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 002/2021מס'  מכרז 
מי מ להרחקת חנקות של מערכת  הרצה אספקה התקנה,לתכנון,  .1

 ( 23)מתקן  23ו 13ות באר
לשיקום והרצה של מערכת להרחקת אתילן די ברומיד ממי  .2

 (23)מתקן  23ו 13בארות 
מי שתייה ואספקת ת  הטיוב ומערכותחזוקה של שירותי הפעלה  .3

 .25ובאר  23במתקן 
 

( מבקשת בזאת מי רעננה /"התאגיד" /" המזמין" /" החברהבע"מ )להלן: " מי רעננה  .1

 הצעות לעבודות הבאות:

הרצה של מערכת להרחקת  אספקה התקנה,לתכנון,  1.1
 ( 23 מכון ) 23ו 13חנקות  ממי בארות 

לשיקום והרצה של מערכת להרחקת אתילן די ברומיד ממי  1.2
 (23 מכון) 23ו 13בארות 

מי ותחזוקה של מערכות  הטיוב ואספקת שירותי הפעלה  1.3
 . 23 במכון שתייה 

מי ותחזוקה של מערכת  הטיוב ואספקת שירותי הפעלה  1.4
 .25בבאר שתייה 
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 תיאור העבודה .2

 . בדרך כפר נחמןממוקם  23 מכון  2.1

 23מק"ש ובאר    70 בתפוקה של 13מוזן ממי קידוחים באר  , 23 מכון  2.1.1

 עדכמות של ב מי גלם בעלות יכולת לספקמק"ש.  הבארות  160בתפוקה של 

  .הכל בהתאם אישור רשות המים ועל פי כל דין   מ"ק לשנה 1,800,000

מי הגלם המסופקים מהקידוחים מכילים חנקות ומזהם אורגני )אתילן די  2.1.2

 המותר בתקנות בריאות העם )איכות מי שתייה(.ברומיד(  מעל 

במי  המפורטים לעיל המרכיבים בכוונת מי רעננה לטפל ולהרחיק את  2.1.3

 לריכוזים המאפשרים שימוש במים כמי שתייה על פי כל דין. הקידוחים

 יעודים כדלקמן: יורחקו באמצעות מתקני טיוב המרכיבים 2.1.4

( בטכנולוגיה VOCמתקן להרחקת מזהמים אורגנים נדיפים למחצה ) (1)

 של פחם פעיל .

בטכנולוגיה של אוסמוזה הפוכה  חנקות והרחקת מתקן לטיפול (2)

 ( . RO)ממברנות 

יהיו ראויים לשתייה   המציע  הזוכה ע"י   שיסופקו למי רעננה המים  2.1.5

 בהתאם למפורט בתקנות מי בריאות העם )איכות מי שתיה(.

 ישירות לרשת אספקת המים של מי רעננה הזוכה  המים יסופקו ע"י המציע 2.1.6

 .  23או לבריכות המים במתקן 

מי רעננה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל את מתקני הטיוב בהתאם    2.16

לצרכיה קרי מתקן לטיפול  בחנקות ,מתקן להרחקת מזהמים אורגנים 

 ביחד או כל אחד בנפרד. 

 רעננה 9איזי שפירא  ממוקמת ברחוב 25באר  2.2

ותפוקה נומינאלית של  מק"ש  60של  מקסימלית  קהוהינה בתפ 25באר  2.2.1

 מ"ק לשנה של מים מטופלים 300,000 -כומתוכננת לספק מק"ש  49

 . לשתייה םהראויי

מכילים חנקות בכמות שמעל המותר  25מי הגלם המסופקים מבאר  2.2.2

 בתקנות בריאות העם )איכות מי שתייה(.
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ות לריכוזים המאפשרים שימוש בכוונת מי רעננה לטפל ולהרחיק את החנק 2.2.3

 במים כמי שתייה על פי כל דין.

 באמצעות מטופלים  25מבאר  במי הגלם המוזרמים החנקות הרחקת  2.2.4

( משולב  ROבשיטת האוסמוזה הפוכה ) לטיפול בחנקות מתקן 

 של חברת דיסליטק.  ת תהליךבטכנולוגי

מים הספק יקבל את המתקן מידי מי רעננה ויהיה אחראי על אספקת  2.2.5

בהתאם למפורט בתקנות מי בריאות העם  למי רעננה, ראויים לשתייה

 )איכות מי שתיה(.

 המים יסופקו ע"י המציע לרשת אספקת המים של מי רעננה . 2.2.6

 
בהתאם לדרישות מי רעננה  יץהרול ,לשקם פץלש, המציע הזוכה נדרש לספק, להקים .3

לעיל  2.1ו 1.1המתוארים  בסעיפים  המתקנים המפורטות במסמכי המכרז הזה,  את

המציע הזוכה נדרש לסיים את העבודות ולמסור .  ("23"מתקני הטיוב במכון  להלן)

 לידי מי רעננה בהתאם ללוח הזמנים שנקבע במכרז זה.  23את המתקנים במכון 

( בטכנולוגיה של פחם VOCמתקן להרחקת מזהמים אורגנים נדיפים למחצה ) .3.1

ע"י המציע הזוכה עם סיום העבודות   1חזק ויספק מי שתייה, יתופעיל , יופעל

 המפורטות לעיל  וקבלת המתקן  להרחקת מזהמים אורגנים ע"י מי רעננה. 

, מתקן לטיפול והרחקת חנקות בטכנולוגיה של אוסמוזה הפוכה  , יופעל  .3.2

סיום העבודות המפורטות לעיל ע"י המציע הזוכה עם  1יתוחזק ויספק מי שתייה

 ע"י מי רעננה.  חנקות רחקת טיפול והל וקבלת המתקן 

, יימסר  לידי המציע הזוכה 25מתקן לטפול בחנקות שבבעלות מי רעננה בבאר   .3.3

לתקופות המפורטות במסמכי המכרז  1להפעלה, תחזוקה ואספקת מי שתייה

 וזאת עם קבלת צו התחלת העבודה מידי מי רעננה.

למי רעננה   1תקנים המפורטים לעיל יתופעלו ,יתוחזקו ויספקו מי שתייהכל המ .3.4

ע"י המציע הזוכה  לתקופת זמן שמוגדרות במסמכי המכרז לכל מתקן ומתקן 

 בנפרד.

ה' )להלן:  17עם אפשרות להליך תחרותי נוסף לפי תקנה  רגילהמכרז הינו מכרז פומבי  .4

( לתקנות חובת 7)א()7לתקנה וניהול משא ומתן עם המציעים בהתאם  "המכרז"(

 .1993 -המכרזים, תשנ"ג

 

הגשת הצעה ע"י מציע, תהווה לכל דבר ועניין הסכמת המציע לכל ההוראות, התנאים  .5

 והתניות המופיעים במסמך זה ובכל מסמך אחר מהווה לחלק ממסמכי המכרז.

 

                                                           
 מי שתייה המוגדרים בתקנות ועל פי כל דין. -מי שתייה 1



4 

 

 מי רעננה בע"מ

 002/2021מכרז

 . 25ובאר  23תכנון ,הקמה ,שיקום ,הפעלה ואספקת מי שתייה   ממתקני טיוב במכון 

  2021פברואר 

אותם על המציע  המכרזהמסמכים הרשומים מטה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי  .6

 לצרף להצעתו כשהם חתומים:

 
 עמוד מסמך  סידורי

 
 מסמכי המכרז 1

 
1 

 
 טופס הצעת מחיר –נספח א'  2

 
18 

 טופס התחייבות לקיום הצעה  –נספח ב'  3
 

19 

  29.הצהרה להוכחת ניסיון לצורך עמידה בתנאי מוקדם  –1נספח ג' 4
 

20 

5 
 
6 

 

 9.3הצהרה להוכחת ניסיון לצורך עמידה בתנאי מוקדם  – 2נספח ג'
 

 9.4הצהרה להוכחת ניסיון לצורך עמידה בתנאי מוקדם  – 3נספח ג'
 

22 
 

24 

 9.5הצהרה  לצורך עמידה בתנאי מוקדם  – 4נספח ג' 7
 

26 

8 
 
9 

 
10 
 
 
11 

מערכת להרחקת פירוט סוג הטכנולוגיה המוצעת של  –5נספח ג'
 להרחקת חנקותמערכת ו אורגנים  מיםמזה

 
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות קיום הצעה(  – 'נספח ד

 
תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים ולחוק שכר מינימום )יש  – 'נספח ה

 לצרף אישור ניהול פנקסי חשבונות(
 

ואי תיאום  התחרות הכלכליתתצהיר בדבר שמירה על דיני   – 'נספח ו
         מכרז

 

72 
 
29 
 
30 
 
 
31 

12 
 
13 

 תצהיר על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים" - 1נספח ז'
 

 תצהיר בעניין חקירה פלילית או הליכים פליליים -2נספח ז'
 

23 
 

33 

   
14 
 

)להלן: "הפרשה הטכנית" ו/או  פרשה טכנית/מפרט טכני –נספח ח'
 "מפרט טכני"(

34 

 הסכם –נספח  ט'  15
 

 

 
 המציע הזוכה במסגרת העבודות המבוצעות על ידו ויידרש במידה החברה מבקשת להבהיר כי  .7

הוצאת היתר בניה להקמת המתקן, או לחילופין, קבלת אישור על פטור מדרישת היתר בנייה ל

ובאחריותה. המציע הזוכה מאשר  י מי רעננה תתבצע על ידהפעילות ,  23במתקן  על פי דין

ת המתקן הנן קבלת היתר בניה, או פטור מהיתר בזאת כי ידוע לו שתנאי לביצוע עבודות הקמ

חודשים ממועד  12בניה, כאמור, ובמידה וההיתר או הפטור לא יתקבלו במשך תקופה של 

בנושא הקמת מתקן לטפול בחנקות  זכייתו, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עמו

י ו/או החזר מכל מין מבלי שהדבר יקנה לו זכות לקבלת כל תשלום ו/או פיצולעיל(  1.1)סעיף 

וסוג שהוא, והוא יהא מנוע מהעלאת כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול ההסכם 

עמו. למען הסר ספק מובהר כי מחירי הצעת המציע הזוכה יעמדו בתוקפם ללא שינוי במהלך 
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חודשים ממועד זכייתו, והצדדים יהיו רשאים בהסכמה להאריך  12-תקופה שלא תפחת מ

 קופה זו.ת

מובהר בזאת, כי היתר בניה יידרש במידה ולא ניתן לעמוד בתנאי תקנות התכנון והבנייה 

 .2018-)עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( )תיקון(, התשע"ט

  ולוחות זמנים  תקופת ההתקשרותשלבי עבודה,  .8

 . 23במכון "(  מתקן חנקות)להלן: " מתקן לטיפול  בחנקות 8.1

 לוחות הזמנים הבאים:שלבים ובהתאם לשלבי העבודה יהיו 

/פטור מהיתר  ביצוע ההשלמות והגשת המסמכים הנדרשים לקבלת היתר בניה 8.1.1

יום  30ימולאו ע"י המזמין תוך  והפרשה הטכנית ע"י משרד הבריאות  בניה 

 מקבלת צו התחלת עבודה.

, משטחי 23התאמת מבנה מכון  , כולל מתקן החנקות תכנון מפורט של ביצוע  8.1.2

מתקן החנקות למתקן הרחקת המזהמים תשתיות נדרשות להתחברות בטון ו

.  מי רעננהשל "( ולמערכת אספקת המים מתקן פחם פעילהאורגנים )להלן: "

הפרשה  -ח'בנספח  כמפורט המתבסס על הטכנולוגיה הנדרשת התכנון המפורט 

, מן המועד חודשים קלנדריים 3בתוך  –והעברתו לאישור המזמין  הטכנית,

 שייקבע בצו התחלת העבודות.

התקנתו וביצוע לרבות  , מתקן החנקות אספקה והתקנת )להלן: "הקמה"( 8.1.3

 6בתוך  –  וסביבתו  באתרעבודות תשתית צנרת , חשמל  ובקרה הנדרשות  

שיקבע בצו התחלת העבודה . תנאי מתלה לתחילת , ממועד חודשים קלנדריים

 .במידה ויידרש  קבלת היתר הבניהואישור התוכניות על ידי המזמין שלב זה הינו 

והמציע הזוכה  פטור מהיתר בניה  /מובהר, כי המזמין יפעל לקבלת היתר הבניה

 ו/או כל גוף מוסמך רעננהיידרש להמציא את כל ההשלמות שיידרשו מאת עיריית 

ן הזמן יתחשב במני הנ"ל לא נתן היתר בניה התקופה ימובהר כי במידה ולא י חר.א

 .ביטול ההסכם ו/או

הקבלן . מובהר כי ימיםחודש  עד של לתקופה  –למתקן  ראשוניתהרצה תקופת  8.1.4

 ימי הפעלה ברציפות. 2מתוכם  לפחות, 2ימי הפעלה 10-ל בתקופת ההרצה יידרש

מובהר, כי במהלך תקופת ההרצה הראשונית לא יוזרמו המים המטויבים לרשת 

  , וללא קבלת כל תשלום מהחברה.או לניקוז המים של החברה, אלא לביוב

כי מציע זוכה אשר לא יעמוד בתוצאות הנדרשות בתום תקופת ההרצה  ,מובהרעוד 

פיצוי ו/או תשלום , ללא כל 23 ממכון הראשונית, שמורה לחברה הזכות לסילוק יד 

 בגין הוצאות או נזקים שנגרמו למציע הזוכה כמפורט בהסכם.

                                                           
 שעות לפחות 12כוונה עבודה רציפה של  יום הפעלה 2
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לאחר גמר  ,חודשים קלנדריים 5של המתקן למשך תקופה של  הפעלה ראשונית 8.1.5

, ובכפוף לקבלת אישור ואישור גמר ההרצה על ידי המזמין החנקות  הרצת מתקן

 .ממשרד הבריאות

לרשת  יוזרמו כי במהלך תקופת ההפעלה הראשונית המים המטויבים  ,מובהר

 המים של החברה, והחברה תחויב בתשלום עבורם למציע הזוכה.

