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 2019מרץ  –הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים  -השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ הבאר 

 

25.3.2019 

 הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים 

 כללי .1

מציעים בזאת  "( מזמינההתאגידהבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ )להלן: " (א)

העונים על תנאי הסף שלהלן במצטבר להגיש מועמדות להיכלל במאגר מתכננים 

  -ויועצים של התאגיד עבור התחומים הבאים:

מתכננים לעבודות תשתית  (1)

 מים וביוב.

מאגרי מתכננים להקמת  (2)
 .מים

תחנות מתכננים להקמת  (3)
 .ביוב

 . מט"שמתכננים להקמת  (4)

מפקחים על ביצוע עבודות  (5)
 תשתית מים וביוב.

מאגרי מפקחים על הקמת  (6)
 .מים

תחנות  מפקחים על הקמת (7)
 .ביוב

 .מט"ש מפקחים על הקמת (8)

 .בדיקות קרקעיועצים ל (9)

 .יועצי נוף (10)

 .יועצי קונסטרוקציה (11)

 יועצי מדי מים קר"מ. (12)

 אדריכלי בניין. (13)

 אדריכלי נוף. (14)

 מעצבי פנים. (15)

 יועצים הידרולוגיים. (16)

תהליך טיפול יועצי  (17)
 בשפכים.

 יועצי איכות שפכים. (18)

 יועצי איכות מים. (19)

 יועצי מיגון. (20)

 יועצי בטיחות. (21)

 יועצי נגישות. (22)

 יועצי אקוסטיקה. (23)

יועצים לכתיבת נהלי  (24)
 עבודה.

 יועצי תקשורת. (25)

 מודדים. (26)

 שמאים. (27)

 יועצי איכות סביבה. (28)

 מנהלי פרויקטים. (29)

 יועצי מחשוב. (30)

 יועצים בנושא דמי הקמה. (31)

 יועצי שכר. (32)

 חירום.יועצי  (33)

 יועצי ביטוח. (34)

יועצי בקרת כרטיסי  (35)
 אשראי.

 יועצי אנרגיה. (36)

 יועצי פחת מים. (37)

עורכי דין לביצוע אכיפה  (38)
 .משפטית

 

 "(המאגר)להלן: "

ההזמנה דנא אינה מהווה כל התחייבות למתן שירותים ו/או ביצוע עבודות עבור  (ב)

התאגיד, אלא הינה הזמנה למציעים להיכלל במאגר שמתוכו ייבחר מציע, בהתאם 

 לצרכי התאגיד, מעת לעת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. 
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ים על ההזמנה דנא התאגיד אינו מתחייב להזמין שירותים ו/או עבודות מהמציעים העונ (ג)

 ו/או מהמציעים שיכללו במאגר ואף אינו מתחייב להתקשר עם מי מהם. 

 

מתחומי המאגר, בתנאי שהוא עומד בתנאי  לאחד או יותרמציע רשאי להגיש מועמדות  (ד)

 הסף הרלוונטיים לאותו תחום, ככל שיש כאלה. 

הוראות נוספות התאגיד שומר על זכותו לקבוע תנאים מוקדמים ו/או אמות מידה ו/או  (ה)

 לצורך התקשרות מסוימת, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי.

  תנאי סף .2

 המציע הינו יחיד או גוף משפטי רשום כדין.  (א)

בעל תעודת השכלה ו/או הכשרה ממוסד אקדמי מוכר או המציע או המועמד מטעמו  (ב)

 בתחום הרלוונטי המבוקש.  ממוסד מוכר

פנקס האדריכלים והמהנדסים, או בעל תעודת רישום בהמציע או המועמד מטעמו  (ג)

 , ככל שקיים בתחום הרלוונטי. המרשם הרלוונטי

בתחום מוסמך,  מודד /הנדסאי בעל רישיון מהנדס/המציע או המועמד מטעמו  (ד)

 , אם וככל שדרוש על פי חוק קיומו של רישיון זה.הרלבנטי

בתחום  שנים לפחות 3בעל ניסיון מקצועי מוכח של המציע או המועמד מטעמו  (ה)

)תאגידי מים וביוב ו/או רשות מקומית ו/או חברות  גופים 3הרלוונטי בלפחות 

 ממשלתיות/ציבוריות(. 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .3

 . נספח א'טופס הגשת מועמדות, על גבי  (א)

 . 1975 –מס ערך מוסף, תשל"ו  חוק לפיתעודת עוסק מורשה  (ב)

 לחוק בהתאםח הכנסות לרשויות המס על דיוו ואישוראישור על ניהול פנקסים כחוק  (ג)

 .1976 -"ו תשל, ציבוריים גופים עסקאות

, על גבי 1976 –תצהיר מטעם המציע בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  (ד)

 נספח ב'.

