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 תאגיד המים והביוב פלגי שרון 

 צור יגאל בע"מ –מיסודן של עיריית כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר  

 

 3102/8מס'  מכרז פומבי 

 

 למתן שירותי ניהול 

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת
 

 ע כללידימ ./

צור יגאל  –תאגיד המים והביוב פלגי שרון  מיסודן של עיריית כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר  ././
 על ניהול שירותי למתן 3102/8ס' ממבי אותך בזה להגיש הצעתך למכרז פון מיזמ"( חברהה)להלן: " בע"מ

 -ניהול מקצועי בכל האלמנטים העיקריים לפעילות התאגיד תן שירותי ימנהלת על מנת שת חברה ידי
וקידום נושאים עקרוניים לפעילות התאגיד )מגעים  , ביקורת גבייהניהול כללי, ניהול הנדסי, ניהול כספי

 )להלן: "השירותים"(; ונהלים עקרוניים, וכו'(. עם ספקים, בעלים ורגולציה, קידום מכרזים

ים בהסכם המפורטמתן השירותים עבור המכרז הינו על התשלום אותו תשלם החברה למציע שיזכה  .0./
 .משך תקופת ההתקשרותההתקשרות ל

' אהמסומן כנספח הצעה בכתב הים המפורטשירותים מחירי הסך נדרש להציע אחוז הנחה למציע ה .8./
  .מהווה חלק בלתי נפרד הימנולהסכם ההתקשרות וה

ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת והנספחים על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם  .1./
גם אם העילה שלו לכך היא אי או בנספחים  )בין אם צורפו או לא צורפו(  תשלום בגין דבר הרשום בהסכם

 .גם בגיןו בפסקה הרלוונטית ואו ידיעתו וואו היכרות הבנתו

1 תקופת ההסכם)להלן: "מיום חתימת ההסכם )שלוש( שנים  8הינה לתקופה של תקופת התקשרות  .1./
 . "תקופת ההתקשרות

החברה תהא רשאית עלפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההסכם בשנה אחת נוספת בלבד 
 תקופת הארכה"(תקופות הארכה )להלן: " 0בכל פעם ובלבד ומספר תקופות הארכה לא יעלה על 

 ה המפורטת להלן:ברמ הנדרש לביצוע שירותי הניהול  ע לספק את כוח אדםעל המצי .1./

 דרישות מהות התפקיד שם התפקיד

 מנהל החברה 
 המנהלת

 ל בפועל של החברה"ישמש כמנכ
. שלה והאסטרטגי וכמומחה הכלכלי

 לפעולות הסופי כאחראי משמש
 .המנהלת והחברה החברה

 של מקצועי ניסיון. בונאותחש או בכלכלה תואר
 למעלה של ניסיון בעל. שנים 2/ -מ למעלה

 מנהלת חברה ניהול של שירות במתן משנתיים
 בתחום ומומחיות ניסיון בעל. וביוב מים בתאגיד

 רשויות מול ועבודה עליו הרגולציה, המים משק
 .וממשלה מקומיות

 פרויקט מנהל
 שרון פלגי

 רההחב של וכרכז בפועל כמנהל ישמש
 .והמנהליות השוטפות פעולותיה לרוב

, כלכלה: מהבאים באחד אקדמי תואר
 שנתיים של ניסיון. עסקים מנהל או חשבונאות

 ניסיון. וביוב מים בתאגיד דומה בתפקיד לפחות
 מזומנים תזרים ניהול של לפחות שנים 4 של

 בשנה ₪ מיליון 02 של פעילות בהיקף בגופים
 .לפחות

הכספיים  הדוחות של הכנה לע אחראי כספים מנהל
 תשלומי חישוב ,החברה ותקציב
 .ועוד, מיסים

 שנות 2/ לפחות עם חשבון ראיית רשיון בעל
 כספי בניהול לפחות שנתיים של נסיון בעל. נסיון

 .ומאזן תקציב הכנת לרבות, וביוב מים תאגיד

 לפחות שנים 2/ של סיוןינ עם אזרחי מהנדס בתאגיד העליונה כסמכות שמשי מהנדס
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 02תושבים של  בהיקף וביוב מים מערכות בניהול ותפעוליים הנדסיים בנושאים התאגיד
 במתן לפחות שנתיים של סיוןינ בעל. אלף ומעלה

 .וביוב מים בתאגיד דומה שירות

 תהליכים סיוע
 גבייה ובקר

 על המנהלת החברה מטעם יהיה אמון
 ניהול למערכת וסיוע מערכות הטמעת
וכמו כן יהיה . הכללי לוהניהו הכספים

 .המים מפעל על הגבייה לבקרת אחראי

 ניתן. לפחות שנתיים של דומה שירות במתן נסיון
 שבתנאי ובתנאי, שירות נותני לשני השירות לפצל

 הכשרה ישנה הניתן השירות לפי שלהם ההכשרה
 חשבשבת בתוכנות ונסיון 0 סוג חשבונות כמנהל
 8 של ציהאוטומ תוכנת באמצעות גבייה ובקרת

 . לפחות שנים

 

לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  ןיא .1./
ף לאישור ההצעה  על ידי ועדת ופכהתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובהתעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 .  לצורך מכרז זה דירקטוריון החברההמיוחדת שמונתה על ידי  מכרזים

   ת ההצעהשגה .0

 הבאים:  קריטריונים המצטבריםהשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על ר

חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(. )אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד  ./.0
    . תיפסל -צעה שלא תוגש כאמור ה

שם רלהצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל  שתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, תצרףמ (א)
 החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד1רו"ח של החברה.   

צל רשם אשתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות מ (ב)
 ותפות.   חובות השלהשותפויות ואשור של עו"ד1רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו 

ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב "רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו (ג)
    בשם התאגיד.

מתן שירותי ניהול לתאגידי מים ב וברצף לפחות יםתישנמוכח המעוגן באסמכתאות של ניסיון בעל הינו  .0.0
  .ניהול כספיו ניהול כללי, ניהול הנדסיוביוב הכוללים לפחות: 

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד  (א)
 ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש. 

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה  '/כנספח ב על המציע לצרף הצהרה המסומנת (ב)
נו שירותי הניהול, השירותים שניתנו לו, שמו המלא של מפורטים: שם תאגיד המים והביוב לו נית

 יו"ר התאגיד1מנכ"ל וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר.

   , תביא לפסילת המשתתף.כאמור לעיל תלמען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאו

  .יבורייםצופים בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות ג הינו בעל אישור .0.8

בעבר  ולא הורשעממניות המציע, ומנהלי המציע  02% -המציע, בעלי המניות במציע המחזיקים למעלה מ .0.1
מסוג  עבירהגין לא הוגש נגדו ו1או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בו1או  שפטעל ידי בית מ

ןלא הורשע בשלוש השנים  עמה קלוןשיש של מתן שוחד ו1או גניבה ו1או עבירת מין ו1או בגין עבירה 
: חוק האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העברות המנויות בחוקי העבודה המפורטים להלן

; 091/-חוק דמי מחלה, תשל"ו  ;/00/-; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א000/-שירות התעסוקה, תשי"ט
; חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, 004/-ד; חוק עבודת נשים, תשי"002/-חוק חופשה שנתית, תשי"א

; חוק חיילים משוחררים 008/-; חוק החניכות, תשי"ג008/-; חוק עבודת הנוער, תשי"ג010/-תשכ"ו
; חוק 018/-; חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג003/-; חוק הגנת השכר, תשי"ח/00/-)החזרה לעבודה( תשי"א

; חוק הודעה לעובד 039/-שכר מינימום, התשמ"ז; חוק 000/-הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה
  .0220-)תנאי עבודה(, התשס"ב

 לא הורשעו, בפסק דין בעבירהממניות המציע,  02% -המציע, בעלי המניות במציע המחזיקים למעלה מ .0.1
 לפי חוק עובדים זרים, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.   

