
 

 

  

                            #274520  

  

  

  

  

  

  

  

  21/253מכרז מס' 
 

  קבלת הצעות לרכש חשמל מיצרנים פרטיים ל
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     2021 : מהדורה מעודכנת



 

 

 חוברת תנאי המכרז -מסמך א' 

  

 לרכישת חשמל מיצרנים פרטיים,עמה בהסכם התקשר לחברת תשתיות אנרגיה בע"מ מבקשת בזאת הצעות 

רכישת החשמל כאמור תהא בתעריף מוזל בהשוואה לתעריפי החשמל הרשמיים  ז.כמפורט במסמכי המכר

  ה. הנקבעים על ידי הרשות לשירותים ציבוריים לחשמל, והכל כמפורט במכרז ז

  ן.להל 6כמפורט בסעיף  5 נספחשל המזמין מפורטים ב בשנה אופייניתתוני צריכת חשמל נ

  

 מסמכי המכרז .1

 

 חוברת תנאי המכרז על נספחיה (מסמך זה):  - מסמך א' .1.1

  טופס פרופיל המציע;  - 1נספח 

 טופס הצעה והצהרת המציע;  - 2נספח 

 טופס הצעת מחיר;  - 2.1נספח 

  אישור עו"ד;    - 3נספח 

 ם;פירוט בדבר עמידה בתנאי הסף המקצועיי  - 4נספח 

  המזמין;נתוני צריכת חשמל של   - 5נספח 

 ;1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  - 6נספח 

 ;הצהרת המציע על מניעת קבלת טובת הנאה ואי קבלת דמי תיווך  - 7נספח 

 תצהיר בדבר מצב המציע;  - 8נספח 

  .היעדר ניגוד ענייניםהצהרה בדבר   - 9נספח 

 

 .התקשרותהסכם   - ב'מסמך  .1.2

 

ונמסרים למציעים לשם  ,כל מסמכי המכרז, בין שצורפו ובין שלא, מהווים רכושה של החברה .1.3

ולשם כך בלבד. על המציעים להחזיר את מסמכי המכרז עד למועד  ,הכנת הצעתם והגשתה

האחרון להגשת ההצעות. למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה של החברה גם 

המציע, וכי החברה תוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתה  ידי-עללאחר שמולאו 

ים ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את השירות

טענה או תביעה בקשר לכך. אין המציעים רשאים להעתיק את מסמכי המכרז או להשתמש בהם 

 לכל מטרה אחרת.

  

 – www.pei.co.ilמאתר האינטרנט של החברה, בכתובת:  הסט מסמכי המכרז ניתן להורד .1.4

 .לעבודות קבלניות ונותני שרותים מכרזים –מכרזים 



 

 

  
 לוחות זמנים למכרז .2

  

 לוחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן: .2.1

  14.10.2021 - פרסום המכרז

  12:00בשעה  21.10.2021  -  המועד האחרון לשאלות הבהרה

  10.11.2021 - המועד האחרון להגשת ההצעות

 

, וזאת להליךהחברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים  .2.2

  בהודעה שתינתן למציעים.

 

 הגדרות .3

  

  לצרכי מכרז זה, משמעות המונחים שלעיל ולהלן תהיה כפי שזו מפורטת בצידם:  

   .חברת תשתיות אנרגיה בע"מ  -   "המזמין/ " "החברה"

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, כאמור בסעיף   - "המועד האחרון להגשת הצעות"

  ידי החברה מעת לעת. -, וכפי שיעודכן עלעילל 2.1

נספחיו, ידי החברה, על כל -מכרז זה אשר פורסם על  -  "המכרז"

  מסמכיו והעדכונים וההבהרות שצורפו אליו.

 'במסמך סכם ההתקשרות לאספקת חשמל, המצורף כה   -  "סכםהה"

למסמכי המכרז, על נספחיו לרבות כל מסמך נוסף שהינו 

  ו.ממסמכי ההסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנ

  מי שהגיש הצעה למכרז זה.  -  / "המספק"  "מציע"

  ז.בהתאם למפורט במסמכי המכראספקת חשמל  שירותי  -  השירותים" "

 ישיון למכירת חשמל כמפורט בתקנות משק החשמלר  -  "  רישיון הספקה"

-, תשנ"חן)תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות בעל רשיו(

1997.  

ידי ועדת המכרזים של החברה לצורך -ועדה הממונה על  -   "ועדת משנה"

  הצעות.בדיקת ה

 

 רקע .4

 

), העוסקת בהובלת ואחסנת דלק ומוצרי דלק. משרדי 8החברה הינה חברה ממשלתית (בסיווג  .4.1

 , א.ת. הרצליה פיתוח.3החברה נמצאים ברחוב הסדנאות 
החברה כפופה לרשות החברות הממשלתיות ולהנחיותיה, לחוק ולתקנות חובת המכרזים  .4.2

  ולדרישות רגולציה נוספות.

של תחומים במשק הדלק: שירותי נמל לייבוא ולייצוא;  פעילות החברה חולשת על קשת רחבה .4.3

אחסון, הולכה ואספקה של דלקים, בעיקר של תזקיקים, לכל רחבי הארץ; טיפול במוצרי דלק 

 גולמי ובתזקיקים, וניפוק למכליות כביש.



 

 

כחלק מהליכי התייעלות וחסכון במשאבים, המזמין מעוניין להתקשר בהסכם לרכש חשמל מיצרן  .4.4

על בסיס אחוז הנחה מתעריף רכיב הייצור, והכל בכפוף למפורט בתנאי המכרז  )דאח( פרטי

  ו.ובמסמכי המכרז על צרופותי

  

 מטרת המכרז  .5

  

ד בתנאי ו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר יעממציעבמכרז זה, הנה להתקשר עם  החברהמטרת  .5.1

  ז.הסף הקבועים למכר

 המספקלפיו ) Firm(עסקה על בסיס  חשמלהמדובר בהסכם לאספקה רציפה ולזמינות מלאה של  .5.2

 .פק החשמל שנדרש לו בהתאם להצעת המחיר של המספקהסמתחייב למכור למזמין את 

שיזכה במכרז תהיה על בסיס ההסכם, ונספחיו בנוסח המצורף  / המספק ההתקשרות עם המציע

  .כחלק ב׳ למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו

 מסמך א'זו ( בהתאם להוראות חוברת תנאי מכרז סופקו לחברההשירותים נשוא המכרז י .5.3

  .ב'כמסמך להסכם ההתקשרות המצורף ו )למסמכי המכרז

  

 היקף ההתקשרות .6

  

ופירוט אודות המתקנים ומוני , )2019 שנתבשנה אופיינית (תונים בדבר עלויות צריכת החשמל נ .6.1

 .למכרז זה 5נספח צריכת החשמל של מתקני המזמין מפורטים ב

  ש.קוט"מיליון  30-35 -סה"כ היקף הצריכה השנתית המוערך הינו סביב ה .6.2

מובהר כי הנתונים הנזכרים בטופס זה מובאים כהערכה ולידיעה בלבד על בסיס צריכה קודמת,  .6.3

