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01פברואר 2018
ט"זשבטתשע"ח 

לכבוד :משתתפי מכרז פומבי  01/2018למתן שירותי תחזוקה-פתיחת סתימות,
שטיפה וצילום של קווי ביוב.
הנדון :הודעה מספר  -2תשובות לשאלות למכרז פומבי 01/2018
למתן שירותי תחזוקה-פתיחת סתימות ,שטיפה וצילום של קווי ביוב
פרק א'  -כללי

הודעהזומכילההבהרותותיקוניםלמסמכיהמכרזבנדוןותשובותלשאלותשהתקבלו.למעטהשינוייםשפורטו
.1
במפורשבהודעהזולהלן,איןשינויביתרמסמכיהמכרז.
.2

האמורבהודעהזוגוברעלהאמורבמסמכיהמכרז.

.3

מצ"בלהודעהזוכנספחא'שאלותותשובות,כנספחב'–תצהירבדברהעדרהרשעות,כנספחג'-נוסחכתבהתחייבות
שלבעלהביוביתוכנספחד' תצהירבדברהצגתרישיונותואסמכתאותבמהלךתקופתההתקשרות.

.4

המועדהאחרוןלהגשתהצעותעדליום14.02.2018שעה.12:00

.5

הודעה זו והנספחים לה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .על המציעים לצרף את הודעה זו והנספחים לה
להצעתם ,כאשר הם חתומים ומלאים כנדרש.

בכבוד רב,
ניר שרעבי ,מהנדס
מי-ציונה בע"מ

 .1נספח א'
תשובות לשאלות
שאלה :1
המכרזמכילבתוכוצילוםקוויביוב.עלפינהלירשותהמיםהעדכניים,כאשרמדוברבצילוםקוויביובישנהדרישה
לעובדאשרעברקורסצילוםייעודילקוויביובומים.
ישלהוסיףדרישהזושכןעלפיהוראותרשותהמיםלאניתןלצלםקוויביובומיםאולפענחאתהצילוםבליעובדבוגר
הקורסהייעודי.
תשובה :1
בנספחד'מפרטטכניסעיף מס'  - 1.39צילום  CCTVשל מערכת הביובנכתב"המעבדההמצלמתתהיהמעבדה
המאושרתע"יהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות.כלהצילומיםיבוצעועלפיההנחיותהמחייבותמתאריך.1.1.2016
שלהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותלמעבדותהמבקשותהסמכהלצילוםצנרתמיםוביוב ".
זהתנאיחוזימחייב.הקבלןהזוכהמחויבלפעולעלפיההוראההנ"לוהואיידרשלפניתחילתביצועהעבודותלהוכיח
בפניהתאגידשישלואתההסמכההנ"לו/אושהואהתקשרלובהסכםעםמעבדהמוסמכתלצילוםקוויביוב.
שאלה  :2
האםעלהביוביותשבבעלותואוברשותוהמופיעותבסעיףהנ"ללהופיעברישיוןהעסקוברישיוןהמובילשלהמציע?
תשובה :2
תנאי סף  2.1.2קבע את הדרישה הבאה: 