   :מסמכי המכרז .8
   :ובהתאם להם ב,"הרצו היינה מבוססות על מסמכי המכרז דלהלן,ההצעות ת ./.8

    התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. (א)
 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)
  .(הסכם -להלן גם )הסכם  (ג)
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 מסמך "הצהרת מציע"  (ד)
    יבוריים.צאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  (ה)
   ל ניכוי מס הכנסה במקור.אישור תקף ע (ו)
     אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (ז)
    :איםהביצורפו המסמכים  ידי תאגיד,-במקרה שההצעה מוגשת על (ח)

 תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד;     

 ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו;  
מסוג של מתן שוחד ו1או  עבירהגין , בכתב אישום לבית משפטת הגשה ו1או הרשעאי על תצהיר  (ט)

   .שיש עמה קלוןגניבה ו1או עבירת מין ו1או בגין עבירה 
   תצהיר בעניין עובדים זרים . (י)
  כתבי ערבות בנקאית. (יא)
 . ותצהירים המעידים על ניסיון קודםאסמכתאות  (יב)
 מעטפת . (יג)

 
בין   23.5.2013  םמיו החברה החללהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .8.0

 שלא יוחזרו. מע"מכולל  ₪  122 –תמורת   1:22/-20:22השעות 

 ההצעה    .1

במעטפה  טפסים המיועדים לכך,ל גבי "( עההצעהעל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם )להלן: " ./.1
חברה, לא נציג ה, שתוכנס לתיבת המכרזים של החברה בנוכחות במסירה אישיתסגורה המיועדת לכך, 

 . 22/0: בשעה 6.6.2013 ר מיוםיאוח

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו1או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו1או  .1.0
שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו1או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו1או שתימסרנה 

  .לאחר המועד האמור לעיל

 נספחי ההצעה   .1

מעוניין המובהר בזאת, כי ומות המיועדים לכך. קדף ובמ כלבשולי  ל המציע לחתום על כל מסמכי הצעהע
למעט מעטפת המכרז(  בעט )מכרז המקוריים המסמכי מלהשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד 

ו לצרף להצעתו את ילע; וכן כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך
 באים:    המסמכים והאישורים ה

למסמכי  'וכנספח , בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן החברהערבות בנקאית אוטונומית, כלפי  ./.1
, המשתתףועל שם לבקשת (, שהוצאה על ידי בנק בישראל  ₪ף אל חמש)במילים:  ₪  1222, ע"ס המכרז

 . "(המדד)להלן: " המחירים לצרכן כשהיא צמודה למדד 

   וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז. ,0131/8/ תוקף הערבות יהא עד לתאריך

לא יובהר ויודגש, כי  ספק,. למען הסר ביא לפסילת ההצעהתאי המצאת הערבות הבנקאית,  (א)
לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי  חלופה לערבות הבנקאית,כל  תתקבל

   ., בלעדיו איןת למכרזהמצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעו

גרום לפסילת י - ל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"בכלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  (ב)
 . משתתףההצעת 

וצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז הלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  (ג)
 לבד.בתחולנה על המציע 

מציע לאחר למציע שלא זכה במכרז תוחזר  "יער נמסרה ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואש (ד)
אחרון להגשת ההצעות החודשים מהמועד  8-מ אוחריחתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא 

 מאוחר מבין מועדים אלו.   הלמכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 

רבות עעמו והמצאת  ימים לאחר חתימת ההסכם 02רבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך ע (ה)
 בנקאית לביצוע ההסכם.  

ארכת תוקף הערבות הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הנמסרה  (ו)
 ערבות בהתאם.  הידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -לתקופה שתיקבע על

 רעוןפבל לקוא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאית החברה לדרוש ל (ז)
 נוספים. עדיםסהערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו1או 
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למען הסר ספק, אי המצאת  .ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים  אישור תקף על ניהול .1.0
   , עלולה להביא לפסילת המשתתף.אישור זה

, עלולה להביא י המצאת אישור זהלמען הסר ספק, א אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. .1.8
   לפסילת המשתתף.

    , עלולה להביא לפסילת המשתתף.למען הסר ספק, אי המצאת אישור זהאישור על ניכוי מס במקור.  .1.1

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו  .1.1
תאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו1או הסדר קיבוצי ו1או להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בה

   , עלולה להביא לפסילת המשתתף.למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה צו הרחבה.

אישור על רישום החברה או השותפות, בצירוף העתק של תעודת האגד, וכן אישור עו"ד או  -לגוף משפטי  .1.1
, עלולה להביא למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה  חתימה בשמו.רו"ח על קיומו של הגוף ובעלי זכות ה

    לפסילת המשתתף.

במתן שירותי ניהול  לפחות וברצף שנתייםניסיון של בעל היותו  באסמכתאות עלאישורים המעידים  .1.1
 . ניהול כספיו ניהול כללי, ניהול הנדסילתאגידי מים וביוב הכוללים לפחות: 

נדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד מובהר בזאת כי הניסיון ה (א)
 ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש. 

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה  '/כנספח ב על המציע לצרף הצהרה המסומנת (ב)
ים שניתנו לו, שמו המלא של מפורטים: שם תאגיד המים והביוב לו ניתנו שירותי הניהול, השירות

 יו"ר התאגיד1מנכ"ל וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר.

   , תביא לפסילת המשתתף.כאמור לעיל תלמען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאו

לעיל, כמפורט בטבלת כוח  1./רשימת בעלי התפקידים המיועדים לבצע את התפקידים המפורטים בסעיף  .1.3
על בו מצהיר המציע ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, למסמכי המכרז  'גכנספח המסומן צע אדם מו

 כוח האדם המוצע על ידו לצורך מכרז זה, השכלתם וניסיונם של בעלי התפקיד המוצע.

  , תביא לפסילת המשתתף.למען הסר ספק, אי המצאת התצהיר

תביא  לעיל,  1./יון וההשכלה המפורטים בסעיף כמו מובהר כי אי עמידת כוח האדם המוצע בתנאי הניס
  .לפסילת המשתתף

בו מצהיר המציע כי ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, למסמכי המכרז  'זכנספח תצהיר המסומן  .1.0
בעבר  ולא הורשעממניות המציע, ומנהלי המציע  02% -המציע, בעלי המניות במציע המחזיקים למעלה מ

מסוג  עבירהגין הוגש נגדו ו1או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, ב לאו1או  שפטעל ידי בית מ
ולא הורשע בשלוש השנים , שיש עמה קלוןשל מתן שוחד ו1או גניבה ו1או עבירת מין ו1או בגין עבירה 

: חוק האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העברות המנויות בחוקי העבודה המפורטים להלן
; 091/-חוק דמי מחלה, תשל"ו  ;/00/-; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א000/-סוקה, תשי"טשירות התע

; חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, 004/-; חוק עבודת נשים, תשי"ד002/-חוק חופשה שנתית, תשי"א
; חוק חיילים משוחררים 008/-; חוק החניכות, תשי"ג008/-; חוק עבודת הנוער, תשי"ג010/-תשכ"ו
; חוק 018/-; חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג003/-; חוק הגנת השכר, תשי"ח/00/-ה לעבודה( תשי"א)החזר

; חוק הודעה לעובד 039/-; חוק שכר מינימום, התשמ"ז000/-הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה
 אושר ע"י עו"ד. .  התצהיר י0220-)תנאי עבודה(, התשס"ב

   יא לפסילת המשתתף., תבלמען הסר ספק, אי המצאת התצהיר

למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק  כנספח ח'תצהיר בעניין העסקת עובדים זרים ע"י המציע המצורף  .2/.1
 בלתי נפרד הימנו, מאושר ע"י עו"ד, יצורף להצעת המשתתף וליתר מסמכי המכרז.

