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איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה -שרון כרמל
מכרז פומבי מס'
הקמת מאגר הספקים

1/2021

איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל (להלן" :האיגוד") מבקש להקים מאגר הספקים של האיגוד לקבלת
שירותים/אספקת טובין (להלן" :מאגר הספקים") ,לצורך מכרזי זוטא ומקרים בהם האיגוד רשאי ,ע"פ דין ,להתקשר
לביצוע עבודות בהליכי קבלת הצעות מחיר ,אשר הוקם בדומה לאמור בהוראות סעיף  8לתוספת השנייה בצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח .1958-
מסמכי המכרז :
ניתן לעיין ולהדפיס את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון-כרמל) בכתובת:
 , www.sviva-sc.org.ilאו לקבל העתק של מסמכי המכרז בלשכת מנכ"ל האיגוד ,בשעות הקבלה בין ,08:00-15:30
בכתובת. mazkirut@igudhadera.co.il :
התחומים הנדרשים  -כמפורט בטופס הבקשה המצורף (נספח א') .
תנאי סף להצטרפות למאגר הספקים -
רשאים להיכלל במאגר הספקים רק ספקים העומדים בתנאים  /דרישות המצטברות כמפורט להלן-
.1.1

המבקש בעל רי שיון עסק ו/או רישיונות נוספים הנדרשים ע"פ דין ביחס לשירותים ביחס אליהם מבקש
להיכלל במאגר הספקים.

.1.2

המבקש בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במהלך ה 5 -שנים האחרונות בביצוע עבודות בתחומי
התמחותו ביחס לשירותים בהם הוא מבקש להיכלל במאגר הספקים.

.1.3

נגד המבקש לא תלויים ועומדים צו פירוק ו  /או צו פשיטת רגל ו /או צו כינוס נכסים והוא לא הוכרז
כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי  ,התשמ"א .1981 -

.1.4

המבקש הינו עוסק מורשה ו/או חברה וברשותו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-והתקנות לפיו;

.1.5

המבקש עומד בתנאים הקבועים בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

.1.6

המבקש נעדר זיקה לחבר מועצה השייכת לאיגוד ו/או עובד האיגוד ו/או יועץ האיגוד.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של האיגוד להוספת תנאים מוקדמים במסגרת הגשת הצעות למכרזים
והליכי הצעות המחיר לגופן ,בהתאם לאופי העבודה ונסיבות העניין.
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הגשת בקשה להיכלל במאגר הספקים
.1.7

ספקים המעוניינים להיכלל במאגר הספקים ,יגישו לאיגוד בקשה שתפרט את תחומי עיסוקם ,כתובת
מעודכנת ,מס' טלפון ופרטים נוספים.

.1.8

הבקשה תוגש על גבי ובהתאם לנספח א' המצורף לפניה זו.

.1.9

הבקשה תוגש לאיגוד בצירוף כל המסמכים הבאים -
 .1.9.1תצלומי רישיונות נדרשים ע"פ דין בתחום העיסוק ,כולל רישיון עסק ,במידת הנדרש.
 .1.9.2נספח העדר זיקה המצורף לפנייה זו  -חתום ע"י המבקש .נספח ב'
 .1.9.3מידע כללי על המבקש  /פרופיל מבקש( .סעיף  2נספח א' ,אפשר להוסיף מכתב נלווה)
 .1.9.4פירוט ניסיון המבקש בטופס הגשת הבקשה ביחס לעבודות לגביהן מבקש המבקש להיכלל
במאגר( .סעיף  2נספח א'  ,אפשר להוסיף מכתב נלווה)
 .1.9.5המלצות מרשויות מקומיות  /גופים ציבוריים  /גופים גדולים עבורם סיפק המבקש שירותים
בתחום בו מבקש המבקש להיכלל במאגר במהלך חמש השנים האחרונות .ראה נספח ג' וכן יש
לצרף המלצות מהגופים עצמם.
 .1.9.6ככל שהמבקש הינו קבלן העוסק באספקה ,התקנה ואחזקה מתקנים להם נדרש תו תקן
ישראלי או אירופאי שאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ,או כל תקן אחר יצורף אישור רלוונטי
לכל אחד מהעיסוקים הנדרשים להם תו כאמור לעיל.
 .1.9.7ככל שהמבקש הינו קבלן העוסק באספקה של שירותים – יצורפו רישיונות רלבנטיים לביצוע
השירותים ,לרבות היתרים ,תעודות הסמכה וכיו"ב.
 .1.9.8אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק ,מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חשבון.
 .1.9.9תעודה תקפה בדבר היות המשתתף עוסק מורשה ו/או חברה.
 .1.9.10אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו .1971 -
 .1.9.11אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.
 .1.9.12תצהיר חתום ומאושר ע"י עו"ד בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,בנוסח
המצ"ב למסמך פניה זה .נספח ד'
 .1.9.13תצהיר חתום ומאושר ע"י עו"ד לאימות הנתונים הרלוונטיים ,בנוסח המצורף למסמך פניה זה.
נספח ד'
 .1.9.14הוגשה בקשה על ידי תאגיד  -יצורפו לבקשה גם תעודת התאגדות של החברה וכן תמצית דו"ח
רשם החברות מעודכן ביחס לתאגיד.
הוגשה בקשה ע"י יחיד  -יצורף העתק ,מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של
המשתתף.
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.1.10