 2.1.2מציעשבמועדהגשתההצעותבבעלותו ו/או ברשותוהציודהמפורטלהלן :
לפחותשתיביוביותמשולבותמשנתיצור2013ומעלהבעלות רישיון בר תוקף לשאיבת שפכיםכמפורטלהלן :
 האחתבעלתמיכלבנפח6מ"קלפחות. השנייהבעלתמיכלבנפח15מ"קלפחות.יובהר כי הדרישה "רישיון בר תוקף לשאיבת שפכים" כוללת את הדרישות הבאות:
א .רישיוןעסקתקףלפיפריט5.3(שפכיםוקולחיןוהובלתםבמיכליות)עלפיצורישויעסקים,תשנ"ה-1995/
תשע"ג2013.המציענדרשלצרףהעתקהרישיון.במקרהשהביוביתאינהבבעלותהמציעאלאברשותהמציע
כמפורטבסעיףד'להלןיצורףהרישיוןשלאותוספקמשנה.
ב .רישיוןמובילתקףלפיחוקשירותיהובלה,התשנ"ז-.1997המציענדרשלצרףהעתקהרישיון.
ג .ביובית"בבעלותהמציע"משמעותהרישיוןהרכבשלהביוביתעלשמושלהמציע.המציענדרשלצרףהעתק
הרישיון.
המציערשאילהציג,לצורךהוכחתעמידתובתנאיזה,גםכלירכבוציוד אשרנרכשועלידווטרםסופקוואשר
תמורתםכברשולמהלספקיכליהרכבוהציודבמלואה,ואשרמועדאספקתםלאיהיהמאוחרמאשר30
(שלושים)ימיםמהמועדהאחרוןלהגשתהצעותבמכרזזה .
לגביכלירכבוהציודאשרנרכשועלידיהמציעוטרםסופקו,כאמורדלעיל,עלהמציעלהמציאצילוםחשבונית
מסבנוגעלכליהרכבוהציודבצירוףאישורנאמןלמקורעלידיעורךדין,וכןצילוםקבלה/ותבדברתשלום
בפועלשלמלואהתמורהבגיןכליהרכבוהציוד,וכןאישורימקורמספקיכליהרכבוהציודבמסגרתםמצוינים
מועדיאספקתכליהרכבוהציוד.
ד .ביובית"ברשותהמציע"משמעותהאחדמאלו:
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 .1רישיוןהרכבשלהביוביתהינועלשםחברתליסינג.במקרהזהעלהמציעלצרףהסכםהתקשרות
בתוקףבמועדהגשתההצעותעםחברתליסינגהמוכיחכיהמציעהנוהחוכרשלהביובית/ביוביות
ורישיוןבתוקףמאתמשרדהתחבורה.
 .2רישיוןהרכבשלהביובית/ביוביותהינועלשםבעליםאחר(שאינוחב'ליסינג).במקרהזהעלהמציע
לצרףכתב התחייבות של בעלי הביוביתבנוסחהמצ"ב כנספח ג' וכןרישיוןבתוקףמאתמשרד
התחבורה.
בשניהמקריםשלעיליצרףהמציעמסמך התחייבות בנוסח נספח ד' לפיוהמציעמתחייבלהעביר
לתאגידאסמכתאותלעמידהבדרישותהציודכמפורטבתנאיהמכרזוהחוזה .
מובהרבזה,כילצורךעמידתהמציעבדרישתתנאיסף2.1.2הנ"ל,לאייחשבוכלירכב(ביוביות)מעוקלים .
התאגידיהיהרשאילבקשהשלמותו/אואסמכתאותו/אונתוניםככלשלאהומצאוכלהמסמכיםהדרושים .
שאלה  :3
האםמציע,אשרהופסקהעבודתובתאגידמיםוביובאוברשותמקומיתעקבחששלפלילי,כשירעלפיתנאיהמכרז? 
תשובה :3
למסמכיהמכרזתתווסףההוראההבאה :
"עלהמציעיםבמכרזלצרףלהצעתםתצהירמאתהמציעחתוםומאומתעלידיעו"דבנוסחהתצהירהמצורףכנספחב'
להודעהזו .
התאגידשומרלעצמואתהזכותלפסולמציעאשרהוא,אומימבעליו,הורשעובפליליםבשבע(7)השניםהאחרונותשקדמו
למועדהאחרוןלהגשתההצעות,בעבירותנגדבטחוןהמדינה,ו/אועלפיחוקהעונשין,תשל"ז1977-,כנגדגופושלאדםו/או
נגדרכושושלאדםו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זהאשרלא