   , עלולה להביא לפסילת המשתתף.למען הסר ספק, אי המצאת אישור 

   את הפרטים הבאים: כנספח א' למסמכי המכרז,  ף, המצוררור בטופס ההצעהעל המציע למלא בכתב ב .//.1

. מובהר בזאת בכתב ההצעה המפורטיםהשירותים  מחיריכלל ל אחוז ההנחה אותו ייתן המציע (א)
המפורטים מחירי השירותים שיעור ההנחה הנ"ל יחול באופן שווה על כל למען הסר כל ספק כי 

 . ההצעכתב הב םייהרלוונטסעיפים ב

 אינם כוללים מע"מהצעה לתשומת לב המציעים כי המחירים המפורטים בכתב ה

 תיפסל על הסף! –מובהר למען הסר כל ספק כי הצעה שתכלול תוספת 

  שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי. (ב)

 ;חתימה מלאה כדין (ג)
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   לדון בה כלל.  שלא חברההצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית ה .0/.1

לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור  .8/.1
  במסמכי המכרז.

    :ההסכם .1

תודיע לזוכה, במכתב רשום, על הזכייה במכרז, לאחר ובמידה וועדת המכרזים תאשר את ההצעה  חברהה ./.1
 הזוכה.   

. למען הסר ספק  הל ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיימובהר בזאת כי יום מועד החתימה ע .1.0
 משלוח המכתב הרשום.         מימים  8יחשב מועד קבלת ההודעה 

כמי רשאית החברה לראות בו מתן השירותים מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת  .1.8
לאחר והכל לפי מתן השירותים  ותעביר את ביצועשהפר הפרה מהותית ויסודית את הוראות ההסכם 

שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל טענה ו1או תביעה ו1או דרישה 
 מכל סוג שהוא בעניין זה.    

מקבלת ההודעה על זכייתו  1.8מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים לאחר המועד הנקוב בסעיף  .1.1
זכאית החברה, לפי שיקול  -כיית המציע במכרז זלקבלם באחור בלי לבטל והחברה הסכימה  חברה,מה

 ודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין המציע.הדעתה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן 

זה, המצאת המסמכים באחור אינה מהווה ראייה להסכמת  ןמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניי .1.1
 החברה יהווה הסכמה כאמור.      יו"רק אישור מפורש ובכתב של אחור. רבהחברה לקבלתם 

  הוצאות המכרז .1

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע 
    בלבד.

    הבהרות ושינויים .3

ינויים ותיקונים במסמכי רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס ש חברהה ./.3
המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו 
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בדואר רשום ו1או בפקסימיליה, לפי 

      ידם.-הפרטים שנמסרו על

"( על פי שיקול המועד האחרוןהאחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: " רשאית לדחות את המועד חברהה .3.0
   דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו1או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

הודעה על דחיית המועד האחרון תובא בכתב לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז, בדואר רשום ו1או בהודעה  .3.8
     ידם.-נית, לפי הנתונים שנמסרו עלבפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפו

  , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.ספקלמען הסר  .3.1

    בחינת ההצעה .0

+ ניסיון ואיכות   בגין המציע שקיבלהמשוקלל  הכולל הניקוד סך י"עפ תעשה הזוכה המציע קביעת ./.0
 הניקוד בגין ההצעה הכספית .

 ת במכרז תתבצע באופן הבא:הערכת ההצעו .0.0

    –שלב הראשון  (/)

תבחן האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז ותפסול מציעים שאינם  ועדת המכרזים 
 עומדים בתנאי הסף האמורים, אם קיימים כאלה.

 –בדיקת איכות המועמד ואיכות ההצעה  –שלב שני  (0)

  .  נק' 50 : בבחינת ההצעהוניסיון משקל מרכיב האיכות 

   :להלןהמפורטים בשלב זה יבדקו מרכיבי האיכות  (א)

ניסיון ומומחיות החברה המנהלת בניהול תאגיד מים כחברה מנהלת וניסיון ויכולת  - נק' 02 (/)
 בעבודה עם רגולציה ובפרט רגולציית מים.

 .התאמת מנהל החברה המנהלתניסיון ו - נק' 0/ (0)

 התאמת הצוות המוצע.ניסיון ו - נק' 0/ (8)
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מהניקוד האפשרי בכל אחד מהסעיפים המפורטים לעיל    92%קבלו לפחות ימציעים שלא  (ב)
 -הניסיון  האיכותנק' בסה"כ, בגין ניקוד מרכיב  42( ולא צברו לפחות 02 -נק' מ 4/)לדוגמה: 

 יפסלו!

  –בדיקת עלות ההצעה   -שלב שלישי  (8)

רים המפורטים בכתב אחוז ההנחה לכלל המחי בגין -'  נק 12 :משקל מרכיב המחיר בבחינת ההצעה
 . ההצעה

 :כדלהלן" דלפי" בשיטת יחושב הניקוד

Pi =[ 50 / Max (X1,X2,…..,Xn)] x Xi 

 כאשר: 

ההנחה לכלל המחירים המפורטים מס' בנקודות המרבי שניתן לצבור בגין אחוז  – 12 
   .בכתב ההצעה

 Pi -  ב ההצעהההנחה לכלל המחירים המפורטים בכתניקוד מציע  כלשהו בגין אחוז.   
 (.i)יקרא מציע 

 Xi -   שהציע   למחירים המפורטים לכלל המחירים המפורטים בכתב ההצעהאחוז הנחה
 (.i)מציע המציע 

 Max (X1,X2,…..,Xn) – .אחוז ההנחה הגבוה ביותר שניתן על ידי מציע כלשהו 

 n - מס' ההצעות שהוגשו. 

 משוקלל  ניקוד –שלב רביעי  (1)

דיקת הצעת המחיר המוצעת יחושב הציון המשוקלל לכל אחד מהמציעים  לאחר בדיקת האיכות וב
)להלן: "הציון  איכות ובמרכיב המחירניסיון והבהתאם לסכום הציונים שניתנו לכל מציע במרכיב ה

 הכולל המשוקלל"(.

 אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו1או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו1או עריכת .0.8
כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו1או נספחיו, בין אם נעשו בגוף מסמכי המכרז ובין אם 

    .עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו1או לדחייתה על הסףבמכתב לוואי, 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות חברה ה .0.1
   מונע הערכת ההצעה כדבעי. חברהבאופן שלדעת ה לתנאי המכרז

תחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין ת חברהה .0.1
בהתקשרות  או בעליה חברהשל השלילי בניסיון קודם של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

ני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, ין כללי, בכל קריטריון עניאם הייתה כזו, ובאופ - עם המציע
    לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה.

ביותר או כל הצעה שהיא, כהצעה  בעלת אחוז ההנחה הגבוההאינה מתחייבת לקבל את ההצעה  החברה .0.1
     או לקבל הצעה כלשהי. הזוכה

, מנכ"ל החברהשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או ידה לצורך כך, תהא ר-או מי שיוסמך על החברה, .0.1
 משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", בטרם תקבל את הצעתו.