  חודשים  9של  לתקופה"( 3תקופת ההפעלה" )להלן  הפעלת המתקן ואחזקתו 8.1.6

, קבלת אישור משרד , ממועד סיום ההפעלה הראשונית של המתקן םקלנדרי

 . על ידי המזמיןמתקן החנקות  ואישור הבריאות ל"הפעלה בשגרה" 

 עם הקבלן בנושא מתקן חנקות   שמורה הזכות להאריך את ההתקשרותלמי רעננה  8.1.7

וזאת לאחר  (1+9שנים ) 10עד תקופה מצטברת של  , או חלקי שנה בשנה נוספת

 לעיל. 8.1.6סיום שלב 

וכל  החנקות  מתקן .4ההפעלהסיום תקופת בתום  –מזמין החנקות למתקן החזרת  8.1.8

שיאפשר את הפעלתו של המתקן ואספקת המערכות הנלוות יועברו למזמין במצב 

ציוד  שנים לפחות. שיקום הציוד וחידושו כולל   5מים ללא כל תקלות לתקופה של 

 .אחרים וחומריםמכאני -, ממברנות ,ציוד אלקטרומיכלים  .מכשור

 . 23במכון "(  מתקן פחם פעיל)להלן: "מתקן לטיפול  במזהמים אורגנים  8.2

 לוחות הזמנים הבאים:שלבים ובהתאם לשלבי העבודה יהיו 

כולל   23מכון הקיים בשטח  הפחם הפעיל המתקןשל  שיקום תכנון ביצוע  8.2.1

)מי גלם   23ו 13מבארות  מי גלם תשתיות נדרשות להתחברות מקו אספקת 

 וממתקן הפחם הפעיל למתקן החנקות פחם פעיל למתקן  ( UVחיטוי  ב  עוברים 

שיקום מתקן הפחם תכנון . 23למערכת הבריכות במתקן  פחם פעיל  חיבור מתקן  ,

 1בתוך  –והעברתו לאישור המזמין  הפרשה הטכנית, -ח'בנספח  כמפורט פעיל

 , מן המועד שייקבע בצו התחלת העבודות.חודש קלנדריים

התקנתו וביצוע עבודות תשתית צנרת לרבות  , הפחם פעיל מתקן  עבודות שיקום  8.2.2

צו , ממועד קבלת חודשים קלנדריים 3בתוך  – באתר , חשמל  ובקרה הנדרשות  

 .התחלת עבודה

הקבלן . מובהר כי ימיםחודש  עד לתקופה  – פחם פעיל  למתקןהרצה תקופת  8.2.3

 ימי הפעלה ברציפות. 2מתוכם  לפחות, 2ימי הפעלה 10-ל בתקופת ההרצה יידרש

קבלת אישור משרד הבריאות ב מותנה סיום תקופת הרצה למתקן פחם פעיל 
 להפעלה ראשונית.

מובהר, כי במהלך תקופת ההרצה הראשונית לא יוזרמו המים המטויבים לרשת 

בהתאם להנחיות  הכל או/ו לניקוז לביוב, אלא או למתקן חנקות  המים של החברה

                                                           
 הינה לכל מתקן בנפרד ללא קשר למתקנים האחרים תקופת ההפעלה 3
 פרושו אחזקה שוטפת, אחזקה מונעת, תפעול ואספקת מי שתייה כנדרש בהסכם. -הפעלה 4
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במידה ויתקבל אישור משרד  מהחברה. בגין זאת  , וללא קבלת כל תשלוםהחברה 

 הבריאות לפני סיום תקופת ההרצה ניתן יהיה לעבור לשלב הפעלה ראשונית.

כי מציע זוכה אשר לא יעמוד בתוצאות הנדרשות בתום תקופת ההרצה  ,מובהרעוד 

, ללא כל  מתקן פחם פעיל  23 ממכון הראשונית, שמורה לחברה הזכות לסילוק יד 

 פיצוי ו/או תשלום בגין הוצאות או נזקים שנגרמו למציע הזוכה כמפורט בהסכם.

 ,ם קלנדרייםחודשי 5למשך תקופה של  מתקן פחם פעיל של  הפעלה ראשונית 8.2.4

אישור ווקבלת אישור  המזמין  לגמר ההרצה   הפחם הפעיל לאחר גמר הרצת מתקן

   . משרד הבריאות להפעלה ראשונית

לרשת  יוזרמוכי במהלך תקופת ההפעלה הראשונית המים המטויבים  ,מובהר

 המים של החברה, והחברה תחויב בתשלום עבורם למציע הזוכה.

 חודשים  15לתקופה של  ואחזקתו (  3הפחם פעיל )תקופת ההפעלה הפעלת מתקן 8.2.5

על ידי  ואישורו הפחם פעיל  , ממועד סיום ההפעלה הראשונית של מתקןםייקלנדר

 .המזמין

שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות עם הקבלן בנושא מתקן פחם   למי רעננה  8.2.6

( וזאת לאחר 1+9)שנים  10בשנה נוספת, או חלקי שנה  עד תקופה מצטברת של 

 לעיל. 8.2.5סיום שלב 

הפחם  מתקן . ההפעלה סיום תקופת בתום  –מזמין ל הפחם פעיל מתקן החזרת  8.2.7

שיאפשר את הפעלתו של המתקן וכל המערכות הנלוות יועברו למזמין במצב  פעיל  

שנים לפחות. מובהר כי הקבלן מתחייב  5ואספקת מים ללא כל תקלות לתקופה של 

במועד מסירת שהוחלף   חדש  מתקן הפחם הפעיל עם פחם בתולילמסור את 

המתקן לידי מי רעננה והמתקן אושר ע"י משרד הבריאות לאספקת מי שתייה. 

 וחומריםמכאני -, ציוד אלקטרומיכלים  ציוד מכשור. שיקום הציוד וחידושו כולל  

 .אחרים

עלו כמערך אחד מובהר בזאת כי בכוונת המזמין שמתקן החנקות ומתקן הפחם יופ 8.3

 לאספקת מי שתייה למי רעננה כל תקופת ההתקשרות.

 . 25"(  בבאר 25 מתקן חנקות)להלן: " בחנקותלטיפול מתקן  8.4

 לוחות הזמנים הבאים:שלבים ובהתאם לשלבי העבודה יהיו 

 חודשים,   24לתקופה של  ואחזקתו( 3)תקופת הפעלה 25מתקן חנקות הפעלת  8.4.1

 מידי מי רעננה. קבלת צו התחלת העבודהממועד 

שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות עם הקבלן בנושא מתקן פחם   למי רעננה 8.4.2

( וזאת לאחר 1+9שנים ) 10בשנה נוספת, או חלקי שנה  עד תקופה מצטברת של 

 לעיל. 8.4.1סיום שלב 

מתקן החזרת  .3ההפעלהסיום תקופת בתום  –מזמין ל  25 חנקותמתקן החזרת  8.4.3

וכל המערכות  החנקות  מתקן .סיום תקופת ההפעלהבתום  –מזמין החנקות ל
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שיאפשר את הפעלתו של המתקן ואספקת מים ללא הנלוות יועברו למזמין במצב 

 ציוד מכשור. שנים לפחות. שיקום הציוד וחידושו כולל   5כל תקלות לתקופה של 

 .אחרים וחומריםמכאני -, ממברנות ,ציוד אלקטרומיכלים 

אחראי הספק לקבלת כל האישורים הנדרשים  כאמור, 3ההפעלהבכל תקופת  כי ,מובהר

וכן כל דרישה  , דוחותביצוע בדיקות איכות מים,  לרבות, מתקן כל לתפעול שוטף של 

הכשרת עובדים בנושא תברואת  הנדרשת להפעלת המתקנים כולל  רגולטורית נוספת

  .מים בהתאם לדרישות משרד הבריאות

 
 תנאי הסף -מוקדמים להשתתפות במכרז תנאים    .9

כל התנאים המפורטים להלן בסעיף זה הינם תנאי סף מצטברים, הכרחיים ויסודיים. הצעה 

. מודגש כי, חובה על המציע לעמוד תיפסל -אשר לא תענה על מי מהתנאים המפורטים להלן 

 ,ש אחרתלמעט אם צוין במפור, שלהלןבעצמו, ולא באמצעות אחר מטעמו, בכל התנאים 

במועד האחרון להגשת , יעמוד החברה לא תשקול הצעתו של מציע אלא אםש מובהר

 :בכל התנאים שלהלן ,ההצעות

 -תשל"ו  כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בעלהמציע  .9.1

1976.  

 שלושהלפחות ואילך של  1.1.2010החל מתאריך והשלים ביצוע  המציע תכנן, הקים .9.2

עבור גופים ציבוריים , התפלת מים ואספקתם כמי שתייהאו /ו מתקנים לטיוב( 3)

ספקי מי שתיה ו/או עבור  בארץ ו/או תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות

המאושרים ע"י רשות המים, אגודות מים/אגודות שיתופיות המספקות מי שתיה 

 מק"ש  50לפחות  הינו בספיקה שעתית של לצרכנים, ואשר כל אחד מן המתקנים

  .לשנהמ"ק  300,000פחות לשל  מטפל בכמות ו

משמעות המונח "תכנן, הקים והשלים ביצוע" היא כי המציע ביצע תכנון מפורט 

בעצמו או באמצעות קבלן משנה )כולל אספקה והתקנה(  בעצמו, הקים את המתקן 

מספק מי  ,מטעמו, וכי נכון למועד להגשת הצעות המתקן סיים תקופת הרצה

 .התקבל על ידי מזמין המתקןהמתקן שתייה ו

מתקנים שהוקמו ל אספקת מים לא ניתן להציג ניסיון קודם של ,למען הסר כל ספק

כולל מפעלים  התפלת מים וטיובם לצרכי תהליךטיוב/לצרכי או לגופים אחרים  בתעשייה

 למילוי בקבוקים.

 :של לפחותואילך  1.1.2010ך החל מתאריהקים והשלים ביצוע  פק,יס המציע תכנן, .9.3

 ( . VOCשל פחם פעיל להרחקת מזהמים אורגנים )בטכנולוגיה (  1מתקן אחד )  .1

 ( .3NOשל אוסמוזה הפוכה להרחקת חנקות  )בטכנולוגיה (  1מתקן אחד ) .2

עבור גופים ציבוריים , וזאת לטיפול במיםהמתקנים המפורטים לעיל מיועדים  .3

 ספקי מי שתיה בארץ ו/או עבור  רשויות מקומיותו/או תאגידי מים וביוב ו/או 
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המאושרים ע"י רשות המים, אגודות מים/אגודות שיתופיות המספקות מי שתיה 

 עומד לפחות בתנאים המפורטים כדלקמן:, כאשר כל אחד מן המתקנים לצרכנים

  תפוקה ב פחם פעיל להרחקת מזהמים אורגניםבטכנולוגיה של מתקן

 300,000ומיועד לטפל בכמות של לפחות   מק"ש 100 לפחות  שעתית של

 . מ"ק בשנה

  תפוקה ב חנקות להרחקת  בטכנולוגיה של אוסמוזה הפוכה מתקן

 200,000ומיועד לטפל בכמות של לפחות   מק"ש 40 לפחות  שעתית של

 . מ"ק בשנה

ו, משמעות המונח "תכנן, הקים והשלים ביצוע" היא כי המציע ביצע תכנון מפורט בעצמ

בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, וכי )כולל אספקה והתקנה( הקים את המתקן 

מספק מים מטופלים והמתקן  ,נכון למועד להגשת הצעות המתקן סיים תקופת הרצה

 והתקבל על ידי מזמין המתקן.

למען הסר כל ספק, לא ניתן להציג ניסיון קודם של אספקת מים למתקנים שהוקמו 

בתעשייה או לגופים אחרים לצרכי טיוב/התפלת מים וטיובם לצרכי תהליך כולל 

 . מפעלים למילוי בקבוקי שתייה

 

 (2שני ) ,2012החל משנת  המציע, מתפעל ומתחזק באופן שוטף במשך שנתיים רצופות .9.4

שלפחות אחד מן  לאספקה מי שתייההמיועדים  מתקני טיוב ו/או התפלה של מים

. ניתן להוכיח עמידה בדרישת במכרז זה המתקנים הינו בטכנולוגיה המוצעת על ידו

 ממניות המציע. 100%-באמצעות הצגת ניסיון של חברת אם המחזיקה ב התפעול

בכל השנה,  24/7הפעיל מערך תפעול ואחזקה מפעיל, בעצמו ולא באמצעות אחרים, מציע ה .9.5

ובתנאי שהספק מתחייב  מערך חלקי חילוףו של מתקני טיפול הכולל טכנאים, אנשי אחזקה

להחליף ולהחזיר את מתקן הטיוב לכשירות )לאחר החלפת הפחם הפעיל או /ו החלפת 

ם מקבלת יו 30הממברנות או/ו כל ציוד אחר שעלול לגרום להשבתת המתקן  ( וזאת תוך 

להוכיח עמידה בדרישת ניתן  הדרישה  ממי רעננה או מכל גורם אחר. בנושא  הפחם הפעיל 

 ממניות המציע. 100%-התפעול באמצעות הצגת ניסיון של חברת אם המחזיקה ב

 5עמידה בערכים, פרמטרים  שנקבעו  בנספח ג' .9.6

 מציעים. במפגשהשתתפות  .9.7

המצורף להלן ובנוסח  17כמפורט בסעיף ₪  125,000ערבות בנקאית לקיום הצעה ע"ס  .9.8

 המכרז. למסמכי ד'כנספח 

 יובהר:ובעניין תנאי הסף,  .9.9

שקדמו להגשת  מציע שלתאגיד ניסיון רע עמו באופן שבשלושת השנים האחרונות, .1

, הגישה החברה תביעה כנגדו בשל הפרה יסודית של הסכם ההצעה במכרז זה

 וגרימת נזקים לתאגיד הצעתו תיפסל על הסף.



10 

 

 מי רעננה בע"מ

 002/2021מכרז

 . 25ובאר  23תכנון ,הקמה ,שיקום ,הפעלה ואספקת מי שתייה   ממתקני טיוב במכון 

  2021פברואר 

מציע שמגיש את הצעתו כחברה שהעתיקה את פעילותה מעוסק מורשה לחברה  .2

העוסק של ומחזור העסקים את הניסיון ה המציעה לייחס לחבריהיה ניתן בע"מ, 

כוללת כמקשה היח כי אכן מדובר בהעתקת הפעילות להוכהמציע על  .מורשה

מניות, העתק תעודת התאגדות, בעלי , ה בע"מכולל העברת עובדים לחבר ,אחת

 החברה לפעילות.  וכן הסבר מפורט של

החברה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה של מציע, ולרבות מי מבעלי מניותיו  .3

או מנהליו, אשר נכון למועד הגשת ההצעות מתנהלת כנגדו חקירה פלילית או 

 הליכים פליליים בעבירות של שוחד, מרמה, קבלת דבר במרמה וכיוצא בזה. 