התיישנו,ו/אואשרמתנהליםנגדוהליכיםבגיןעבירהכאמור.כןשומרלעצמוהתאגידאתהזכותלפסולמציעאשרעומדות
כנגדוו/אוכנגדמימבעליו,תביעותמשפטיותו/אוהליכיםמשפטייםהנוגעיםלמירמהו/אוהונאהו/אומתןשוחדו/אופירוק
ו/אולפשיטתרגלו/אולכינוסנכסים. 
החלטתהפסילההנ"לתיעשהבהתאםלשיקולדעתההבלעדישלועדתהמכרזים,ביןהיתר,בהתחשבבהשלכותשל
ההרשעות/הליכיםעלאמינותומהימנותהמציעו/אויכולתולבצעאתהשירותיםנשואהמכרזכנדרשוזאתגםבהתייחס,בין
היתר,למועדביצועהעבירות,לחומרתהעבירותהמיוחסות,לשלביההליכיםהמדוברים,וכלנתוןאחרשתהאלולהערכתו
רלוונטיותלעניין.התאגידיהארשאילפנותלכלגורםשהוא,לרבותלמציע,כדילבחוןאתפרטיהעבירותוהאירועים
וההליכיםהמצויניםבתצהיר,וכלהקשורבהם,כדילוודאו/אולאמתאתפרטיהתצהיר,אולבררפרטיםנוספיםבקשראליו
אובקשרלמציעו/אולמימבעליו .
במקרהויתברר,בכלעתשהיא,כימציעלאמסרפרטיםכאמורו/אוכימציעמסרפרטיםמטעיםאולאמסרפרטיםמהותיים
ביחסלבקשתוהאמורה,יהאהתאגידרשאילדחותאתההצעה,ואםכברנתקבלהלבטלאתההתקשרותעםהמציע,וזאתבין
אםכברנחתםהסכםוביןאםטרםנחתם" .
שאלה  :4
בתנאיהסףסעיף2.3 ציינתם"מציעשבמועדהגשתההצעותבבעלותוו/אוברשותוהציודהמפורט..."מהכוונתכםבמילה
"ברשותו"?
ע"פחוקעלכלחברתביוביותישלהחזיקרישיוןעסקבתוקףלכלביוביתשבבעלותם,כיצדזהמגיעלידיביטויבמושג–"
ברשותו"?
תשובה :4
ראהתשובה 2
תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ
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שאלה :5
כיוםבכלהמכרזיםהמתפרסמיםכחוק,קבלןהנמצאתחתחקירהפליליתאוהומלץלהגישנגדוכתבאישום,אינורשאי
להגישמועמדות,הייתכןשאצלכםאיןדרישהכזאת? 
תשובה :5
ראהתשובה 3
שאלה  :6
מינהלהמיםמחייבאתהעוסקיםבצילוםקוויביובלעבורקורסצילוםצנרת–הייתכןשאיןדרישהכזאתבמכרזהנדוןשבוא
קיימתדרישהלצילוםקווים? 
תשובה :6
ראהתשובה 1
שאלה :7
במקרהוישנהסתימה"מורכבת"שלאניתנתלשיחרורע"יביוביתרגילה(אותהאתםדורשםבמכרז)וצריךביוביתחזקה
מסוגקומבי–כיצדאתםמתמחרים? 
תשובה :7
התמחורלעבודותשאינןנכללותבכתבהכמויותעפ"ימחירוןדקלעםהנחהכפישנכתבבסעיףמס'16בחוזה.יודגש,כיכל
עבודהחריגהשאינהנכללתבכתבהכמויות,יידרשאישורמראששלמהנדסהתאגיד .
שאלה :8 
מהקורהבמקרהשישנובורביובשאיןאליוגישה?בוץ,כניסהלמשאיתעדלבור?
תשובה :8
עלהקבלניםהזוכיםלתתפתרונותלפתיחתסתימותגםלשוחותעםבעייתגישה.בכלאופן,כלמקרהחריגתבחןדרך
הטיפולעלידיהתאגיד. 
שאלה :9 
בחודשינואר,2018פורסםמכרזפומבי01/2018שנושאו"מתןשירותיתחזוקה–פתיחתסתימות,שטיפהוצילוםשלקווי
ביוב"(להלן–"המכרז"),מטעםהתאגיד.
 .1חב'xהינההתאגדותהרשומהבישראל,בעלתיכולתמקצועית,ארגוניתוכלכליתמתאימה באופןמובהק,לביצוע
עבודותומתןשירותיתחזוקה,הכולליםביןהיתר,שירותיפתיחתסתימותושטיפתקוויביוב,צילומים,במערכות
 