 הבהרות ותשובות .2/

 אל להעביר רשאי יהא המכרז מסמכי את רכש אשר מציע ,ולהלן לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי  ./.2/
 :להלן כמפורט זה למכרז הנוגע עניין בכל פניה חברהה

ועל מנת להימנע ממשוא פנים כלפי החברה המנהלת הנוכחית, נקבע  ,חודיימכרז זה הינו יהואיל ו (א)
 :אל וקריא ברור באופן העברית בשפה מודפס בכתביש להעביר  השאלותבזאת כי את 

 .המכרז שם בציון 28-0943333' מס פקס באמצעות עו"ד יובל קויאטק

-28 שמספרו טלפון באמצעות הפקס לש התקינה קבלתו את טלפונית לוודא המציע באחריות (ב)
 .ה' – 'א בימים09:00-15:00   השעות בין 0943333

 יותר מאוחר שתתקבלנה שאלות. 0:22/ה בשע 8.1.02/8 לתאריך עד כאמור ניתן להעביר שאלות (ג)
 .להלן  ו'"ק בס באמור לגרוע מבלי וזאת מענה לקבל שלא עשויות

 .שאלתו מתייחסת מכרזב יףסעמסמך ו1או  לאיזה בבירור לציין השואל על (ד)
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 שרכשו המציעים לכל תישלחנה ,חברהה של הדעת שיקול ל פיע שתהיינה ככל ,לשאלות התשובות (ה)
 .מכרזה את

 לשאלות להתייחס שלא תרשאימבלי לגרוע מן  האמור לעיל, מובהר למען הסר כל ספק כי החברה  (ו)
 .תהבלעדי הדעת שיקול פי על אחר טעם מכל או ,ענייניות לא ,כלליות ,ברורות לא היותן מחמת

, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו1או תביעה ו1או דרישה אתמובהר בז ספקלמען הסר  .2.0/
מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו1או אי ידיעה בגין המכרז ו1או בכל הכרוך ו1או הקשור בו ו1או הנובע 

אופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו1או ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ו
 דרישה ו1או טענה מכל סוג שהוא כאמור.

    בעלות על המכרז .//

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל חברהמכרז זה הינו קניינה הרוחני של ה ././/
    שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

תחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים מחברה בכפוף להוראות כל דין, ה .0.//
על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי החברה לא 

    יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.

 כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.  .8.//

 

 הבכבוד רב ובברכ         

 יו"ר, צביקה צרפתי         
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 הסכם

 _____ביום כפר סבא שנערך ונחתם ב 

 

 תאגיד המים והביוב פלגי שרון  :בין
 בע"מ צור יגאל  -מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר

  כפר סבא 00תע"ש מרח' ה
  "(החברה" :להלן(

 מצד אחד 

 

 _____ __________________________ לבין:

 מרחוב__________________________ 

 )להלן, "חברת הניהול"( 

 מצד שני 

 

 

יהול נתן שירותי ימנהלת על מנת שת חברה ידי על ניהול שירותי למתן 3102/8ס' מוהחברה פרסמה מכרז פומבי  הואיל:
וקידום  , ביקורת גבייהניהול כללי, ניהול הנדסי, ניהול כספי -מקצועי בכל האלמנטים העיקריים לפעילות התאגיד 

 נושאים עקרוניים לפעילות התאגיד )מגעים עם ספקים, בעלים ורגולציה, קידום מכרזים ונהלים עקרוניים, וכו'(.
 ;)להלן: "השירותים"(

למתן לחברה הצעה  העיון ובחינה זהירה של כל מסמכי המכרז לרבות ההסכם על כל נספחיו הגישאחרי  חברת הניהול ו והואיל:
 בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו;השירותים 

 האמור; ___ ה במכרז פומבי תזכחברת הניהול ו והואיל:

פחיו, באופן רצוף וסדיר וכי נשוא הסכם זה ונסלמתן השירותים האמצעים המתאימים  הכי ברשות המצהירחברת הניהול ו והואיל:
 לתת את השירותים, ברמה הנדרשת בהסכם זה. תמסוגל ההינ

 וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; והואיל:

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ופרשנות: ./

 ד ממנו.המבוא להסכם זה והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפר ././

 כותרות הסעיפים הינם לצורכי נוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות הסכם זה. .0./

 תאור התפקיד: .0

 חברת הניהול תתן שרותיה המקצועיים ותטפל בנושאים המפורטים להלן: ./.0

ניהול מקצועי בכל האלמנטים העיקריים לפעילות חברת הניהול תיתן במסגרת הסכם זה  שירותי  (א)
וקידום נושאים עקרוניים לפעילות  , ביקורת גבייהכללי, ניהול הנדסי, ניהול כספי ניהול -התאגיד 

 התאגיד )מגעים עם ספקים, בעלים ורגולציה, קידום מכרזים ונהלים עקרוניים, וכו'

ג' להסכם נספח טבלת כוח האדם המסומנת כב 0 -ו /גדרו העובדים המצוינים בסעיפים יולשם כך  (ב)
 כמנהלים בפועל של החברה. רד הימנו,זה המהווה חלק בלתי נפ

מובהר למען הסר כל ספק כי הסמכויות והאחריות העקרונית המשויכת למנכ"ל חברה תחול על  (ג)
החברה המנהלת, ובפרט על מנהל החברה המנהלת, ומנהל פרויקט פלגי שרון מטעמו, המצוינים 

  .ד הימנוג' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרנספח בטבלת כוח האדם המסומנת כ

כמו כן במסגרת השירותים מתחייבת חברת הניהול ליזום ו1או להשתתף בפגישות מקצועיות של  (ד)
החברה פנימיות וחיצוניות, השתתפות במועצות מנהלים ובוועדות שונות, כולל וועדות מכרזים, 

 הכנת חוזים ובדיקתם, עריכת ובדיקת מכרזים שוטפים וטיפול ביחסי עובד מעביד וכיוצ"ב.

חברה שמורה הזכות להרחיב או להקטין את היקף השירותים הנדרשים, באותם תנאים ובאותה ל .0.0
 תמורה בגין מתן שירותים כאמור בהסכם זה על נספחיו.
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 תקופת ההתקשרות: .8

חברת הניהול מתחייבת להעניק לחברה את השירותים ברציפות לתקופה של שלוש שנים החל ממועד  ./.8
 (. "תקופת ההתקשרות"ניין של החברה )להלן: החלטת ועדת המכרזים המיוחדת לע

בקרות המקרים להלן החברה רשאית לסיים סיום מוקדם את פעילות החברה המנהלת, בהודעה בכתב  .8.0
 של שלושה חודשים מראש:

 בתום כל שנה למועדת תחילת העבודה. (א)

 בהתאם להחלטת החברה על יציאה למכרז למינוי מנהל כללי לחברה. (ב)

 ם מפעל המים כפר סבא על ניהול באמצעותה.בעקבות הגעה להבנה ע (ג)

 הבמקרה שלדעת החברה אין מספקת החברה המנהלת באופן מובהק את התחייבויותי (ד)
 המקצועיות כנדרש מהסכם זה.

החברה רשאית לסיים סיום מוקדם גם רק חלק מהשירותים הניתנים על ידי החברה המנהלת במקרים  .8.8
 המצוינים לעיל.  