ואין בהם כדי להעיד ו/או כדי להוות התחייבות מצד המזמין כי המזמין יצרוך חשמל בהיקפים אלו 

  ז.תקופת ההתקשרות בין המזמין למציע הזוכה במכראו בהיקפים דומים במהלך 

כי המזמין רשאי שלא לפנות לזוכה לשם מתן ביצוע השירותים נשוא מכרז זה, אם  ,יובהרעוד  .6.4

  ם.יהיה סבור כי אין ביכולתו לבצעם ברמה ו/או בלוח הזמנים הנדרשי

  

 תקופת ההתקשרות .7

  

מוקנית בזאת זכות חברה . לשנים 5ת תהא לתקופה ב ההזוכהמציע תקופת ההתקשרות עם  .7.1

תקופות  3-, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב(אופציה) ברירה

 ת. חודשים כל אח 12נוספות בנות עד 

החל המציע הזוכה לספק חשמל למזמין, ובתנאי תחילת תקופת ההתקשרות תהא במועד שבו  .7.2

 ההסכם על ידי המזמין. יום לאחר חתימת 45-כי מועד זה לא יהיה מאוחר מ

  

 הנחיות להגשת ההצעה .8

 

 על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז. .8.1

ידי מורשי החתימה של המציע. דפים -כל מסמכי המכרז, כמפורט בסעיף זה לעיל, ייחתמו על .8.2

מקום אשר לא צוין בהם בדפוס מקום החתימה, ייחתמו בראשי תיבות בלבד. דפים בהם צוין 

החתימה המיועד בדפוס, לרבות בהסכם ההתקשרות, ייחתמו בשם מלא ובמידת הצורך (תאגיד) 



 

 

בליווי חותמת ועל פי נוהלי המציע. מקום שנדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד 

 ו/או רו"ח.

עה יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז. הצ .8.3

שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור, תהיה ועדת המכרזים של החברה רשאית, אך לא 

חייבת, לפסול אותה מטעם זה בלבד, ולא לדון בה. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל 

המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול 

ה. אם אין התאמה במספר המזהה, יצרף המציע אישור/הסבר מטעם הרשויות ספרים), יהיה זה

 המוסמכות לכך.

  :ההצעות למכרז תוגשנה באופן הבא .8.4

ע, שתי מעטפות נפרדות אשר יוכנסו למעטפה אחת גדולה, ללא סימני זיהוי של המצי . 8.4.1

  ם":לקבלת הצעות לרכש חשמל מיצרנים פרטיי 21/253 ועליה ייכתב "מכרז מס'

כל המסמכים אשר יש להגישם בהתאם עותקים של  3ובה  – 1מס' עטפה מ . 8.4.1.1

להוראות הזמנה זו ולמעט ההצעה הכספית. מובהר, כי הכנסת טופס הצעה כספית 

עלולה להיחשב כפגם בהצעה, אשר עלול להביא לפסילתה. על  1לתוך מעטפה מס' 

 יש לסמן אתה הנספחים ז".מסמכי המכר – 1מעטפה זו ייכתב "מעטפה מס' 

 באמצעות "דגלונים" בכל אחד מהעותקים. 

תוגש בהתאם למפורט בטבלאות הצעת המחיר  –הצעת המחיר  – 2עטפה מס' מ . 8.4.1.2

כאשר הוא ממולא  להלן, 10.7.3 יףובהתאם לאמור בסע 2.1כנספח המצורפות 

במלואו וחתום על ידי מורשה החתימה מטעם המציע. על מעטפה זו ייכתב "מעטפה 

הצעת המחיר". יש למלא את כלל הפרטים הנדרשים במסגרת הצעת  – 2מס' 

המחיר, אי מילוי של מי מהנתונים הנדרשים עלול להביא לפסילת ההצעה. במקרה 

  .ר האמור במיליםשל סתירה, בין הספרות לבין המילים, יגב

  .המעטפות כאמור יוכנסו למעטפה אחת גדולה בהתאם לאמור לעיל שתי . 8.4.1.3

על המציע לשלשל את הצעתו המפורטת בהתאם לדרישות ותנאי המכרז על כל נספחיו וכן את  .8.5

ידי החברה לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הממוקמת -יתר מסמכי המכרז שנמסרו לו על

במשרדי החברה, לא יאוחר מהיום ומשעת המועד האחרון להגשת ההצעות. הצעה שתוגש 

 לא תיפתח. במועד ו/או בשעה מאוחרת מהאמור 

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים . 10.11.2021 המועד האחרון להגשת ההצעות הנו .8.6

 .במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל

חודשים, אלא אם כן יסכים המציע  12הצעת המציע תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך  .8.7

ה החברה להאריך את תוקף לבקשת החברה, אם תהא כזאת, להאריך את תוקפה. ביקש

ההצעות, ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו, תיפסל הצעת המציע שלא הסכים להארכת תוקף 

הצעתו כאמור, והחברה תהא רשאית להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע 

אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף הצעתו, וזאת אף אם ההצעה האחרת, שתוקפה לא 

 אמור, הייתה הצעה עדיפה.הוארך כ

 

 תנאי הסף .9

 

 : במצטבררשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים המפורטים להלן,  .9.1

תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי), ביצרן פרטי כהגדרתו המציע הינו  . 9.1.1



 

 

ברישיון קבוע  ,מחזיק, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרזה, 2005-תשס"ה

 ט.מגה ווא 40-לייצור חשמל בהיקף ייצור כולל שלא יפחת מ

פרטים יכלול  מסגרתווב ,4נספח צרף המציע את בסעיף קטן זה, ילהוכחת תנאי הסף 

, וכן ןהעתק הרישיו ,בעניין רישיון האספקה, תנאים/הגבלות ברישיון, תקופת הרישיון

 ;רלוונטי להוכחת האמור, אשר לדעתו הינו ל פרט נוסף לפי שיקול דעתו של המציעכ

  עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);  . 9.1.2

אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות  . 9.1.3

תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על 

 סיו עיקולים מהותיים; נכ

 .1976-בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו . 9.1.4

על המציע הזוכה לעמוד בכל התנאים המפורטים בתנאי הסף בסעיף להלן, במשך כל תקופת  .9.2

  .ההתקשרות וכי הפרה של דרישה זו תהווה הפרה יסודית של ההתקשרות כאמור בהסכם

  

  שקילת ההצעות .10

  

סעיף זה מפורטים הקריטריונים והשיטה על פיהם תוערכנה ותדורגנה ההצעות. המזמין במסגרת  .10.1

שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, במסגרת בדיקת ההצעות, לבקר במתקני 

 .המציעים כולם או חלקם

ידי החברה, הרשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שתמצא -ההצעות תיבדקנה על .10.2

 לנכון. 

סף באמצעות ועדת משנה מקצועית, אשר תמונה ההחברה רשאית לבחון את העמידה בתנאי  .10.3

 ידי ועדת המכרזים של החברה.-על

ינה מתחייבת לאור מהות השירותים וחשיבותם, מובהר ומודגש בזאת במפורש, כי החברה א .10.4

לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות 

 לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי. 

