
 

 
 

 
 

 

 "קול קורא"

 הצטרפות למאגר קבלנים וספקים

 

הנה תאגיד עירוני, כמשמעו בחוק,  "(החברה)להלן: " מ"החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע .1
 ספקיםו/או    קבלניםמזמינה בזאת    "(, העירייה)להלן: "המצוי בבעלות מלאה של עיריית כפר סבא  

או /הקבלנים ו, להציע מועמדותם על מנת להיכלל במאגר ("זכייןאו " "ספקאו "" קבלן)להלן: "
 (.המאגר"" :)להלן של החברההספקים 

 

עבודות או /בינוי וו/או עבודות לביצוע עבודות  יוזמנו להציע לחברה הצעות, הנכללים במאגר .2
הכל לפי התנאים ו(, "העבודות: ")להלןברחבי העיר כפר סבא  ו/או הוספת מרפסות שיפוצים

ועל פי פניות ייעודיות אשר יערכו לנכללים   (קול קורא""  :זה )להלן  בקול קוראהמפורטים להלן  
 .במאגר מעת לעת ועל פי צרכי החברה

 
 

מפרטים לתכניות ו/או כתבי הכמויות ו/או  זה תבוצענה בהתאם    קול קוראכלל העבודות מושא   .3
העתידית עם הזוכה בהליך  חלק בלתי נפרד מההתקשרות אשר יהוו - ו/או הוראותטכניים 

)כמפורט להלן( ויפורסמו ו/או יישלחו )בצמוד לכל פנייה( לקבלנים/ספקים אשר  ההתמחרות
 .כחלק מהליך ההתמחרות יכללו במאגר

 
תבוצע פנייה לקבלנים ו/או לספקים  ,עובר למסירת צו התחלת עבודה לביצוע עבודה/ות .4

אשר בסיומו  ,הליך התמחרות -הנכללים במאגר ספקים/ייערך בין הקבלניםו -בהתאם לדין 
על בסיס קריטריונים שייקבעו וזאת ות עמה ביותר ה/תבחר החברה את ההצעה/ות המיטיב

  (.הליך ההתמחרות"" :)להלןו/או בכפוף לתנאי סף נוספים אותם תציג החברה  מראש
 

אשר יהווה צו התחלת עבודה יימסר לזוכה בהליך ההתמחרות המפורט,  -עובר לביצוע עבודה .5
 .אישור מטעם החברה לביצוע העבודות

רק ו )ספק/קבלן והחברה( הצדדים 2יודגש, כי רק לאחר שצו התחלת העבודה יהיה חתום ע"י 
שורים שונים נוספים לאחר שיימסרו מאת הקבלן / ספק לחברה, ביטוחים ו/או ערבויות ו/או אי

 ייכנס צו התחלת העבודה לתוקף. –החברה מאת הקבלן / ספק  תדרושאותם 
ד למועד חתימת הצדדים על הצו והשלמת כלל המסמכים הדרושים כמפורט עוד מובהר כי ע

לעיל ע"י הקבלן / ספק,  תוכל החברה לעצור או לבטל או להקטין או להגדיל את ההתקשרות 
לי שלקבלן /ספק תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בוזאת מ - התחלת העבודהמושא צו 

 בנוגע לכך לרבות טענה בדבר הוצאות ו/או הסתמכות ו/או אחרת.
 

עבודות השיפוץ,  ו/או עבודות הבינוי ו/או  העבודותמסור את ביצוע רשאית להחברה יודגש כי  .6
ודה / פקודות עבודה / הזמנות עבודה במספר שלבים וזאת באמצעות מתן צווי התחלת עב

לכל אחת מן העבודות אשר יימסרו, כולן או חלקן, והכל לאחר קיום ביחס נפרדים ומובחנים 
ביחס לכל עבודה ועבודה. יודגש כי הנכללים במאגר  ספקים/הקבלניםהליך התמחרות בין 

להוציא ביחס לעבודה אחת או /עבודה למקטעים / לחלקים וההחברה תהא רשאית לחלק 
על פי המקטעים /  ספק/הקבלןשונים או לאותו  ספקים/לקבלניםי תחילת עבודה ומספר צו

 . ובהתאם לשיקול דעתה חלקים אותם קבעה החברה
 

 

לבצע שיעור מסוים של  ותמתחייב ןאינ העירייה חברה ו/אוהלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  .7
, של החברה  הבלעדי  הסוג עבודה או כל שיעור שהוא, וכי ההחלטה לגבי כך, מסורה לשיקול דעת

, ובהתאם לצורך. ו/או אחרות בכפוף למגבלות תקציביות ותזרימיותזאת בין היתר, 
להיקפי העבודות שיוזמנו ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס  לא תהא כל עילה לטענה  ספק,  /לקבלן

 או שלא יוזמנו ו/או לשיעורן ו/או לסוגן וכיוצ"ב.