ית לפסול על הסף הצעה של מציע או מי מבעלי מניותיו, החברה תהיה רשא .4

מנהליו או חברות קשורות, אשר כנגדו מתנהלת חקירה פלילית או הליכים 

פליליים כאמור לעיל וכן הצעה של מציע שיש לו הסכם התקשרות לביצוע 

השירות נשוא המכרז עם צד ג', ולרבות מי מבעלי מניותיו, מנהליו או חברות 

 ר כנגדו מתנהלת חקירה פלילית או הליכים פליליים כאמור לעיל. קשורות, אש

החברה רשאית לפסול הצעה של מציע שלאחר בדיקת החברה נמצא שהצהיר על  .5

מידע שהוא מוטעה ולא מהימן ויש בו כדי להטעות את החברה ו/או נמנע 

 מלהצהיר ו/או ליידע את החברה במידע רלוונטי.

תנהלותו של המציע בנוגע לשמירת זכויות החברה רשאית לפסול מציע אם ה .6

עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת שלילית בכתב או דוח ביקורת שלילי בעניין 

זה, ממשרד ממשלתי ו/או גוף ממשלתי אתו התקשר המציע במהלך שלוש השנים 

 שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 

עתו מסמך, אישור, היתר, רשאית לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצהחברה  .7

תוך פרק זמן קצוב ה להשלים את המצאתו לחבר ,שיון או כל מסמך אחריר

  .החברהשיקבע ע"י 

החברה רשאית לפסול את הצעתו של מציע אם לא ענה במלואו על דרישות  .8

 המפרט הטכני ואפיון המתקן.

 

 
 לוחות הזמנים במכרז זה: .10

 .10בשעה   23.2.2021' גיתקיים ביום כנס מציעים  )השתתפות חובה(  .10.1

 .דרך כפר נחמן רעננה בכתובת:   23 מכון באתר נקודת המפגש לכנס תערך  .10.2

לא  דק' 15-ב, מציע שיאחר חובה ותנאי להגשת הצעה במכרזההשתתפות בכנס היא  .10.3

בקשר עם תהא רשאית לקבוע הוראות מיוחדות החברה אולם יורשה להשתתף בכנס. 

 בשל הנחיות/צווים/תקנות בקשר עם מגפת הקורונה.זאת  או לבטלואו לפצלו   הכנס

 . 10:00בשעה  10.3.2021-ה ב'המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: ליום 
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יובהר, כי על  .12:00בשעה  21.3.2021-ה 'איום המועד האחרון להגשת הצעות:  .10.4

  המציעים להגיש את מסמכי המכרז המעודכנים בלבד

)מכל סיבה שהיא( עד לתאריך והשעה הנקובים הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים  .10.5

 לעיל, לא תישקלנה.

לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה  הזכות את הלעצמ תשומר החברה .10.6

ולא תהא למי  www.mei-raanana.co.ilהחברה של  האינטרנטשתפורסם באתר 

 כל טענה או דרישה בקשר לכך. מציעיםמה

 שאלות הבהרה .11

מי לעיל להגשת שאלות הבהרה, המציע רשאי להודיע ל 10.4עד למועד הקבוע בסעיף   .11.1

על כל סתירות, שגיאות, אי התאמות, או   raanana.co.il-rotemg@meiבדוא"ל  רעננה

למובנו של  חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר

סעיף או פרט או ענין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לשירות נשוא המכרז או 

 הביטוח.  ינספחסעיפי ועל כל שאלה או הערה הנוגעת להסכם ההתקשרות, לרבות 

מציע שלא ישלח הודעה כאמור יהיה מנוע מלטעון כנגד סעיף ו/או פרט זה לאחר הגשת  .11.2

 ההצעות.

 בכתב שתתקבלנה תשובות טלפונית, ורק שיימסר למידע אחראית תהיה לא מי רעננה .11.3

 ה.תוא יחייבוהחברה מ

על גבי מסמך )שמופיעה להלן(,  הפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת  .11.4

WORD מס' סעיף פירוט השאלה בלשון בהירה /: מס' סידורי של השאלה, נספחבלבד

" ו/או בטור סעיף"מס' בטור  לצייןבשפה העברית. ניתן לשאול גם שאלות כלליות, ואז 

  ."כללי"את הכותרת  -"נספח"

 
 רוט השאלהיפ מס' סעיף נספח 'מס

 
 
 

   

 

בכל מקרה בו תחליט החברה להעלות לאתר האינטרנט שלה תשובות לשאלות ו/או  .11.5

ההבהרה ו/או תיקון כלשהו למסמכי המכרז ו/או את פרוטוקול סיור הקבלנים, לבקשות 

בין ביוזמתה ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה, יועלה לאתר האינטרנט של 

המזמינה מסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון ו/או הפרוטוקול, והם יידרשו לצרף 

מקרה, תשובות ותיקונים אלה  את המסמך האמור כשהוא חתום על ידם, להצעתם. בכל

 לתנאי המכרז יחייבו את המציעים, בין אם אישרו קבלתם ובין אם לאו.

אך ורק תשובות, הבהרות, מסמכים ועדכונים שניתנו בכתב על ידי המזמינה, כאמור  .11.6

 לעיל, יחייבו את החברה.
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ן באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של החברה מעת לעת ועד למועד האחרו .11.7

להגשת ההצעות בכל העדכונים, המסמכים וההבהרות שיועלו על ידי המזמינה בקשר 

 עם מכרז זה.

 
 קבלת מסמכי המכרז  .12

 .ללא עלותהשתתפות במכרז הינה  .12.1

מציע המעוניין להגיש הצעה למכרז שבנדון ידפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט  .12.2

  raanana.co.il-www.mei–בע"מ בכתובת   מי רעננהשל 

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי מלוא העלויות וההוצאות, מכל מין וסוג 
שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובקשר להשתתפות המציע במכרז, 

 תחולנה על המציע בלבד.
 

 אופן הגשת ההצעה .13
 

עד  3.202121.יום עד ) 0090:-15:00ה' בין השעות  -להגיש בימים א'  את ההצעה יש .13.1

רח' אחוזה , בע"מ  מי רעננהתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי ל( בלבד 12:00השעה 

 .רעננה 56

 . בלבדההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז  .13.2

למלא את הצעתו רגיל ו 4Aלהדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף על המציע  .13.3

 ברור או בהדפסה.  יד קריא ובכתב 

 יצרף להצעתו כל מסמך נוסף הנדרש במסמכי המכרז.המציע  .13.4

 כל מסמכי ההצעה חייבים להיות חתומים על ידי המציע. .13.5

 .על גבי טופס הצעת המחיריםובשולי כל עמוד  בחתימה מלאה + חותמתיש לחתום  .13.6

 יובהר, כי ההצעה תיחתם בהתאם לזכויות החתימה הנהוגות אצל המציע.

ואליה יוכנסו כל מסמכי המכרז וכל האישורים  במעטפה אחתההצעה תוגש  .13.7
 .על גבי  מעטפה יצוין שם המכרז ומספרו. כולל הצעת המחיר ,והערבות

ושינויים בטפסי המכרז ואין להוסיף תנאים, תניות,  , הוספותאין לערוך כל מחיקות .13.8

 מי רעננהכל הסתייגות תקנה ל ."(הסתייגויותהתניות, בקשות או הסתייגויות )להלן: "

זכות לפסול את ההצעה או לחילופין, להתעלם מההסתייגויות או להתנות את שקילת 

 .ההצעה בהסרת ההסתייגויות, תוך פרק זמן שיקבע על יד

תהיה רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי בהירות או דו משמעות, או  מי רעננה .13.9

 כל הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
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 ע"י מי רעננה בלבד יקונים ו/או תוספות למסמכי המכרזת .14

שומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או  מי רעננה .14.1

 הגשת הצעות.האחרון למועד הלעדכנם בכל שלב עד 

של החברה בכתובת:  יופיעו באתר האינטרנט עדכונים ושינויים בהתייחס למכרז .14.2

raanana.co.il-www.mei  מחובתו של כל מציע ובאחריותו להתעדכן בשינויים אלו עד

 . המועד האחרון להגשת הצעות

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו : .15
 

 9על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 

 לגרוע מכלליות האמור גם את כל המסמכים הבאים : לילעיל ומב

 . אחרת, יש לצרף תעודת עוסק מורשה.העתק מתעודת ההתאגדותאם המציע חברה,  .15.1

אם המציע חברה, אישור עו"ד או רואה חשבון על שם התאגיד, שמות בעלי המניות או  .15.2

)דירקטורים(. במידה ומי מבעלי עור אחזקותיהם, שמות מנהלי התאגיד יהשותפים וש

המניות במציע הינה חברה ו/או שותפות, יש לפרט את בעלי המניות ו/או השותפים 

עד שהפירוט יגיע לכדי  עור אחזקותיהםיושבאותה חברה ו/או שותפות, לפי המתאים, 

 .ולא חבר בני אדם או גוף משפטי אחר שר ודםישות ב

ישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים כל הא, לעיל 9.1ף ילהוכחת האמור בסע .15.3

המציע ימציא במסגרת הצעתו לחברה, בנוסף לאישור על   .1976 -תשל"ו  ציבוריים,

ניהול פנקסי חשבונות וניכוי מס במקור, תצהיר בנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי 

 המכרז, כשהוא חתום על ידו ומאומת ע"י עו"ד.

לעיל, על המציע למלא ולחתום על ההצהרה המצורפת כנספח  9.2להוכחת האמור בסעיף  .15.4

 למסמכי המכרז, ובמקרה של חברה חתימה של מנכ"ל החברה.  1ג'

לעיל, על המציע למלא ולחתום על ההצהרה המצורפת כנספח  9.3להוכחת האמור בסעיף  .15.5

 למסמכי המכרז, ובמקרה של חברה חתימה של מנכ"ל החברה.  2ג'

לעיל, על המציע למלא ולחתום על ההצהרה המצורפת כנספח  9.4 להוכחת האמור בסעיף .15.6

 למסמכי המכרז, ובמקרה של חברה חתימה של מנכ"ל החברה.  3ג'

לעיל, על המציע למלא ולחתום על ההצהרה המצורפת כנספח  9.5להוכחת האמור בסעיף  .15.7

 למסמכי המכרז, ובמקרה של חברה חתימה של מנכ"ל החברה.  4ג'

 לעיל. 6ספחים המפורטים בטבלה שבסעיף כל המסמכים והנ .15.8

 .  הפרשה הטכנית -נספח ח'של  5לסעיף הטכני מענה  .15.9

 בהתאם לנוסח קבוע בנספח ד' -ערבות בנקאית בהתאם להוראות המכרז .15.10

 .עם הצעתו כולל קטלוגים ומפרטים טכניים המערכות והציוד  לפרוט כל .15.11

 לא תותר הגשת הצעה משותפת. .15.12

http://www.mei-raanana.co.il/
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המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול הצעה שתוגש ללא כל  .15.13

אותה מטעם זה בלבד או למחול על הפגם, או לאפשר השלמות והבהרות, על פי שיקול 

דעתה של ועדת המכרזים. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים 

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

ספרים(, יהיה זהה. ככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות 

 המוסמכות לכך.

 
 מועד פקיעת תוקף ההצעות והארכתן .16

 ם מהמועד האחרון להגשת הצעות.יו 270מועד פקיעת תוקף ההצעות הינו  .16.1

 אינה מתחייבת לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקיעת תוקפן.  מי רעננה .16.2

 בדבר ההצעה הזוכה, מי רעננההיה ופקע תוקף ההצעות שהוגשו לפני מועד ההחלטה של  .16.3

מכרז או לפנות למציעים בבקשה להארכת תוקף הרשאית לבטל את  מי רעננהתהיה 

 הצעותיהם.

מציע שהתבקש להאריך את תוקף הצעתו, רשאי להאריכה תוך המועד שנקבע או לסרב  .16.4

על הארכתה  מי רעננהלמציע שסרב להאריך את תוקף הצעתו או לא הודיע  להארכתה.

 מכרז.התף בהמשך תכמבוקש, לא יש

 ערבות לקיום ההצעה .17

ערבות לקיום הצעה מבנק ישראלי על המציע לצרף להצעתו, כתנאי להשתתפות במכרז, 

 כמפורט להלן: בסכומים

אלף שקלים  מאה עשרים וחמישה)₪  125,000של  ערבות לקיום הצעה יהיה סכום  .17.1

   חדשים(.

 התנאים כדלקמן: בכלהערבות תעמוד  .17.2

 . לשם המציע זההשם המבקש בכתב הערבות יהא  .1

 .ד' למסמכי המכרזהמופיע כנספח לזה  מדויקבנוסח  יש לצרף מקור ערבות להצעה .2

 עלול להביא לפסילת המציע.  הקבוע בנספח ד'נוסח ערבות שונה מהנוסח מובהר כי  .3

ככל שתידרש הארכה של ערבות חודשים ממועד הגשתה.  12-ל הערבות תהיה בתוקף .4

זו בשל עיכוב בהליכי המכרז, החברה תודיע למשתתפים אודות הצורך בהארכה ואלו 

 (.יום לאחר קבלת הודעה כאמור 14ימציאו הארכה כמתבקש 

עד  ערבות תעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז, ותשמש כבטוחהה .5

 להמצאת ערבות הביצוע ע"י הזוכה.

מובהר כי ערבות הביצוע אשר תוגש על ידי המציע הזוכה תוחלף אף היא, בתום שלב  .6

 ההקמה, לערבות תפעול, והכל כפי שמובהר במסמכי ההסכם.
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באמור לעיל, יובהר כי במידה וניתנה על ידי המציע ערבות במסגרת הליכי  מבלי לפגוע .17.3

, היא תשמש כערבות לביצוע כל ביצועערבות והפקדת טרם כריתת ההסכם  ,מכרז

התחייבויות המציע על פי הסכם זה ותוקפה )במידה ופג( יוארך על ידי המציע עד 

 הסכם. ב האמורלהחלפתה בערבות ביצוע כנדרש בסעיף 

 . זכתהתחזיר את הערבות למציע שהצעתו לא  רעננה מי .17.4

ההסכם והמצאת ערבות לביצוע  ה עלחתימה, עם שזכה תוחזר למציע המכרז ערבות .17.5

 ההסכם.