עבודת חברת הניהול לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת, במקרה של הפרת  את החברה רשאית להפסיק .8.1
אמונים חמורה, או אם הורשע מי מעובדיה הנותנים שירות לחברה או ממנהליה בעבירה פלילית שיש 
עממה קלון, או עבירה המטילה דופי מוסרי ו1או במקרה שנבצר ממנה מלמלא את תפקידה כראוי, בשל 

 גוד אינטרסים ו1או אובייקטיבית וסבירה.מגבלות אישיות ו1אוו ני

 התחייבות והצהרות חברת הניהול: .1

 חברת הניהול מתחייבת ומצהירה בזאת כדלקמן:

כי הינה בעלת ידע מקצועי ומומחיות בתחום השירותים נשוא ההתקשרות המאפשר לה לבצע את  ./.1
ו על ידה למטרה זו השירותים בעצמה ובעזרת מומחים בתחומי מומחיות רלבנטיים שייבחרו ויועסק

(, והיא מתחייבת בזה לבצע את השירותים לשביעות רצונה המלא של החברה, "המומחים")להלן: 
במומחיות ובמקצועיות הדרושים על פי סטנדרטים מקצועיים מקובלים, והיא תשא באחריות 

 הבלעדיות לביצוע השירותים.

מחים, בין מעובדי חברת הניהול ובין כאלו השירותים יינתנו לחברה על ידי חברת הניהול, באמצעות מו .1.0
 ג'במסגרת המכרז והמפורטים הנספח שחברת הניהול התקשרה עמם, אשר הוצעו על ידי החברה 

המהווה חלק בלתי נפרד הימנו. החלפת עובד מבין עובדי החברה המוצעים, תיעשה באישור החברה 
 .בכתב )לצורך העניין, חתימת יו"ר התאגיד תחייב את החברה(

על פי הסכם  חברת הניהול מתחייבת לעשות את כל העבודות הדרושות לביצוע השירותים המפורטים .1.8
' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נספח אכבכתב ההצעה המסומן  הנדרשיםהמפורטים ובהיקפים זה 

להקדיש את מרצה, ניסיונה וכושר עבודתה ולעשות את מיטב מאמציה ולהפעיל את מלוא  ,נפרד הימנו
 ישוריה לקידום הנושאים שבטיפולה, כאמור.כ

חברת הניהול מתחייבת לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי החברה, עובדיה ו1אוו הקשורים עמה ולא לעשות  .1.1
 כל מעשה אוו פעולה העלולים להזיק לה, לשמה הטוב ו1אוו לעסקיה.

עת, ותדווח על חברת הניהול מתחייבת לקיים ולנהוג בהתאם להנחיות החברה כפי שינתנו מעת ל .1.1
 פעולותיה כפי שיידרש מפעם לפעם על ידי החברה.

חברת הניהול מתחייבת למסור לחברה אישור בר תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס  .1.1
 הכנסה. 

 התחייבות החברה: .1

החברה מתחייבת בזה לעשות ככל יכולתה להעמיד לרשות חברת הניהול את כל המידע והנתונים שברשותה, 
 הנחוצים לשם ביצוע השירותים.

 קבלן עצמאי: .1

בביצוע ומילוי התחייבויותיה כאמור בהסכם זה, חברת הניהול כקבלן עצמאי על כל הנובע ומשתמע כך. עובדי 
 מעביד.-החברה ולא ישררו בין הצדדים ולא יתקיימו ביניהם יחסי עובד חברת הניהול לא  יהיו עובדים של

 התמורה: .1

התמורה לחברה תהיה בהתאם לתמורה החודשית המפורטת בכתב ההצעה המסומן כנספח א' להסכם  ./.1
זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, לאחר ההנחה המוצעת על ידי חברת הניהול כמפורט בכתב ההצעה 

 הסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובתוספת מע"מ על פי שיעורו בדין.המסומן כנספח א' ל
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ככל שהיקף העבודה יקטן או יגדל בהתאם להחלטת החברה, התמורה לחברה תתעדכן בהתאם לחלק  .1.0
פר משרה והשרות  בנספח א'היחסי של השירותים הניתן בפועל, על פי תמהיל השעות שהוגדר והוערך 

רה שלא הוגדר סוג השרות, על פי הסכמה להקבלה של אופי השירות הניתן אותו היא נותנת, ובמק
 א'. בנספחבפועל לזה המצויין 

התמורה תשולם בגין חשבונות אשר יוגשו על ידי חברת הניהול לחברה ותהא חודשית על סמך בקשת  .1.8
גש החשבון. יום מתום החודש בגינו הו 82תשלום בכתב, בגין שירותים שניתנו בחודש הקודם, ותשולם  

לחשבון שיוגש על ידי חברת הניהול יצורף דיווח מפורט על הפעולות שבוצעו על ידה בחודש בגינו הוצא 
 החשבון.

מכל סכום שתשלם החברה לחברת הניהול ינוכו סכומי המס במקור ותשלומים אחרים המתחייבים על  .1.1
מען הסר ספק מוצהר כי האמור פי החוק אלא אם כן יומצא אישור בדבר פטור מניכוי במקור כאמור. ל

 מתייחס לניכויים המתחייבים מתשלומים לקבלן עצמאי בלבד.

 ביטוח:אחריות ו .3

לכל אובדן,  מבלי לפגוע ו1או לגרוע מהוראות הסכם זה, או מכל דין, חברת הניהול תהייה אחראית ./.3
חיה ו1או למי עובדיה ו1או שלוחברה ו1או לגופם ו1או לרכושם של הנזק, שייגרם פגיעה, הפסד או 

 יהו1או עובדחברת הניהול מעשה ו1או מחדל של ב אשר מקורם, אחר אדםכל ו1או ל םמטעמ מהבאים
במישרין או בעקיפין, מביצוע התחייבויות ים בקשר והנובע םמטעמ מהבאיםו1או מי  הו1או שלוחי

 זה.  הסכםעל פי חברת הניהול 

ניהול מקבלת על עצמה אחריות מלאה לרבות לעיל, חברת ה /.3מען הסר ספק ומבלי לגרוע בס"ק ל .3.0
שהן, כלהוצאות  לרבות -לרכוש  אםנזק לגוף ובין אם בין  -אחריות מקצועית לכל אבדן ו1או נזק 

כדי  ו1או עקב ביצוע  ךמעשה או מחדל תוו1או בגין שייגרמו לחברה ו1או לכל צד שלישי שהוא עקב 
 התחייבויותיה של חברת הניהול על פי הסכם זה.

לנזקים מכל אחריות  םמטעמ כל הבאיםעובדיה, שלוחיה ואת ו1או את החברה  פוטרת חברת הניהול .3.8
שהינם באחריותה על פי הסכם זה ו1או על פי הדין ומתחייבת לשפות את החברה ו1או הפועלים 
מטעמה, בגין כל אחריות שתוטל על מי מהם ו1או כל סכום שיחויבו לשלם בגין אירועים שהאחריות 

 .ם מוטל על חברת הניהול על פי האמור בהסכם זה, לעיל ולהלןבגינ

ו1או אובדן ו1או הוצאה או הפסד ו1נזק החברה בגין את  לפצות ו1או לשפותחברת הניהול מתחייבת  .3.1
 אחראית בגינם על פי וכאמור בסעיף זה )אחריות חברת הניהולשייגרמו לחברה ו1או למי מטעמה ואשר 

שהחברה ו1או הוצאות לרבות בגין , ערכאה משפטית מוסמכתשל דין חלוט  לפסק בכפוף ( לעיל,וביטוח
ובתנאי שהחברה הודיעה לחברת מהאמור, לרבות הוצאות משפטיות,  מי מטעמה נשאו בהן כתוצאה

 בפניה להתגונן חברת הניהולל העל קבלת הדרישה ואפשרובתוך זמן סביר  הניהול מראש

ותיה של חברת הניהול על פי הסכם זה לרבות מאחריותה מבלי לגרוע מאחריותה ו1או מהתחייבוי .3.1
בהתאם לאמור לעיל ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, מתחייבת חברת הניהול לערוך ולקיים על חשבונה 
באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל במשך כל תקופת ההתקשרות נשוא הסכם זה, 