הגשת המסמכים:
 .1.10.1הבקשה ,בצירוף כל המסמכים המפורטים לעיל ,תוגש במסירה באמצעות דואר אלקטרוני
כקובץ  PDFלמייל  mazkirut@igudhadera.co.ilאו במעטפה סגורה למזכירת האיגוד  ,לא
יאוחר מיום ראשון  ,תאריך  11/4/2021בשעה  .14:00בנושא המייל יש לציין את שם הספק,
ותחומ/י השירות לגביהם מוגשת הבקשה .כמו כן יש לכנות את הקובץ הסרוק בשם הספק
ובתחומי השירות/ציוד כאמור.
 .1.10.2האיגוד רשאי להתעלם מבקשות שהוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים.

.1.11

כל בקשה להיכלל במאגר הספקים ,שלא תתקבל בהתאם להוראות לעיל  -לא תובא לדיון.

בחינת הבקשות להיכלל במאגר הספקים
ועדת המכרזים של האיגוד ו/או מי שיוסמך על ידה לכך ,תבחן את הבקשות שהוגשו בפניה.
מציעים  /בקשות שיעמדו בדרישות הסף וימצאו מתאימים ע"י ועדת המכרזים ,ירשמו במאגר ותימסר להם
הודעה על כך בכתב.
מציע שוועדת המכרזים תמצא שאינו עומד בדרישות הסף ו/או שאינו מתאים ,תמסור לו הודעה.
הבקשות יסווגו בהתאם לשירותים/ציוד השונים ובהתאם למסמכים שיומצאו ע"י המבקשים.
ניהול מאגר הספקים
.1.12

הרישום במאגר הספקים בהתאם להזמנה זו יהיה בתוקף ממועד מתן הודעה למשתתף על רישומו
במאגר או ממועד אחר כפי שיפרסם האיגוד.

.1.13

האיגוד יהיה רשאי לפרסם את רשימת הספקים הכלולים במאגר הספקים גם באתר האינטרנט של
האיגוד.

.1.14

האיגוד יהיה רשאי מעת לעת לעדכן את המאגר.

.1.15

אין ביצירת מאגר הספקים כדי למנוע מהאיגוד לפעול בכל עת להרחבת המאגר ולצרף מעת לעת ספקים
חדשים למאגר ו/או לאתר באופן יזום ספקים נוספים על פי צרכי האיגוד.

.1.16

הפניה לספקים שייכללו ברשימות ,בכל אחד מהתחומים הנדרשים ,תעשה באופן שיעניק לאיגוד את
מירב היתרונות וכן בשים לב למיקום הגיאוגרפי של עסקו של הקבלן/הספק ,בהיקף
העבודה/השירותים הנדרשים ,מספר פניות  /עבודות קודמות שבוצעו ע"י הספק/הקבלן ,עומס שהוטל
עליו ובהתאם להוראות ונהלים שייקבעו ע"י ועדת המכרזים ,מעת לעת.

.1.17

בקשות שלא צורפו להן אישור  /המלצות בדבר ניסיון קודם  -לא יכללו ברשימה.

.1.18

ספק שיבקש להצטרף למאגר הספקים ,לאחר סיומם של ההליכים נשוא פניה זו ,יהיה רשאי להפנות
בקשה מתאימה לוועדת המכרזים של האיגוד וזו תיתן החלטתה בנדון.

.1.19

ספק שיבקש להיגרע ממאגר הספקים ,יהיה רשאי לעשות כן בהודעה שתימסר לאיגוד בכתב.