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, במקרה שתסבור כי אין לקבל אף אחת מן ההצעות, לנהל  .10.5

הטובה ביותר מבין ההצעות שהוגשו, לפי שיקול דעתה, ועל  משא ומתן עם המציע בעל ההצעה

 פי תוצאות משא ומתן זה להחליט אם לקבל את הצעתו או לבטל את המכרז.

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה, החברה תהיה רשאית שלא לקבל את הצעתו של מציע וזאת,  .10.6

המציע. כן תהיה רשאית  בין היתר, עקב ניסיונה הרע של החברה עם המציע ו/או היכרותה את

וזאת אם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי ע, החברה שלא לקבל את הצעתו של מצי

  .שיקול דעתה המקצועי, כי לגופים ציבוריים אחרים יש ניסיון רע עם המציע

 

 :בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים .10.7

 ההליךבדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף של  -שלב א'  .10.7.1

בשלב זה תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף של המכרז. רק מציעים העומדים בתנאי       

   הסף של ההליך יעברו לשלב ב'.

 הצעות המחיר  -' בשלב  .10.7.2

  הנ"ל. א'בשלב זה תיפתחנה הצעות המחיר של המציעים אשר עברו את שלב       

מן הציון המשוקלל. על המציע להציע שיעור הנחה  %100שקל רכיב המחיר יהווה מ      



 

 

ביחס לתעריף רכיב , גבע ופסגה) מש"ב: מקבץ שעות ביקוש(המש"בים עבור  זהה

בהתאם לתעריפים המפורסמים על ידי רשות החשמל נכון למועד הגשת ( הייצור

 מכרז זה.ל 2.1נספח כמפורט ב ,8.5%אשר לא יפחת משיעור הנחה של  ,)ההצעות

, יהיה 8.5% -במקרה בו תתקבל הצעת מחיר אשר תכלול שיעור הנחה הנמוך מ

, או לחילופין 8.5%-המזמין רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לתקן את שיעור ההנחה ל

  להורות על פסילתה של ההצעה.

הר כי על ידי המציע. יוב השמולאצעות המחיר ייבחנו על פי טבלת הצעת המחיר כפי ה      

אשר הצעת המחיר אי מילוי פרט כלשהו בהצעת המחיר עלול להביא לפסילת ההצעה. 

תוכרז  ,מבין ההצעות אשר עמדו בתנאי הסףתכלול את שיעור ההנחה הגבוה ביותר, 

  .כהצעה הזוכה במכרז

  

  אופן מילוי הצעת המחיר .10.7.3

-מ, ולא יפחת נקב המציע יהיה קבוע לכל תקופת ההסכם בוחוז ההנחה א . 10.7.3.1

8.5%. 

 .המציע ימלא אחוז הנחה זהה למש"ב גבע ופסגה . 10.7.3.2

העמודות שהוקצו לשם ן מ ומציע אינו רשאי להשמיט ו/או להתעלם מאיזה . 10.7.3.3

הגשת ההצעות בטופס הצעת המחיר. למען הסר ספק יודגש כי אי מילוי אחת 

שם כך בטופס הצעת המחיר יביא לפסילת הצעת ל או יותר מהעמודות שהוקצו

 .המציע נדרש להקפיד על מילוי ההנחיות כאמור לעיל המציע, ולפיכך

 אחוז ההנחה המוצעהמציע יהיה אחראי לכך כי מובהר, כי למען הסר ספק  . 10.7.3.4

עלול המציע  םבהעל פני השנה,  חודשים/יכובד גם במהלך תקופות על ידו

. במקרה לעמוד בדרישות אספקת החשמל של החברהמסוגל להיות לא ש

עברת האחריות באופן בלעדי לביצוע תהליך ההיה המציע אחראי יכזה, 

ידי חברת החשמל לישראל בע"מ, ולאחר מכן לאספקת החשמל לחברה ל

שר , כאלידיואספקת החשמל האחריות ללביצוע התהליך הדרוש להשבת 

 חודשי כלהחברה במהלך  כלפיתכובד על ידו  ההנחה המוצעתכאמור, 

חודשים בהם /בתקופותעלות אספקת החשמל  לגביגם  תינתן - כלומר( השנה

    .על ידי חברת החשמל לישראל בע"מ)אספקת החשמל תתבצע 

  

 זכויות החברה .11

  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה,  .11.1

שיקול דעתה הסופי והבלעדי של  על פיי מסמכי המכרז, וזאת ל פאו ברורה, או שאינה ערוכה ע

 החברה.

מבלי לפגוע באמור, החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל  סיבה שהיא, בכל מועד  .11.2

כי לחברה שמור  ,מובהר ,הצעות. למען הסר ספקההגשת ל האחרון מועדהשהוא, לרבות לאחר 

ולמציעים תי סביר, אם המחיר הנקוב בה בלשהיא, לרבות שיקול הדעת שלא לבחור בכל הצעה 

 לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך. 

מי מטעמו ל החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או .11.3

לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס  ו/או



 

 

להצעתו של מציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר 

או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה, ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, ובלבד 

 הצעות. הישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת שכל מסמך, ר

החברה שומרת לה את הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם  .11.4

של  מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת ועדת המכרזים

 .החברה

 הזכות לזמן את המציע לראיון אישי, והכל על פי שיקול דעתה.החברה שומרת לעצמה את  .11.5

 החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם). .11.6

למען הסר ספק, מובהר כי החברה, על פי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי, תהא רשאית לא  .11.7

ם זאת להתקשר ו/או לפרסם מכרזים ו/או לפנות למציע הזוכה לצורך ביצוע מטלה כלשהי, ובמקו

לערוך הליכים תחרותיים אחרים בקשר עם ביצועה של מטלה כלשהי אשר יכולה הייתה להיות 

מבוצעת במסגרת מכרז זה, או להתקשר עם כל גורם אחר לצורך כך, הכל בהתאם להוראות כל 

החברה  ידי-עלכלשהי דין. בהתאם לכך, מובהר מפורשות כי למציע הזוכה לא תוענק בלעדיות 

 ביחס לשירותים.

פי -לחברה שמורה הזכות להפסיק את עבודתו של הזוכה ו/או להקטין את היקף השירותים על .11.8

החוזה לפי שיקול דעתה הבלעדית ומכל סיבה שהיא בכל אחד משלבי הפרוייקט, מבלי שתהיה 

למעט כמפורט בנספח  לזוכה כל טענה בעניין, וללא תשלום כל סכום, לרבות הוצאות שיהיו לו,

  התמורה.

