
 אריך: ___________ת

 לכבוד

 המועצה האזורית הערבה התיכונה

 86825ספיר, ד.נ ערבה, מרכז 

 נ.,ג.א.

 

        07-03/19 מס' פומבי כתב הצעה למכרז  הנדון:

 הדברה, טיפול במפגעים, ושירותי תברואה מתן שירותיל

  

 י_ שכתובת___________ תאגידזהות/הח"מ, _____________________________ מס'  יאנ

 ____________________________, מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:_____________

 

יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, ציוד  ידע וניסיון ובעל מצהיר בזה, כי אני בעל יהננ .1

שירותי " -ניטור, טיפול, והדברת חרקים ומזיקים )להלן  מתן שירותיל הדרושים ,שיונותיור

 -)להלן ביחד יכונו  שירותי טיפול במפגעים" -טיפול במפגעים )להלן ו( "הדברה

 יעומדים לרשות, וכי "(המכרז" -)להלן  07-03/19 מס' בהתאם לתנאי מכרז"( השירותים"

  ובמספר מספיק.  כאמור השירותיםסיון בביצוע ימיומנים ובעלי נ ,עובדים מקצועיים

 :לרבות ,למכרז עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה הנני .2

זו תצלום  ימצ"ב להצעת .בישראל כדין אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום הנני 2.1

 .ותדפיס פרטים עדכני מרשם החברות רישום חברה תעודת

 

 בעל כל הרישיונות וההיתרים כמפורט להלן: הנני  2.2

 

לצו רישוי עסקים  )א(3.3 ףעל פי סעי יתתתברואלהדברה בתוקף  שיון עסקיר (א)

 ;2013 -התשע"ג טעוני רישוי(, )עסקים 

 

 -ה בהתאם לתקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, התשל"בתוקף  הדברההיתר  (ב)

 ואיוד בלתי מוגבל; ,כולל קטילת חרקים, קטילת מכרסמים, ה1975

 

)בצירוף רשימת הרעלים בתוקף מטעם המשרד לאיכות הסביבה היתר רעלים  (ג)

 המורשית(;

 

 ;צירוף רשימת הרעלים המורשית()בהיתר לשינוע רעלים בתוקף  (ד)

 

, עליםרהיתר רעלים, והיתר שינוע , עסק, היתר הדברהרישיון תצלום  יהצעתמצ"ב ל

 .בתוקף כולם

 

שנים  3של סיון יבעל נ ננו, היל ידיאו עובד/ים המועסק/ים בהעסקה ישירה ע אני 2.3

זאת שירותי טיפול במפגעים ברשויות מקומיות, ווברציפות במתן שירותי ההדברה 

 השנים שקדמו להגשת ההצעה.  5במהלך 

 

ן מוכח פירוט ניסיו ,להצעתי זו נספח "א"כ ףמצר יהננ זה בתנאי ית עמידתכחלהו

כל בציון  וחיובי שלי, או של עובדים המועסקים על ידי באספקת השירותים,
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סוגי והיקפי השירותים, תקופת ביצוע  ,השירותים הבאים: זהות מזמיני הפרמטרים

שמו ומספר  העובדים מטעמי שהשתתפו בביצוע השירותים, זיהויים, מספר והשירות

  .הטלפון של האדם שהיה ממונה מטעם המזמין על  השירותים

 

( מאה אלף) 100,000 , היה בסכום שלמתן השירותיםב י, מפעילותיהמחזור הכספי של 2.4

  .2016-2018 לפחות, בכל אחת מבין שנות הכספים ,לשנה ₪

 

 ו אישור רו"ח אודות המחזור הכספי שלי כאמור בסעיף זה לעיל.ז מצ"ב להצעתי

 

)דירקטורים ומנכ"ל( ו/או  מנהליו בעלי מניותיו ו/או ו/או המציע התאגידאני ו/או  2.5

)שבע( השנים שקודם המועד האחרון להגשת  7, במהלך נויחידי המציע לא הורשע

ת הקשורות במתן רובעבירות פליליות שיש עמן קלון ו/או בעבי הצעות למכרז,

  .השירותים

 

 . , זמני או קבועאו צו כינוס נכסיםאו צו פשיטת רגל  צו פירוק נגדי לא תלויים ועומד 2.6

 

 הנני מגיש במצורף בסעיף זה לעילו 2.8בסעיף בתנאים הקבועים  ילהוכחת עמידת

מנכ"ל המציע, מאומת כדין ע"י עו"ד, בנוסח או ע"י תצהיר חתום על ידי  ילהצעת

 .זה נספח "ב" לכתב הצעהף כורהמצ

 

נציג מטעמי השתתף( בסיור  -רכשתי את מסמכי המכרז, והשתתפתי )ובתאגיד  2.7

  הקבלנים.