.1.20

ועדת המכרזים תהיה רשאית למחוק ספק מהמאגר ,לאחר שתיתן לספק הזדמנות לטעון בפניה את
טענותיו.
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.1.21

האיגוד יהיה רשאי לבקש ,מעת לעת ,עדכונים של הפרטים באשר לספקים השונים הכלולים ברשימה
וכן יהיה רשאי לדרוש עדכון כאמור לקראת ו/או בעת עריכתו של הזמנה להציע הצעות ו/או מכרז
זוטא.

.1.22

ספק שייכלל במאגר הספקים  -מחויב למסור לאיגוד הודעה בכתב על כל שינוי שחל אצלו ביחס לתנאי
הסף כמפורט לעיל ,כולל ביטול ו/או התלייה ו/או אי חידוש של רישיון או היתר או רישום וזאת לא
יאוחר מתוך  14יום ממועד שנודע לספק על השינוי.

.1.23

למען הסר ספק מובהר כי האיגוד איננו מתחייב למסור עבודות כלשהן ,כן רשאי האיגוד לפנות גם
לספקים שלא נכללים במאגר הספקים ,והוא יפעל ע"פ שיקול דעתו הבלעדי .למען הסר ספק האיגוד
רשאי לקבוע את שיעור או היקף העבודות שיועברו לספקים ויכול להחליט על כך על פי שיקול דעתו
הבלעדי .

.1.24

אין בפנייה זו ו/או ביצירת מאגר הספקים  /ספקים על פיה כדי להגביל ו/או לגרוע מסמכויותיו של
האיגוד ו/או ועדת מכרזים עפ"י כל דין ו/או כדי לחייב את האיגוד להתקשר באמצעות מאגר הספקים
מעבר לקבוע בדין.

הוראות כלליות
.1.25

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ובהגשת הבקשה להיכלל במאגר הספקים יחולו על המבקש בלבד.

.1.26

האיגוד שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו בקשה במידה שוויתור כזה לא
יגרום נזק לאיגוד.

.1.27

ספק מבין מאגר הספקים שיבצע עבודה עבור האיגוד יחתום על חוזה מתאים.

.1.28

האיגוד שומר לעצמו את הזכות לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניו אודות המבקשים ,כולם או
מקצתם ,ובכלל זה אודות עברם וניסיונם .בהגשת הבקשה להיכלל במאגר הספקים רואים את המבקש
כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות כאמור .מבקש שלא ישתף פעולה
בעריכת החקירות והבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע לא נכון ,תהיה ועדת המכרזים רשאית לדחות את
בקשתו להיכלל במאגר.

.1.29

האיגוד יהיה רשאי לפרסם את שמות הקבלנים  /ספקים שירשמו במאגר באתר האינטרנט של האיגוד
ובהגשת בקשה להצטרפות למאגר – נותן הספק  /קבלן את הסכמתו לכך.

שאלות ובקשות להבהרות ומידע נוסף בכל הנוגע להזמנה זו יש לפנות בכתב בלבד עד ליום חמישי  25/3/2021לגב'
חנאן זחאלקה ולגב' אפרת אליאס ,בדוא"ל  mazkirut@igudhadera.co.il ,hanan@igudhadera.co.ilאו בפקס
מס'  04-6333448יש לוודא קבלה בטלפון מס' .04-6123400
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נספח א'

טופס הגשת בקשה להצטרפות למאגר ספקים
אנו מבקשים להיכלל במאגר הספקים של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון-כרמל) (להלן" :האיגוד")בתחומים
המפורטים במסמך זה להלן ,לצורך השתתפות במכרזי זוטא ובהליכי בקשת הצעות מחיר שיקיים האיגוד בעתיד לקבלת
שירותים בתחומים אלו.
חובה לצרף לבקשה את כל המסמכים כמפורט בסעיף  4.3לתנאי ההליך .
 .1פרטי המבקש:
א .שם________________________________________________________ :
ב .מס' הזיהוי________________________________________________ __ :
ג .מס' עוסק מורשה______________________________________________ :
ד .תאריך ההתאגדות_____________________________________________ :
ה .שמות בעלי המניות_____________________________________________ :
ו .כתובת_____________________________________________________ :
ז .טלפונים____________________________________________________ :
ח .פקסימיליה__________________________________________________ :
ט .דואר אלקטרוני_______________________________________________ :
י .איש קשר____________________________________________________:
יא .טל' נייד____________________________________________________ :
 .2פירוט הפרופיל העסקי של המבקש:
א .תחום פעילות:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________
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ב .ותק וניסיון בתחום:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________
ג .מספר עובדים:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________
ד .מיקום חנויות  /מחסנים  /משרדים:
___________________________ ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________
ה .מידע נוסף:
___________________________________________________________________________
__________________ _________________________________________________________
___________________________
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הצהרת המציע:
הנני מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמסמכים המצורפים הינם נכונים ואמיתיים.
אני מתחייב לעדכן את האיגוד בשינוי כל פרט מהאמור לעיל אם אכלל במאגר הספקים של
האיגוד.

