
 

 

 חתימת המציע:_____________________

 
להפעלת מערך הפיקוח לאכיפת חוקי  1202/2  מכרז מס' - 3מסמך הבהרות מס' 

 העזר של המועצה האזורית גן רוה

 

( 4)א()7 –( 3)א()7לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  –לתשומת לב המציעים 
 נספח ע"ג המקצועי על המציעים לפרט אודות ניסיונם –ולצורך ניקוד איכות ההצעה 

בהתאם להנחיות כמפורט  למעטפה א'ולצרפו  המצורף למסמך הבהרות זה א'
 במסמך ב' למסמכי המכרז.  11בסעיף 

 . במסמך ג' למסמכי המכרז 02- 11אין צורך למלא את סעיפים ** יובהר כי 
 
 

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאו בחשבון בהגשת מסמך זה מהווה  .1
 הצעתו.

האמור במסמך הבהרות ותשובות זה, גובר על האמור במסמכים במקרה של סתירה / אי התאמה,  .0

 המקוריים שבחוברת המכרז.

 על המציעים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום בחותמת וחתימה כדין של המציע. .3

בשני עותקים(, בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע, יש להגיש את ההצעה ) .4

, ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים במועצה, בימים 0/0201מכרז מס' –במעטפה סגורה, עליה מצוין 

 ים(.י)בצהר 2:00/בשעה  10/12/00_לא יאוחר מיום 10:22-21:22ה בשעות -א

 

 

 בברכה,

 המועצה האזורית גן רוה



 

 

 חתימת המציע:_____________________

  נספח א'

 )יש לצרף למעטפה א'(

 טופס להוכחת ניסיון המציע ולצורך ניקוד איכות ההצעה

( ולצורך 3)א()7לצורך הוכחת עמידתי בתנאי הסף  להלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לניסיון הנדרש .1
 ניקוד האיכות:

 :       משנת _____ עד שנת _______]נא להשלים[ .א

 שם הרשות המזמינה: ................................................................................. (1

 .............................................כתובת הרשות המזמינה: ............................... (0

 טלפון הרשות המזמינה: ............................................................................. (3

 ....מס' דוחות שהונפקו ע"י פקחי הרשות בשנה:............................................. (4

 .........המציע באותה שנה: ...........................................מס' דוחות שנגבו ע"י  (5

 ...................מס' העובדים שהועסקו ע"י החברה........................................... (6

 .............משך זמן ההתקשרות: ................................................................... (7

 ..................ההיקף הכספי של ההתקשרות: ................................................. (1

 ככל שצורפה המלצה מטעם הרשות, יפרט המציע גם את הפרטים הבאים: (9

 שם הממליץ:................................................................................... .1

 דו ברשות : .............................................................................תפקי .0

 טלפון ליצירת קשר:........................................................................  .3

 :       משנת _____ עד שנת _______]נא להשלים[ .ב

 ....................................................................שם הרשות המזמינה: ............. (1

 כתובת הרשות המזמינה: ............................................................................ (0

 .........טלפון הרשות המזמינה: .................................................................... (3

 ....מס' דוחות שהונפקו ע"י פקחי הרשות בשנה:............................................. (4

 .........מס' דוחות שנגבו ע"י המציע באותה שנה: ........................................... (5

 .......................מס' העובדים שהועסקו ע"י החברה....................................... (6

 .............משך זמן ההתקשרות: ................................................................... (7

 ..................ההיקף הכספי של ההתקשרות: ................................................. (1

 גם את הפרטים הבאים:ככל שצורפה המלצה מטעם הרשות, יפרט המציע  (9

 שם הממליץ:................................................................................... .4

 תפקידו ברשות : ............................................................................. .5

 ........................................ טלפון ליצירת קשר:................................ .6
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 חתימת המציע:_____________________

 :       משנת _____ עד שנת _______]נא להשלים[ .ג

 שם הרשות המזמינה: .................................................................................  (1

 .............................כתובת הרשות המזמינה: ............................................... (0

 טלפון הרשות המזמינה: ............................................................................. (3

 ....מס' דוחות שהונפקו ע"י פקחי הרשות בשנה:............................................. (4

 ..................................................מס' דוחות שנגבו ע"י המציע באותה שנה: .. (5

 ...................מס' העובדים שהועסקו ע"י החברה........................................... (6

 .............משך זמן ההתקשרות: ................................................................... (7

 ..................ההתקשרות: ................................................. ההיקף הכספי של (1

 ככל שצורפה המלצה מטעם הרשות, יפרט המציע גם את הפרטים הבאים: (9

 שם הממליץ:................................................................................... .א

 .............................................................................תפקידו ברשות :  .ב

 טלפון ליצירת קשר:........................................................................  .ג

 :       משנת _____ עד שנת _______]נא להשלים[ .ד

 .........................................................שם הרשות המזמינה: ........................ (1

 כתובת הרשות המזמינה: ............................................................................ (0

 טלפון הרשות המזמינה: ............................................................................. (3

 ....ס' דוחות שהונפקו ע"י פקחי הרשות בשנה:.............................................מ (4

 .........מס' דוחות שנגבו ע"י המציע באותה שנה: ........................................... (5

 ...................מס' העובדים שהועסקו ע"י החברה........................................... (6

 .............משך זמן ההתקשרות: ................................................................... (7

 ..................ההיקף הכספי של ההתקשרות: ................................................. (1

 הפרטים הבאים: ככל שצורפה המלצה מטעם הרשות, יפרט המציע גם את (9

 שם הממליץ:................................................................................... .א

 תפקידו ברשות : ............................................................................. .ב

 ................................... טלפון ליצירת קשר:..................................... .ג

 לעיל. 1/מצ"ב  אישורים על ההתקשרות ומשכה, וכן והמלצות מטעם הרשויות המפורטות בסעיף  .0

שנושאה פיסקלי )כגון אי כמו כן, הריני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה  .3
רשמיות וכד'( זולת אם חלפה תקופת העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות 
 ;1911-ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א

 היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים. -היה המעוניין להשתתף במכרז תאגיד  *

 

 .……………………………………………………………… שם המציע:

 ……………………………… תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:

 .………….…………/..…………………… ת.ז. / ח.פ:
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 חתימת המציע:_____________________

 ..………….…………………………………………………………  כתובת:

 ..…….……………………  טלפון: 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: 

 ..................................................-  ................................................. 

 ..................................................-  ................................................. 

 חתימות המציע  )ראה פרוט הדרישות לחתימות במסמך תנאי המכרז(:

.............. .................................    .............................  ............................. .................. 

 
 אישור חתימה:

 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו'(
 

 אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:
 

 ה"ה __________ת.ז. ____________
 

 ה"ה __________ת.ז. ____________
 

 אלה מוסמכים לחתום בשם המציע: ________________ ולחייב אותו, וכי חתמו על מסמך זה בפני.וכי 
 

 _______________   ________________ 
 , עו"ד             תאריך           

 

 

 
 