 מצ"ב קבלה על שמני, בדבר רכישת מסמכי המכרז, ופרוטוקול חתום מסיור קבלנים.

 

 המכרז ואת כל מסמכי במכרז ההוראות למשתתפיםכתב בעיון את  תיקראהנני מצהיר ש .3

וכן כל יתר השירותים מפרט  תנאיו, כל חוזה עלהאת על כל תנאיהם ופרטיהם,  ן,שבנדו

, ואני "(מכרזמסמכי ה" -המסמכים האחרים העתידים כולם יחד להוות את החוזה )להלן 

 .מבין את מהות המכרז

 תינקטלכתב ההוראות למשתתפים במכרז, ו 15.1, כאמור בסעיף במפגש מציעיםהשתתפתי  .4

, את מהות שירותיםלביצוע ה כנחוצים כדי לחקור את התנאים יאים לנרבכל האמצעים ה

ואת הקשיים  שירותיםלביצוע ה שיהיו דרושים הציוד, החומרים וכוח האדםהכלים,  וכמות

 . מכרזבהתאם למסמכי ה שירותיםביצוע ה העלולים להתגלות במהלך

לצורך  ירושים לדעתד המלאה, כל מידע ונתון שהיו ימכם, לשביעות רצונ תיכמו כן קיבל

 זו.  יהמוקדמות לפני הגשת הצעת יבדיקותי

בחינה זהירה ומדוקדקת את כל התנאים האמורים  תיולאחר שבחנ ,בהתאם לכל האמור לעיל .5

זו ומתחייב בזה להוציא לפועל  ימגיש הצעת יהננ, שירותיםוהתמורה שתשתלם בעבור ביצוע ה

מקבל בזה על  יוהננ ,זו יבהתאם להצעת םריבמחי נשוא מסמכי המכרז שירותיםה ולבצע את

ובהתאם ללוח  לשביעות רצונכם המלאה שירותיםאת ביצוע הומתחייב להשלים  יעצמ

 הזמנים שייקבע לכך בהתאם להוראות החוזה.

 יהיה כדלקמן:, מע"מ ללא, שירותיםעל ידי תמורת ביצוע ה המוצע המחיר .6
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 כמות יחידה השירות
המחיר המוצע 

 )בש"ח(

 ההדבר

 ותברואה

תשלום חודשי 

שלא יעלה כולל )

 (₪ 30,000על 

  חודש קלנדרי

 

לסכומי  .למדד או למטבע כלשהו קבוע וסופי ללא הצמדות ,מחיר כולל ההמחיר יהי

שיהיה בתוקף במועד ביצוע כל  בשיעור יתווסף מס ערך מוסף, התמורה, המפורטים לעיל

 .תשלום

 :יםהנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבא .7

-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2: תצהיר לפי סעיף " להצעתי זוגנספח " 7.1

1976. 

אישור בדבר היותי עוסק מורשה, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי  7.2

-חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו

1976. 

 לכתב ההוראות למשתתפים במכרז. 24 יףערבות בנקאית כנדרש בסע 7.3

מסכים לכל התנאים המפורטים בהוראות למשתתפים במכרז וביתר מסמכי המכרז.  הנני .8

הבלתי מסויגת לכל התנאים המפורטים   יאת הסכמת ןנות הנני למכרז יבעצם הגשת הצעת

 במסמכי המכרז ומוותר בזה על כל טענה בקשר לתנאים האמורים, לרבות טענות בדבר

  רות ו/או חוסר בהירות.תיס

תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו לפי שיקול דעתה  מועצההמסכים לכך, ש הנני כן

מתחייב לקבל כל החלטה הנני הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, ו