שם פרטי ושם משפחה

חתימה

ת.ז.

 .3מקצועות /סיווגים המבוקשים:

אני מבקש להיכלל במאגר הספקים של האיגוד באחד או יותר מהתחומים המפורטים להלן-
סמן  Xבצד ימין של ליד כל מוצר  /שירות שלצורך אספקתו אתה מבקש להיכלל במאגר הספקים:

ציוד משרד
כלי כתיבה ,אביזרי משרד ,מוצר חיבור  /והידוק ,תיקים וקלסרים ,מוצרי
אחסון והידוק ,מוצרי נייר ,לוחות ושקפים ,אביזרי שולחן ,מעטפות,
חותמות ,נייר להדפסה וצילום ,מדבקות ,חריטה ,לוח שבועי ,מחשב משרדי,
חומרי יצירה,צבעים ,לבד ,דבק ,פלסטלינה ,פוליגל ,לבד ועוד.
מזון וכיבוד
קפה שחור ,נס קפה ,תה ,סוכר וסוכרזית ,עוגיות מתוקות ומלוחות ,מאפים,
ירקות טריים ,חלב ומוצריו ,שתיה קלה.
חומרי וציוד ניקיון ,לרבות ציוד מתכלה
מטאטא ומגבים ,מטליות ,חומרי ניקיון ,ציוד מתכלה וחד פעמי ,נייר טואלט,
נייר ניגוב ידיים ,מפות חד פעמיות ,כלים חד פעמיים מנייר ,כלים חד פעמיים
מפלסטיק וכיו"ב.
מכשור משרדי
פקסים ,מדפסות לייזר ,מדפסות ,סורקים ,מצלמות ,טאבלטים ,מרכזיות
טלפון.
ריהוט משרדי ומוסדי
ריהוט משרדי מודולרי ,כסאות משרדיים ,מגירות תיוק ,שולחנות וכסאות
תלמיד ,כסאות סטודנט ,ריהוט מקובע לרצפה ,פלטה לשולחן ,ארונות
למורה,לוח לבד ,כונניות  /כוורות ,ריהוט אולם ואודיטוריום ,לוחות כיתה
וטוש מחיק,ריהוט לגני ילדים ,ארונות זזים לארכיון ספרים משחקים
וצעצועים ,וילונות
מחשוב וציוד היקפי
מחשבים שולחנים ,מחשבים ניידים ,שרתים ,דיסקים פנימיים וחיצוניים,
התקני אחסון ניידים ,מחברים וכבלים ,מצלמות ,תשתיות תקשורת ,תשתיות
תקשורת פסיבית ,מתגים ,נתבים ,חומות אש ,מערכות ניטור רשת ,תקשורת
מנוהלים ,תמיכה ברשתות ותחזוקה ,תמיכה במערכת  ITאלחוטית ,שירות
הפעלה ,תמיכה במערכות תשתיות ,שירותי תקשורת ,אינטרנט
ציוד מתכלה במחשוב
מדיה אופטית ,טיונרים ,קלטות גיבוי ,תוכנות ודיו למדפסות.
דפוס והוצאה לאור
מעטפות לוגו בגדלים שונים ,מעטפות מודפסות ,מחברות בחינה ,קטלוגים
וידיעונים ,כרטיסי ביקור ,מדבקות מודפסות ,מעטפות למשלוח בדואר,
סימניות,כרטיסיות ,מגנטים ,חוברות ,פנקסים עם העתקים ,שמשוניות.
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שונות
כלי נגינה
ערכות עזרה ראשונה
ציוד רפואי
מתנות לעובדים כולל מוצרי מזון
תווי שי
מכלים למחסני חירום
מוסכים
שטיפת רכב
דלק
ניהול אירועים
שירותי כיבוד  /קייטרינג באירועים
שירותי הגברה ותאורה
שירותי הקלטה וצילום אירוע
השכרת כסאות ושולחנות לאירועים
שירותי הקמת במה
שירותי הקרנה
שירותים שונים
אספקת חומרי בניין
שירותי חשמל
שרותי מחזור
שירותי אספקה והקמה של הצללות
משתלות וסידור פרחים
שירותי מיזוג אוויר
שירותי גינון
שירותי טיפול בסתימות ביוב ואינסטלציה
שירותי מערכות בקרת מבנים
שירותי הדפסה והעתקות ,כריכה וצילומים
שירותי עבודות מדידה
שירותי אחזקה כללית
שירותי בדיקת בטיחות כיבוי אש
שירותי תיקון מחשבים ומדפסות
שירות בניה ושיפוצים
שירותי מסגרות
שירותי גז
שירותי הדברה
שירותי פרסום בעיתונות מקומית וארצית
כלים ,ציוד ותיקוני גינון
שירותי נגרות
השכרת מכונות צילום
שירותי אחזקה למעליות
שירותי אחזקה וטיפול ברכבים
שירותי אספקה והתקנה של מצלמות לרבות הקמת מעגל סגור
אמצעים אור קוליים
מקרנים ,מסכי טלוויזיה ,רמקולים ,מיקרופונים ,אוזניות ,רדיו דיסק,
פודיום,מסכי הקרנה ,מתקני תליה
ציוד וחומרים מעבדה לניטור אוויר
ציוד וחומרים למעבדת שפכים וקולחין
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נספח ב'
הצהרה על העדר קרבה לעובד האיגוד ו/או לחבר מועצה ו/או יועץ האיגוד
לכבוד
איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל (להלן" :האיגוד")
א.ג.נ, .