ם זה, אשר יהיו בתוקף כל תקופת תוקפו של הסכם זה ביטוחים בהתאם להתחייבויותיה על פי הסכ
 .("הביטוחיםאו " "החברה)להלן: "ביטוחי 

במשך כל  התקופה הנערכים על ידה בהתאם לאמור לעיל חזיק בתוקף את הביטוחים לה חברת הניהול מתחייבת .3.1
 .זה בתוקף הסכםבה יהיה 

 נערך עלהלכל בטוח  מיםקוד הינם על פיוש תנאי מפור ויכלל חברת הניהול יטוחמובהר בזאת כי בימוסכם ו .3.1
מוותרים על כל טענה ו1או דרישה ו1או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי  חברת הניהולוכי מבטחי  החברהידי 

 תטענולרבות כל  /03/ –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  00, לרבות כל טענה ו1או זכות כאמור  בסעיף החברה
 .היכלפי מבטחו החברהכלפי  "ביטוח כפל"

 סודיות ובעלות במידע ובתוצרי עבודה: .0

חברת הניהול מתחייבת בזה לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ושלא להעביר לאחרים, בין במישרין ובין  ./.0
בעקיפין, כל מידע מקצועי, מסחרי או אחר ו1או ונתונים ו1או מסמכים שהגיעו לידיה אוו שקיבלם 

 .("המידע"הסכם זה )להלן:  ובעקיפין עם מהחברה ו1אוו מאחרים הקשורים במישרין ו1או 

המידע יהיה רכושה הבלעדי של החברה, והיא תהיה זכאית לדרוש כי יועמד לרשותה וימסר לחזקתה  .0.0
 מיד ובכל עת לפי דרישתה הראשונה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייבת בזה חברת הניהול כי מיד עם ההודעה על סיום ההתקשרות  .0.8
עביר לחברה את כל המידע, ותעמיד לרשות החברה סיוע, ככל שיידרש, כדי שתוכל ולאחריה היא ת

 להשתמש במידע ו1אוו במאגר המידע באפן עצמאי.
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חברת הניהול מתחייבת בזה שלא להעביר כל חומר ו1אוו מידע שהגיע לידיה, תוך כדי עבודתה בחברה  .0.1
רמים הקשורים לחברה, ואף לא להפיצם ו1או כתוצר של עבודתה על פי הסכם זה, לכל גורם, לרבות גו

 לגורמים אחרים הקשורים החברה, אלא באמצעות החברה אוו על פי הנחיותיה.

', והמהווה חלק בלתי גכנספח  נתעל הצהרת שמירת סודיות, המסומלחתום  תמתחייבחברת הניהול  .0.1
', והמהווה דפח כנס נתהמסומולהחתים כל אחד מעובדיה על הצהרה לשמירת סודיות  זה מהסכםנפרד 

  סודיות"(.  הצהרת" )להלן: זה מהסכםחלק בלתי נפרד 

 העברה: .2/

חברת הניהול לא תהיה רשאית להעביר ו1אוו להסב לאחרים את זכויותיה ו1או חובותיה שמכוח הסכם  ./.2/
 זה אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

בשליטתה הישירה  תו לתאגיד אחר החברה תהה רשאית להעביר ו1או להסב הסכם זה כולו ואוו מקצ .2.0/
או העקיפה ובמקרה כאמור יהיה התאגיד הנעבר לבדו זכאי וחייב כלפי חברת הניהול וכל זאת מבלי 

 לגרוע מזכויותיה של חברת הניהול על פי הסכם זה.

 ניגוד עניינים: .//

לחברה מכל הניהול  שירותיכל מניעה מלהעניק את  הו1או למי מטעמ האין ל כיחברת הניהול מצהירה  ././/
ו1או שמירת סודיות ו1או ניגוד  דומותסיבה שהיא, לרבות בשל התחייבויות קודמות ו1או התחייבויות 

כי במידה ותעורר בעתיד איזו שהיא  ת, ומתחייבאחרתאינטרסים ו1או חובת נאמנות ו1אול מכל סיבה 
חברה, לרבות בנוגע ותפעל בהתאם להנחיות הוללא דיחוי,  מיד חברהלודיע על כך תמניעה כאמור, 

  .להפסקת התקשרות ככל שיוחלט על כך

כל התחייבות  הימנע מלקבל על עצממבלי לגרוע מן האמור לעיל בסעיף זה מתחייבת חברת הניהול לה 
 . אחרת אשר תיצור ניגוד אינטרסים

חברת  על ניגוד אינטרסים ו1או על חשש לניגוד אינטרסים יראו אתחברת הניהול ודיע תבמקרה בו לא  
את ההסכם הפרה יסודית  המזכה את החברה בביטול ההסכם לאלתר והחברה  הכמי שהפרהניהול 

 העומדים לרשותה בגין ההפרה. וסעדיםם אמצעיתהיה רשאית לנקוט מכל ה

 שונות: .0/

הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים, ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות  ./.0/
עשו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין משתמע, בין הצדדים עובר לחתימת או הסכמה, אשר נ

 הסכם זה.

התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על ממי מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין ו1או  .0.0/
כויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או ואי קיום תנאי שהוא, אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, 

 השינוי, הביטול או התוספת, נעשו במפורש ובכתב.

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו מתנאיו אלא על ידי מסמך בכתב  .0.8/
הנושא חתימת הצדדים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא ניתן לשנות תנאי מתנאי ההסכם בדרך 

 התנהגות, נוהג וכו'.

ך הסכם זה הן כמפורט במבוא לו, וכל הודעה אשר תשלח בדואר רשום מצד אחד כתובות הצדדים לצור .0.1/
שעות מעת מסירתה למשלוח  90למשנהו, לפי הכתובת האמורה, תחשב כאילו התקבלה אצל הנמען 

 בבית דואר בישראל, ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

 

   

 חברת הניהול  החברה 

 

וכי חברת הניהול ח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של האני ה
 לכל דבר ועניין.חברת הניהול חתימות דלעיל מחייבות את 

 

       ___________________ 

 חתימה וחותמת.                 
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 למתן שירותי ניהול 
 

 

 

 

  פח א'נס

 

 טופס הצעת משתתף
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 נספח א' 

 

 תאגיד המים והביוב פלגי שרון 

 צור יגאל בע"מ –מיסודן של עיריית כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר  

 3102/8ס' מ פומביהצעת משתתף במכרז טופס 

  פומבי מכרזמכי עיינתי ובדקתי את כל מס מאשר בזה כי קראתי, __________________________________ מ,"אני הח
 וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם. מכרז,מפורט במסמכי הכניהול  שירותי למתן 3102/8' מס

 : בגין שירותי הניהול המפורטים להלן הנני מציע

שעות עבודה  שם תפקיד
מינימליות בשבוע

1
 

תמורה מקסימלית לפני הנחה לחודש
2

 

  18 מנהל החברה המנהלת

  40 ט פלגי שרוןמנהל פרויק

  18 מנהל כספים

  24 מהנדס התאגיד

  20 סיוע תהליכים ובקר גבייה

נסיעות
3

   

 112,600       ₪ 120 סה"כ

 
 

 אחוזים  :הכוללת החודשית התמורה על מוצע הנחה שיעור
   

. המוצע ההנחה שיעור בניכוי חודשית תמורה כ"סה  :למציע כוללת חודשית תמורה
 העלויות, הנדרשת העבודה כלל את תכולל התמורה

   הנסיעה ועלויות המנהליות

 