 קיום חשבון בנק המתנהל על שם המציע. אישור על  (ה)

)ד( לעיל, יש לצרף להצעה 2 –)ב( 2להוכחת עמידה בתנאי הסף, הקבועים בסעיפים  (ו)

 העתק תעודה/רישיון בתוקף.  

)ד( לעיל, תוגש תעודה של 2 –)ב( 2ככל שלשם עמידה בתנאי הסף, הקבועים בסעיפים 

עובד מטעם המציע, יש לצרף גם אישור רו"ח/עו"ד, המאשר כי העובד עובד אצל המציע, 

 .להיכלל במאגר לפני מועד פרסום הזמנת התאגידחודשים,  6משך לפחות ב
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רשימת ממליצים הכוללת את: שם הגוף הממליץ, שנת ביצוע הפרויקט אצל הממליץ,  (ז)

 שם איש הקשר אצל הממליץ, תפקידו ומס' טלפון.

 

 מסמך קורות חיים של המציע ושל המועמד מטעם המציע.  (ח)

)ה( לעיל, על 2אישורים המעידים על ניסיון המציע או המועמד מטעמו, כנדרש בסעיף  (ט)

  נספח ג'.גבי 

 אישורים/ אסמכתאות/ המלצות להוכחת ניסיון המציע או המועמד מטעמו.  (י)

 התחייבות המציע וקריטריונים נוספים להערכת המציע .4

צהיר ומתחייב כי אין מניעה חוקית כלשהי להעסקתו וכי בכל עת הוא יחזיק המציע מ (א)

 בכל האישורים הנדרשים על פי דין לתחום תפקידו או אחריותו המקצועית.

המציע מתחייב ומצהיר כי ייבצע את העבודות בהתאם לכל הנורמות המקובלות,  (ב)

 להוראות הדין התקפות ולהנחיות התאגיד.

 פסיק את עבודתו עד השלמת הפרויקט בו הוא עוסק.המציע מתחייב שלא לה (ג)

באחריות המציע לעדכן את התאגיד בדבר שינוי פרטים רלוונטיים לרישומם במאגר,  (ד)

ובכלל זה: שינוי בעמידתו בתנאי הסף )גם אם מדובר בשינוי זמני(, שינוי בהעסקת או 

 )גם אם מדובר בשינוי זמני(. עובד מטעם המציעהחלפת ה

שאי להמחות ו/או להעביר ו/או למשכן ו/או לשעבד את זכויותיו או את המציע אינו ר (ה)

 חובותיו לפי ההזמנה דנא, כולן או מקצתן.

מציע שיירשם במאגר אינו רשאי להעביר את רישומו במאגר ו/או את הזמנתו לבצע  (ו)

פרויקט כולו או חלקו, במישרין או בעקיפין, לאחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של 

 התאגיד.

 אופן הגשת ההצעה .5

 לא תותר הגשת הצעה משותפת. (א)

על כל המסמכים המוגשים במסגרת ההצעה להיות חתומים בחתימה וחותמת )ככל  (ב)

 שהמציע תאגיד( בכל עמוד.

 החתימה על ההצעה תהיה באופן הבא: (ג)

 היה המשתתף יחיד, יחתום הוא תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו. (1)

תפות, יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את היה המשתתף שו (2)

 השותפות, תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ויצרפ/ו חותמת השותפות.

היה המשתתף חברה רשומה יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש כדי לחייב  (3)

 את החברה תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובת החברה ויצרפו חותמת החברה.
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י לפנות למציע להשלמת מסמכים, הבהרות ופרטים נוספים וכן יהיה רשאי התאגיד רשא (ד)

 לפנות לצדדים שלישיים לשם קבלת חוות דעת על המציע. 