 .במכרז זה יםהגשת הצעה תפורש, בין היתר, כהסכמה לכל אחד מהתנאים וההתניות המפורט .11.9

 

  מסמכים שיש לצרף להצעה .12

  :כמפורט להלןחתומים מלאים ועל המציע לצרף להצעתו את כלל מסמכי המכרז, כשהם   

  

 'מסמך א; 

  טופס פרופיל המציע  - 1נספח; 

, להוכחת תנאי הסף המצויינים בסעיפים את המסמכים הבאים 1לנספח המציע יצרף 

9.1.1 ,9.1.2:  

 מגה וואט 40 -רישיון קבוע לייצור חשמל בהיקף ייצור כולל שלא יפחת מ; 

 ;מסמכי התאגדות 

  ;תעודת עוסק מורשה 

  נסח עדכני מרשם החברות או מרשם השותפויות, לפי העניין (יש לצרף נסח

  לפני מועד הגשת המענה למכרז).שהופק עד חודש 

  אישור תקף מפקיד השומה, או רו"ח המעיד שהמציע מנהל כדין פנקסי חשבונות

 1961-ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א

  ;1975 -וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 ;אישור תקף על ניכוי מס במקור 

  והצהרת המציע טופס הצעה  - 2נספח; 

  טופס הצעת מחיר;  - 2.1נספח 

  אישור עו"ד  - 3נספח;  

  ם;פירוט בדבר עמידה בתנאי הסף המקצועיי  - 4נספח 



 

 

  המזמיןנתוני צריכת חשמל של   - 5נספח;  

  להוכחת עמידת המציע בתנאי 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  - 6נספח ,

 ;9.1.4 הסף הקבוע בסעיף

  המציע על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים"; הצהרה  - 7נספח 

  9.1.3 , להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיףתצהיר בדבר מצב המציע  - 8נספח; 

  הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים;  - 9נספח 

 'הסכם ההתקשרות; - מסמך ב   

 כמפורט להלן. , תיקונים ושינוייםמסמכי ההבהרות 

 

 מידע סודי  .13

 

המציע לציין בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בה על  .13.1

כי בכל מקרה שיקול הדעת הבלעדי והסופי ביחס לנתונים  ,והמהווים, לדעתו, מידע סודי. מובהר

 ו/או מסמכים כאמור נתון לחברה.

וגשו על ידו מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע רשאי להגיש עותק אחד נוסף של המסמכים שה .13.2

(ללא הצעת המחיר), שבו הושחר המידע שלדעת המציע הוא מהווה מידע סודי או סוד מסחרי 

  או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית". 

מובהר בזאת,  ,אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע. למען הסדר הטוב החברה .13.3

המציע כמידע שאין  ידי-עלתבחר לגלות למציעים האחרים מידע אשר סומן שהחברה כי ככל 

למציע, לפני גילוי המידע, על החלטתה בדבר המידע שבכוונתה לגלות  החברהלגלותו, תודיע 

 שעות כדי לערער על החלטה זו. 48בפני המציעים האחרים ותינתן למציע שהות של 

רשאית לגלות  החברההמציע לא יגיש עותק מושחר כאמור לעיל, תהא אם , למען הסר ספק .13.4

למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 וללא הודעה מוקדמת.

 

  הסתייגות .14

 

אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי  .14.1

המכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין 

תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת  ידי-על

  הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. - ההצעה

הצעות חוברת בנוסף, אי מילוי פרט שנדרש מן המציע למלא ו/או אי חתימה ו/או סטייה מדרישות  .14.2

הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט  –, עלולים גם כן לגרום לפסילת ההצעה תנאי המכרז

  של החברה.

 

  פסילת הצעה / מציע .15

   

פסול הצעה בכפוף לדין, אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הצעה ו/או החברה רשאית ל .15.1

ידי החברה כי ההצעה חסרה, מוטעית או -מציע אינם מקיימים את תנאי הסף, או נמצא על

מבוססת על הנחות בלתי נכונות, או על הבנה מוטעית של מסמכי או נושא המכרז, או הצעה 



 

 

ות, או הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו הלוקה בחסר או אי בהירות או דו משמע

זכויות עובדים או הצעה העולה ממנה כי אינה תואמת את דרישות השירות המפורטות במכרז. 

  פי כל דין.-אין באמור לגרוע מזכות החברה על

החברה רשאית לפסול מציע אם מצאה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי המציע פעל שלא בתום לב  .15.2

  למכרז, לרבות בשל תאום הצעות וחשש לניגוד עניינים.בהקשר 

רשאית החברה לאפשר למציע פרק זמן מוגדר כדי  ,לעיל 15.2 -ו 15.1על אף האמור בסעיפים  .15.3

לתקן את הפגם או הפסול שבו ולא לפסול אם בוצע תיקון כאמור, והכל תוך שמירה על עקרון 

 השוויון בין המציעים.

ולא  ,ו/או התייחסויות מאת כל אדם או גוף החברה תהא רשאית לערוך בירורים ולקבל המלצות .15.4

תהא מוטלת עליה כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או 

ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, 

ת מוסרי המידע, והמציע מקבל לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויו

  על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו.

מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברה  רשאית, אך לא חייבת,  .15.5

כל הוכחה שתראה לנכון,  –לאחר הגשת הצעה  -על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע 

, כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו לספק שירותים מהסוג בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו

ובהיקף של השירותים נשוא המכרז, וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של 

  המציע, והמציע יהיה חייב לספק לחברה את מלוא המידע להנחת דעתה.

מציע אשר לגביו החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול על הסף  .15.6

היה לחברה ניסיון רע ו/או כושל, לרבות מקרה של אי שביעות משמעותית מעבודתו ו/או אספקת 

שירותים על ידו, אי עמידה בסטנדרטים של השירות הנדרש, הפר התחייבויות קודמות כלפי 

רים החברה, חשד למרמה וכיו"ב או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. במק

אלה, תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית וזאת בכפוף לשיקול 

    דעתה של ועדת המכרזים.

החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו, אם הגיע לידיעתה דבר שהיה  .15.7

  מצדיק פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי המכרז.

  

  ותסתירות ו/או אי התאמ .16

 

 ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב .16.1

עו"ד מאיה ל דוא"לבאמצעות  21.10.2021ביום  12:00עד השעה , פתוח) Word(בקובץ  ,בלבד

, לשם פרוט ההבהרות, מענהתוך פרוט זהותו ופרטי , proposals@pei.co.il כתובתבן דור, ב

הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף 

באחריות המציע לוודא את קבלת הבקשה להבהרה. מודגש, כי לא תתקבל  או כל פרט שהוא.

  בקשה להבהרה שאינה בכתב.

מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע  עיצמ .16.2

 התאמות, טעות וכיו"ב.

, או חלקן, וכן כאמור לעיל החברה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות .16.3

תהא רשאית למסור התייחסותה לכלל המציעים (מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה), 

 האחרוןוהכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד 



 

 

 הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.ל

רות, ויצרפו את מסמכי ההבהרות המציעים יאשרו בכתב את קבלת תשובות החברה להבה .16.4

החתומים להצעתם, כמפורט לעיל, אך בכל מקרה תשובות אלה, לרבות תיקונים לתנאי המכרז, 

  תהיינה תקפות כלפי המציעים, בין שאישרו קבלתן ובין אם לאו.