_________   ____________  ____________ 

   1מ"חברה בע 'מס/ז"ת               חתימת המציע    שם המציע
   מס' שותפות רשומה          

 

  __________________טלפון המציע  _____________________________כתובת המציע 

           

       :פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע 

 ______________ :תאריך

    __________   __________   __________ _____________ 
   ת.ז.  שם              ת.ז.       שם      

                                                           

1
 לחברה מהתשלום להפחית החברה יכולה המסופקות השעות ביעדי עמידה אי של במקרה(. בחגים בהתחשב) חודשים 3 של ממוצע בסיס על יבחנו מינימליות עבודה שעות 

 .המנהלת החברה עם ההתקשרות להפסיק אף, מהותי הנו שהעניין שתסבור וככל. היחסי החלק את המנהלת
2

 01% והפחתת מתמשכת עבודה עקב 01% הפחתת תוך( העניין לפי 4 ויועץ 2 יועץ) הכללי החשב של יועצים העסקת חוזר לפי עדכנית יועץ תעריף כמכפלת מחושב 

 בחודש שבועות 4.3 הונח כי ישנם. הנחה לתת יש זו תמורה על. גבוה בהיקף העסקה עקב נוספים
3

 המנהלת החברה עובדי לכלל נסיעה הוצאות עלות הערכת 
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 נספח ב'

 הרת הקבלןצה

 תאריך:______           בודכל
 תאגיד המים והביוב פלגי שרון

 00רח' התע"ש 
 כפר סבא

 

 ניהול שירותי למתן  3102/8מכרז מס'  ון: דנה
 

אינם כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין ש ת, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית אאני
ובדתיים והמשפטיים הנחוצים העתי ו1או ידועים לי כל הנתונים קדבכלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר ש

 לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

ת ו1או צעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו1או דרישוהנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ובה ./
  ר.הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו1או אי-טענות המבוססות על אי

קתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות בהתאם לתנאי מכרז דב .0
תי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו1או התחייבו זה ואת כל הגורמים

 טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו1או תביעה ו1או דרישה כאמור.  ואו1או דרישות 

עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז והנני מקבל צ, ההנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .8
 מכי המכרז.  תנאים שבמסלעל עצמי לפעול בהתאם 

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .1

במידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים, תהא החברה  רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את הערבות  .1
  הבנקאית ו1או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה.

במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאית החברה לבטל המכרז ללא כל תביעות  .1
   מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה

 סמכי המכרז. ט במי, והכל בהתאם למפורנועתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיצה .3

 יני לביניכם.  בזכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב ני מסכים כי תהיו נה .0

  .המחירים לצרכןצמודה למדד ₪ .  0,222 להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס .2/

ים והאישורים שעלי מציא את כל המסמכ, אזרכמה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי ממועד ההודעה על זכייתי ביה .//
 בהתאם למועדים שנרשמו במסמכי המכרז.להמציא, 

, אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז תמומש על יה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותייה .0/
 כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש. ידידכם, וסכום הערבות יחולט על 

או במימושה כדי לפגוע בזכויות החברה לתבוע את נזקיה הממשיים אף אם הם ר לעיל כאמוידוע לי שאין במתן ערבות  .8/
  יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה.

מן הדרוש לביצוע העבודות נשוא ולי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים, כוח העבודה המי שי .1/
 רז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. המכ

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בשם  הניעתי זו הצה .1/
חתימת הסכם ההתקשרות ובביצוע בהתאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ו

 פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. ההתחייבויות על 

הלי ו1או נגד עובד מעובדי כתב אישום בשל עבירה פלילית בגין מתן שוחד ו1או גניבה מנהוגש נגדי ו1או נגד מנהל מ אל .1/
 ו1או  שיש עמה קלון.

ניהול חשבונות ותשלום חובות בוריים )אכיפת יצ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאות גופיםנה .1/
 לחוק הנ"ל.  0, וביכולתי להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף 091/ -מס(, תשל"ו 

 יירשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי והצלחותחברה ה מצורפים בזאת מכתבי המלצה. .3/
  בתחום נשוא המכרז.

ימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא המכרז, ואנו מסכים שהחברה או מי ש יאנ .0/
מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו1או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר הקשור ו1או הנובע 

  כאמור. חברהמהמידע שימסרו לנציגי ה

 ע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.  ני מתחייב לבצנהצעתי זו תזכה במכרז ה םא .02

ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתנאים לביצוע -עתי זו הוכנה והוגשה עלצני מצהיר ומתחייב כי הנה ./0
כרז והחברה תתקשר עמי בהסכם ההתקשרות וכי לא במות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה יובהעבודות וההתחיי
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מתן שירותי הניהול   אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד
 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. -המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי על

 

 

 :02/8אייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________ רלו

 

    ' ת.ז.: סמ    ר עוסק מורשה: מספ     המציע:  םש

 

    ס: קפ     ון:פלט     בת:ותכ_______' תאגיד: סמ 

 

 ת.ז. _________           שם                    ת.ז.    שם  ת מורשי החתימה:מוש 

 

                מה:יתח

 חתום ולהתחייב בשם התאגיד.לתאגיד המפרט מי הזכאים להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד1רו"ח של ה
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 3102/8מס'  מכרז פומבי 

 

 למתן שירותי ניהול 
 

 

 

 

 /'בנספח 

  

 הצהרת ניסיון 
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 /נספח ב'
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

 .   אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:/

(. )במקרה של סוג תאגיד "הקבלן", "המציע"בחברת _______________ )להלן:  אני משמש בתפקיד ____________ .0
 אחר יש לשנות בהתאם(.

מיסודן של עיריית כפר סבא  –תאגיד המים והביוב פלגי שרון אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה ל .8
 (."המכרז" )להלן: 3102/8 בע"מ במסגרת הצעת למכרז מס'צור יגאל -והמועצה המקומית כוכב יאיר

  לתנאים הכללים 0.0בהתאם למפורט בסעיף הריני להצהיר שיש לי1לנו נסיון מוכח  .4

 על ידנו:להלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו  

  : תאגידשם ה .0  : תאגידשם ה ./

  :תקופת מתן השירותים   :תקופת מתן השירותים 

  שנכללו:סוגי השירותים    שנכללו:סוגי השירותים  

      

      

      

  :יו"ר התאגידטל'    :יו"ר התאגידטל'  

  : תאגידשם ה .4  : תאגידשם ה .8

  :תקופת מתן השירותים   :תקופת מתן השירותים 

  שנכללו:סוגי השירותים    שנכללו:סוגי השירותים  

      

      

      

  :יו"ר התאגיד' טל   :יו"ר התאגידטל'  

  : תאגידשם ה .1  : תאגידשם ה .0

  :תקופת מתן השירותים   :תקופת מתן השירותים 

  שנכללו:סוגי השירותים    שנכללו:סוגי השירותים  

      

      

      

  :יו"ר התאגידטל'    :יו"ר התאגידטל'  

 אישור

ו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר1ת לי אישית ולאחר הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע1ה בפני ע
שהזהרתיו1ה כי עליו1ה להצהיר את האמת וכי יהיה1תהיה צפוי1ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה1 תעשה כן , אישר1ה את 

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ1ה עליה בפני.