ביוב(להלן-"השירות")כהגדרתובסעיף1.1למכרז.
בכוונתחב'xלהשתתףבמכרזהאמורלעיל.
 .2בהתאםלתנאיהסףהמפורטיםבסעיף3למכרז,חב'xהנהבעלתניסיוןמוכחבביצועהשירותבפרקהזמןובהיקף
הכספיהמוגדרבסעיף3.1.2וכןמחזיקהבידהביוביותמשולבותהעונותלהגדרותבסעיף3.1.3למכרז.
 .3יצויןכיחב'xהינהגורםמרכזיומובילבתחוםשירותיהמכרזעבורגופיםגדוליםומורכבים,חלקםגופיםציבוריים,
כאשרהיקףפעילותההכלכליבתחוםזהעומדעלמיליוניש"חבשנה.
ביןלקוחותיהשלחב'xנמניםרשויותמקומיות,כגון....  
תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ
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לחלקלניכרמהגופיםהמנוייםלעילמעניקהחב'xאתהשירותיםנשואהמכרזבהיקפיםכספייםהעוליםעלההיקף
הכספיהנקובבסעיף3.1.2הנ"ל.
 .4סעיף3.1.2הנ"לדורשניסיוןקודםב "ניקויוצילום מערכות ביוב עירוניות".
מנוסחזהעולהלכאורהכירשאיםלהשתתףבמכרזרקגופיםבעליניסיוןקודםבמתןשירותיםעבורתאגידימים
וביובו/אורשויותמקומיות.
 .5נוכח זאת מוגשת למען הזהירות בקשה זו למתן הבהרה כי רשאים להשתתף במכרז גופים כדוגמת חב'  ,xבעלי
ניסיון מוכח במתן השירותים נשוא המכרז לרבות אך לא רק עבור תאגידי מים וביוב ,למשך הזמן ובהיקפים
הכספיים הנקובים בסעיף  3.1.2לעיל .
הדין החל -
 .6כאמורבסעיף1אלתקנותחובתהמכרזים,התשנ"ג1993-תכליתושלהמכרזהינהלאפשרלמקבלהמכרזאתההצעה
המיטביתבאופן שקוף ככל הניתן ,הוגן ושוויוני ,המבטיח את מרב היתרונות לגוף הציבורי.לפיכךבכדישעורך
המכרזיקבלהצעהכאמור,עליולאפשרלכלה"שחקנים"הרלבנטייםבענףנשואהמכרזלהשתתףבמכרז.
 .7יתרעלכן,כלליתאגידימיםוביוב(חישובעלותשירותימיםוביובוהקמתמערכתמיםאוביוב),התש"ע2009-אשר
מסדירים,ביןהיתר,אתהשירותיםנשואהמכרזקובעיםבסעיף1[הגדרות]אתהנוסחהבא:"מערכתטיפול
בשפכים"–מיתקניםלטיפולבשפכים,מיתקניםלטיפולבבוצהומיתקניםלסילוקשפכיםמטוהרים",ללאהתייחסות
מובחנתל"מערכותביובעירוניות"דווקא,זאתביןהשארעלמנתשהניסיוןבתחוםמערכתהטיפולבשפכיםיחולגם
עלחברהכגוןחב',xהעומדתבתנאיהסףבמכרזמבחינתיכולותיההטכניותוהכלכליות.
 .8לאורהאמורלעיל,הרשותהציבוריתמחויבתמכחדיניהמכרזיםלאפשראתהשתתפותושלכלגוףבעלניסיוןמוכח
בתחומיהשירותים,נשואהמכרזלאודווקאעםתאגידיםעירונייםו/אורשויותמקומיות,עלמנתלהגשיםאתמטרת
המכרז.
 .9אשרעלכןנבקשכםלהבהירכמפורטבמבואלמכתבנוזה.
 .10איןבאמורבמכתבנוזהאובמהשלאנאמרבוכדילגרועמכלטענההעומדתלמרשתנובקשרלאמורבמכתבנוזה
ומרשתנושומרתעלזכותהבקשרלכך .
תשובה :9
יודגשכיהתאגידרואהבתחרותערךואינומכווןאלמציעאואלקבוצתמציעיםספציפיתכלשהי. 
סדרהפעולותבעתקבלתההחלטהבדברתנאיהסףהינוראשית,הגדרתהצרכים,השירותיםוהתנאיםלאספקתם
ורק לאחר מכן פניהאלהשוקלקבלתהצעותמקרבהמציעיםאשרבהתאםלתנאיםשנקבעומסוגליםו/אויכולים
להציעשירותיםאלה .
מספרהחברותהיכולותאושאינןיכולותלעמודבתנאיםאלההינונגזרתשלתנאישוקאשרלתאגידאיןכליכולת
השפעהעליהםויתרהמכך,מיעוטתחרותאינופועללטובתהתאגידועשוילהשפיעעלעלותאספקתהשירותים.יחד
עםזאת,לקביעתתנאיסףאותנאיםנוספיםאשריאפשרוהשתתפותםשלמציעיםחסריהניסיוןהמתאיםבאספקת
השירותיםמחירגבוההןברמתהשירותלציבורצרכניהתאגידוהןבהיבטיםהכלכלייםהנגזריםמאיעמידהברמת
השירותהנדרשתבהתאםלהוראותהדיןולהנחיותהרשויותהמוסמכות.
תנאיהסףשלהמכרזובפרט,תנאיהסףהנוגעיםלניסיוןהמציעים-נועדולהבטיחכילזוכהבמכרזיהיוהניסיון
והיכולותלספקאתמכלולהשירותיםנשואהמכרזבטיב,ברמהובאיכותשנקבעוהןבהוראותהדיןובהנחיות
הרשויותהמוסמכותוהןבהוראותמסמכיהמכרזעצמם. 
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במכרזזה,קבעהתאגידאתתנאיהסףלניסיוןהמציעים-כדרישההמינימאליתהנדרשתלמיטבהבנתווניסיונולצורך
אספקתהשירותיםלתאגיד מים וביוב בסביבההרגולטוריתהמחמירהבפניהניצביםתאגידיהמיםוהביובולאור
ריבויהתביעותוהתובענותכלפיתאגידיהמיםוהביובבנושאיםאלו .
תנאיהסףשנקבעוהינםתנאיסףסבירים,עניינים,מידתייםואשרמשרתיםאתתכליותדיניהמכרזיםככללן .
לאורהאמורתנאיהסףיוותרוללאשינוי .
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 .2נספח ב' להודעה מס' 2