 

התאגיד רשאי לדחות כל הצעה שאינה שלמה, ברורה או ערוכה על פי מסמכי ההזמנה  (ה)

יקול דנא, או לבקש תיקונים להצעה פגומה, או למחול על פגמים בהצעה, והכל לפי ש

 דעתו הבלעדי של התאגיד. 

עמדים לראיון אישי לצורך התרשמות וכן לדרוש מהם פרטי ורשאי להזמין מהתאגיד  (ו)

וכל להחליט שלא לצרף למאגר מציע התאגיד יגופים בהם סיפקו שירות.  אנשי קשר אצל

חוות דעת שיתקבלו לגביו מגורמים חיצוניים  על סמך ראיון שיערך לו או על סמך

 עמו. ואו על סמך ניסיון קודם של לתאגיד

המלא  ובהתאם לשיקול דעתההזמנה דנא,  את הזכות לבטל ושומר לעצמהתאגיד  (ז)

כל תביעה  למציעים, לא תהיה ההזמנה דנאכאמור לבטל  תאגידחליט היוהסופי. אם 

 . ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג

 הגשה .6

באמצעות משלוח דוא"ל , ההזמנה, בהתאם לדרישות ותנאי הגיש הצעתוהמציע לעל  (א)

בנדון  .meitalg@habeer3.co.ilלכתובת דוא"ל בליווי ההצעה והמסמכים הנדרשים 

 ".ויועציםהזמנה להיכלל במאגר מתכננים " -שם ההזמנה שם המציע ו יצויןהדוא"ל 

 הודעה על היכללות במאגר .7

 היכללותם במאגר.-התאגיד יודיע למציעים בכתב על היכללותם או אי (א)

 ירותים או ביצוע עבודות למציעים הרשומים במאגרמתן ש .8

, ככל הניתן, באופן מחזורי ושוויוני, מעת לעת ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי, התאגיד יפנה (א)

בדרך של פנייה  ות הפרויקט הספציפי,, בהתאם למהלמציעים המופיעים במאגר

 לקבלת הצעות לביצוע עבודות רלוונטיות בתחומים הכלולים במאגר.  תחרותית

על המציעים יהא להשיב לפנייה ולהציע הצעה כספית ולענות על כל המידע שיידרש  (ב)

 בגדרי הפנייה הפרטנית. 

לאחר קבלת כל ההצעות או בהגיע המועד שהוקצב לעניין יבחן התאגיד את ההצעות  (ג)

שיתקבלו ויתקשר עם המציע המתאים ביותר, לפי שיקול דעת מקצועי ובהתאם לתנאי 

צרכי התאגיד. במידת הצורך יערוך התאגיד ראיון בעל פה הפנייה התחרותית ול

 למציעים לצורך קבלת החלטתה בעניין התקשרות מסוימת.

 התאגיד אינו מחויב לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי.  (ד)

 התאגיד יהא רשאי לחלק ביצוע של שירות מסוים בין מספר מציעים. (ה)

 

mailto:meitalg@habeer3.co.il
mailto:meitalg@habeer3.co.il
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שירותים מסוימים גם עם אנשי מקצוע התאגיד שומר על זכותו להתקשר לצורך מתן  (ו)

 אשר אינם כלולים במאגר.

בנוסח שיועבר לו  הסכם למתן שירותיםמציע אשר הצעתו תתקבל, יידרש לחתום על  (ז)

ע"י התאגיד, לרבות להמציא לתאגיד אישור על קיום ביטוח אחריות מקצועית, בשים 

 לב למהות ולהיקף השירותים הנדרש בבקשה להצעת המחיר.

 ה מהמאגרהוצא (ח)

 מציע רשאי לבקש מתאגיד להוציאו מהמאגר. (1)

התאגיד יהא רשאי להוציא מהמאגר מציע, וזאת בהודעה מוקדמת בכתב  (2)

 שתימסר למציע מראש ובכתב.