חתימה: __________________       
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 3102/8מס'  מכרז פומבי 

 

 למתן שירותי ניהול 
 

 

 

 

 

 ג'נספח 

 

 טבלת כוח אדם מוצע
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 נספח ג'

 
 ניסיון שם העובד המוצע לתפקיד התפקיד מס'

   המנהלת מנהל החברה  /

   

   

   

   

    

   שרון פלגי פרויקט מנהל 0

    

    

    

    

    

    

   כספים מנהל 8

    

    

    

    

    

    

   התאגיד מהנדס 4

    

    

    

    

    

 

   גבייה ובקר תהליכים סיוע 0
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 8/2013מס'  מכרז פומבי 

 

 למתן שירותי ניהול 
 

 

 

 

 

 ד'נספח 

 

 הצהרת סודיות חברת ניהול
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 נספח ד'

 חברת ניהול –הצהרת סודיות 

 

 :מצהירים ומתחייבים בזה____________________________________ _מ "אנו הח

 

ובין תקופת ההסכם בין במשך תקופת הקמת המערכת ובין  לא להראות ולא למסור, לא לגלות, ./
או מסמך הנוגע או הקשור במישרין או בעקיפין לעבודות 1שום מידע ו, לשום אדם או גוף, לאחר מכן

צור יגאל -מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר –י שרון לתאגיד המים והביוב פלגעבור 
וזאת , החברה ולמענה עבורלמעט במסגרת ביצוע העבודות , "החברה"( וכל הקשור לכך )להלן:בע"מ 

בין שהסודות או המידע האמורים הגיעו אלינו כתוצאה מעיסוקנו כנותני שירות לחברה ובין בדרך 
 .אחרת

 .כל הפעולות ולנקוט בכל הצעדים לבל תהיה כל דליפת מידע לגורמים שאינם מורשיםלעשות את  .0

לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה שנמסרה  1לא לעשות כל שימוש במידע כאמור בסעיף  .8
 .שלא למטרות אלה העתקים וכו' כולל ביצוע שכפולים, לביצוענו,

ידי -ל טופס הצהרת סודיות שיסופק לנו עלכל עובד או מי מטעמנו ע להחתים לפי דרישת החברה, .4
 .החברה

________________       ________________ 

 חברת הניהולחתימת              תאריך          
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 3102/8מס'  מכרז פומבי 

 

 למתן שירותי ניהול 
 

 

 

 

 

 ה'נספח 

  

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות

 חברת הניהולעובדי 
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 נספח ה'

 חברת הניהולעובד  –טופס הצהרת סודיות 
 

 __________________ מס'. ז.ת_________________________ מ "אני הח

 

 _____________________בתפקיד _________________________  -העובד ב 

 

ה כל ידיע, ולא להביא לידיעת כל אדם, לא למסור, לא להודיע, מתחייב בזאת לשמור בסוד ולא להעביר
 –לתאגיד המים והביוב פלגי שרון עבור או נוצרו על ידי בקשר עם עבודתי עבור 1או מסמך שיגיעו אלי ו1ו

ובמהלך תקופת "החברה"(  )להלן:צור יגאל בע"מ -מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר
, לחוק העונשין 118על סעיף עבודתי או לאחריה והנני יודע כי אי מילוי התחייבות זאת מהווה עבירה 

 .-1977ז "התשל

 

 

________________       ________________ 
 חתימת העובד             תאריך 
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 3102/8מס'  מכרז פומבי 

 

 למתן שירותי ניהול 

 
 

 

 

  'ונספח 

 

נלווית להצעה  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 ו'נספח           

 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד
 תאגיד המים הביוב פלגי שרון

 צור יגאל-מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר
 00רח' התע"ש 

 כפר סבא
 

בזה  אנו ערבים"( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. 1ח.פ. ____________________על פי בקשת  ./
אשר  ,"(הסכום הבסיסי" :להלן(₪( )במילים: _________  ₪ ל ___________ כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

שתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו במכרז  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  יהיה צמוד,
   נאי המכרז.להבטחת מילוי ת ניהול שירותי למתן 3102/8מס'  מכרז פומבי מספר 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  ,המחירים לצרכןלמדד יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .0
המדד " :להלן) ('נק__ דהיינו,) 02/8 שנת מאילחודש  -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 ."(הבסיסי

יהיה גבוה מן המדד  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  התשלום,שיפורסם לפני יום ביצוע  אם המדד האחרון, 
סכום " :להלן(נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש  הבסיסי,
 "(.הערבות

 בכתב, הראשונה מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .8
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו,

   מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

שכל אחת מהן  או במספר דרישות, פעם אחת,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות ב .1
    ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .1

למען הרשום מטה עד  וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב ועד בכלל,________   ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .1
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.;   ____________ליום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .1

 

 

 

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 3102/8מס'  מכרז פומבי 

 

 למתן שירותי ניהול 
 

 

 

 

 

  'זנספח 

 

 הצהרת העדר הרשעות
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 נספח ז         

 תצהיר העדר הרשעות

 ממניות המציע( 02% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 ניהול שירותי למתן 3102/8' מס  פומבי מכרז

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן ./

 ת הקשר עם המציע(.אנו __________________________________________ )להשלים א (א)

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים  2/במהלך  (ב)
גדנו חקירה בקשר עם נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנ

תר מבין העברות ולא הורשע בשלוש השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת או יועבירה פלילית 
; חוק שעות עבודה 000/-המנויות בחוקי העבודה המפורטים להלן: חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

; חוק עבודת 002/-; חוק חופשה שנתית, תשי"א091/-חוק דמי מחלה, תשל"ו  ;/00/-ומנוחה, תשי"א
; 008/-, תשי"ג; חוק עבודת הנוער010/-; חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו004/-נשים, תשי"ד

; חוק הגנת השכר, /00/-; חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א008/-חוק החניכות, תשי"ג
; 000/-; חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה018/-; חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג003/-תשי"ח

 .0220-; חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב039/-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

כל עבירה, למעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס,  -"עבירה פלילית" 
 עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.

מכים ו1או ועדת המכרזים ו1או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוס חברההח"מ מאשר ומסכים כי ה (ג)
לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק 

 אחרות.

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו1או קבלת מידע כאמור,  (ד)
ן הקבוע לכך מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמ

 בבקשת הועדה.

 צרופות .0

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום  02%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  (ב)
 על מסמך זה.

נות האמור בסעיפים לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכו (ג)
 )ב( לעיל./ -)א(/

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 

 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 
 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע1 חבר במציע של המציע1חבר במציע

 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין  
 הקשור ו1או הנוגע למכרז.  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על  ;
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  
 פח זה.  בפני על נס  

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אםאת האמת  וכי  

 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.
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 תצהיר עובדים זרים
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 נספח ח'

 תצהיר

 (בענין עובדים זרים)

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  _____________________________ *מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן לעונשים הקבועים בחוק,

 אכיפת ניהול חשבונות,)ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .0
דין -לא הורשענו בפסק (,החוק –להלן  1976(-ו"התשל (כדין שכר מינימום והעסקת עובדים זרים תשלום חובות מס,

חוק  –להלן ) /00/ -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
  בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. (עובדים זרים

שנים  3ת או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של לא הורשענו בשתי עבירו כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
  שקדמה לתאריך תצהיר זה.

 (י הסעיפים המיותרים/חק)מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

  ."(חוק שכר מינימום )להלן: " 039/ -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

  כר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה.הורשענו בעבירה אחת לפי חוק ש ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, ג.
 האחרונה.

כפר סבא עיריית מיסודן של  –תאגיד המים והביוב פלגי שרון התקשרות בהסכם עם /אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז .4
 .צור יגאל  –צה המקומית כוכב יאיר והמוע

              

        ________________            
  חתימה                   

  י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

 'ז מס"נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד _________________
 להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד – י תאגיד"ניתן התצהיר ע *

 