  

  הבהרות ושינויים .17

 

הגשת ל האחרון החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז עד למועד .17.1

, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. השינויים המציעיםההצעות, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 

משתתפי והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של 

באמצעות פרסום הודעה באתר האינטרנט של החברה. על המציעים חלה החובה המכרז 

. לפי שיקול דעתה, ככל ששינויים כאמור תיקונים כאמורלע לשינויים וגבאופן שוטף בנולהתעדכן 

הצעות, תהא החברה רשאית ההנם מהותיים ומחייבים לדעתה דחיית המועד האחרון להגשת 

המציעים יאשרו בכתב את קבלת השינויים והתיקונים, ויצרפו את להודיע על דחיית מועד זה. 

עיל, אך בכל מקרה שינויים ותיקונים אלה, ל 16תם, כמפורט בסעיף המסמכים החתומים להצע

  יהיו תקפים כלפי המציעים, בין שאישרו קבלתם ובין אם לאו.

כל תשובה של החברה ו/או של נציגה למציע תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה שתינתן  .17.2

עובדיה, קבלני משנה  ידי-עלשיינתנו  פה-לבדרך אחרת. החברה לא תהיה אחראית להסברים בע

מטעמה ו/או כל אדם אחר בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה, והקשר בין החברה למציעים יבוסס 

 על מסמכים בכתב בלבד.

כי התייחסותה של החברה לפניות המציעים לקבלת הבהרות ו/או שינויים, אם תהא  ,מובהר .17.3

 המציע אשר פנה אליה. תעשה מבלי לנקוב בשם התייחסות שכזו, לפי שיקול דעת החברה,

 

 ניגוד עניינים .18

 

  החברה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את ההוראות הבאות:  

בחברה (לרבות דירקטור או מנכ"ל), קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שאחד מהאמורים  גורם .18.1

לעיל מחזיק בו, במישרין או בעקיפין, זכויות כלשהן, ו/או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, 

  בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות. –" קרובלא יוכל לקחת חלק במכרז זה. לעניין זה "

י מטעמו, אשר לגביו קיים חשש של ניגוד עניינים עם העבודות נשוא מכרז זה ו/או מציע או מ .18.2

לא יוכל לקחת חלק במכרז, אלא אם נתנה החברה את  – החברהחשש לניגוד עניינים בינו לבין 

  אישורה לכך ובכפוף לתנאים שתעמיד למציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

לצרף הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים, בנוסח המצ"ב מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע נדרש  .18.3

 המכרז.מסמך א' של ל 9כנספח 

 

 דרישות ביטוח .19

  

כפי  המציע שיזכה במכרז ידי-עלתשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים   

. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה שמופיעות בהסכם ההתקשרות

 בכלל לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך.



 

 

  .בפרט לדרישות הביטוחו

 

 תנאים כלליים .20

 

 דין חל .20.1

לכל  בהתאםהליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה   

  דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו יעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.

  

 תניית שיפוט .20.2

  יפו.-כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל אביב  

 

 הוצאות ההשתתפות בהליך .20.3

מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות עצם ההשתתפות במכרז כמוה כהצהרת המציע כי ידוע לו והוא 

בהשתתפות במכרז ולאחריו, לרבות בקשר עם הכנת ההצעה למכרז זה וכל ההליכים לפיו, 

הגשת ההצעה ועדכונה, תשלומים, הוצאות משפטיות ואחרות, יהיו על אחריותו הבלעדית 

טענה  וחשבונו של המציע, ללא קשר לתוצאות המכרז כאמור, וכי לא תהיה למציע כל דרישה או

להחזר כספים או לכל פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל אחריות 

  לכך.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה של ביטול המכרז, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא,   

לרבות מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי המכרז ו/או במקרה של פסילת 

ציעים ו/או הצעות ו/או אי בחירתם או ביטול בחירתם, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, לא יהיו מ

המציעים זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור בביטול, 

  בתיקון או בפסילה או באי בחירתם או ביטולה כאמור.

  

 הצעה בודדת .20.4

האמור לעיל חל גם על מי ששולט בנותן השירותים או  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  

" שליטהגורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח " ידי-עלהנשלט על ידו או הנשלט 

 50%-מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או הזכות למנות יותר מ 50%-כאחזקה של למעלה מ

  מהדירקטורים.

כי לא ניתן  ,למען הסר ספק, מובהר. משפטיים לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים  

 ) במסגרת מכרז זה. Joint Ventureלהגיש הצעה באמצעות מיזם משותף (

 

 אי תיאום הצעות .20.5

מציע, בעל זיקה למציע, או מי מטעמם, לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר, בעל זיקה למציע   

  הצעה, לרבות אלה:האחר או מי מטעמם; מבלי לגרוע מכלליות האמור, תיאום 

הסכמים, הסדרים או הבנות מסוג כלשהו, במפורש או מכללא, לגבי עניין הקשור למכרז זה,  -

  בין היתר, בעניין מחירי השירותים המוצעים, תנאי ההסכם ואסטרטגיות להצעות המחיר.

מסירת מידע בכל עניין הקשור למכרז, קבלתו, החלפתו או גילויו בצורה אחרת בין מציעים,  -

  בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.

 



 

 

  אישור תקציבי  .20.6

התקשרות נותן השירותים עם המציע מותנית בקיומו של תקציב מאושר, וכן בקבלת כל   

בעצם הגשת  האישורים מאת הגופים שאמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות.

ההצעה למכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל 

ו/או מי מטעמה בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל  החברהטענה, דרישה ו/או תביעה כנגד 

ו/או מי מטעמה, בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית  החברה טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד

  .האמור לעילתחילת ביצוע השירותים נשוא המכרז עקב 

תשלום  לרבותכי המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או תשלום, מכל סוג ומין שהוא,  ,מובהר  

  עקב הוצאות שהוציאו בהכנת ההצעה ו/או כל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם מכרז זה.

   

  

  בכבוד רב,

  מאיה בן דור, עו"ד

 והתקשרויותמחלקת רכש 

  
  



 

 

 1נספח 

  פרופיל מציעטופס 

  בטבלאות שלהלן: ויתר הפרטים על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי 

  ב. פרטים כלליים  א. מעמד משפטי
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  

  

  (חברה בע"מ או שותפות רשומה)ג. שמות בעלי זכות החתימה 
  דוגמת חתימה  שם פרטי  שם משפחה  מספר זהות

        

        

        

  חברה בע"מ)במקרה של ( המניותשמות בעלי  /(במקרה של שותפות רשומה)ד. שמות השותפים 
  דוגמת חתימה  שם פרטי  שם משפחה  מספר זהות

        

        

        

  ה. שם איש קשר
  טלפון נייד  שם פרטי  שם משפחה  תפקיד

        

  
  

  ., נכון לתאריך _________בטופס זה מדויקים ועדכניים אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו
  
  

  _________________  _________________  

  שם מורשה חתימה  שם מורשה חתימה  
    

  
  _______________  _______________  

  דוגמת חותמת                 חתימה  חתימה  
  

רישיון קבוע לייצור חשמל בהיקף ייצור כולל : לנספח זה יש לצרףלמסמך א' של תנאי המכרז,  12כאמור בסעיף 
מסמכי התאגדות; תעודת עוסק מורשה; נסח עדכני מרשם החברות או מרשם השותפויות,  מגה וואט; 40-שלא יפחת מ