החברה תהיה רשאית להורות על חילוט הערבות של מציע, כולה או חלקה, אם התקיים  .17.6

  במציע אחד מאלה:

 כפיים. ןניקיור הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוס .1

 הוא מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. .2

שהגיש את הצעתו כמתחייב או לפני סיום הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר  .3

אחרי שנבחר כזוכה  מועד תוקף הערבות , או לאחר שקיבל הודעה על זכייתו במכרז .

ן תנאי מוקדם ליצירת במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שה

  ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז.

 כל הפרה יסודית אחרת של תנאי המכרז ו/או ההסכם. .4

, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה כי מובהר ,לעיל כאמור המציע בחובת לפגוע מבלי .17.7

 כל התקיימו כי, דעתה שיקול לפי, שוכנעה אם, הערבות בנוסח פגם אף על, הצעה לקבל

 קושי כל יוצר אינו הפגם. ב ממש של כלכלית משמעות אין לפגם. א: הבאים התנאים

 במקרה רשאית תהא המזמינה .לב ובתום בשוגג נגרם הפגם. ג. הערבות בחילוט ממשי

, אך לא לרבות ,תיקון או השלמה ,הבהרה קבלת לאפשר, לנחוץ זאת מצאה אם, כזה

 .הערב מהבנקרק, 

נזקים, במקרה של הפרת ו/או  בלבד, לגביית פיצויים שמש כבטוחהתהמכרז ערבות  .17.8

ואין בהתאם למסמכי מכרז זה, על נספחיו וההסכם המצורף לו, התחייבויות המציע 

 בע"מ לפיצויים, בגין ההפרה.  מי רעננהכדי למצות את זכות של העברות בחילוטה 

תהיה זכאית לגבות את מלוא הפיצויים, המגיעים לה עפ"י דין, או  מי רעננהבכל מקרה,  .17.9

 עפ"י ההסכם בגין הפרתו כאמור, ללא כל קשר לסכום הערבות, שחולטה, באם חולטה.

 
 

 .לערבות ולנוסחה וההוראות באשרהמציעים מתבקשים להקפיד באופן מיוחד על כל התנאים 
 ולבקשו הערבות מוציא לבנק ד'המצורף כנספח המציעים מתבקשים להציג את נוסח הערבות 

 .תנאי הערבות כמפורט לעילנוסחו ולהקפיד באופן מיוחד על 
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 כללים, אמות מידה ומשקולות -בחירת הזוכה במכרז .18

 .מכרזבפצל את הזכייה לא ת החברה .18.1

ההסכם, או סרב לחתום על י, במכרזיה ימהחברה הודעת זכ שיקבלבמקרה בו מציע,  .18.2

בקש לבטל יבו ו יחזוראו יסרב ו/או לא ימלא את התחייבויותיו עפ"י תנאי ההסכם, 

הבאה בתור בדירוג הצעתו מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית לקבל את ההצעה 

חדש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של  במכרז, או לצאת המכרזהעומדת בתנאי ההצעות, 

ובכלל זה, בהחזרת הערבות לקיום הצעתו  למציעיובהר כי לא יהא בהודעה  החברה.

 לידיו, בכדי לגרוע מזכותה של החברה כמפורט לעיל.

הבלעדי,  דעתה שיקול פי על שני בכשיר לבחור חייבת לא אך רשאית המכרזים ועדת .18.3

 לא אם במכרז כזוכה יוכרז, שני כשיר. לפי שיקול דעתה –לכלל העבודות מושא המכרז

 במכרז הזוכה בין ההתקשרות תופסק,  ממשרד הבריאותהתקבל אישור למערכת 

 להעביר את הזכייה במכרז וליצור התקשרות רשאית תהא החברה כזה במקרה. לחברה

 בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם לרבות הגשת ערבות הביצוע. השני הכשיר עם

או חלקם  לכל אחד מן  תכלול את המרכיבים הבאיםהצעת המציע, הטכנית והכספית,  .18.4

 הקמה שלאספקת חלקים ומערכות,  ,הפרויקט תכנון :המתקנים על פי דרישות המזמין 

חמישה במשך של המתקן , הפעלתו הראשונית חודש ימיםבמשך המתקן  המתקן, הרצת

וכן מכירה של מים מטופלים בהתאם למפורט בתנאי החוזה, הפעלה חודשים נוספים, 

מים מטופלים ולחודש תפעול ותחזוקה   על פי מחיר למ"ק  ,נפרדב מתקןכל ואחזקה של 

 .המוגדרת בהסכם , לתקופה 

נה בדרך שקלול המרכיבים הפורטים יאמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהי .18.5

ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה לחברה את , מחיר 100% עמידה בכל תנאי הסף, להלן:

 מירב היתרונות.

 (:100%המחיר ) אופן שקלול הצעת .18.6

כשהוא חתום )מסמך א' של המכרז( הצעת המציע, תוגש על גבי טופס הצעת המציע  .1

 על ידו.

כמפורט ות לביצוע העבודעל ידו ים המוצע ים ' את המחיראעל המציע למלא בנספח  .2

 בכתב הכמויות .

 23מכון מתקני טיוב  .3

 750,000מי שתייה יחושב על בסיס הפקה שנתית של  המחיר המשוקלל למ"ק (1)

 מ"ק. 

רכוש מידי יהצעת המחיר של המציע תתבסס על הנחת המוצא לפיה המזמין  (2)

מ"ק  750,000של  כמותולאחר סיום תקופת ההרצה וההפעלה הראשונית  שנה 

מובהר כי עד לסיום תקופת ההרצה וההפעלה הראשונית אין החברה מי שתייה. 

רכוש כמות מינימלית של מים אלא רק לשלם עבור המים מתחייבת ל
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על בסיס המחיר המשוקלל למ"ק  שניתן  מכל מתקן טיוב  המסופקים לחברה

 אלף מ"ק בשנה.  750עבור אספקה של כמות מים עד 

הניתן   23במכון  המחיר המשוקלל למ"ק מי שתייה מסופקים ע"י מתקן החנקות (3)

 . למ"ק₪  0.52לא יפחת   המציע  ע"י

 יחושב על פי  הנוסחה הבאה: המחיר המשוקלל 

/62,500)N+(A3N=A4NE 

NEמחיר משוקלל למ"ק מי שתיה המסופק ממתקן החנקות = 

NA4 מחיר למ"ק מים מסופקים ממתקן החנקות שניתן ע"י המציע בכתב =

 הכמויות.

NA3 מחיר תפעול ואחזקה חודשי של ממתקן החנקות שניתן ע"י המציע בכתב =

 הכמויות

המחיר המשוקלל למ"ק מי שתייה מסופקים ע"י מתקן הפחם הפעיל הניתן  ע"י  (4)

 . למ"ק₪  0.39לא יפחת המציע   

 המחיר המשוקלל  יחושב על פי  הנוסחה הבאה:

/62,500)C+(A3C=A4CE 

CEמחיר משוקלל למ"ק מי שתיה המסופק ממתקן החנקות = 

CA4מים מסופקים ממתקן הפחם פעיל שניתן ע"י המציע בכתב  = מחיר למ"ק

 הכמויות.

CA3 מחיר תפעול ואחזקה חודשי של ממתקן הפחם פעיל שניתן ע"י המציע =

 בכתב הכמויות.

  25מתקן טיוב באר  .4

 300,000המחיר המשוקלל למ"ק מי שתייה יחושב על בסיס הפקה שנתית של  (1)

 מ"ק. 

רכוש מידי יהצעת המחיר של המציע תתבסס על הנחת המוצא לפיה המזמין  (2)

מובהר מ"ק מי שתייה.  300,000של  כמותולאחר סיום ההפעלה הראשונית  שנה 

כי עד לסיום ההפעלה הראשונית אין החברה מתחייבת לרכוש כמות מינימלית 

אלא רק לשלם עבור המים המסופקים לחברה על בסיס המחיר  ,של מים

 אלף מ"ק בשנה.  300המשוקלל למ"ק  שניתן עבור אספקה של כמות מים עד 

הניתן   25המחיר המשוקלל למ"ק מי שתייה מסופקים ע"י מתקן החנקות בבאר  (3)

 . למ"ק₪  0.6לא יפחת ע"י המציע   

 המחיר המשוקלל  יחושב על פי  הנוסחה הבאה:

)25,000/NB+(N4B=NF 
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NFמי שתיה המסופק ממתקן החנקות = מחיר משוקלל למ"ק 

N4Bשניתן ע"י המציע  25באר  = מחיר למ"ק מים מסופקים ממתקן החנקות

 בכתב הכמויות.

N3Bשניתן ע"י  25באר  = מחיר תפעול ואחזקה חודשי של ממתקן החנקות

 המציע בכתב הכמויות

למען הסר כל ספק כמויות המים שמפורטות לעיל לצרכי חישוב  משוקלל של  .5

ואין בהן כל התחייבות  של  מי רעננה  בלבדהנן לצרכי הערכה  המציע , הצעת

ל לבוא כלפי התאגיד בכל דרישה ו/או כוהמציע לא יו לרכישת כמויות מים אלה

 . תביעה ו/או טענה

 חישוב העלות המשוקללת למ"ק מים מסופקים ע"י המציע למי רעננה. .18.7

לרכישת מ"ק מים של מציע   תהמשוקלל ההצעה הכספית מחיר נוסחה לחישוב  .1

 : . 23 במכון מסופקים 

A4+(0.1*(A1+A2) +(12*A3))/750,000=C23 

A1 –  )במכוןלהקמת מתקן טיפול בחנקות  של המציעהצעת המחיר )בשקלים חדשים 

23. 

A2-  )23 במכוןלשיקום מתקן פחם פעיל  של המציעהצעת המחיר )בשקלים חדשים. 

A3-  של חודשית  לעלות תפעול ואחזקה של המציע)בשקלים חדשים( הצעת מחיר

מובהר בזה כי המחיר עלות התפעול  .23 במכון ומתקן פחם פעיל מתקן חנקות

הסכום של עלות האחזקה והתפעול של  מתקן :הינה  3Aואחזקה החודשית 

 הפחם פעיל ועלות אחזקה ותפעול של מתקן החנקות .

A4- ממתקן  מ"ק מי שתיה 1)בשקלים חדשים( של המציע לרכישה של  הצעת מחיר

מובהר בזה כי המחיר לרכישת מ"ק מי שתייה  .23 במכוןחנקות ומתקן פחם פעיל 

A4  הסכום של עלות למ"ק מי שתיה ממתקן הפחם פעיל ועלות למ"ק מי :  הינה

 שתייה ממתקן החנקות.

C23-  23 במכוןים לרכישת מ"ק מ המציעמשוקלל של הצעת המחיר. 

של מציע לרכישת מ"ק מים   תנוסחה לחישוב מחיר  ההצעה הכספית המשוקלל  .2

 .  :25מסופקים ממתקן טיפול בחנקות בבאר 

B4+(12*B3)/300,000=C25 

B3-  לעלות תפעול ואחזקה חודשית של  של המציע)בשקלים חדשים( הצעת מחיר

 25מתקן חנקות בבאר 

B4-  מ"ק מי שתיה ממתקן  1הצעת המחיר )בשקלים חדשים( של המציע לרכישה של

 .25חנקות בבאר 
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C25-  25המחיר משוקלל של הצעת המציע לרכישת מ"ק מים במתקן. 

נוסחה לחישוב מחיר  ההצעה הכספית המשוקללת   של מציע לרכישת מ"ק מים  .3

 מסופקים מהמתקנים  :

C23*75+C25*30)/105=)D 

D- .המחיר המשוקלל למ"ק מסופק למי רעננה ע"י המציע 

ההצעה הזוכה הינה ההצעה לעלות המשוקללת למ"ק מים מסופקים   .4

שעמדה בכל דרישות הסף והדרישות האחרות המפורטות במכרז זה 

 הקטן ביותר(. Dוהינה הנמוכה ביותר .)קרי 

ללא מס ערך בעת מילוי הצעת המחיר על המציע לנקוב במחירים בשקלים חדשים  .5

מוסף. המחירים הנקובים בהצעת המציע הינם סופיים ולא יתווספו אליהם 

בתקופת ביצוע העבודות וההקמה של  הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל סוג שהוא

מובהר כי לאחר הפעלת  וזאת, אף אם התארכה תקופת ביצוע העבודות.המתקן 

 מסמכי ההסכם. המתקן המחירים יוצמדו למדד בהתאם למנגנון המפורט ב

מובהר כי במסגרת הצעתו, יחשב המציע גם את תשלום החשבונות הקשורים  .6

, לרבות, חשבונות החשמל. מובהר כי 25ובאר  23 במכוןשבהפעלת מתקן הטיוב 

במסגרת ההקצאה שנתנה לו  המציע הזוכה לא יידרש לשלם עבור השימוש במים

 בהתאם להסכם זה.

מחיר הנקוב בהצעתו יכללו ביצוע מלא של כל בהגשת הצעתו מצהיר המציע, כי ה .7

הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, ובכלל זה כל אספקת 

הציוד, העבודות, החומרים, חומרי העזר, כוח האדם, עלויות בגין קבלת כל 

רים טרם ובמהלך תקופת ותיאום הנדסי וקבלת אישהאישורים לביצוע העבודה, 

ת התפעול של המתקן וכל הדרוש לביצוע העבודה והפעלה של עלויוההתקשרות, 

 המתקן על פי מסמכי המכרז.

, על פי אחת שנה נויעודכ ועלות תפעול ואחזקה , מ"ק שתייה 1מחיר רכישה של  .8

המועד הראשון לתוספת בגין שינוי מדד המחירים לצרכן . עור העלייה של יש

מדד הבסיס הקובע  הינו המדד מסיום תקופת הפעלה ראשונית  שנההמדד הינו 

מובהר בזה כי עדכון המחירים .  סיום תקופת ההפעלה הראשונית הידוע במועד 

 בנפרד.  25ומתקן הטיוב בבאר  23 במכון יתבצע עבור מתקני הטיוב 

 ממכון (  C23המשוקלל ) מחיר רכישת המים 18.7.8למרות האמור לעיל בסעיף  .9

לאורך כל התקופה  ל למ"ק מים מסופקיםמהמחיר המשוקל 60%לא יעלה על  23
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)רלוונטי(   (5)תקופה ב' לחוק תעריפי המים העדכני 27בהתבסס על מחירי תיקון 

 למועד החישוב.