 

 



 

 
 

 
 

 מאגר הקבלנים ו/או הספקיםעריכת  .2

הקבלנים רשימת והיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של החברה. י המאגר .2.1
 .  ועל פי צורך תעודכן מעת לעת והספקים

תשמש את החברה לפי צרכיה, והיא לא תהא חייבת לפנות  הקבלנים והספקיםרשימת  .2.2
למאגר  ספקו/או  קבלןלקבלת הצעות, ואין בבחירתו של איזה  ספקו/או  קבלןלשום 

של החברה, כדי לחייב אותה לפנות אליו בבקשה לקבל הצעה  הקבלנים והספקים
 להתקשרות עמו או כדי להתקשר עמו. 

הקבלנים  רשימת בחירת על אמונה תהא עדההו -ו/או "הוועדה"  "המכרזים ועדת" .2.3
כמו גם על בחירת ההצעה הזוכה  הקבלנים והספקיםלמאגר  אשר יצורפו והספקים

 .  בהמשך להליך ההתמחרות

יצוע עבודות ו/או לצרכי ב)תיערך, כך שהחברה תוכל  הקבלנים והספקיםרשימת  .2.4
הוועדה ו, המאגר בהתאם לדין מתוך ספקיםו/או  לקבלניםלפנות  פרויקטים עבורה(

במסגרת הליך ההתמחרות תבחר בהצעה  שיתקבלו ההצעותכלל  ובחינת קבלת לאחר
  . הזוכה

 

המעוניין  ,'בנספח גהמפורטים בתחומים  ,ספקו/או  קבלןאמור לעיל, כל לאור ה .2.5
והעומד בתנאי הסף המפורטים להלן, מוזמן להגיש לחברה בקשה  במאגרלהיכלל 

 בהתאם לאמור להלן.ובכתב, 

, לפי שיקול דעתה מאגרל ספקיםו/או  קבלניםהחברה תגבש פרמטרים לבחירת   .2.6
ועל פי צרכיה, ולעניין זה מובהר כי החברה תהא רשאית שלא לכלול   של החברה  הבלעדי

, שהיה לה איתם נסיון שלילי ו/או קבלנים ו/או ספקים, הקבלנים והספקיםברשימת 
רותיהם המקצועיים בעבר לחברה, או סכסוך משפטי ו/או סכסוך אחר לעניין מתן שי

 תאגידים עירוניים אחרים.ו/או גופים ו/או  שהיה להם סכסוך כאמור עם רשויות

משלה, אולם היא מודיעה כי תוכל  קבלנים וספקיםלחברה יהיה מאגר יובהר, כי  .2.7
 של עיריית כפר סבא. הקבלנים והספקיםבמאגר  גםלהשתמש 

יעדכנו הקבלנים / ספקים את החברה בדבר זמינותם לביצוע כחלק מהליך ההתמחרות,   .2.8
 גם אם לא קיבלו דרישה מפורשת לכך במסגרת הפנייה שנערכה.  -העבודה 

כמו כן, על המועמדים יהיה להגיש הצעת מחיר, עד למועד שייקבע ע"י החברה, בגין 
ה השירות הספציפי המבוקש )ובאין מועד מפורש, לא יאוחר משבוע מרגע הפניי

 לקבלן/ספק(. 

