
  12.3.2019מסמך מעודכן מיום 

  

  (* מחק את המיותר) פעלהה – משנה/בעל המניותניסיון קבלן 

 חוברת המכרז)באו תאגיד אחר  , שותף עתידיבעל מניות עתידישותף, (* רלוונטי גם עבור 

או _____________  ")/ השותף בעל המניותהנני מאשר כי ___________________ (להלן: "

  :הוא מחק את המיותר),*(להלן: "קבלן משנה") או __________ (להלן: "תאגיד אחר") (

בעל ניסיון מוכח בניהול ותפעול מתקנים או מבנים הכוללים מתן שירותים מרכזיים לבעלי  . 1

מ"ר במצטבר, ומתוכם שני  30,000שטחים עיקריים ושטחי שירות בהיקף שלא יפחת מסך 

מ"ר שטחים עיקריים כל אחד, באחד מהתחומים הבאים:  10,000ים שלא יפחתו מסך פרויקט

-מעונות סטודנטים, בתי מלון, בתי חולים, בתי אבות, מבני משרדים להשכרה או לתעשיות היי

 השנים האחרונות. חמש וזאת במשך שנתיים לפחות מתוך , טק

קבלן /השותף  /אותם הפעיל/מפעיל בעל המניות להלן טבלה בה מפורטים הפרויקטים . 2

לעשות שימוש בנספח זה לשם הצגת המשנה/התאגיד האחר (* מחק את המיותר) (ניתן 

 פרויקטים נוספים).

  1פרויקט מס' 

    שם הנכס המנוהל

  דוא"ל _______________    הממליץ

  טלפון _______________

לפרט  –תיאור העבודה 

לפי: מעונות סטודנטים, 

בתי מלון, בתי חולים, בתי 

אבות, מבני משרדים 

-להשכרה או לתעשיות היי

  טק

  

    מקום הנכס

  סוף הפעלהתאריך     הפעלהתאריך תחילת 

 יםמבונה יםשטחסף ה

שטחי וים עיקרישטחים (

להם ניתנים שירות) 

  במ"רהשירותים 

  

  ________________דוא"ל     איש קשר אצל הממליץ

 



יש לצרף המלצות מידי כל אחד ממנהלי הגופים עבורם ניהל/מנהל את הנכסים  . 1

 מהפרויקטים שפורטו.

לצרף מסמכי  משנה/התאגיד האחר (* מחק את המיותר)קבלן ה/השותף /בעל המניותעל  . 2

בעל התייחסות ליכולתו המקצועית של תוך הערכה, הכוללים, בין היתר, תיאור פרופיל 

להתאים עצמו לצרכי  קבלן המשנה/התאגיד האחר (* מחק את המיותר)/השותף /המניות

 .זה העבודות הייחודיים למכרז

סכמיו קרא את המכרז על כל ה משנההנני מאשר כי קבלן הככל שמדובר בקבלן משנה:  . 3

בהתאם להוראות המכרז בכלל  ונספחיו, התקשר עם המציע ומתחייב לבצע את העבודות

 לרבות הסכם ההפעלה (* מחק אם מיותר).

: הנני מאשר כי בעל שותף/ שותף עתידי/ככל שמדובר בבעל מניות/בעל מניות עתידי . 4

לבצע  והמציע קראו את המכרז על כל הסכמיו ונספחיו, המציע מתחייב השותף/המניות

את העבודות בהתאם להוראות המכרז בכלל לרבות הסכם ההפעלה, וכי בעל המניות/בעל 

 לפחות ממניות המציע 50%הינו (או יהיה) בעל  השותף/ השותף העתידי /המניות העתידי

 (* מחק אם מיותר). מזכויות השותפות במציע /

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. . 5

  

  

________  ___________________________  _________________  

  המציעחתימת וחותמת   המציעשם מלא של החותם בשם   תאריך

  

  

* הערה: כמות הפרויקטים שצוינו הינם לפי דרישות המכרז ושיקול דעת המציע, ניתן להוסיף 

  פרויקטים בדפים נפרדים בהתאם לטבלה זו.