לכבוד
מי-ציונה בע"מ

הנדון:תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות 

אניהח"מלאחרשהוזהרתיכיעלילומראתהאמתכולהואתהאמתבלבד,וכיאםלאאעשהכןאהיהצפוי 
לעונשיםהקבועיםבחוק,מצהירבזאתלאמור :
במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:
1.תצהיריזהניתןבמצורףלהצעההכספיתשהננימגיש .
2.הרינימצהירכילאהורשעתיבפליליםב7השניםהאחרונותשקדמולמועדהאחרוןלהגשתההצעות ,
בעבירותנגדבטחוןהמדינה,ו/אועלפיחוקהעונשין,תשל"ז1177-,כנגדגופושלאדםו/אוכנגדרכושו/או 
בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקי בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה ,אשר לא התיישנו ,וכן כי לא
מתנהליםנגדיהליכיםבגיןעבירהכאמור .
3.הננימצהירכילאעומדותכנגדיתביעותמשפטיותו/אוהליכיםמשפטייםהנוגעיםלפירוקו/אולפשיטתרגל 
ו/אולכינוסנכסים .
לחילופין,ככלשהמציעהורשעו/אושמתנהליםנגדוהליכיםכמפורטבסעיף2ו/או3לעיל,על המציע לפרט את
סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום ,בתצהיר חתום על ידו ומאומת בפני עורך
דין ולצרפו להצעתו.
במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:
1.הננימשמשכ______________מטעםהמציע_________________,(להלן:"המציע") .
2.תצהיריזהניתןבמצורףלהצעההכספיתשמגישהמציעושהננימוסמךלהתחייבבשמולמכרזזה .
3.הננימצהירכיהמציע,אומימבעליו,לאהורשעובפליליםב7השניםהאחרונותשקדמולמועדהאחרון 
להגשתההצעות,בעבירותנגדבטחוןהמדינה,ו/אועלפיחוקהעונשין,תשל"ז1177-,כנגדגופושלאדםו/או 
רכושו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע בביצוע העבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה,אשר 
לאהתיישנו,וכןכילאמתנהליםנגדוהליכיםבגיןעבירהכאמור .
4.הננימצהירכילאעומדותכנגדהמציע,ו/אומימבעליהמציע,ו/אומיממנהליהמציע,תביעותמשפטיות 
ו/אוהליכיםמשפטייםהנוגעיםלפירוקו/אולפשיטתרגלו/אולכינוסנכסים .
לחילופין,ככלשכנגדהמציעו/אומימבעליו,קיימותהרשעותו/אוהליכיםכמפורטבסעיף3ו/או4לעיל,על
המציע לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום ,בתצהיר חתום על ידי
מורשה החתימה מטעם המציע ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעת המציע.

_____________

______________ 

חתימתהמצהיר

תאריך
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אישור 
אניהחתוםמטה___________עורךדין,מאשר/תבזהכיביום_________הופיע/הבפני___________ 
המוכר/תליאישית/שזיהיתיו/העלפיתעודתזהותמס'____________ואשרהינומורשההחתימהמטעם 
המציע,ולאחרשהזהרתיו/הכיעליו/הלומראתהאמתכולהואתהאמתבלבדוכייהיה/תהיהצפוי/הלעונשים 
הקבועיםבחוקאםלאיעשה/תעשהכן,אישר/הנכונותהצהרתו/הדלעילוחתם/מהעליהבפני .
______________________ 
חתימתוחותמתעורךדין 
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 .3נספח ג' להודעה מס' 2
נוסח כתב התחייבות של בעל הביובית
במסגרת מכרז פומבי  01/2018למתן שירותי תחזוקה-פתיחת סתימות ,שטיפה וצילום של קווי ביוב.