 

 

  – התחומים הנדרשים .3

בניה, כבישים תשתיות ופיתוח, גשרים,   -בענפים / ענפי משנה    בין היתר  התחומים הנדרשים הם
ל והכו - , הוספת מרפסותשיפוצים, תחנות שאיבה, טורבינות ,ביוב, ניקוז ומים, משאבות

 . ג' בנספחכמפורט 
 

 תנאי הסף הקבועים לעניין הצטרפות למאגר  .4
 לכל ביחס כי להוכיח שבמאגר,  רשימותהמ יותר או באחת להיכלל המעונייןמבקש    / מועמד על

 :במצטבר שלהלן התנאים כלמקיים אחר  הואלהיכלל  מעוניין הוא בה הרשימ
 

 בישראל. כדין הרשום תאגיד או מורשה עוסק ינוה אשר ישראל המבקש הוא אזרח  .4.1
 המבקש רשום כקבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט .4.2

להיכלל במאגר, ככל  הואאשר לגביהם מבקש  המפורטיםבתחומי העיסוק  1969 -
 .שנדרש רישום כאמור

נגד המבקש לא תלויים ועומדים צו פירוק ו / או צו פשיטת רגל ו /או צו כינוס נכסים  .4.3
 1981  –רז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי , התשמ"א  והוא לא הוכ

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים   המבקש  ברשות .4.4
 .,והתקנות לפיו 1976-ציבוריים, התשל"ו

 .המבקש נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד המועצה .4.5



 

 
 

 
 

ו/או  , בנוגע לעבודה עתידית וככל ויידרשהמועמד עומד בתנאי הסף הספציפיים  .4.6
 הועדהכי  ,יודגשבהתאם לכללים שתקבע הוועדה מראש לעניין התקשרות מסוימת. 

הסף ו/או תקופת  תנאי/את דרישות ו/או להוסיף ו/או לגרוע תהא רשאית לשנות
ובאחריות     -  ובהתאם לצרכי החברה  -  מעת לעת    -  ו/או דרישה אחרתהניסיון הנדרשת  

להיכלל במאגר ו/או ספק ו/או קבלן המעוניין להשתתף בהליך  המעונייןכל 
  .ההתמחרות להתעדכן ברשימה זו ובדרישות מכוחה מעת לעת

אחד  לפחות בביצוע שנים 3-מ למעלה של מוכח וניסיון מקצועי ידע בעל הנו המועמד .4.7
של ציבוריים הנוגעים לעבודות  ו/או מתן שירותים לגופיםעבודות קבלניות  (1) :מאלה

 גני ילדיםו כגון: אולמות ספורט, בתי ספר בנייה של מבני ציבור (2)עירוניות תשתיות 
  .הוספת מרפסות (4) שיפוצים (3) ומרפאות

אשר אינו עומד באופן מלא בכל תנאי  ספקו/או  קבלןהכללת  תאושר, כי לא מובהר .4.8
 הסף המפורטים לעיל.

 

 אופן הגשת המועמדות ומסמכיה  .5

, הקבלנים והספקיםוהמעוניין להיכלל ברשימת לל תנאי הסף, על כל מועמד העומד בכ .5.1
לקול המצורף ", מועמדותה צעתה טופסתו בכתב על גבי "ולהגיש את הצעת מועמד

 :אתר האינטרנט של החברה בכתובתב ומופיע, א' כנספח זה קורא

 com.co.il-www.Ksaba  

 נוסף לכך, ניתן לעיין בקול קורא זה ללא תשלום במשרדי החברה ובתיאום מראש.

 ולצרף את )נספח א'( פרטיו האישייםעל המועמד לפרט בטופס הצעת המועמדות את  .5.2
 כספק. /כקבלן בעבודתו  יהיה על ניסיונובהם , כאשר הדגש קורות חיים

השנים  3ב  ם ביצעאותהפרויקטים הספציפיים אודות לפרט בנוסף עליו יהיה 
 האחרונות.

אישורים ו/או בקשר לעבודתו בעבר ולצרף  המלצותכמו כן, על המועמד לצרף  .5.3
 אסמכתאות רלוונטיים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף. 

 מסמך מאומת ע"י עו"ד המציין מי מוסמך מטעמו לחתוםעל המועמד/קבלן/ספק לצרף   .5.4
 (. ולחייב את החברה )מורשי חתימה

 ."קול קורא" זה בחתימה וחותמת על כלל עמודיוובנוסף עליו להגיש את  .5.5
 

, יש כמפורט בקול קורא זה המועמדות וכלל המסמכים הנדרשים טופס הצעתאת  .5.6
 TomerS@ksaba.co.il להגיש לידי לכתובת הדוא"ל: 

 

 .09-7497010טל' הגעת הטפסים: ובנוסף, לוודא ב

 

 הבחירהמיון ראשוני של המועמדים ותהליך  .6

בכל במאגר שייכללו  ספקיםאו /קבלנים ו פרתהיה רשאית לקבוע, מכסה למס הוועדה .6.1
 תחום רלוונטי.