התאגיד יהיה רשאי להוציא מהמאגר מציע, בין היתר, בכל אחד מן המקרים  (3)

 -הבאים:

 חוזה או חוות , אי עמידה בתנאי הסף, הפרתם המציעעקב ניסיון שלילי ע (א)

 המציע. דעת שליליות חיצוניות שיתקבלו לגבי

א לתקנות חובת המכרזים, 6בהתקיים אחד מהמקרים המנויים בתקנה  (ב)

 . 1993-תשנ"ג

בידי התאגיד קיימות הוכחות כי המציע ו/או אדם מטעמו נתן ו/או הציע  (ג)

שוחד ו/או מענק ו/או שי ו/או זיכוי ו/או טובת הנאה כלשהי בקשר עם 

 ההזמנה דנא.

לתאגיד התברר כי הצהרה כלשהי של המציע במסגרת הזמנה דנא אינה  (ד)

נכונה או המציע גילה עובדה מהותית, אשר לדעת התאגיד היה בה כדי 

 להשפיע על היכללותו במאגר.

הוטל עיקול, אחד או יותר, על נכסי המציע, כולם או חלקם, אשר לדעת  (ה)

של המציע לבצע את העבודות התאגיד היה בו כדי להשפיע על יכולתו 

ימים  7הנדרשות מהכלולים במאגר, והעיקול לא הוסר לחלוטין בתוך 

 מיום ביצוע/ביצועם.

מונה לנכסי המציע, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע, או שמונה  (ו)

למציע מפרק זמני או קבוע, או מנהל מיוחד, מונה נאמן בהקפאת הליכים 

ממועד קביעתו. לחלופין, הוגשה ימים  14 בתוךוהמינוי כאמור לא בוטל 

 בקשה לפירוק ו/או הקפאת הליכים כנגד המציע הכלול במאגר.

 או יותר מזכויות השליטה במציע. 25%-התברר למזמין כי הועברו יותר מ (ז)
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אם נפתחה חקירה פלילית, או ננקטו הליכים פליליים כנגד המציע ו/או  (ח)

מי מעובדיו הבכירים ו/או מי שהוגש כנגד בעלי מניות ו/או מנהליו ו/או 

 מטעמו להיכלל במאגר, לפי ההזמנה דנא.

 

 שינוים בדרישות להיכללות במאגר  .9

 לתאגיד זכות לתקן את דרישות ההזמנה דנא ו/או להוסיף להן ו/או לעדכנן בכל עת.  (א)

  של התאגיד. טבאתר האינטרנעדכונים ושינויים בהתייחס למאגר יופיע  (ב)

 מאגרבהיקף ההתקשרות עם המציע הכלול  .10

 התאגיד לא חייב להתקשר עם מציע הרשום במאגר או להתקשר בהיקף כלשהו. (א)

כל מציע שיקבל הזמנת עבודה מהתאגיד, יספק לתאגיד שירותים בהיקף שתואם את  (ב)

 ההזמנה ולא יחרוג מהיקף זה, ללא אישור מראש ובכתב מטעם התאגיד.

יה עפ"י הצרכים של התאגיד, המשתנים בין פרויקט בכל מקרה, היקף הפעילות יה (ג)

 לפרויקט, ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.

על המציע לקבל הזמנת עבודה מראש, חתומה ע"י מורשי החתימה של התאגיד. ללא  (ד)

 הזמנת עבודה לא תשולם למציע כל תמורה.

 

 

 

 

 בברכה,

 זורי שעובי

 מ"מ מנכ"ל התאגיד

 תאגיד מים וביוב בע"מ –הבאר השלישית 
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 2019מרץ  –הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים  -השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ הבאר 

 

 בקשה להיכלל במאגר המציעים –טופס הגשת מועמדות  –נספח א' 

 לכבוד:

 )להלן: "התאגיד"(הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ 

 (X-מעמד משפטי )לסמן ב .א

 חברה בע"מ  שותפות רשומה  שותפות לא רשומה  אדם פרטי 

 לצרף תדפיס מהמרשם הרלוונטי, ככל שמדובר בתאגיד רשום(פרטים כלליים )יש  .ב

 שם מגיש  המועמדות .1

 

__________________________________________________________________ 

 כתובת למשלוח דואר .2

 

__________________________________________________________________ 

 טלפון .3

 