( ממתקן  C25מחיר רכישת המים המשוקלל ) 18.7.8למרות האמור לעיל בסעיף  .10

מים מסופקים לאורך כל התקופה  מהמחיר המשוקלל למ"ק 50%לא יעלה על  25

)רלוונטי(  ( 4)תקופה ב'לחוק תעריפי המים העדכני 27בהתבסס על מחירי תיקון 

 למועד החישוב.

מובהר, כי המציע לא נדרש לכלול במסגרת הצעת המחיר אחזקה וטיפול במערכת  .11

באר מובהר כי ב  .  UVכולל חיטוי באמצעות  23 בארו 13באר מ אספקת מי הגלם 

עלויות האחזקה   הינה על חשבון הספק.  UV  עלות חיטוי המים באמצעות   25

לנקודת ההתחברות במתקני הטיוב כמוגדר ים והולכת המים והטיפול של הקידוח

 .מי רעננההינם על חשבון   במסמכי המכרז 

  

                                                           
 שנים 3בטבלה לאחר הכוונה לתעריף  5
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 השלבים בבדיקת ההצעות .19
 :ראשון שלב .19.1

 .בתנאי הסףתיבדק עמידתו של המציע  - תחילה .1

 . חישוב מחיר המים המשוקללמציע שעמד בתנאי הסף יעבור לשלב  .2

 שלב שני .19.2

,ו/או ס"ק 3ס"ק  18.6.3כי מציע שהצעתו לא תעמוד בתנאים שנקבעו בסעיף  מובהר 19.2.1

 , רשאית ועדת המכרזים לפסול את הצעתו.3ס"ק  18.6.4ו/או סעיף  4

המציע הזוכה  הנמוך ביותר הינו 18.7.3מציע שמחיר המים המשוקלל על פי סעיף  19.2.2
 ובתנאי שעמד בכל דרישות המפרט המיוחד והמפרט הטכני.

) אך לא ולפני ההכרזה על זוכה הועדה רשאית  מחיר המים המשוקלל לאחר חישוב  .19.3

להחליט שמבין כל ההצעות או מבין ההצעות הטובות ביותר ייערך הליך חייבת( 

 לפי בחירת החברה. –תחרותי נוסף או ינוהל משא ומתן 

המכרזים תודיע למציעים כי הם רשאים להגיש במועד שתקבע הועדה הצעת  ועדת .19.4

 מחיר סופית הזולה מהצעת המחיר שהוגשה במסגרת ההצעה המקורית. 

 
 אופן בדיקת ההצעות  .20

לבדיקת )לרבות היעזרות ביועצים חיצוניים( צוות מטעמה  תמנהועדת המכרזים  .20.1

  ."(צוות הבדיקה)להלן: " ההצעות והמציעים

יהיה רשאי לבקר בכל משרד, מפעל, מתקן או אתר, המוחזק או מופעל  צוות הבדיקה  .20.2

 רותים המוצעים.יאו לש/על ידי המציע וכן לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו

ה עם תהיה רשאית לפסול כל הצעה, אם סברה שמציע ההצעה לא שיתף פעול החברה .20.3

 כנדרש. צוות הבדיקה או לא מסר מידע

שלא לבחור בהצעת מציע אפילו יתברר כי היא נמצאה הזולה ביותר,  החברה רשאית .20.4

אם אותו מציע או חברה שהוא בעל שליטה בה, הפרו הפרה יסודית התחייבויות 

חוזיות קודמות שהיו לו או לחברה שהוא בעל שליטה בה, כלפי החברה, במהלך חמש 

לו הודעה בכתב השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, ובלבד שנמסרה 

 מהחברה בנוגע לאותה הפרה

התקשרות של החברה ו/או ההסכם ה המכרז או התעורר חשד סביר כי במסגרת הליך .20.5

ביצע או ניסה לבצע או היה  ו/או מי מטעמו מציעהחברה  ו/או כל הסכם אחר עם

ביצע עבירה פלילית בקשר לאספקת טובין  מעורב בביצוע תרמית כנגד החברה ו/או

עבור  שירותתו ו/או למתן שירותים ו/או לעסקה במקרקעין ו/או לביצוע או למכיר

או לבטל לפסול את הצעתו החברה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, , החברה

 או התקשרות עימו, לפי העניין. בכל זמן שהוא את זכייתו
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חר לא -המזמין רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל מציע  .20.6

כל הוכחה שיראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו וכישוריו  –הגשת הצעה 

ליתן שירותים מהסוג ובהיקף של השירותים נשוא המכרז, וכן יהא רשאי לדרוש 

ראיות בדבר כושר המימון והרמה המקצועית של המציע, ויהא רשאי שלא לקבל 

ע להנחת דעתו. כמו כן המזמין הצעה אם המציע לא יספק למזמין את מלוא המיד

רשאי לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו ואת כושרו של המציע לבצע את 

החוזה נשוא המכרז וכן את ניסיונו של המזמין עם אותו מציע בעבר. בנוסף, רשאי 

המזמין לבצע סיור בבית העסק של המציע לשם התרשמות וזאת בתיאום מראש עם 

 המציע. 

וק חובת ב. לח2ציון משוקלל זהה של שתי הצעות או יותר יחול סעיף במקרה של  .20.7

 , בעידוד נשים בעסקיםהעוסק ( התשס"ג 15המכרזים )תיקון מס' 

בהצעה הזולה ועדת המכרזים , תבחר במקרה של שוויון בין שתי הצעות או יותר .20.8

 ביותר ובמידה וגם הצעות המחיר זהות תערך הגרלה.

 תן עם מציעים, החברה רשאית לנהל משא ומ

 הודעה לזוכה וההתקשרות .21

( בכתב על "הזוכההמציע המזמין יודיע למציע אשר ייקבע כזוכה במכרז )להלן:" .21.1

זכייתו במכרז, באמצעות המייל או הפקס שיימסרו על ידו במועד רכישת מסמכי 

 המכרז. 

מציא את יהמצורפים למסמכי המכרז ו והנספחים הסכםהחתום על המציע הזוכה י .21.2

 (1) 1"נספח  ביטוחיםאישור קיום וכנדרש בתנאי המכרז  הערבות ,המסמכיםכל 

אצלו  שנתקבלהימי עבודה מיום  7תוך ב, חתום כדין על ידי המבטחים ,להסכם"

 ויקבל מהמזמין צו להתחלת העבודות. על זכייתו במכרז המזמיןהודעת 

 זכייתו במכרז,המזמין לבטל את  רשאי האיבדרישה זו,  הזוכה המציע לא עמד .21.3

הצעה הבאה בתור או לבטל את המכרז ו/או בעל ה העבודות למציע מתןאת  להעביר

, וכן לחלט את מצא לנכוןילכל גורם אחר כפי ש "העבודות"ה מתן את העבירל

לתבוע כל נזק  המזמיןלפגוע בזכות  הערבות כפיצוי מוסכם ומוערך מראש וזאת מבלי

ע מעבר ככל שנגרמו כאלו מעבר לסכום ת התחייבות המציבשל הפר ושנגרם ל

 . הערבות

 שייחתם מההסכם נפרד בלתי חלק יהיו הזוכההמציע  הצעת לרבות, המכרז מסמכי .21.4

 לכל דבר ועניין. הזוכהוהם יחייבו את 

המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם הזוכה לאחר זכייתו  .21.5

 במכרז וקודם לחתימת החוזה. 

בזאת, כי החלטת המזמין להתקשר עם המציע הזוכה לצורך ביצוע העבודות מובהר  .21.6

נשוא המכרז, כולן או חלקן, תעשה בכתב ותהא חתומה בידי הגורמים המוסמכים 

 לכך מטעם המזמין. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תחייב את המזמין.
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הזוכה וחתימת החוזה, יודיע רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע  .21.7

 המזמין, בכתב, ליתר המשתתפים על אי זכייתם במכרז.   

 
 התחייבות המציע הזוכה במכרז .22

יה ימיום קבלת ההודעה על הזכ ימים 7תוך הזוכה במכרז מתחייב להמציא לחברה 

 את המסמכים הבאים:

שהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו כ , המצורף למסמכי מכרז זה,הסכםה .22.1

 ליווי חותמת המציע.בו

 ערבות ביצוע, תחת ערבות המכרז המופקדת אצל החברה. .22.2

ל כפי ו, הכלהסכם", חתום כדין על ידי המבטחים (1) 1קבלן "נספח האישור ביטוחי  .22.3

 הסכם.מסמכי המכרז וההנדרש והמפורט ב

, כנדרש, תהווה הפרה מהותית "קבלןהביטוחי  אישור"להסכם  (1) 1אי מסירת נספח  .22.4

 לחברה זכות לבטל את הודעת הזכייה.מצד המציע הזוכה, אשר תקנה 

 

 בהסכם(( 1) 1ונספח  60 סעיףהסכם )דרישות הביטוח ב .23

שיזכה  המציעלקיום ביטוחים על ידי  החברהלב המציעים מופנית לדרישות תשומת  23.1

הוראות " ו/או "הביטוחים הנדרשים" ו/או "דרישות הביטוחבהליך )להלן: "

 ", בהתאמה(.הביטוח

זה לעיל ולהלן,  23כאמור בסעיף ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  המציע 23.2

)להלן:  במסמך ב' הסכם ההתקשרותבהתאם לתנאים המפורטים לרבות 

( "אישור ביטוחי 1) 1ביטוח ע"י הקבלן ונספחי הביטוח נספח  60 סעיף"(, הסכם"ה

  ( "הצהרת הקבלן פטור מאחריות לנזקים". 2) 1ונספח הקבלן" 

הוראות הביטוח דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  23.3

במלואן וההסכם  הפניהלפי מסמכי  השירותיםואת מהות המפורטות לעיל ולהלן 

התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים  בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהיר

 ולהלן. לעיל רטכמפו

 המפורטות הביטוחדרישות הביטוח והוראות  את לבצע מגיש ההצעה מתחייב 23.4

מתן השירותים לא יאוחר ממועד תחילת  החברהבידי  ולהפקיד המכרז במסמכי

 את נספח הביטוח כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת., וכתנאי לתחילתם

 החתום כאמור, מתחייב הקבלן ((1)נספח ב' ) ביטוחי הקבלןאישור המצאת בנוסף ל 23.5

ככל ואין באישור ) )להלן: "הדרישה"( מהחברהבכפוף לקבלת דרישה בכתב כי 

ימים ממועד קבלת  14בתוך ימציא הקבלן לחברה( הביטוח את המידע שנדרש 

מוסכם )להלן: "מסמכי הביטוח"(,  הנדרשות הביטוח פוליסותמ העתקים הדרישה

 .את חלקי הפוליסות הקשורים להתקשרות זו בלבדלחברה ימציא  בזה כי הקבלן
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לחילופין, יוכל הקבלן להמציא לידי החברה מייל ממבטחיו המאשר את קיומן של 

דרישות הביטוח אשר אינן נכללות בנספח הביטוח  )כגון: מועד תחולה רטרואקטיבי 

 '(.בביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר, גבולות האחריות בביטוחי החבויות וכו

טרם הגשת כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות מובהר בזאת במפורש כי  23.6

הוראות הביטוח ו/או . לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לההצעה

 ו/או למסמכי הביטוח. דרישות הביטוחל

לאילו  כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס בזאת במפורש מובהר 23.7

שנמסרו על ביטוח ה לאיזה ממסמכי ח ו/או דרישות הביטוח ו/אומהוראות הביטו

תעלם מהן והנוסח החברה ת ידי הקבלן ולא קיבלו את אישורה של החברה, בכתב,

 .ונספחיהם הסכם, ההפניהשצורף למסמכי המחייב הינו הנוסח 

העתקים מקוריים של מסמכי אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  ספקלמען הסר  23.8

בשל  מתן השירותיםאת מועד תחילת  מהקבלןלמנוע  תהייה רשאית החברההביטוח, 

 המסמכים החתומים כנדרש.אי הצגת 

אי במקרה של מובהר בזה, כי  ( לעיל,23.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ) 23.9

לראות  תרשאי החברה תהאלעיל, ( 23.8)כאמור בסעיף  מסמכי הביטוח,המצאת 

 (הקבלןהמציע )ו/או לבטל את זכייתו של  הסכםהכמי שהפר את  (הקבלןבמציע )

 .במכרז

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  23.10

המציע כי והצהרת אישור  ים, המהוואלא בחתימה וחותמת של המציע המבטחים

 הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחייםכל בדק עם מבטחיו ואין להם 

 .הנדרשים

 

 מכרז הליך הביטול  24

 מי רעננה ,מכרז על פי דיןהלבטל את  מי רעננהבנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית 

 מכרז, כאשר:השומרת לעצמה זכות לבטל את 

רק הצעה אחת עונה על כל התנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות  24.2

 .מכרזבמסמכי הליך ה

 מצאה שהתקיים פגם במכרז, או בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה. מי רעננה 24.3

שנפלה טעות במפרט או בדרישות , מכרזה, לאחר הוצאת מסמכי מי רעננההתברר ל 24.4

מהמפרט או ממסמכי  ותהמפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותי

 ים.מכרז, או שדרישות אלו בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמה

ביטול  מי רעננהחל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי החברה, באופן המצדיק, לדעת  24.5

 מכרז.ה
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בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן  יש 24.6

 המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו.

מכרז היטול לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בהקשר לב מי רעננה 24.7

 בנסיבות המפורטות לעיל.

 
  ביטול זכייה או הודעת זכייה 25

 כאשר: ,שומרת לה זכות לבטל זכייה ו/או הודעת זכייה, בין היתר החברה 25.2

לא בוצעה כנדרש, או לא אושרה על ידי  וההצגה  הצגת ניסיון נדרשה מהמציע  25.2.1

 .מי רעננה

 .החברההמציע לא חתם על ההסכם, תוך פרק הזמן שהוקצב על ידי  25.2.2

המציע לא עמד בהתחייבויותיו להתארגנות על פי השלבים ובלוח הזמנים להם  25.2.3

 התחייב בהצעתו.