 . מועצההכאמור של 

כמועד  על ידיכם עקב( יום מהתאריך שנתשעים) 60תישאר בתוקפה במשך תקופה של  יהצעת .9

  היא לא תבוטל. -זו  י, ואם תתקבל הצעתלמכרז אחרון להגשת ההצעותה

)שלושים( יום נוספים את תוקף  30-מתחייב להאריך ב הננידרש לכך בכתב על ידיכם, אאם 

 ייבויותיידרש על ידכם לקיים התחאו יאם תתקבל הצעת ואת תוקף הערבות להצעה. יהצעת

 בלי כל  השהייה. ת זאעשה א -זו  ישבהצעת

 מתחייב בזה כדלקמן: ריניהי אם תחליטו לקבל הצעת .10

ממועד קבלת ההודעה על החלטתכם  ימים (חמישה) 5תוך  חוזהמסמכי ה לחתום על 10.1

 כם.יאו בתוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על יד יהצעת את לקבל

וזה בחו בכלל מכרזשבמסמכי ה נולקיים במלואן ובאופן מדויק את כל התחייבויותי 10.2

שירותים בהתאם לתנאים הקבועים לענין זה בחוזה, הכל הלהתחיל במתן  בפרט.

 לשביעות רצונכם המלאה.
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, שהוצאה על ערבות בנקאית אוטונומית -במועד חתימת החוזה   -להפקיד בידיכם  10.3

, צמודה למדד המחירים ₪ ש"ח( ףאל שלושים)30,000 על סך של ידינו לטובתכם,

זו יחולו ביצוע . על ערבות שתהיה ערבות לקיום החוזה ם,דעתכנחת להבנוסח לצרכן, 

   -, לרבות האמור להלן המכרז כל התנאים המפורטים במסמכי

 

 

 –י יבויותיקיים התחיאכוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא  ה בזהמייפאני  (א)

ז נשוא המכר שירותיםו/או לא אתחיל בביצוע ה זו ישבהצעת -כולן או מקצתן 

הרי הזכות  מים מהמועד שנקבע על ידיכם להתחלת ביצוען,)שבעה( י 7תוך 

ומוותר בזה מראש, בוויתור  ,כם לממש ערבות זאת בלי כל הודעה או התראהיביד

סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את 

  .הערבות הנ"ל

 

, והיא כתב ההוראות למשתתפים במכרזעד  למועד הקבוע ב תוקף הערבות הינו (ב)

 לעיל.  9)שלושים( יום נוספים אם אדרש לכך כאמור בסעיף  30-תוארך על ידי ב

 

הוראות כתב הל 8.3-ו 8.2תשוחרר על ידכם בהתאם להוראות סעיפים  הערבות (ג)

 , לפי הענין.במכרז למשתתפים

 

 כנדרש בחוזה. אישור על קיום ביטוחים -במועד חתימת החוזה  -להפקיד בידיכם  10.4

 

על כל המסמכים  חוזהה יזו, מחייב אות יעל הצעת ימצהיר ומתחייב בזה כי מיום חתימת ניהנ .11

 יבכלל, תחשב הצעת חוזההחתום על אהמצורפים אליו, כאילו היה חתום על ידי, וגם אם לא 

לביני, מבלי שהדבר יגרע  מועצההבכתב כהסכם מחייב בין  מועצההוקבלתה על ידי 

נשוא  שירותיםאם אדרש להתחיל בביצוע ה. מכרזכמפורט במסמכי ה מועצההיה של מזכויות

המכרז לפני חתימת החוזה, אפעל בהתאם לדרישה על פי הוראות החוזה על כל המסמכים 

 הכלולים בו.

היה רשאי להעסיק, אמסכים שלא  יואנ יעל כתב זה שידוע ל ימצהיר ומאשר בחתימת ניהרי .12

כל צורה ואופן שהם, עובדים פלסטינאים תושבי יו"ש וחבל עזה לצורך במישרין או בעקיפין, ב

הנני מתחייב שהעסקת עובדים זרים, תהיה בהתאם בנוסף,  , כולן או מקצתן.שירותיםהביצוע 

ומוסכם עלי, שהגבלות כלשהן על הבאת עובדים זרים  יכן ידוע לובכפוף להוראות כל דין. 

"כוח -והם לא ייחשבו כ שירותיםהארכת תקופת ביצוע הב ילארץ לא יהיה בהן כדי לזכות אות

 .שירותיםעליון" לכל דבר וענין הקשור בביצוע ה

כמפורט בכתב  יילבצע חקירות ובדיקות אודות ילכם בזה את אישור ןונות םמסכי יהננ .13

מתחייב לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך  י, ואנבמכרז ההוראות למשתתפים

ת והחקירות האמורות, לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים, אשר עריכת הבדיקו

 .ייידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעת

ו/או באיזה  ימתחייב להודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעת יאנ .14

ועד למועד ההכרזה  י, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתימהנתונים הדרושים לבחינת הצעת

מרשימת המציעים במקרה שיחול  ישתהיו רשאים למחוק אות יוידוע ל הזוכים במכרז; על
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ובין אם נודע  מניבנתונים האמורים שינוי אשר ייראה לכם מהותי, בין אם נודע לכם על כך מ

 לכם על כך בדרך אחרת.