לפי העניין (יש לצרף נסח שהופק עד חודש לפני מועד הגשת המענה למכרז); אישור תקף מפקיד השומה, או רו"ח 
-דש], התשכ"אהמעיד שהמציע מנהל כדין פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח ח

  ; אישור תקף על ניכוי מס במקור.1975 -וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1961

 חברה 

שותפות רשומה 
 

 

            שם: 

 (יש לצרף תדפיס מרשם החברות/רשם השותפויות לשם המציע)

           כתובת:

          טלפון: 

         מספר עוסק מורשה:

       מספר החברה/השותפות: 



 

 

 2נספח 
  לכבוד

  בע"מ חברת תשתיות אנרגיה
   3סדנאות הרח' 

  הרצליה
  א.ג.נ.,

  

  טופס הצעה הנדון: 
  

") החברה" :בע"מ (להלן תשתיות אנרגיהאנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את הוראות 

על כל  ,")שירותיםה" :(להלןלקבלת הצעות לרכש חשמל מיצרנים פרטיים  21/253מכרז מס' במסגרת 
בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים  נספחיהםוהתנאים והדרישות המפורטות בכל מסמכי המכרז 

  :מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן ,")המכרז": (להלןחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז 

  אנו מציעים בזה לחברה לבצע את השירותים, הכל כמפורט במכרז על כל נספחיו. .1

בזאת, כי קיבלנו ו/או הועמדו לרשותנו כל המסמכים הקשורים להצעה; כי קיבלנו הסברים אנו מצהירים  .2
בכל הקשור להצעה ולביצוע השירותים במסגרת הפרויקט; כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו 
את הצעתנו בהתאם; כי למדנו ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז, ובדקנו את כל הדרישות, 
התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע השירותים נשוא 
המכרז; כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז, ומאשרים ומתחייבים כי לא נציג כל תביעות או 

מבלי לפגוע דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 
בכלליות האמור, ידוע לנו, ואנו מסכימים, כי בעצם הגשת הצעתנו גלום ויתור מפורש על כל טענה, מכל 

  מין וסוג, בדבר אי התאמה ו/או חריגה, מכל מין וסוג, של תנאי המכרז ו/או תנאי מתנאיו, מתנאי כל דין.

עתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז וכי הצ .3
המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז, ולרבות 

  הסכם ההתקשרות.

המכרז בהתאם לכל תנאי השירותים כי אם תתקבל הצעתנו, נבצע את כל  ,הננו מצהירים ומתחייבים .4
במסמכי וזאת במתכונת המחירים (לא כולל מע"מ) המפורטים  ,לשביעות רצונכם המלאה ,לווהנספחים 

  .המכרז ובהצעתנו

אנו מתחייבים לעמוד בכל התנאים המוקדמים לחתימת הסכם ההתקשרות על  ,הצעתנו תתקבל אם .5
ימים מיום הודעתכם על מסמכי הסכם ההתקשרות,  14ידיכם, כמפורט במסמכי המכרז, לחתום בתוך 

יות הנדרשות בהסכם ההתקשרות, את פוליסות הביטוח המפורטות בו, ואת ולהפקיד בידיכם את הערבו
כמפורט בנוהלי המכרז ותנאיו. אנו מתחייבים  , הכלכל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה

ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור  ,פי הסכם זה-שלא להעביר לגורם אחר זכות מזכויותינו על
  ת שימוש בזכויותינו.תאגיד אחר לשם קבל

נו. ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ידי-עלרצ"ב להצעתנו כל מסמכי המכרז כשהם חתומים  .6
  ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי ההצעה, עלולים לגרום לפסילת הצעתנו.

כאים, אך לא חייבים, כי תהיו ז ,הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי. אנו מסכימים .7
כי אתם תהיו  ,ואנו מסכימים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. ידוע לנו

  רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז.



 

 

  מידע סודי הם:הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעתנו והמהווים, לדעתנו,  .8

                                    
                                  
                                    

אנו מצהירים כי ידוע לנו שביצוע השירותים על פי מסמכי המכרז מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע  .9
שיגיע לרשותנו, וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואנו מתחייבים למלא אחר ביצוע הוראות 
מסמכי הסכם ההתקשרות ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי הסכם ההתקשרות זה במהימנות ואמינות, 
תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה 

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

אנו מצהירים בזאת, כי הצעה זו מוגשת ללא שום קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים, וכי לא גילינו את  .10
 פרטי הצעתנו למציעים אחרים במכרז.

, מנהליו, מורשי החתימה בו, עובדיו ומי מטעמם או בשמם, לא יהיו מעורבים המציעאנו מצהירים בזאת, כי  .11

לקבלת שוחד, מענק וטובת הנאה כלשהי, בין במישרין ובין  בהצעה, הבטחה, מתן, קבלת או שידול

בעקיפין, לעובד של החברה או מי מטעמה ולעובד ציבור אחר, הן בכלל והן בקשר להסכם או לכל דבר 

הכרוך בביצוע ההסכם. אני, המציע וכל מי מטעמנו מודעים לכך כי ככל שיעבור המציע או מי מטעמו 

זה, תש"ן תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות עם המציע לאלתר וללא כמפורט לעיל על הוראות סעיף 

  התראה מראש.  

אנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת  .12
כל דין או הסכם לחתימתנו  על פיההצעה וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה 

 זו.  על הצעה
  

אני מצהיר, כי האמור בהצעתי זו הוא אמת, וכי הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי 
  או תיקון, עומדת בתוקפה ומחייבת לתקופה הקבועה במכרז.

  

_______________________  
  מגיש ההצעה תחתימ

_______________________  
  חותמת

_______________________  
  תאריך

                           
  

   אישור
  

אני הח"מ, עו"ד ____________________ מרחוב ___________________ מספר רישיון 
_____________, המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה כי _____________________ ת.ז. 

_____________________ אשר _____________________ ת.ז. -___________________       ו
חתמו על הצעת והצהרת המציע בפני, בשם המציע, הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין 
על ידי המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצעת 

   והצהרת המציע הנ"ל.
  