 .1הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן" :המציע")
במסגרת הצעתי להיכלל במאגר הספקים שפורסם ע"י האיגוד ומהווה חלק בלתי נפרד
מהצעתי זו.
 .2הנני מצהיר בזאת כי האיגוד הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 . 2.1סעיף ( 103א) לצו המועצות המקומיות (א) ,תשי"א –  1950הקובע כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי
בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה ,לעניין זה ,״קרוב״  -בן זוג ,הורה,
בן או בת ,אח או אחות״.
 . 2.2כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור
ברשויות המקומיות הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין זה,
״חבר מועצה״  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.
. 2.3סעיף  142לצו המועצות המקומיות (א) ,תשי"א –  1950הקובע כי:
" לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו,
סוכנו או שותפו ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה
למענה או בשמה ,פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי
של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה
מספקת״.
 .3בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 . 3.1בין חברי מליאת האיגוד אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי
שאני לו סוכן או שותף.
 . 3.2אין עובד באיגוד ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד
מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 . 3.3אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד באיגוד.
 .4ידוע לי כי האיגוד יהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או
אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 .5אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו
הינו אמת.
 .6אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  89ב׳( )3לצו
המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,לפיהן מליאת האיגוד ברוב של  2/3מחבריה
ובאישור שר הפנים ,רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  89א' (א) לצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות) ,ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
תאריך_______________:
חתימת מורשה חתימה של המציע_____________________:
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נספח ג'

המלצות
על המציע לפרט את העבודות הרלוונטיות ,שמות ממליצים ,מועדי הביצוע והיקף :
המזמין
טלפון
תיאור העבודה
מקום ביצוע
מועד ביצוע
היקף תקציבי של
העבודה
אחראי לעבודה
איש קשר אצל המזמין
טלפון

הערות:
 .1יצרף המלצות מפורטות בגין כל עבודה שנזכרה לעיל.
 .2הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד.
 .3עבודות נוספות יפורטו במתכונת הנ״ל בדפים נוספים.

תאריך____________:

חתימת וחותמת המציע____________________ :
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נספח ד'
תצהיר
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
 .1אני המציע ______________________________________________  /משמש כ
_______________________ אצל המציע ______________________________ (להלן" :המציע") ,אשר מגיש
בקשה לאיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל (להלן" :האיגוד") להיכלל במאגר הספקים של האיגוד (להלן:
"הבקשה") ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
 .2הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מבקשת המציע להיכלל במאגר האיגוד.
 .3למיטב ידיעתי ,נכון למועד הגשת הבקשה לא תלויים ועומדים נגד המציע צו פירוק ו/או
צו פשיטת רגל ו/או צו כינוס נכסים והמציע לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק .שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א –
.1981
 .4ידוע למציע ואנו מסכימים לכך ,כי אם יתברר כי הצהרתי לעיל לא נכונה במלואה,
האיגוד יהיה רשאי שלא לכלול את המציע במאגר הספקים שלו ואם המציע כבר
נכלל במאגר  -למחוק את שמו מהמאגר.
.5אני מצהיר כי כל פרטי ההצעה הינם נכונים .
 .6אני מצהיר שאני לא עברתי עבירה בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 .7זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

__________
חתימה

אישור

הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה
____________ ,ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן
התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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