הקבלנים תבחן את בקשתו של כל מי שהגיש את מועמדותו להיכלל ברשימת  הוועדה .6.2
 . והספקים

לצד העמידה   הועדה תבחן את כל הפרטים והמסמכים שצורפו לטופס הצעת המועמדות .6.3
 . בתנאי הסף

, שמו הקבלנים והספקיםתמצא את המועמד מתאים להיכלל ברשימת הוועדה ככל ש .6.4
 נטרנט של החברה. יייכלל ברשימה שתפורסם כאמור באתר הא

 הקבלנים והספקיםבאשר להכללתו ברשימת  תודיע לכל מועמד על החלטתההחברה  .6.5
 . באתר האינטרנט של החברה את שמוו/או תעדכן 

ו/או  הבהרות מחלקם או/ו מועמדיםמה לדרוש הזכות את לעצמה שומרת חברהה .6.6
כאשר למועמד  הכל לפי שיקול דעתה הבלעדיו, ו/או דרישות נוספות מסמכים נוספים

 .לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך

http://www.ksaba-com.co.il/
mailto:TomerS@ksaba.co.il


 

 
 

 
 

 

 

 רשאית הוועדה תהא, הקבלנים והספקיםהמועמד שייכלל ברשימת  לגבי בהחלטה .6.7
 .לנכון שתמצא שיקול כל בחשבון להביא

 שונות .7

 של הצעות בוועדההחברה תהא רשאית )אך לא חייבת( שלא לטפל ו/או להעביר לדיון  .7.1
 לאחראו  /ו  כנדרש  המסמכיםאו  /ו  הפרטים  ללא  שתתקבלנה  קבלנים/ספקים/מועמדים

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.ו  - ים לעילהנקוב יםהמועד

להפסיק לעדכן ו/או  אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה    החברה
 .בכפוף לאמור לעיל "קול קורא" זה מושאההליכים בכל עת או שלב את 

 או/ו  ההצעה  בהכנת  הכרוכות שהוא  וסוג  מין  מכל  ההוצאות  בכל  יישא  המועמד/המציע .7.2
  .מההצעות איזו בהכנת הכרוכה הוצאה בשום תישא לא חברהה . מובהר, כיהגשתה

המועמדות אינה בבחינת "הצעה" לפי דיני החוזים ו/או  מובהר בזאת, כי בקשת .7.3
  ."הצעה" לפי דיני המכרזים, ומודגש כי על "קול קורא" זה לא חלים דיני המכרזים

   
 

 בכבוד רב,
 , מנכ"לקנדל אלעד                                                                                                                 

 לפיתוח כפר סבא בע"מהכלכלית  החברה                                                                                            

  



 

 
 

 
 

 
 נספח א' -המועמדות  טופס הצעת 

 קבלנים וספקים "קול קורא" למאגר 

 
 ________ __________ת.ז____            שם_____________________ .1

  

 ________________ח.פ.___ע.מ/                 החברה:____________שם 
 

 ___ ____________________________________כתובת__________
 

 טלפון:_______________________דוא"ל_____________________.
 

לאחר שקראתי בעיון את תנאי ה"קול   -מורשה החתימה מטעם החברה    אני הח"מ, .2
קורא", מסכים לכל התנאים המפורטים בו, ומגיש את מועמדותי בהתאם לתנאים 

 אלה. 
 

 ________. משנת: _______________ __________ החברה עוסקת בתחום .3

 החברה מעסיקה _________עובדים, ע"פ הפרוט הבא:

 

 _._____________________________מהנדסים/אדריכלים:___________

 :________________________________________________.הנדסאים

 ___________.________________________________אחרים:_______

 
__ _______________________________________ :לח"מ, ניסיון בתחום .4

  (להגדיר ספציפית תחומים מהנספח – 'בהתאם לנספח ג)לפי הגדרת התפקיד 
בניה, כבישים ו/או לעבודות של  יקטים  הנוגעים לבנייה של מבני ציבורלפרו

, תחנות שאיבה, טורבינות ,תשתיות ופיתוח, גשרים, ביוב, ניקוז ומים, משאבות
 .ו/או אחר שיפוצים