__________________________________________________________________ 

 פקס  .4

 

__________________________________________________________________ 

 מס' זיהוי )ח.פ/ מס' עוסק מורשה( .5

 

__________________________________________________________________ 

  שמות בעלי זכות החתימה / שמות השותפים + ת.ז .6

 

_________________________________________________________________ 

להיכלל יש לצרף מסמכים לאימות המפורט בנספח זה, בהתאם לתנאי הסף בהזמנה  •

 ציםבמאגר מתכננים ויוע
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 הצהרת מגיש המועמדות

אני הח"מ ______________________ מס' זיהוי ___________________ מצהיר כי  .1
)להלן:  הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועציםקראתי בעיון והבנתי את כל מסמכי ה

"( ובהתאם לכך הנני מגיש בזאת לתאגיד את בקשתי להצטרף המאגר" "( )להלן:ההזמנה"
 למאגר. 

הנני מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הפרטים הנוגעים לניהול המאגר, לרבות אופן הפנייה  .2
בו ופרטי השירות שייתכן שאדרש לבצע ואני מוותר בזאת על כל טענה או  למציעים שיכללו

 ור.הבנה כאמ דרישה המבוססת על אי ידיעה או

אם אבחר . , על נספחיהההזמנהעוד ידוע לי כי הגשת הצעתי זו כמוה כהסכמה לכל תנאי  .3
 ., כנדרש ע"י התאגיד, אחתום על חוזהלתאגידלספק שירות 

הפרטים שמסרתי על המעמד המשפטי בנספח זה מדויקים ועדכניים, כי אני אני מצהיר כי  .4
וונטי ובכלל זה בדרישות ההשכלה, הסף לצורך צירופי למאגר בתחום הרל עומד בכל תנאי

 לצורך הגשת הצעה למאגר. הניסיון והרישיונות הנדרשים

מתחייב להעביר אלי הזמנת  התאגידאינה מהווה התקשרות וכי אין  ההזמנהידוע לי כי  .5
 בהיקף כלשהו גם אם אכלל במאגר. שירות

הכלליים ולהוכחת הריני מצרף להצעתי את כל המסמכים הדרושים להוכחת תנאי הסף  .6
 הספציפיים הכלולים בהצעתי, המסומנים במסמך זה. תנאי הסף

 (: X-ב יש לסמן)נם יהתחומים הכלולים בהצעתי ה .7

 

  מתכננים לעבודות תשתית
 מים וביוב.

  מאגרי מתכננים להקמת
 .מים

  תחנות מתכננים להקמת
 .ביוב

  מט"שמתכננים להקמת . 

 חים על ביצוע עבודות מפק
 תשתית מים וביוב.

  מאגרי מפקחים על הקמת
 .מים

 תחנות  מפקחים על הקמת
 .ביוב

 מט"ש מפקחים על הקמת. 

 בדיקות קרקעיועצים ל. 

 יועצי נוף. 

 יועצי קונסטרוקציה. 

 .יועצי מדי מים קר"מ 

 .אדריכלי בניין 

 .אדריכלי נוף 

 .מעצבי פנים 

 .יועצים הידרולוגיים 

  תהליך טיפול בשפכייועצי 

 .יועצי איכות שפכים 

 .יועצי איכות מים 

 .יועצי מיגון 

 .יועצי בטיחות 

 .יועצי נגישות 

 .יועצי אקוסטיקה 

  יועצים לכתיבת נהלי
 עבודה.

 .יועצי תקשורת 

 .מודדים 

 .שמאים 

 .יועצי איכות סביבה 

 .מנהלי פרויקטים 

 .יועצי מחשוב 

 .יועצים בנושא דמי הקמה 

 .יועצי שכר 

 .יועצי חירום 

 .יועצי ביטוח 

  יועצי בקרת כרטיסי
 אשראי.

 .יועצי אנרגיה 

 .יועצי פחת מים 

  עורכי דין לביצוע אכיפה
 .משפטית
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     ____________________     ______________________ 
 חתימת המציע              תאריך    

 

 אישור

 אני הח"מ, _______ עו"ד/ רו"ח, מאשר/ת כי ביום ________ הופיע __________________,
ו/או שזיהיתיו עפ"י ת.ז ___________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את  לי אישית המוכר

הצהרתו וחתם  האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות
              עליה.    