קיבלה מידע על המציע, ההצעה, או תוכנה, אשר היה משפיע על החלטתה,  החברה 25.2.4

 שרות.אילו היה בידה, לפני ההחלטה בדבר זכיית המציע בהתק

קיים ספק סביר, אם המציע, יוכל או יהיה ערוך במועד לביצוע שרות, על פי לוחות  25.2.5

 הזמנים, שנדרשו.

 קיים ספק סביר לביצוע תרמית. 25.2.6

לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע, בגין כל נזק שנגרם בהסתמך על  החברה 25.3

 או בהקשר להודעת הזכייה, שבוטלה באמור.

ו/או אי חתימתו על ההסכם או ההזמנה בתוך פרק הזמן  חזרת מציע מהצעתו למכרז 25.4

הקבוע במכרז, או בתוך פרק זמן סביר ממועד הודעת הזכייה במכרז )באם לא נקבע 

 פרק זמן במכרז(, יהוו הפרת הסכם, לכל דבר ועניין.

 מי רעננה, תקנה לבשל מעשה או מחדל של המציע ביטול הזכייה או הודעת הזכייה 25.5

בין אם  על פי דין, בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים, שנגרמו לה ילקבלת פיצוזכות, 

לפני החתימה על ההסכם או ההזמנה, ובין אם לאחר החתימה על ההסכם או ההזמנה 

 ובטרם החל המציע בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם או ההזמנה.

 
 חוק התחרות הכלכליתשמירה על  26

ואי  חוק התחרות הכלכליתירה על הצהרה בדבר שמלצרף להצעתו על המציע 

ומרת לעצמה את הזכות ש מי רעננה למסמכי המכרז. ו' מכרז, המצ"ב כנספחתיאום 
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 מנימוקים המציע על דיני ההגבלים העסקיים בשל חשד לאי שמירת לפסול את ההצעה

 שיירשמו. 

 
 עיון בהצעה הזוכה 27

  .במסמכי המכרזמציע שלא זכה במכרז יהיה רשאי, ב, לעיין  27.2

פי דין, מציע שיש לו התנגדות למתן -לאור זכות העיון המוקנית למציעים במכרז על 27.3

זכות עיון בהצעתו במלואה או בחלקה בשל סוד מסחרי או מקצועי שלו, שלדעתו כלול 

נדרש לסמן את החלקים החסויים בהצעתו ולציין את הנימוקים הרלוונטיים בהצעה, 

 .לחיסיון

ל ידי המציע כחסויים ו/או לא יצוינו לגביהם חלקים בהצעה אשר לא יסומנו ע 27.4

הנימוקים לחיסיון יחשבו ככאלה שמבחינת המציע העיון בהם מותר. החברה אינה 

מחויבת לפנות למציע כדי לברר אם חלקים בהצעתו חסויים ו/או את הנימוקים 

 .לחיסיון, במקרה שאלו לא צוינו בהצעתו

בסמכות ועדת חלקים בהצעה הינה  בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של 27.5

, אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים. מי רעננהשל  המכרזים

בכל מקרה ולמרות האמור בכל הצעה, החברה תהיה רשאית לגלות את מחירי ההצעה 

 .הזוכה לכל מציע אשר יבקש גילוי כאמור

בהצעת מציע אחר, בחלקים מציע יהיה מנוע ומושתק מלטעון כי הוא זכאי לעיין  27.6

 .המקבילים לאלה אשר סומנו כסודיים בהצעתו

אל מחלקת רכש  בכתבמציע המעוניין לממש את זכות העיון כמפורט לעיל, יפנה  27.7

 .תיענהוהתקשרויות. פניות טלפוניות לא 

לא תאפשר למציע לעיין בהצעתו לאחר הגשתה למכרז. מציע המעוניין  מי רעננה 27.8

 בעותק מהצעתו ידאג לשמירת עותק ההצעה ברשותו טרם הגשתה למכרז.

 
 בעלות על המכרז ועל ההצעה 28

זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי 

שאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך המכרז שייכות למזמין. המציעים אינם ר

 הגשת ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם המזמין.

 ועדת המכרזים 29

המזמין פועל בעניינים שונים הקשורים בהליכי המכרז באמצעות ועדת מכרזים. כל 

מקום שבו מוקנית למזמין סמכות או זכות או תפקיד, יכול שאלו יבוצעו ע"י ועדת 

 ום שנכתב "המזמין" יפורש גם ועדת המכרזים במשמע, ולהיפך.המכרזים, וכל מק
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 השיפוט תחום 30

מקום השיפוט הייחודי לדיון בכל דבר ועניין הנוגעים למכרז זה ובכל טענה ו/או עילה 

 הנובעים ממנו הינו בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.

 חיצוניץ הסתייעות ביוע 31

ץ )להלן: "היועאריה אביר ד"ר   ץבאמצעות היוע "אשירי יעוץ פרוייקטים בע"מ"חברת  31.2

 .לייעץ במסגרתו ו/או לאחריו ךהמקצועי"(, סייע בהכנת המכרז ונספחיו וימשי

לעיל,  והמקצועי כהגדרת ץמציע שיש או שהיו לו קשרים עסקיים או אישיים עם היוע 31.3

, וחייב לפרט במסמך בכתב את מהות הקשרים, מועדם, וכל פרט נחוץ בקשר אלי

עדת המכרזים לא יאוחר מן המועד האחרון שנקבע להגשת בקשות וולהמציאו לו

הבהרה. ועדת המכרזים תעביר לידי המציע את המלצתה/מסקנתה ככל הניתן לפני 

המועד להגשת ההצעות, וככל שלא יעלה בידה לעשות כן עד למועד האמור, יוכל המציע 

 וחר יותר.להגיש הצעה למכרז והחלטה בעניין תתקבל במועד מא

 כללי 32

המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת החברה  32.2

 בגין הוצאות אלה.

המציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על  32.3

 הצעתו ועל מתן השירותים כאמור בתנאי המכרז.

את מסמכי המכרז, קרא והבין אותם, המציע מאשר עם הגשת הצעתו, כי קיבל לידיו  32.4

 וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או  32.5

תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל 

הקשור בו ו/או הנובע ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך הכרוך ו/או 

ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא 

 כאמור.

הובא עניין הנוגע ו/או הקשור ו/או הנובע ממכרז זה בפני  -עיקרון ה"עיפרון הכחול" 32.6

אותה ערכאה מוסמכת, כי הוראה מהוראות מסמכי  ערכאה שיפוטית מוסמכת ופסקה

מכרז זה פסולה, משום שאינה עומדת בדרישות הדין ו/או מכל טעם אחר, תיראה 

אותה הוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת כדי שתעמוד בתוקפה. 

ביטול או צמצום כאמור לא יפגע ביתר הוראות מכרז זה, והוראות אלו תיוותרנה 

ף מחייב זולת אם ועדת המכרזים של המזמין תחליט, לפי שיקול דעתה המוחלט, בתוק

כי עקב ביטול או צמצום כאמור יש לערוך במסמכי המכרז שינויים נוספים או לבטל 

 את המכרז.

ועדת המכרזים של המזמין מבהירה, כי היה ותהיינה פניות לערכאות משפטיות  32.7

ור עמה ו/או הפועל מטעמה עושה כלפי בהקשר למכרז, אין היא, או כל גורם הקש
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המשתתפים במכרז כל מצג בעניינם ובעניין האפשרות שצו שיפוטי יעכב ו/או יגביל 

 ו/או ישנה את הליכי המכרז ו/או את תנאיו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז זה, בחתימתו על הצעתו במכרז ובהגשתה מאשר  32.8

ה ו/או תביעה כלפי ועדת המכרזים של המציע, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דריש

המזמין, כלפי המזמין ו/או כלי כל גורם אחר הקשור עמם ו/או הפועל מטעמם, לא 

לגופם של דברים ולא לעניין הוצאות שהוציא ו/או נזקים מכל מין וסוג שהם, אשר 

נגרמו לו בהכנת הצעתו ובכל הקשור למכרז ולהערכתו לזכייה אפשרית, בכל הנובע 

ות שתקבל הערכאה השיפוטית, לרבות אם בשל החלטות כאמור יעוכבו הליכי מהחלט

 המכרז, ישונו תנאי המכרז או יבוטל המכרז.
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 זנספח א' למכר

 
, הרצה, התקנה אספקה,לתכנון,  002/2021טופס הצעת המחיר למכרז פומבי מס' 

ותחזוקה שירותי הפעלה  ו  23ובאר  13 הפעלה ותחזוקה של מערכת לטיוב מי באר
 למי רעננה  25ובאר  23במתקן  מי שתייהואספקת  הטיוב  של מערכת

 
 הצעה כספית

 
הננו מצהירים כי קראנו היטב והבנו את כל הוראות המכרז בקשר להגשת ההצעה  .1

 הכספית ואין לנו כל טענה בעניינן. 

 

מכל מתקן  אספקת מי השתייהתפעול ,תחזוקה ואנו מצהירים כי התמורה בגין  .2

משרד הבריאות למתקן וכן  אישורו ההרצה לאחר סיום תהא אך ורק  ומתקן ,

 המזמין על קבלת המתקן. אישור

 
 

 23 במכוןמתקן לטיפול בחנקות  הרצה של ו ההקמאספקה, עבור הצעת המחיר   .  2.1

 הינה:  בכתב כמויות( 1)סעיף 

 )ללא מע"מ(.____________ ₪ ________________ 

 

בכתב  2)סעיף  מתקן פחם פעיל רצה של וה עבור שיפוץ ושיקוםהצעת המחיר .    2.2

 הינה:  כמויות( 

 )ללא מע"מ(.____________ ₪ _______________

 

במכון מתקן טיפול בחנקות ואספקת מי שתייה  מ אחזקה,לתפעול הצעת המחיר .  2.3

 הינה:    בכתב כמויות(  3)סעיף  .23

 )ללא מע"מ(.____________ ₪ _____________

 

. 23במכון  פחם פעיל אחזקה ואספקת מי שתייה  ממתקן ,לתפעול הצעת המחיר  .2.4

 הינה:   בכתב כמויות(   4)סעיף 

 )ללא מע"מ(.____________ ₪ _____________

 

מתקן טיפול בחנקות מ ואספקת מי שתייה  אחזקה,חודשית לתפעול הצעת המחיר . 2.5

 הינה:  . בכתב הכמויות(  5)סעיף  25 בבאר 

 )ללא מע"מ(.____________ ₪ _____________
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 מובהר כי:

ל מע"מ. מע"מ בשיעור החוקי שיהיה והמחיר ימולא בשקלים חדשים בלבד ולא יכל .3

בתוקף במועד ביצוע התשלום יתווסף לתשלום שישולם לזוכה בכפוף להמצאת 

 חשבונית מס כדין. 

 בהתאם לקבוע בהסכם.תנאי ההצמדה יהיו  .4

במקרה של טעות חשבונאית/אריתמטית תהא רשאית ועדת המכרזים לתקן כל  .5

 טעות אריתמטית כאמור.

מובהר ומודגש כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות  .6

ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי הסכם 

ההתקשרות, לרבות הוצאות הובלה, חומרים, ציוד, תשלומים לעובדים, ביטוחים, 

לגרוע בכלליות האמור  ערבויות וכל יתר ההוצאות הנלוות למתן השירותים. מבלי

, לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו, לרבות מכס, בלו, מס קניה, וכיו"ב 

וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת 

, אלא אם צוין שהיא הקשורה במתן השירותים ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה

 .מפורשות אחרת

ינקבו בטופס זה יחייבו את המציע לכל דבר ועניין במידה וייבחר המחירים אשר  .7

 כזוכה.

 :1מורשה חתימה 

 

 חתימה  שם פרטי ומשפחה  תאריך

 :2מורשה חתימה 

 

 חתימה  שם פרטי ומשפחה  תאריך
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 כתב כמויות )המשך( 
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 ב' למכרזנספח 
 

 בע"מ   מי רעננהלכבוד 
 נ.,ג.א.

 
 

 התחייבות לקיום ההצעהטופס  002/2021' מספומבי מכרז  הנדון:
 

את השרות על פי כל התנאים, והדרישות הכלולים  בע"מ  מי רעננהלאנו מציעים בזה לספק  .1
לעיל, או במחירים שנסכים עליהם בנספח א' ובמחירים המפורטים  המכרז וההסכם במסמכי
 במו"מ.

 הצעה זו תפקע בתאריך המוקדם מבין התאריכים הבאים: .2
 מהמועד האחרון להגשת ההצעות. חודשים 9בתום  .2.1
)במקרה של אי קבלת ההצעה מכל סיבה(.   בע"מ  מי רעננהביום החזרת הערבות המצ"ב ע"י  .2.2

 הצעה זו אינה ניתנת לביטול לפני תאריך פקיעתה, כאמור לעיל.

 .הנוסח הכלול במסמכי המכרז על פי ₪ 000125,בסכום ההצעה הננו מצ"ב ערבות לקיום  .3

שותפות, הח"מ מאשר/ים ומצהיר/ים בזאת  או בכל מקרה שהצעה מוגשת בשם חברה .4
שהוא/הם מוסמך/מוסמכים כדין לחתום על מסמך הצעה זה ולחייב את הגוף בשמו הם 

 חותמים.
או כל חלק ממנה  השירות רשאית למסור את בע"מ  מי רעננהועדת המכרזים של וידוע לנו ש .5

 למציע אחד או למספר מציעים.
להזמנת  בע"מ  מי רעננהדוע לנו כי אין בעצם החתימה על ההסכם משום התחייבות מצד ת י .6

 רותים.יש
, יש לציין את רשומה שותפות או יש לציין שם מלא ומדויק של המציע.  אם המציע הינו חברה .7

 השם, כפי שנרשם כדין.
 