 

[ ו/או אחרים הפרויקטים ]מבני ציבור ו/או תשתיות עירוניותלהלן תיאור  .5
 : השנים האחרונות 3 ב כקבלן/ספקאשר נתתי את שירותיי לגביהם הרלבנטיים 

 ניתן להגיש בטבלה נפרדת חתומה בחתימה + חותמת

שם  

 פרוייקט 

הושלם  בוצע עבור מיקום

 בשנת 

היקף 

כספי כולל  

 מע"מ

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4      



 

 
 

 
 

 

5 

 

     

6 

 

     

7 

 

     

 
 :כשהם חתומים בחתימה וחותמת להצעתי זו מצורפים גם המסמכים שלהלן .6

 קורות חיים, בדגש על הניסיון הנדרש כאמור בתנאי הסף הנ"ל. .6.1

 המלצות בקשר לעבודותיי בעבר. .6.2

 .חתום נספח א' .6.3

 אישורים ומסמכים נוספים להוכחת עמידתי בתנאי הסף.  .6.4

 .נפרד PDF כנספח המצורף  )נוהל ניגוד עניינים( ניגוד עניינים - נספח ב' .6.5

 1976 –התשל"ו תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .6.6

 חתום ע"י עו"ד -מסמך המפרט את מורשי החתימה מטעם החברה  .6.7

 חשבונות ורשומותאישור תקף על ניהול פנקסי  .6.8

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות .6.9

 כלל מסמכי קול קורא זה חתומים בכל דף בחתימה וחותמת .6.10

 
 ת.ז. _________________.                                                :מורשה החתימהם מלא של  ש
 
 

 ___________________________________________.חתימה וחותמת החברה: 
 

 
 

 הצהרה על אמיתות המידע

 

קראתי והבנתי את כלל האמור לעיל ולהלן אני, הח"מ ________________ ת.ז. _________________ מצהיר כי 

הם מלאים, נכונים לצד הפרטים והמסמכים האחרים אותם מסרתי,  הפרטים שמסרתי בטופס רישום זה  ואני מצהיר כי  

 ואמתיים. 

 

_______________              ______________ 

 תאריך                                    חתימה                        

 אישור עו"ד

 

ה"ה  דלעיל, נחתם ע"יאני הח"מ ____________________ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך 

וכי אלה  ______________ .___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז

 .___________ולחייב את התאגיד בקשר עם הגשת הצעה להליך זה_____מוסמכים לחתום בשם התאגיד ___

 

. _________________ 

 חתימת עו"ד      



 

 
 

 
 

 

 

 נספח ב' 

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים 

 "נוהל ניגוד ענייניםנפרד בשם " PDFמצורף כקובץ 

 אותו יש למלא ועליו יש לחתום בחתימה וחותמת בכל עמוד ובמקומות המיועדים

 לצד השלמת כלל הפרטים הנדרשים

 ולהעבירו יחד עם כלל המסמכים הנלווים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

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

אנו הח"מ _________________, _________________, ת.ז. _________________, 

 בחוק הקבועים לעונשים צפויים נהיה האמת וכי את עלינו להצהיר כי _________________, לאחר שהוזהרנו

 כדלקמן: בזאת מצהירים כן, נעשה לא באם

-______________________ ]תפקיד[, ב-______________________ ]תפקיד[, כ-משמשים כ . אנחנו1

 _________________________ ]שם המציע[._

 המציע.  מטעם זה תצהיר מוסמכים לתת . אנחנו2

 :להלן  האמורים מבין  הרלבנטי הסעיף את לסמן  . יש3

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע/החבר במציע 

 האחרון להגשת במועד עבירות***, אך משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע/החבר במציע 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה למכרז ההצעות

 . 1976-ציבוריים, תשל"ו  גופים עסקאות ב )א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו - זיקה" "בעל* 

 . 31.10.02יום  לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין  בפסק הורשע -** "הורשע"  

 העסקה )איסור עובדים זרים  חוק לפי , או עבירה1987-מינימום, תשמ"ז שכר חוק לפי ירהעב" - *** "עבירה

 לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין1991- הוגנים(, תשנ"א תנאים והבטחת כדין שלא

 בתוספת השלישית המנויות החיקוקים הוראות על  , גם עבירה2011-דיני העבודה, תשע"ב  של  האכיפה להגברת

