבות  -משתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא זכה במכרז .26

 המכרז שצורפה להצעתו. 

 

 המציע שהצעתו תיקבע כזוכה במכרז על פי החלטת העירייה, יידרש:  .27   

 

הצעתו במכרז, על לחתום, תוך עשרה ימים מקבלת הודעת העירייה בדבר זכיית      א.          

ההסכם לביצוע העבודה, ולהמציא את כל המסמכים אשר יידרשו ממנו לצורך 

 החתימה על ההסכם וביצועו.

 

להפקיד ערבות בנקאית )בלתי מסוייגת( לפקודת העירייה כמפורט בהסכם, וזאת      ב.          

יעות לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו על פי ההסכם. עם קבלת ערבות זו לשב

 לעיל. 6רצונו המלאה של גזבר העירייה, תוחזר ערבות המכרז הנזכרת בסעיף 

 

לחתום על תצהיר אי קיום ניגוד עניינים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד  ג. 

)חוזר המנכ"ל מפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים( וכן  2/2011הפנים מס' 

יות שלו, לרבות המשרד או למסור פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרו

התאגיד בו הוא מועסק, אל מול גורמי הרשות המקומית, נבחרי הרשות המקומית 

או עובדיה, הועדה המקומית לתכנון ובניה או תאגיד מקומי, לצורך בדיקת ניגוד 

עניינים, וכן לפרט ולציין כל ענין אחר אשר יכול להוות או להקים חשש לניגוד 

ר כי בהתאם לנוהל זה כפופה כל התקשרות לבדיקתו ואישורו עניינים כאמור. מובה

של יועמ"ש העירייה וכי במקרה של חשש לניגוד עניינים אותה לא ניתן לתקן 

 באמצעות הסדר ניגוד עניינים, תבוטל זכייתו של המשתתף במכרז.

 

יא ערבות לא חתם המציע הזוכה על ההסכם כאמור בס"ק א' לעיל ו/או לא המצ      ד.          

ביצוע כמפורט בס"ק ב' לעיל, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות המכרז 

לעיל ו/או למסור את ביצוע העבודות לאחר, וזאת מבלי לפגוע  6הנזכרת בסעיף 

 בכל זכות אחרת של העירייה על פי תנאי מכרז זה, על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
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הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהעירייה את האחריות לכל אירוע ו/או נזק שייגרמו,  המציע .28

הנובעים בדרך ישירה או עקיפה מקבלת שירותי המציע ו/או ממילוי או אי מילוי 

התחייבויותיו על פי טיוטת ההסכם ומסמך הצעה זה על כל נספחיהם. האמור לעיל יחול 

העירייה ומועסקיה, ו/או כל הפועלים מטעמה.  הן לגבי כל צד שלישי שהוא, והן לגבי

 האמור לעיל יחול לגבי כל נזק, ובכלל זה לגבי נזק גוף נזק נפשי ונזק רכוש.

 

כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של  .29

ל זכות של העירייה, הקבועים בטיוטת המציעים ובכלל זה של המציע הזוכה ו/או מכ

 ההסכם המצורפת למסמך זה על כל נספחיה ו/או בכל דין.

 

שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ובכלל זה יחזור בו מהצעתו מ .30

 תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב. 

 

 כללי

 

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י שינוי  .31

או תוספת בגוף מסמכי המכרז, או בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את 

העירייה ולא יהא להם תוקף מחייב כלפי העירייה. על אף האמור, העירייה תהיה רשאית, 

עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות 

 המשתתף מתנאי מהמכרז, ולפסול את הצעתו.

 

 בכבוד רב,                                                  

 
 אבוטבול, משה                                                                            

 ראש עיריית בית שמש                                                                            
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 נספח א(

 איפיון חממה לימודיתמפרט 
 

 פירוט החממה: 
 מ"ר. 60שטח החממה: 

 פירוט:
 מ'. 10מ' *  4.5 -שטח המבנה

 מ' 3.2 -גובה עמוד ראשי
 מ' 3.8 –גובה קודקוד 

 מ'. 4.5 –אגד דו שיפועי  חית
 מ' אורך  10 –חזית מרזב 
  מ' 4.5מ' * 2 –חדר צינון 

 'מ 3מ'  *  3 –ביתן כניסה 
 המבנה עשוי מפלדה מגלוונת  -

 מפרט החממה: 

 יישור , מצע מהודק והכנת השטח ע"י המזמין כולל יצירת השיפוע  .1

 יסודות ראשיים + ביניים  .2

  ) שמיטהחיפוי רצפת החממה ביריעה ) שנת  .3

 ).קונסטרוקציה בסיסית לכיסוי קשיח )מחוזקת .4

 הכנת מסגרות לקליטת ווילונות + דלתות ופתחי שחרור אויר   .5

  'בניית חדר צינון )מזרון לח(, מאוורר , משאבת סחרור הכול קומפ .6

 מ"מ   6כיסוי גג בפוליגל דו שכבתי   .7

חיפוי כל הקירות             –מ"מ קליר , חזיתות אגדים  6חיפוי דפנות בפוליגל דו שכבתי  .8

 חיפוי שמלה תחתונה תחת וילון + עליונה  –חזית מרזב 

 2גלגול חשמלי ) –מש , פרופילי נעילה אלומיניום קומפ'  50וילונות צד הכולל רשת חרקים  .9

 ( מנועים

 אספקה והתקנה של דלתות אלומיניום בחיפוי פוליגל דו שכבתי  .10

עשויים מסגרת אלומיניום + רשת אלומיניום ורגליים ממתכת שולחנות גידול בתוך החממה   .11

 מגולוונת.