 
 

 
 

 שם המציע
)אם המציע הוא תאגיד יש לרשום את שם 

 התאגיד(
  –  

  –   המציעכתובת 

  –   מספר טלפון

  –   מספר טלפון נייד

  –   פקסמספר 

  –   שותפות רשומהמספר ח.פ. / 

  –   (EMAILכתובת דוא"ל )

  –   מס' עוסק מורשה/ ת.ז

  –   שם איש קשר לבירורים

  –   תאריך

  –   חתימה

  –   שם החותם ותפקידו

  –   חותמת )אם המציע הינו תאגיד(
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 למכרז 1ג'נספח 
 מכרז פומביב 9.2 בסעיף סף קודם של המציע בהתאם לתנאי הצהרה עבור הוכחת ניסיון טופס 

 002/2021מס'  רגיל

( 3) שלושהלפחות ואילך של  1.1.2010החל מתאריך והשלים ביצוע  המציע תכנן, הקים

ציבוריים ו/או עבור גופים , התפלת מים ואספקתם כמי שתייהאו /ו מתקנים לטיוב

ספקי מי שתיה המאושרים ע"י ו/או עבור  בארץ תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות

רשות המים, אגודות מים/אגודות שיתופיות המספקות מי שתיה לצרכנים, ואשר כל אחד 

  .לשנהמ"ק  300,000פחות לשל  מטפל בכמות מק"ש ו 50בספיקה של  מן המתקנים 

, הקים והשלים ביצוע" היא כי המציע ביצע תכנון מפורט בעצמו, משמעות המונח "תכנן

בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, וכי )כולל אספקה והתקנה(  הקים את המתקן 

התקבל המתקן מספק מי שתייה ו ,נכון למועד להגשת הצעות המתקן סיים תקופת הרצה

 .על ידי מזמין המתקן

מתקנים שהוקמו ל אספקת מים לא ניתן להציג ניסיון קודם של ,למען הסר כל ספק

כולל מפעלים  התפלת מים וטיובם לצרכי תהליךטיוב/לצרכי או לגופים אחרים  בתעשייה

 למילוי בקבוקים.

אני הח"מ ___________________, משמש כ______________ של חברת  .1

 ________________. ___________________ )להלן: "המציע"(,   ח.פ/ע.מ ___

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע. .2

 מס' טלפון
של  ישיר

איש 
 הקשר

מלא שם 
איש של 

הקשר 
 ותפקידו

מועד סיום 
ההרצה 
וקבלת 
אישור 
 המזמין

 

קבלן 
משנה 
)עבור 

אספקה 
והתקנה 

של 
 המתקן(

היקף 
ספיקה 
 שנתי 

 )במ"ק( 
 

סוג 
המתקן / 
 טכנולוגיה

 

 הלקוחשם 
 

 

       
 

1 

       
 

2 

       
 

3 

       
 

4 

       
 

5 

 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:
 _____________________________________   שם המציע:

 _____________________________________    תפקיד המציע:
 

 אישור עו"ד
___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום אני הח"מ, עו"ד 

_________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' 
___________/ המוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על ההצעה לעיל לאחר שהסברתי להם את משמעותה 

 תימתם.המשפטית של ח
כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם להצעה זו 

 ולמסמכי המכרז לפי כל דין.
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_______________   _____________________  ___________ _____________ 
 מס' רישיון                      חתימה           שם עורך הדין                             כתובת                    
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 למכרז 2ג'נספח 
במכרז פומבי 9.3בסעיף   סףשל המציע בהתאם לתנאי קודם הצהרה עבור הוכחת ניסיון טופס 

 002/2021מס' 

 :של לפחותואילך  1.1.2010החל מתאריך הקים והשלים ביצוע  פק,יס המציע תכנן,

 VOCשל פחם פעיל להרחקת מזהמים אורגנים )בטכנולוגיה (  1מתקן אחד )  32.8.1

. ) 

 ( . 3NOשל אוסמוזה הפוכה  להרחקת חנקות  )בטכנולוגיה (  1מתקן אחד ) 32.8.2

עבור גופים ציבוריים , וזאת לטיפול במיםהמתקנים המפורטים לעיל מיועדים  32.8.3

ספקי מי שתיה בארץ ו/או עבור  ו/או תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות

ע"י רשות המים, אגודות מים/אגודות שיתופיות המספקות מי המאושרים 

 100, כאשר כל אחד מן המתקנים הינו  בתפוקה שעתית של שתיה לצרכנים

. כל זאת מ"ק בשנה 300,000ומיועד לטפל בכמות של לפחות  לפחות  מק"ש

 לעיל.  15.2בנוסף למתקנים המפורטים בסעיף 

משמעות המונח "תכנן, הקים והשלים ביצוע" היא כי המציע ביצע תכנון מפורט בעצמו, 

בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, וכי )כולל אספקה והתקנה( הקים את המתקן 

מספק מים מטופלים והמתקן  ,נכון למועד להגשת הצעות המתקן סיים תקופת הרצה

 והתקבל על ידי מזמין המתקן.

ספק, לא ניתן להציג ניסיון קודם של אספקת מים למתקנים שהוקמו  למען הסר כל
ה או לגופים אחרים לצרכי טיוב/התפלת מים וטיובם לצרכי תהליך כולל יבתעשי

 מפעלים למילוי בקבוקי שתייה. 
 

אני הח"מ ___________________, משמש כ______________ של חברת 

 ח.פ/ע.מ ___________________.  ___________________ )להלן: "המציע"(,  

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע. .1

 

מס' 
 טלפון

 שלישיר 
איש 
 הקשר

מלא שם 
איש של 

הקשר 
 ותפקידו

מועד 
סיום 

ההרצה 
וקבלת 
אישור 
 המזמין

 

קבלן 
משנה 
)עבור 

אספקה 
והתקנה 

של 
 המתקן(

 
תפוקה 
 שעתית 
 )מק"ש( 

היקף 
ספיקה 
 שנתי 
 )מ"ק( 

 

סוג 
המתקן/ 

 טכנולוגיה 
 

שם 
 הלקוח
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        5 
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        7 

        8 

        9 

        10 

 
 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:

 _____________________________________   שם המציע:
 _____________________________________    תפקיד המציע:

 
 אישור עו"ד

 
אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר 
בזאת כי ביום _________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _________________, שזיהה/תה/ו 
עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ___________/ המוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על ההצעה 

 לעיל לאחר שהסברתי להם את משמעותה המשפטית של חתימתם.
כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע 

 בהתאם להצעה זו ולמסמכי המכרז לפי כל דין.
 

_______________   _____________________  ___________ _____________ 
 

 שם עורך הדין                             כתובת                               מס' רישיון                      חתימה
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 למכרז 3ג'נספח 
 

 9.4 בסעיף סףקודם של המציע בהתאם לתנאי הצהרה עבור הוכחת ניסיון טופס 
 002/2021מכרז פומבי מס' ב

 

 (2שני ) ,2012החל משנת  המציע, מתפעל ומתחזק באופן שוטף במשך שנתיים רצופות 32.9

שלפחות אחד מן  לאספקה מי שתייההמיועדים  מתקני טיוב ו/או התפלה של מים

מובהר בזאת מכיוון שבמכרז  . במכרז זה המתקנים הינו בטכנולוגיה המוצעת על ידו

טיוב א. פחם פעיל ב. אוסמוזה הפוכה על המציע להציג ניסיון בכל  תטכנולוגיו 2נדרשות 

באמצעות הצגת ניסיון של  ניתן להוכיח עמידה בדרישת התפעולאחת מהטכנולוגיות. 

 ממניות המציע. 100%-חברת אם המחזיקה ב

 

אני הח"מ ___________________, משמש כ______________ של חברת  .1

 ___________________ )להלן: "המציע"(,   ח.פ/ע.מ ___________________. 

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע. .2

 

 מס' טלפון
 של ישיר

איש 
 הקשר

מלא שם 
איש של 

הקשר 
 ותפקידו

ביצוע  תקופת
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, וסיום תחילה

 (חודש ושנה
 

מועד  
סיום 
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כמות 
ספיקה 

  תשנתי
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סוג 
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 טכנולוגיה

 

שם 
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 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:
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 _____________________________________   שם המציע:
 _____________________________________    תפקיד המציע:

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר 
ביום _________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _________________, שזיהה/תה/ו בזאת כי 

עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ___________/ המוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על ההצעה 
 לעיל לאחר שהסברתי להם את משמעותה המשפטית של חתימתם.

מתם מחייבת את המציע כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתי
 בהתאם להצעה זו ולמסמכי המכרז לפי כל דין.

 
_______________   _____________________  ___________ _____________ 

 
 שם עורך הדין                             כתובת                               מס' רישיון                      חתימה
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 כרז למ 4'גנספח 
 

 9.5בסעיף  סףבהתאם לתנאי  עבור מערך תפעול ואחזקה של מתקני טיפולהצהרה טופס 
 002/2021מכרז פומבי מס' ב

 

של בכל השנה,  24/7הפעיל מערך תפעול ואחזקה מפעיל, בעצמו ולא באמצעות אחרים, מציע "ה

 ".מערך חלקי חילוףו אחזקהמתקני טיפול הכולל טכנאים, אנשי 

 

_________________ בעל/ת ת.ז. _________________, לאחר שהוזהרתי כי אני הח"מ, 

עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה 

 בזה בכתב כלהלן:

 

אני מנהלה של חברת _________________ בע"מ ח.פ. ______________ )להלן:  .1

מס' מכרז פומבי תצהיר זה כחלק מהצעתה במסגרת  ליתן"( ומוסמך מטעמה המציע"

אתילן של מערכת טיוב להרחקת המזהם האורגני  אספקה, התקנה והרצה ,לתכנון 002/2021

 בע"מ רעננה שבאחריות מי    23ומי באר  13ממי באר ( 3NOוחנקות )  )ETDB די ברומיד )

חברה מי שתייה ל ואספקתלמערכת הטיוב ותחזוקה שירותי הפעלה ומתן "(, החברה)להלן: "

 מכרז.הכמפורט במסמכי 

 טיפול בתקלותומעקב אחר פעולת המתקן לשם קבלת הודעות  המציע מפעיל מוקד שירות .2

 24/7זמין יהיה המוקד ואבטחה של אספקת מים רצופה וסדירה באיכות הנדרשת בתקנות. 

 בכל השנה. 

תפעול המתקן, להכולל טכנאים ואנשי תחזוקה  למציע מחלקת שירות וצוות עובדים .3

 בתקלות.שוטף וטיפול תחזוקתו 

הריני לאשר כי נותני השרות הינם עובדי החברה והם מורשים על ידה לבצע עבודות דומות  .4

 לעבודות נשוא מכרז זה.

מערכות להרחקת מזהמים אורגנים ממי שתייה ל בבעלות המציע מערך שירות והתקנה .5

 .והרחקת חנקות בטכנולוגיה של אוסמוזה הפוכה פעיל בטכנולוגיית פחם

 .חילוף המציע מחזיק מלאי חלקי .6

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

______________     _______________ 

 המצהיר/התאריך                                                                             חתימת 

 

 אישור עו"ד 
 

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ 

התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה 

____________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 
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א יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות וכי אם ל

 תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

   _________________ 

 עו"ד )חתימה +חותמת(                                                                               
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 למכרז 5ג'נספח 
 
 

  להרחקת מזהם אורגני הטכנולוגיה המוצעת נתונים על פירוט  .1
 

המזהם הרחקת ל המוצעת  מערכתה( של P&IDעל המציע לצרף תרשים תהליך )
 6האורגני

 

ערך  פרמטר  תאור מס'

מינימאלי/

מקסימאלי 

 נדרש

 הערות ערך/כמות

     סוג הטכנולוגיה  .1

הספק יצטרך לספק מסמך שהצביעה   3 יח' מיכליםמספר  .2
הפנימית של המכלים הינה בחומרים 

 5452העמודים בת"י 

מידות מיכל )גובה  .3
 וקוטר( 

 נדרש לציין את קוטר המיכל ,גובהו ונפחו.   מ'

 נדרש לציין את כמות המיכלים

צריכת אנרגיה  .4

הכוללת  
 1( המקסימלית)

KW    

   98 % יחס השבה כללי .5

 עבודהלחץ  .6
מקסימאלי מותר 

 במיכלים 

הספק יצטרך לספק תעודת בדיקה של   6 בר
 המיכל לפני התקנה בשטח.

   230 מק"ש מתקן הפחםספיקת  .7

 סוג הפחם הפעיל  .8

 ושם היצרן 

 יש לצרף תעודות ומפרט טכני של היצרן   

כמות הפחם הפעיל  .9
 המסופקת

 פחם פעיל חדש מסוג קוקוס   ק"ג 

כמות הבזלת  .10
 המסופקת

 יש לציין את מקור הבזלת   ק"ג

                                                           
 המערכת המוצעת צריכה להכיל את כל מרכיבי המערכת כמפורט במפרט הטכני. 6
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הפחם אורך חיי  .11
 8 7הפעיל

מינימום  חודשים
12 

יצרן בהתבסס  על  נתוני  בות יהתחי 
)כמות מים מטופלים וריכוז  ים/הקידוח
 מזהם(

12. D.I  של הפחם
 המסופק )מינימאלי(

 האספקה יש לצרף דוח מעבדה  עם  900 

 .900בכל מצב לא יפחת  מ  IDמובהר כי 

כמות המים שניתן  .13
להעביר בפחם הפעיל 

על בסיס נתוני 

הזיהום המצורפים 
 3,4למסמכי המכרז

 שהרחקת)בתנאי 
 על תעלה לא המזהם

 מהערכים 30%
 (בתקנות המוגדרים

 מקסימום מ"ק

2,500,000 

 

התחייבות יצרן בהתבסס  על  נתוני  
וריכוז הקידוח )כמות מים מטופלים 

 מזהם המפורסם עם מסמכי המכרז (

 

 תמהירות קווי .14
מקסימאלית של 

 הנוזל בעמודה 

    מ/ש

    (BV/h) יחס זרימה סגולי  .15

מפל הלחץ   .16
המקסימאלי על  כל 

 עמודה 

    מ'

מספר משאבות  .17
 אספקה לרשת  וסוג

 יש לציין שם יצרן ,סוג , ספיקה ולחץ  2 

מינימאלי לחץ  . 18
  9לאספקה לרשת

   25 מ'

יש לציין את נתוני משאבת הסחרור או   2 יח' משאבות סחרור  .19
 שימוש במשאבות ההזנה על פי הצורך

 כולל נתוני יצרן וסוג המשאבה.

20 

. 