 .חוק לאותו

 :להלן  האמורים מבין  הרלוונטי הסעיף את לסמן  יש. 4

חוק שוויון  )להלן: " 1998- מוגבלות, תשנ"ח עם  לאנשים זכויות שוויון לחוק  9סעיף הוראות -א'  חלופה 

 "( אינן חלות על המציע. זכויות

 .מקיים אותן והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -ב'  חלופה 

 :להלן  המשנה הרלוונטיות בחלופות ולסמן  להמשיך יש - לעיל 4 ב' בסעיף החלופה את שסימן . למציע5

 .עובדים 100-מ פחות מעסיק המציע -( 1חלופה ) 

 הרווחה העבודה למנכ"ל משרד לפנות מתחייב לפחות, והוא עובדים  100 מעסיק המציע -( 2חלופה )

 הנחיות קבלת לשם - הצורך זכויות" ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים

 הוראות לפי החברתיים הרווחה והשירותים העבודה למנכ"ל משרד לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה  .ליישומן בקשר

 ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא -( 2חלופה ) באותה כאמור התחייב הוא התקשרות שלגביה עמו לעיל, ונעשתה (2חלופה )

 .פעל ליישומן גם זכויות, הוא שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  -לעיל  5( בסעיף 2. למציע שסימן את החלופה )6

( ימים ממועד התקשרותו עם ]הרשות[ )ככל שתהיה 30דה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך שלושים )העבו

 התקשרות כאמור(.

 . אנחנו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת.7

_________________ 

 )חתימת המצהיר/ים( 

 אימות עו"ד

___________________________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום אני הח"מ 

- _____________ הופיעו בפני ה"ה ________________, ת.ז. _______________, ו

______________________, ת.ז. _____________________, המורשים בחתימתם לחייב את 

שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו תאגיד _________________________; ולאחר  

 . וכן תצהירם לעיל בחתמם עליוצפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני את ת

     

  שם מלא + חתימה     תאריך       

 



 

 
 

 
 

 
 תצהיר בדבר היעדר הרשעות

מס'_______________, ת ת"ז \_________, _________ נושאאני הח"מ מר/גב  .1

_____ ___________________________ מורשה/מורשי החתימה מטעם _______

(. לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את המשתתף""-_____)להלן______ח.פ.____  ע.מ/

ת \ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\האמת וכי אהיה צפוי

 בזאת ובכתב כדלקמן: 

( לחתום על המשתתף"__________) להלן: "______הוסמכתי כדין על ידי ______ .1.1

 "(.המכרז) להלן: " קבלנים/ספקיםבקשתי להיכלל במאגר תצהיר זה בתמיכה ל

 המשתתף לא הורשע: .1.2

; פקודת מס הכנסה ; 1952- בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב .1.2.1

- ; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975- פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

,  1977-של"זלחוק העונשין, הת  438עד  414- ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978

למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

-1981  . 

_____ _______________ובעבירות הבאות:__________________ .1.2.2

 )ימולא בהתאם לדרישות המכרז(.

 או )מחק את המיותר(

המשתתף הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות  .1.3

_______________________________ ) יש הבאות:____________________

 לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל(

הואיל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים  .2

אודות המשתתף במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת 

 . 1981-השבים, תשמ"א

 במכרז.  המשתתףו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של החברה עם הסכמה ז .3

 

_________________  _____________ ________  ____________________    

 תאריך       חתימה וחותמת עו"ד  תאריך     שם חתימה וחותמת 

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המשתתף  של המשתתף

הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים לחייב אותו בכל 

עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי, 

כי החתומים בשם המשתתף הוזהרו על ידי להצהיר את 

האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא 

אותם כאמור חתמו בפני על יעשו כן, ולאחר שהזהרתי 

 נספח זה. 

  



 

 
 

 
 

 
 נספח ג'

 
 :קבלנים / ספקיםרשימת 

 
 בניה .1

 כבישים  .2

 תשתיות ופיתוח  .3

 גשרים  .4

 ביוב  .5

 ניקוז ומים  .6

 משאבות  .7

 טורבינות  .8

 תחנות שאיבה  .9

 שיפוצים  .10

 הוספת מרפסות .11

 הסעדהתחום ספק ב .12

 

 

 

   

 