 בקר טמפ' עם רגש להפעלת מערכת הצינון  .12

ברזים + מערפלים + טפטפות , צנרת , ברז גינה כולל צינור וגלגלת  8מערכת השקיה  .13

 מ' וכל האביזרים הנדרשים   15באורך 

 + ספק , השקיה ואקלים 32בקר גלילאו  .14

  ph/ecלחץ נמוך  .15

 מד קרינה , טמפ' ולחות בתא נושם  .16

 תוכנת תקשורת ואיסוף נתונים .17

18.  485L    מתאם תקשורת 

 הדרכה והפעלה  .19

 לוח חשמל להפעלת כל המערכות .20

 הזנת חשמל ומים ראשי עד למבנה ע"י המזמין.
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 נספח ב(

 
 לכבוד

 עיריית בית שמש
  5רחוב הרצל 

 בית שמש
 
 

 א,ג,נ:
 
 

_ערבות בנקאית       _ _ _ _ _ _ _ _ _  מספר
 
 
לפי בקשת___________________ מספר ת.ז./ח.פ./  .1

ח.צ._____________________)להלן:" הנערב"( אנו ערבים כלפיכם באופן בלתי חוזר 
בלבד( שתדרשו  ₪אלפי  עשרת )במילים: ₪ 10,000לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

 .לימודיתייה חממה לאספקה ובנ 35/15 מאת הנערב בקשר למכרז מספר 
 
סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה  .2

המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב 
, שהינו המדד הידוע 15/6/15, אשר פורסם ביום 2015מאי ההצמדה הינו מדד חודש 

 זו. במועד מתן ערבות 
 
אנו נשלם לכם, תוך עשרה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום  .3

הערבות האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן 
כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהקבלן, ובלבד שהסכום הכולל 

 הערבות.שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום 
 

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע  1/10/15ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .4
בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא 

 תיענה.
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5
 
 

                                                                         __________________________ 
 תאריך                                                                                              

 
 

_________________          ____________________       
                               כתובת הבנק                           שם הבנק               
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 נספח ג(
 תאריך: _________         לכבוד

 בית שמשעיריית 
 ,4דרך רבין מרח' 

 ::112- בית שמש
 

 א.ג.נ.,
 

 2:87-ציבוריים התשל"וב לחוק עסקאות גופים 3הצהרה בדבר קיום הוראות סע( הנדון: 
 
 

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני 
מייצג, המשתתף במכרז זוטא זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים 

ההתקשרות חלפה במועד ו/או כי  1987-ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-זרים, התשנ"א
 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך 

 ליתן הצהרה זו בשם התאגיד. 

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

 
 

 המשתתף: ____________________שם 
 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר תעודת זהות / ח.פ. ____________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: _________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 אישור עו"ד        

 
 (. "המשתתף"אני משמש כעורך הדין של ______________ )להלן: 

 
*הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או 

תן הצהרה זו בשם בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף במכרז והינו מוסמך לי
 התאגיד ______________ ח.פ. _______________. 

 
_עו"ד- במשרדי   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ הופיע בפני-  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ הנני מאשר בזה כי ביום 
 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ נושא ת/ז/  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- מר0גב(  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ברח( 

יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק- אם לא  ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי
 יעשה כן- אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה/

      
     
       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
, חותמת עוה"ד                     חתימה 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
   ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד *
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 נספח ד(
 שמשעיריית בית 

 
 לימודיתלאספקה ובניית חממה  46 260ז פומבי מספר  מכר

 
 

אני הח"מ ___________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. _______________ כתובת _____________ 

 מצהיר, מסכים ומתחייב כדלקמן:

 

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, דהיינו: ההודעה  .1

למשתתפים, נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה והצעת המשתתף לעיתונות, ההוראות 

והבנתי את כל התנאים והדרישות מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר 

 העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.

 

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2

 

קופת ההסכם כי הנני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך ת א. 

 כי אינני עומד בתנאי המכרז תהיה רשאית העירייה לבטל את ההתקשרות.

 למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. ב. 

 ₪ 311-111גין אספקה ובניית החממה התמורה תעמוד על סך של ב ג/ 

/% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  כולל מע"מ ועם הנחה של 

למכרז לרבות ערבות  6המפורטים בסעיף הנני מצרף להצעתנו את המסמכים  ד. 

 י' להוראות המשתתפים. 6בנקאית אוטונומית כמפורט בסעיף 

 

הנני מצהיר כי נמציא את כל המסמכים הנדרשים ועותקים חתומים נוספים מההסכם עפ"י  .3

ימים מיום שיוודע לי על זכייתי במכרז, כולו או חלקו, ובמידה  10דרישת העירייה, בתוך 

ה כן, תהיה העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה לה על ידי, ולא אעש

וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חיסרון כיס אשר 

 נגרם לעירייה כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם.

    
 ולראיה באתי על החתום:

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 כתובת המשתתף  מס( ת/ז/0ח/פ/0ח/צ/        חתימת המשתתף
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
   מספר טלפון

 

 