אישור מכון התקנים 
 לפחם המסופק

יש לצרף את אישור המנה ע"י משרד    
 הבריאות/מכון התקנים

 

                                                           
 אורך חיי פחם פעיל בהתבסס על נתוני הרכב המים בבאר 7
 מהנדרש בתקנות. 30%ההצהרה מתייחסת לתקופה שבה ערכי המזהם במים המטופלים לא יעלו  8
 אספקת המים לחץ ביציאה ממערכת הטיוב והתחברות לרשת 9
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על כל מתקן הפחם  ( של מקסימליתבמפורש את צריכת האנרגיה הכוללת )יש לציין    (1)
 כולל מערכות עזר הנדרשת לחיטוי המים. ומערכותי
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 5ג' נספח 
 פירוט הנתונים של  הטכנולוגיה המוצעת להרחקת חנקות   .2

 
 10( של מערכת הרחקת החנקותP&IDעל המציע לצרף תרשים תהליך )

ערך  פרמטר  תיאור מס'

 מאלי/ימינ

מקסימאלי 

 נדרש

 הערות כמות

     סוג הטכנולוגיה  .1

    יח' מספר הממברנות .2

    יח' סוג הממברנות .3

    יח' מספר מודולים .4

    מ' אורך המודול .5

   2מינ'  יח' מספר הדרגות   .6

צריכת אנרגיה  .7

הכוללת  
 1)המקסימלית( 

KW    

צריכת אנרגיה  .8
  2סגולית

 

3KW/m 0.65   

   90 % יחס השבה כללי .9

יחס השבה של מתקן  .10
 ROה

% 80   

ריכוז חנקה מקסימלי   .11
במים המטופלים  

 (97%)בזמינות של 

   55 מג"ל

   40 בר לחץ עבודה .12

ספיקת מערכת  .13
 הרחקת החנקות

   230 מק"ש

   5 שנים אורך חיי ממברנה .14

                                                           
 המערכת המוצעת צריכה להכיל את כל מרכיבי המערכת כמפורט במפרט הטכני. 10
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מספר משאבות לחץ  .15
 וסוג

נדרש שם יצרן   2 
 המשאבה ודגם 

מספר משאבות  .17
 אספקה לרשת  וסוג

יש לציין שם   2 
יצרן ,סוג , 

 ספיקה ולחץ

יש לציין את סוג     מערכת סינון מוקדם .18
המסנן שם היצרן 

 דגםו

יש לציין במפורש את צריכת האנרגיה הכוללת )מכסימאלית( של מערכת הטיוב   (1)
 עזר הנדרשת לחיטוי המים. על כל מערכותיה כולל מערכות

 אנרגיה סגולית יש לחשב על פי כמות המים המסופקים. (2)
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 ד' למכרזנספח 
 

 002/2021 'מספומבי  למכרז שהוגשה הצעה לקיום ערבות נוסח
 

 
 לכבוד

 מי רעננה בע"מ

 

 ג.א.נ.,

 

 הנדון:  כתב ערבות מס' ____________

 

על פי בקשת __________________ ח.פ./ת.ז. _______________ )להלן:  .1

בנושא ____________________________, הננו  002/2021"החייב"( בקשר עם מכרז מס' 

 ₪  125,000 -ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם עד לסך כולל השווה ל

 .שקלים חדשים( בלבד  אלף מאה עשרים וחמישה)במילים: 

 

)עשרה( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם  10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .2

הראשונה בכתב וזאת ללא כל תנאי, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 

לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתכם 

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת החייב.

 

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

 

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר  2.2.22 ערבותנו זו תישאר בתוקפה עד לתאריך  .4

 לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. 

 לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 

 

 נו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ערבות .5

 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ______________________. .6

שכתובתו:  

.____________________________________________________ 

דרישה שתגיע לסניפנו באמצעות הפקסימיליה, לא תחשב כדרישה על פי תנאי 

 ו, ולא תענה.ערבותנו ז

 

 בכבוד   רב,         

 

 בנק ______________
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 סניף _____________
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 נספח ה' למכרז
 

 002/2021מכרז  פומבי מס' 
 

תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 
 1987 - ובהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 -התשנ"א 

 
________ מרח' ____ מס' ת.ז. ___________אני הח"מ ___________

________________________ 
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
  

 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הם כאמור לעיל. .1

 

____________ מס' חברה _____________  מגיש תצהיר בשמי / בשם חברת אני .2
 בע"מ. מי רעננהעם   002/2021ו שמספרפומבי מכרז   ___________ לצורך______

 

לא הוצאו כנגדי / כנגד החברה האמורה או כנגד כל בעל זיקה אלי / אל החברה האמורה פסק/י  .3
לפי חוק  2002באוקטובר  31דין חלוט/ים, המרשיע/ים ביותר משתי עבירות, שנעברו לאחר יום 

ו/או לפי חוק  1991 -עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 בע"מ.  מי רעננה, עד למועד ההתקשרות עם 1987-ימום, התשמ"זשכר מינ
  -לחלופין 

אני / החברה האמורה וכל בעל זיקה אלי / אל החברה האמורה הורשענו בפסק/י דין חלוט/ים 
לפי חוק עובדים זרים )איסור  2002באוקטובר  31ביותר משתי עבירות, שנעברו לאחר יום 

ו/או בעבירה לפי חוק שכר  1991 -וגנים(, התשנ"א העסקה שלא כדין והבטחת תנאים ה
; אולם, ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה האחרונה שלפני מועד 1987-מינימום, התשמ"ז

 ההתקשרות.
 

     בתצהיר זה: .4
הוא חבר בני  קבלן( אם 2; )קבלן( חבר בני אדם שנשלט על ידי 1כל אחד מאלה: ) -"בעל זיקה" 

השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי אדם, אחד מאלה: )א( בעל 
, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים קבלןהעניין, דומה במהותו להרכב כאמור של 

( 3; )שירותעל תשלום שכר ה קבלן; )ג( מי שאחראי מטעם קבלןבמהותם לתחומי פעילותו של 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  -הותית הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מ קבלןאם 

 . קבלןמהותית בידי מי ששולט ב
 .1981 -כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"שליטה" 

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

המועד בו הוגשה  -במכרז; בהליך המועד האחרון להגשת הצעות-במכרז -"מועד ההתקשרות" 
 ההצעה להליך.

  
 . זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת .5

 
                                    

    
 חתימת המצהיר  תאריך

                                                  
 אימות חתימה

 

עו"ד ___________, במשרדי הופיע בפני   הנני מאשר בזה כי ביום ________

ב_______________, מר/גב' ___________, המוכר/ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהות 

_________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו.
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 חתימה           חותמת
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 נספח ו' למכרז
 

  002/2021ואי תיאום מכרז מס' חוק התחרות הכלכליתתצהיר בדבר שמירה על 
 

 אני הח"מ ______________ מספר ת"ז ______________, מצהיר בכתב כדלקמן:  
 

 שמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל. .1

 

"( במכרז המציע____________ )שם התאגיד( )להלן: "אני מגיש תצהיר זה בשם חברת  .2
בע"מ, ל ______________________ )נושא ההתקשרות(, מספר מכרז  מי רעננהשל 

 "(.המכרז)להלן: " 002/2021
 

 אני מוסמך לחתום על הצהרה זו בשם התאגיד ומנהליו.  .3
 

,  התחרות הכלכליתחוק המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא פעלו בניגוד להוראות  .4
בקשר להצעתם במכרז, ובכלל  "(,התחרות הכלכליתדיני )להלן ולעיל: " 1988-התשמ"ח

 זה )אך לא רק(:

  המחירים ו/או הכמויות וכן כל מרכיב נוסף אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי
המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם 

 יע אחר במכרז זה או עם מציע פוטנציאלי אחר במכרז זה )למעט מציע במשותף( מצ

  המחירים ו/או הכמויות ו/או כל פרט אחר המופיעים בהצעה זו לא הובאו באופן
כלשהו לידיעת  כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה, או בפני כל אדם או 

 זה )למעט מציע במשותף(.תאגיד אשר יש לו פוטנציאל להציע הצעות במכרז 

  המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום הצעות ו/או מחירים
ו/או כמויות ו/או כל פרט אחר בהצעות המוגשות במכרז זה, בין בנוגע להצעתם ובין 
בנוגע להצעה המוגשת על ידי מציע אחר במכרז זה, ו/או בחלוקת שוק בקשר עם מכרז 

במסגרת מכרז זה, ו/או לא ניסו הנוגד את דיני התחרות הכלכלית באופן  זה, ולא פעלו
 לבצע אחד מאלו.

  המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא השפיעו ולא ניסו להשפיע על הצעה של מציע
אחר, או של מציע פוטנציאלי אחר, במכרז זה, ובכלל זה לא ניסו ו/או לא גרמו למציע 

 ר שלא להגיש הצעה במכרז זה.  אחר או למציע פוטנציאלי אח

  הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא
 עם מציע או עם מציע פוטנציאלי במכרז זה )למעט מציע במשותף(.

 
 במקום המתאים: vיש לסמן  .5

 
] [ המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא נמצאים במועד חתימת תצהיר זה 

 בחשד לתיאום מכרז; התחרותתחת חקירה של רשות 
 

 אם כן, אנא פרט:
______________________________________________________________

___________ 
 

ובדיו לא הורשעו בארבע השנים האחרונות ] [ המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או ע
, לרבות עבירות של תאומי מכרזים ולא תלוי ועומד התחרות הכלכליתבעבירות על דיני 

 כנגדם הליך פלילי בעבירות אלו;
אם כן, אנא פרט: 

__________________________________________________________ 
 

            ___________         _____________          ___________   
____________ 

   מספר ת"ז              שם                             תאריך                 
 חתימה+ חותמת
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 אימות חתימה
 

הופיע בפני עו"ד ___________ , במשרדי   הנני מאשר בזה כי ביום ___________ 
 ב_______________, 

_____________, המוכר/ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהות ______________, מר/גב' 
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו.
                   ______________                                        ____________ 

 החתימ                                                                                               חותמת    
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 למכרז 1נספח ז'
 

 "גורמים מתווכים"-תיווך" להצהרה והתחייבות על אי תשלום "דמי 
 

 ___ ______ מס' ת.ז. ___________________________אני/ו הח"מ ___
 
 

מצהיר/ים ומתחייבים בזה בכתב ____  ____________________מורשה/י החתימה במציע 
 כדלקמן:

 

המציע לא נתן ו/או לא הציע ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף  .1
ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על החלטה ו/או מעשה ו/או 

בע"מ   מי רעננהבע"מ ו/או עובד   מי רעננהבבע"מ או של נושא משרה   מי רעננהמחדל של 
 ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר למכרז ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.

המציע מתחייב לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או  .2
כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על החלטה ו/או מעשה 

בע"מ   מי רעננהבע"מ ו/או עובד   מי רעננהבבע"מ או של נושא משרה  מי רעננהו/או מחדל של 
 מה ו/או כל גורם אחר, בקשר למכרז ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.ו/או מי מטע

בע"מ  מי רעננההמציע לא שידל ו/או לא שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה  .3
בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי   מי רעננהו/או עובד 

 הזמנה הנובעים ממנו.הקשור למכרז ו/או כל הסכם/

מי בהמציע מתחייב לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה  .4
בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל   מי רעננהבע"מ ו/או עובד   רעננה

 מידע חסוי/סודי הקשור למכרז ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.

  מי רעננהבהמציע לא שידל ו/או  לא שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה  .5
בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים   מי רעננהבע"מ ו/או עובד 

 בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.

י במנושא משרה המציע מתחייב לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם  .6
בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע   מי רעננהבע"מ ו/או עובד   רעננה

 מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.

  מי רעננהלעיל במסגרת הליכי התקשרות של  5-ו 3, 1המציע לא פעל בניגוד לאמור בסעיפים  .7
 בע"מ ו/או כל הסכם/הזמנה שנובעים מהם.

למציע שאם יתעורר חשד סביר כי המציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיפים  ידוע .8
בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו   מי רעננהלעיל, 

בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף 
א לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן "( ו/או להליך ההתקשרותזה: "

שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם/ההזמנה הנובעים 
מהליך ההתקשרות ו/או כל הסכם תקף עם המציע, וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשות 

של הפרת הסכם( החברה מכח מסמכי ההתקשרות, ההסכם, חוק החוזים )תרופות ב
 או מכח כל דין". 1970-התשל"א

המציע מתחייב להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי  .9
בע"מ ו/או הסכם/הזמנה   מי רעננהמטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות של 

 הנובעים ממנו.

 
 

        

מורשה/י חתימת   שם המציע  תאריך

 מציעהחתימה ב

 חותמת המציע  
 )במקרה של תאגיד(
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 למכרז 2נספח ז'

 
 תצהיר בעניין חקירה פלילית או הליכים פליליים

 
 

______________, מצהיר בכתב ______ מספר ת"ז __________אני הח"מ ____________
 כדלקמן:  

 
 שמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל. .1

 

_ )שם התאגיד( )להלן: ________________מגיש תצהיר זה בשם חברת ______אני  .2
 "( במכרז המציע"

 
________ )נושא ההתקשרות(, מספר __________בע"מ, ל ________  מי רעננהשל 

 "(.המכרז)להלן: "  002/2021מכרז  
 

 אני מוסמך לחתום על הצהרה זו בשם התאגיד ומנהליו.  .3
 

נכון למועד הגשת ההצעות לא מתנהלים נגד המציע, לרבות מי מבעלי מניותיו או מנהליו,  .4
חקירה פלילית או הליכים פליליים בעבירות של שוחד, מרמה, קבלת דבר במרמה וכיוצא 

 בזה. 

 

עם צד ג',  או חלקו הסכם התקשרות לביצוע השירות נשוא המכרז אין ולא יהיהמציע ל .5
ותיו, מנהליו או חברות קשורות, אשר כנגדו מתנהלת חקירה פלילית ולרבות מי מבעלי מני

 .או הליכים פליליים כאמור

 
של המציע מתנהלת חקירה ו/או מנהליו מי מבעלי מניותיו המציע ו/או שנגד  ידהבמ*

 המציע על  כאמור, 

לים "למעט כמפורט במסמך המצ"ב ילעיל את המ 5-ו 4להוסיף בכתב יד בסוף סעיפים 
 ובצרופותיו". 

 ו/או;

 לפרט במסמך נפרד ובצרופותיו את פרטי החקירה.

 

 

 
 

            ___________         _____________          ___________   
____________ 

   מספר ת"ז              שם                         תאריך                   
 חתימה+ חותמת
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 אימות חתימה

הופיע בפני עו"ד ___________ , במשרדי   הנני מאשר בזה כי ביום ___________ 

 ב_______________, 

מר/גב' _____________, המוכר/ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהות ______________, 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו. אם לא

 

                                                                                              
_______________                                                                                     _________________ 

 חתימה                                                                            חותמת         

 