 ________, עו"ד                         
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 1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הצהרה -נספח ב'

אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:האמת וכי אהיה 

 _______________________ )להלן:ב________________ כ משמש הנני .1

 שם המשתתף                                   תפקיד                     ("המשתתף"

 .המשתתף מטעם זה תצהיר לתת מוסמך והנני

אפריל  –להיכלל במאגר מתכננים ויועצים  הזמנה"בלמועד האחרון להגשת ההצעות  נכון .2

 *;עבירות משתי יותרלא הורשעו* ב ואו בעל זיקה* אלי משתתף, ה"(ההזמנה)להלן: " "2018

 -לחילופין

 להגשת האחרון במועד אךשתי עבירות*, מ ביותר* והורשע ואו בעל זיקה* אלי משתתףה

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. החלפ להזמנה ההצעות

חוק עסקאות גופים לב)א( 2בסעיף  םכהגדרת –"בעל זיקה"; "הורשע"; "עבירה"  *

 ;1976-ציבוריים, תשל"ו

3.  

 זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות, בהזדמנה ההצעות להגשת האחרון למועד נכון .3.1

על  חלות לא"( זכויות שוויון חוק)להלן: " 1998-"חהתשנ, מוגבלות עם לאנשים

 המשתתף; 

 

  – לחילופין  

 

 על המציע והוא מקיים אותן; חלות זכויות שוויון לחוק 9סעיף  הוראות .3.2

, נכון למועד האחרון להגשת לפחות עובדים 100מעסיק  משתתףבמידה וה .3.2.1

 משרד של הכללי למנהל יפנה כימצהיר ומתחייב  משתתףההצעות, ה

 לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים והרווחה העבודה

לשם קבלת הנחיות בקשר  –, ובמידת הצורך זכויות שוויון לחוק 9 סעיף

 ; ישומןלי

 -לחילופין

פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  כימצהיר  המשתתף .3.2.2

לחוק שוויון  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
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גם  הוא, בעניין הנחיות קיבל ואםלעיל,  3.2.1זכויות בהתאם להוראות סעיף 

 . ליישומן פעל

 

 . זכויות שוויון לחוק 9 בסעיףכהגדרתו  –"מעסיק"  * 

זה  3.2 סעיף לפי שמסר מהתצהיר העתק יעביר כי, בזאת ומתחייב מצהיר המשתתף

 ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של"ל למנכלעיל, 

 . בהזמנההאחרון להגשת ההצעות  מהמועד

 אמת. דלעילהנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי  .4

                                  _________________ 

 המצהיר חתימת                                                                                        

 חתימה  מותאי

 

.ר. ________(, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני אני הח"מ _____________, עו"ד )מ

מר/גב' ____________, ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

__________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד   
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 פירוט ניסיון המשתתף –נספח ג' 
 )ניתן לצרף אישור כאמור ע"ג דף מטעם הממליץ / המאשר

 ככל שמוגש אישור ע"ג דף אחר מטעם המאשר, חובה לכלול בו את כל הנתונים המסומנים להלן(
 

 לכבוד:

 הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ 

 

 אנו החתומים מטה _______________________________________________________, 

"(, ביצע עבור המציעלהלן: "מאשרים בזאת כי __________________________ )

 ( עבודה, כדלקמן:שם מזמין העבודה מהמציע____________________________ )

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ________________________________________מועד ביצוע העבודה: ________ .א

 האם העבודה הסתיימה: ______________________________________________ .ב

 חוו"ד על העבודה והשירותים: __________________________________________ .ג

 פרטי המאשר

 

______________ ____________  __________     ____________ 
 שם הגוף             תפקיד        טלפון          פחה שם ושם מש

 
______________     ________________ 

 חתימה וחותמת                 תאריך        
 

 אישור

 ,אני הח"מ, _______ עו"ד/ רו"ח, מאשר/ת כי ביום ________ הופיע __________________
, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את ___________עפ"י ת.ז  ו/או שזיהיתיו לי אישית המוכר

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם 
                  עליה.
 ________, עו"ד                         