  

______________________  
  חתימת עו"ד

______________________  
  חותמת

______________________  
  תאריך



 

 

 2.1נספח 
  (יוגש במעטפה סגורה ונפרדת)

  לכבוד
  בע"מחברת תשתיות אנרגיה 

   3רח' הסדנאות 
  הרצליה

  א.ג.נ.,

  הצעת מחיר הנדון:
 

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את הוראות חברת תשתיות אנרגיה בע"מ (להלן:  .1
" המכרז(להלן: "לקבלת הצעות לרכש חשמל מיצרנים פרטיים  21/253 ") במסגרת מכרז מס'החברה"
", בהתאמה) על כל התנאים והדרישות המפורטות בכל מסמכי המכרז על נספחיו, מציעים השירותים"-ו

בזה לבצע את השירותים נשוא המכרז בהתאם לכל דרישות החברה המפורטות במסמכי המכרז על כל 
 נספחיו, וזאת בתמורה לסכומים המפורטים בהצעתנו שלהלן: 

, טבלה שלהלןהצעת המחיר תינתן באמצעות ה מן הציון המשוקלל. 100% משקל רכיב המחיר יהווה .2
נחה הינו זהה לכל האחוז ה( ייצור החשמלינו מתעריף רכיב שיעור ההנחה המוצע על ידבמסגרתה יצויין 

 :)8.5%-, ולא יפחת מאחד מהמש"בים גבע ופסגה

  
  אחוז הנחה מוצע (במילים)  אחוז הנחה מוצע (בספרות)  מש"ב

    % ______  גבע ופסגה

  
אחוז ההנחה  כי ;במקרה של סתירה, בין הספרות לבין המילים, יגבר האמור במיליםמובן וידוע לנו, כי  .3

לא יתאפשר לנו לספק  םבה חודשים/(גם במידה ויהיו תקופות כםיהיה קבוע לכל תקופת ההס המוצע
את צורכי החשמל של המזמין, אנו נעניק למזמין אחוז הנחה זה על עלות הצריכה שלו מחברת החשמל 

מהעמודות שהוקצו לשם הגשת ההצעות  לולהשמיט ו/או להתעלם מאי םרשאי, וכי איננו בתקופות אלו)
כך בטופס הצעת המחיר יביא  אי מילוי אחת או יותר מהעמודות שהוקצו לשם, וכי בטופס הצעת המחיר

 .להקפיד על מילוי ההנחיות כאמור לעיל יםנדרש אנו, ולפיכך נולפסילת הצעת
, וכי במקרה בו תתקבל הצעת מחיר אשר 8.5%-ידוע לנו כי עלינו להציע שיעור הנחה אשר לא יפחת מ .4

את שיעור ההנחה  , יהיה המזמין רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לתקן8.5% -תכלול שיעור הנחה הנמוך מ
  , או לחילופין להורות על פסילתה של ההצעה.8.5%-ל

הצעתנו לעיל, ניתנה לאחר שבדקנו את כל מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות, הבנו את כל  .5
התנאים והדרישות שבו, בדקנו את כל הטעון בדיקה מוקדמת ושקלנו כל דבר אשר עשוי להשפיע על 

תרים מראש באופן מפורש, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי קביעת הצעת המחיר, ואנו מוו
 תשתיות אנרגיה בע"מ בגין ו/או בקשר עם האמור.

קראנו והבנו את כל ההוראות המפורטות בחוברת תנאי המכרז, ובכלל זה ההוראות ביחס להצעת  .6
 המחיר.

יהווה תמורה סופית וכוללת  התשלום לאחר ההנחה המצויינת בהצעתנוידוע לנו ואנו מסכימים לכך ש .7
  בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים נשוא המכרז במלואם.  

 ידינו כאמור לעיל הנם נכונים ומדויקים. -אנו מצהירים כי כל הפרטים שנמסרו על .8
  
  

_______________________  
  חתימת מגיש ההצעה

_______________________  
  חותמת

_______________________  
  תאריך



 

 

  
  
  

   אישור
אני הח"מ, עו"ד ____________________ מרחוב ___________________ מספר רישיון 
_____________, המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה כי _____________________ ת.ז. 

_____________________ ת.ז. _____________________ אשר -___________________       ו
הצעת והצהרת המציע בפני, בשם המציע, הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין  חתמו על

על ידי המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצעת 
   והצהרת המציע הנ"ל.

  

______________________  
  חתימת עו"ד

______________________  
  חותמת

______________________  
  תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3נספח 

  לכבוד
  חברת תשתיות אנרגיה בע"מ

   3רח' הסדנאות 
  הרצליה

  א.ג.נ.,
  

   עו"ד אישורהנדון: 

  

 "), מאשר בזאתהמציע"להלן: ____________ (__עו"ד של _____ אני הח"מ, _________________,

  כדלקמן:

  

לקבלת הצעות לרכש  21/253 מכרז מס' לפי  הסכם ההתקשרותוההתקשרות בהשירותים ביצוע  .1

 הן במסגרת סמכויות המציע. ,מיצרנים פרטיים חשמל

 

                             מנהלי המציע הם:  .2

 

               הם:המציע שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את  .3

                                 

 

                    אופן החתימה המחייב את המציע הנו:  .4

     

                         מציע הנם:מניות בבעלי ה .5

                                

     

סכם , אשר חתמו על הצעה זו ועל ה______________________________ ו____ חתימות ה"ה .6

  המצורף לה, בצירוף חותמת התאגיד המציע, מחייבות את התאגיד המציע לכל דבר ועניין.    ההתקשרות

  

 

  

______________________  
  חתימת עו"ד

______________________  
  חותמת

______________________  
  תאריך

  



 

 

 4נספח 

  פירוט בדבר עמידה בתנאי הסף המקצועיים
 

החתום מטה, מר/גב׳ ______________ , נושא/ת ת.ז. שמספרה ___________ , לאחר שהוזהרתי ני א

  ן:כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמ

  

ה לחתום על תצהיר זה בתמיכ )״המציעלהלן: ״(ני הוסמכתי כדין ע״י ___________________ א .1

  ").המכרזלהלן: ״( 21/253 להצעה למכרז מס'

נכון , המחזיק, 2005-הריני להצהיר כי המציע הינו יצרן פרטי כהגדרתו בתקנות משק החשמל, תשס"ה .2

 -ברישיון קבוע לייצור חשמל בהיקף ייצור כולל שלא יפחת מ ,למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

 ט.מגה ווא 40

  ף:לצורך בדיקת עמידתו בתנאי הסלהלן פירוט פרטי המציע  .3

    רישיון האספקה

    תנאים/הגבלות ברישיון

    תקופת הרישיון

    פרטים נוספים

    

  

  ן.מצ"ב העתק נאמן למקור מאומת ע"י עו"ד של תעודת הרישיו .4

 
_______________________  

  חתימה
_______________________  

  חותמת
_______________________  

  תאריך
  

 
   אישור

אני הח"מ, עו"ד ____________________ מרחוב ___________________ מספר רישיון 
ביום ________ הופיעו במשרדי  _____________, המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה כי 

_____________________ ת.ז. -_____________________ ת.ז. ___________________       ו
להצהיר  ן/הםכי עלי הם/הןואחרי שהזהרתי, ם המציעמוסמכים לחתום מטעה ,_____________________

 מודלעיל וחת םאת נכונות הצהרת וכן, אישר ולעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש יםצפוי ואת האמת וכי יהי
   .עליה בפני

  

______________________  
  חתימת עו"ד

______________________  
  חותמת

______________________  
  תאריך

 

 



 

 

 5נספח 

  נתוני צריכת חשמל של המזמין
 

על גבי קבצי  בקובץ נפרד, מצורפים למכרז זה אופייניתבמהלך שנה פירוט נתוני צריכת החשמל של המזמין 

  אקסל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 6נספח 

  תצהיר
  1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

  

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

  להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

  

") לחתום על תצהיר זה המציע____________________ (להלן: " ידי-עלאני הוסמכתי כדין  .1