 . לפיכך, אםה הזוכהשמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצע יידוע ל .15

 .בפני המציעים האחרים ילגילוי הצעת תימצהיר מראש על הסכמ יאנ יהצעת תתקבל

 יוהננ מסמכי המכרז,לכל התנאים הכלולים ב יבזה הסכמת ןנות יזו הרינ יבעצם הגשת הצעת .16

מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה 

 סבירותם., לרבות מסמכי המכרזהכלולים ב

מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים ומילים דלעיל בלשון רבים תתייחסנה גם  .17

 ליחיד, כאשר הקשר ידרוש פירוש כזה.

 

 יורצונ מכרזת כל התנאים הקבועים במסמכי הזו ניתנה ביום _____________ מתוך הבנ יהצעת

 החופשי.

 

 בכבוד רב,        

 

________________ 

         מת המציעחתי

 

 

 דין-אישור עורך

 

_ ___________________________-אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

האמור בו, וכי  כל חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל, לאחר שהצהיר/ו בפני על נכונות

 לכל דבר וענין.______________ ___________ אותו/אתחתימתו/תם, עם/בלי חותמת, מחייבת 

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 
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 לכתב ההצעה "בנספח "
 

 

 תצהיר
 

רח' ____________________, מ____________,  , ת"ז מס'__________________אני הח"מ, 

האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, ת לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר א

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם כדלעיל. .1

 

מס' _______________ /צ. , ח.פ.___________________________ הנני משמש כמנכ"ל .2

במכרז החברה של  הרד מהצעתנפלק בלתי כח והנני מגיש תצהיר זה "(,חברהה" -)להלן 

 שירותית , לאספקהמועצה האזורית הערבה התיכונה ה, שפרסמ/ _____ 2019 פומבי מס'

 "(.המכרז" -)להלן הדברה 

 

ו, נדירקטורים( לא הורשעה) הו/או מנהלי הו/או בעלי מניותי חברההאני, ולמיטב ידיעתי גם  .3

הצעות, בעבירות פליליות שיש עמן ת )שבע( השנים שקודם המועד האחרון להגש 7במהלך 

  קלון.

 

, זמני או או צו כינוס נכסיםפשיטת רגל  ואו צהחברה לא תלויים ועומדים צו פירוק י ו/או נגד .4

 . קבוע

 

לעיל  4ו/או  3 פיםשבסעי יתיולכך, שאם יתברר כי הצהר ימהא מסכיוה חברה,י ו/או לידוע ל .5

 למכרז. שהוגשה  י/תהית לפסול את הצעתשארהמועצה , תהיה ןבמלוא ותנכונ ןאינ

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

 

 ___________________ 

   חתימת המצהיר         

   

 דין-אישור עורך
 

בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ __________,__כתובת _______ ,__________

היה יאת האמת, וכי  הצהירל וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישריצפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

___________________ 

        , עו"ד
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 " לכתב ההצעהגנספח "
 

 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר לפי סעיף 
 

 

וק כי עלי לומר את כוח אני הח"מ, _______________, בעל ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי 

 האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

מס' _______________ /צ. , ח.פ.___________________________ הנני משמש כמנכ"ל .1

 במכרז פומבי מס' חברהה לק בלתי נפרד מהצעתכח והנני מגיש תצהיר זה "(,החברה" -)להלן 

)להלן  הדברה שירותית , לאספקהמועצה האזורית הערבה התיכונה ה, שפרסמ/ _____ 2019

 "(.המכרז" –

 

ובעל זיקה ו החברה ידיעתי, עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הורשעב למיט .2

כי במועד האחרון  -)שתי( עבירות  2-)שתי( עבירות; ואם הורשעו ביותר מ 2-ביותר מ האלי

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת )

 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2בסעיף ם לענין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעות

 .1976-התשל"ו

 

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

 

 

 ___________________ 

 חתימת המצהיר         

 

 
 דין-אישור עורך

 

בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ ___________________,ת כתוב ,__________

היה צפוי ילומר את האמת, וכי  וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישרילעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

 

___________________ 

 דו", ע

 

 


