 12בפברואר 2020
לכבוד:
_______
הנדון :מכרז פומבי מס'  07/2019לאספקה והנחת צנרת מים וצנרת ביוב בשיטת הקידוח האינטגרלי
( )HDDבאזור המחנות ברמת השרון  -מסמך הבהרות מס' 1
.1

בעקבות פניות שהתקבלו במשרדי שרונים – תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן" :החברה") מתכבדת
החברה להבהיר כדלקמן :
המונח "ציוד בבעלותו" המופיע בסעיף  2.2לתנאי ההסכם משמעותו כי הציוד הנו בבעלות המציע או
מושכר לו מאת צד שלישי לרבות חברת ליסינג ובלבד שהציוד מופעל על ידי עובדי המציע ולא על ידי
קבלני משנה או צדדים שלישיים.
לצורך הוכחת האמור יצרף המציע להצעתו את נספח א' המצורף למסמך הבהרות זה כחלק בלתי
נפרד מהצעתו למכרז.

.2

יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

.3

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.4

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי
המכרז .כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו
לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה
במפורש.
בכבוד רב ,אילנה ניצן ,מנכ"לית
שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע
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נספח א'
תצהיר בדבר הבעלות על הציוד והתחייבות לאספקת ציוד בבעלות המציע
והפעלתו באמצעות עובדים מטעמו
אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה בחברת _____________ (שם
המציע) מצהיר בזאת כי:
.1
.2

.3

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע.
אני מצהיר כי הניסיון אשר מוצג על ידי המציע לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף  2.2בוצע על
ידי המציע בעצמו ובאמצעות ציוד שהנו בבעלות המציע או מושכר לו מאת צד שלישי לרבות חברת
ליסינג .כמו כן אני מצהיר כי הציוד הופעל על ידי עובדי המציע ולא על ידי קבלני משנה או צדדים
שלישיים.
אני מתחייב כי באם המציע יוכרז כזוכה במכרז הוא יבצע את העבודות באמצעות ציוד שהנו
בבעלותו או מושכר לו מאת צד שלישי לרבות חברת ליסינג ,והציוד יופעל על ידי עובדי המציע ולא
על ידי קבלני משנה או צדדים שלישיים.
תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________

שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________
אישור עו"ד

אני הח"מ ,עו"ד _________________ שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר ______
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 תצהיר זה לאחר
שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם.

_______________
שם עורך הדין

___________
מס' רישיון

___________
חתימה