 ידי-עלשפורסם  ,לקבלת הצעות לרכש חשמל מיצרנים פרטיים 21/253 מכרז מס'לבתמיכה להצעה 

  ").המכרזבע"מ (להלן: " תשתיות אנרגיה

 

  הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .2

  לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים.המציע ובעל זיקה אליו  .2.1

הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט העד למועד האחרון להגשת  .2.2

  ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים  .2.3

  הצעות. הכי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת  -ם זרי

 

  נני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:ה .3

  המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.   .3.1

הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט העד למועד האחרון להגשת  .3.2

  ותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.בי

 אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום .3.3

  צעות.הכי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת ה -

 

  לעיל: 3-ו 2לעניין סעיפים  .4

  ; 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה"  

  כל אחד מאלה: -" בעל זיקה"  

  הספק;  ידי-עלחבר בני אדם שנשלט   )1(

אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (א) בעל השליטה בו; (ב) חבר בני אדם   )2(  

הספק,  שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של

ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; (ג) 

  מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; 

חבר בני אדם אחר, שנשלט  -אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית   )3(  

  שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק 

 31הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג (  -"בעבירה הורשע"  

  ); 2002באוקטובר 

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



 

 

1991;   

  ; 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז-"חוק שכר מינימום"  

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני   -"שליטה מהותית"  

  האדם; 

 

 במשבצת המתאימה): Xהנני מצהיר כי (יש לסמן  .5

  להלן: "חוק שוויון  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף)

 זכויות") לא חלות על המציע.

  חלות על המציע והוא מקיים אותן. לחוק שוויון זכויות 9הוראות סעיף 

  

 עובדים לפחות: 100אם המציע מעסיק  .6

  המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם

לשם קבלת הנחיות בקשר  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן. 

 לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  המציע התחייב בעבר

לחוק שוויון זכויות, והוא כי פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן  9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

  של הנחיות, במידה וניתנו לו.  

הרווחה המציע מצהיר כי הוא מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה 

  ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

  

   זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .7

  

  

________________  

  חתימת המצהיר/ה   

  

  אישור

  

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ 

מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. בפני הופיע/ה 

שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

  הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

  

  
______________________  

  ת עו"דחתימ
______________________  

  חותמת
______________________  

  תאריך
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  מניעת קבלת טובת הנאה ואי קבלת דמי תיווךהצהרת המציע על 

  

, המציע 1977 –בנוסף לכל החובות והאיסורים החלים עליו מכח הדין, ולרבות חוק העונשין, התשל"ז  .1

 :ומי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן

  

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל  1.1

תשתיות ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של חברת 

ו/או כל מי  חברהבו/או עובד  חברהבו/או של נושא משרה  (להלן: "החברה") בע"מ אנרגיה

  .מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר עם הליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו

 החברהו/או עובד  בחברהלא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה  1.2

ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור 

 .ם הליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה אחר הנובעים ממנוע

 החברהו/או עובד  חברהבלא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה  1.3

 .ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית

 .לעיל במסגרת הליכי התקשרות נשוא מכרז זה 1.1-1.3פעלו בניגוד לאמור בס"ק  לאכי הם  1.4

 

שומרת לעצמה החברה דלעיל,  1התעורר חשד סביר כי מציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף  .2

שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה  על פיאת הזכות, 

") ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות התקשרותהפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר (להלן: "

ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/הזמנה הנובעים 

  .מהליך ההתקשרות

 

באחריותו הבלעדית של המציע להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו, נציגיו, סוכניו  .3

  .ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו החברהעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם ומי מטעמו המ

  

  

  

______________________  
  חתימת מגיש ההצעה

______________________  
  חותמת

______________________  
  תאריך
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  תאריך: _____________

  

  תצהיר בדבר מצב המציע

 

שהוזהרתי כי עלי אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר 

  להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

 

") לחתום על תצהיר זה המציעידי ____________________ (להלן: "-אני הוסמכתי כדין על .1

ידי -, שפורסם עללקבלת הצעות לרכש חשמל מיצרנים פרטיים 21/253 מכרז מס'לבתמיכה להצעה 

 ").המכרזתשתיות אנרגיה בע"מ (להלן: "חברת 

  הנני מצהיר בזאת כדלקמן: .2

  המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, פשיטת רגל או פירוק; .2.1

  המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון; .2.2

 לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו.    .2.3

  ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, זו חתימתי,  .3

  

  

________________  
  חתימת המצהיר/ה   

  

  אישור
  

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ 
הופיע/ה בפני מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. 

____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים שמספרה 
  הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

  
  

  

______________________  
  חתימת עו"ד

______________________  
  חותמת

______________________  
  תאריך

 

   



 

 

 נספח 9

  הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים

  תצהיר 
  

הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי אני 
  להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

  
") וחותם על תצהיר זה המציע____________________ (להלן: " אני משמש כ _____________ ב .1

(להלן: לקבלת הצעות לרכש חשמל מיצרנים פרטיים  21/253 מס'מכרז לבתמיכה להצעת המציע 
 .")החברה(להלן: " תשתיות אנרגיה בע"מחברת  ידי-על"), שפורסם המכרז"

ניגוד עניינים מכל מן וסוג שהוא, קשרים  החברהאין ולא יהיה למציע, במהלך תקופת מתן השירותים עבור  .2
עסקיים ו/או אישיים ו/או קשרים אחרים ו/או כל עניין אחר שעלולים להעמיד את המציע במצב של ניגוד 

 ״);ניגוד ענייניםעניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים (להלן: ״
  נטרסים שלה בלבד;ולטובת האי החברההמציע יזכה במכרז, המציע יפעל בנאמנות כלפי  אם .3
, לחברה, ומתחייב להודיע החברההמציע מתחייב להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם  .4

 ;החברהמייד עם התעורר חשש כלשהו בדבר הימצאות במצב של ניגוד עניינים עם 
שם המציע מתחייב בזאת לחדול מלבצע כל פעולה ב ,לעיל 4יתעורר חשש כאמור בסעיף שבכל מקרה  .5

 ;מהחברה, וזאת עד לקבלת הנחיות לחברהלפרויקט ו/או  בקשרו/או ליתן כל שירות  החברה
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להלן יפורטו הגורמים ו/או התאגידים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין  .6

גשת הצעה מעניק להם שירותים ו/או שלמציע קיים קשר אישי או עסקי איתם בעת ה למציע ו/או שהמציע
 למכרז, אשר עלולים להעמיד את המציע במצב של ניגוד עניינים:

  הגורם  מהות הקשר של הגורם ו/או מי מטעמו

    

    

    

    

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .7
 

_______________________  
  חתימה

_______________________  
  מס' ת"ז

_______________________  
  תאריך

  
  אישור

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רישיון _________ 
מאשר בזה כי ביום _________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. 
 _________________ וחתם/מה בפני על הצהרה זו לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת

  שאם לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק.
  

______________________  
  חתימת עו"ד

______________________  
  חותמת

______________________  
  תאריך

 