לכבוד
מי-ציונה בע"מ (להלן" :החברה")
ג.א.נ ,.

הנדון:מכרז פומבי  01/2018למתן שירותי תחזוקה-פתיחת סתימות ,שטיפה וצילום של קווי ביוב
אנו________________________________,הח"מ(להלן:"ספק המשנה),מצהיריםומתחייביםכלפיכםכדלקמן :

 .1הרינומאשריםבזאת,כיהתקשרנועםהמציע_________________(להלן:"המציע")בהסכםלאספקתהביוביות
הבאות :

______________________________________(ישלצייןאתפרטיהביובית(מספררכב,שנתיצור)),ככל
שהמציעיזכהבמכרזשבנדון,והכלבהתאםלמסמכיהמכרזשבנדון .

 .2ידועלנו,כיהמציעמשתתףבמכרזהנדוןוהגישהצעתו,ביןהיתרבהסתמךעלהתחייבותנוזו .

 .3הננומצהיריםכידרישותהמכרזוהצעתהמציע,בתחומיםהקשוריםאלינו,ידועהלנו,מקובלתעלינו,ניתנתלביצוע
כמפורטבהצעתהמציעובכפוףלדרישותהמכרזבכללותו,ואנומתחייביםלפעולבהתאםלכלההוראותהרלבנטיות
במסמכיהמכרז,בתחומיםהקשוריםאלינו,במידהוהמציעיזכהבמכרזויחתוםעלחוזהעמכם .

ביןהיתראנחנומתחייביםכיההסכםביננולביןהמציעהינולאספקתהביוביותהנ"ללמציעבאופןבלעדיוזאתלמשך
כלתקופתההתקשרותעםהחברה,ככלשהצעתהמציעתזכה .

 .4הננומתחייביםשלאלהסבחובותינועלפיכתבהתחייבותזהלכלגורםאחראלאברשותכםהמפורשתמראשובכתב .

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

 .6ידועלנוכיבמידהונפרהתחייבותנוזוכלפיכםתוכלולנקוטכנגדנובכלהאמצעיםהעומדיםלרשותכםעלפידיןלשם
אכיפתזכויותיכםכלפינו .



ולראיה באנו על החתום :



___________________________ __________________

שם+חותמתספקהמשנה

חתימה 



____________________ 

תאריך 
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 .4נספח ד' להודעה מס' 2
תצהיר בדבר הצגת רישונות ואסמכתאות במהלך תקופת ההתקשרות

אניהח"מ________________________מרח'____________________________ת.ז._________________
לאחרשהוזהרתיכיעלילומראתהאמתוכיאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשהכן,מצהירכלהלן :
אנינציג___________________________________(להלן:"המציע"),אנימכהןבתפקיד
.1
________________________במציע,ואנימוסמךלהצהירמטעםהמציע,אתהמפורטלהלן.
תצהיריזהמוגשבמסגרתהגשתהצעתהמציעבמכרזפומבי01/2018שלמי-ציונהבע"מ(להלן:"המכרז") .
.2
המציעמבקשלהוסיףעלהמפורטבתצהירבנוסחאשרצורףכטופס7למסמךא'כדלקמן:
.3

המציעמתחייבלהציגבפניתאגידמי-ציונהבע"מלאורך כל תקופת ההתקשרותרישיונותואסמכתאותלכך
שבבעלותוו/אוברשותוהציודהמפורטמטה(להלן:"הציוד"):
שתיביוביותמשולבותמשנתיצור2013ומעלהבעלותרישיוןברתוקףלשאיבתשפכיםכמפורטלהלן :
א .האחתבעלתמיכלבנפח6מ"קלפחות.
ב .השנייהבעלתמיכלבנפח15מ"קלפחות.


_____________________ 
חתימה
אישור עו"ד
הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני ,עו"ד ____________________________ ,במשרדי שברח'
________________________ מר ______________________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז ._________________/
המוכרליאישית, ולאחרשהזהרתיוכיעליולהצהיראתהאמתוכייהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאיעשהכן,אישר
נכונותהצהרתוהנ"לוחתםעליה .
עו"ד____________________




חותמת_________________ 
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