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 מסמך א'

  20/31רז פומבי מס' מכ –הזמנה להציע הצעות 

 

 כללי

(, מזמינה בזאת "ןהמזמיהחברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: " .1

קטעים בעבודות לביצוע מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות 

 , בהתאם למסמכי המכרז )להלן:ים המלחבאזור , 09בכביש  ,214.2-212.1מס' 

  "(.העבודות"

 י המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך.בכל מקום במסמכ .2

מבלי לגרוע מסמכות המזמינה לדחות את המועדים הקבועים במסמכי המכרז,  .3

 להלן מתווה לוחות הזמנים המתוכנן להליכי המכרז:

 

 במכרז להשתתפות סף תנאי

עומד, במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים ה ציערשאי להשתתף במכרז זה מ .4

 :המפורטים להלן

 .ישראלב כדיןרשום ההינו תאגיד  .4.1

 בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק פי עלרשום בפנקס הקבלנים  .4.2

 .5 סוג ,299, ענף משנה 'ג, בסיווג 1090-ט"התשכ

על ידי מנהלת קבלנים מוכרים קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות רשום כ .4.3

שבמסגרת הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות 

 לעיל. 4.2 , לסיווג האמור בסעיף בית"()"סיווג כוכ לקבלנים

וזאת בכל מקרה,  ו, אשר לא יוחזרש"ח 19,999בסך דמי השתתפות שילם  .4.4

הגשת שאלות תשלום דמי השתתפות וללא יאוחר מן היום האחרון ל

העברה . דמי ההשתתפות ישולמו באמצעות לעיל 3 בסעיף כאמור  ההבהרה

 תאריך פעילות

  14:99בשעה  13.5.2913 )חובה(  קבלניםמועד סיור 

במתחם  ממלון קראון פלאז'היציאה 

  בים המלחעין בוקק 

 תשלום דמי השתתפותל אחרוןמועד 

 ולהעברת שאלות הבהרה

39.5.2913  

 14:99בשעה  9.2913..2 צעותמועד אחרון להגשת ה
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 .(31בבנק הבינלאומי הראשון ) 114סניף  ,490-352991בנקאית לחשבון מס' 

מובהר כי ניתן לעיין . "92/13עבור השתתפות במכרז "בפרטי העברה יצוין 

: המזמיןבמסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר האינטרנט של 

www.haganot.co.il בית הדפוס , רחוב המזמין, או )בתאום מראש( במשרדי

 .(, ירושלים1קומה  2בניין לב הגבעה )לובי  11

 .ISO 9001: 2008בעל הסמכה לתקן הינו  .4.5

 .להלן 18 בסעיף המציא ערבות מכרז כאמור  .4.9

 .להלן 6 בסעיף סיור קבלנים כאמור השתתף ב ...4

)אכיפת  כנדרש עפ"י כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ספריםמנהל  .4.2

והמציא אישור ניהול ספרים  10.9-והתשל", ניהול חשבונות ותשלום מס(

 ואישור ניכוי מס במקור.

 ניסיון קבלני: .4.0

 םביצועהמציע השלים  ,1.1.2992ה שתחילתה ביום התקופ במהלך .4.0.1

ו/או גישור ו/או מנהור מסוג כבישים עבודות של פרויקטים של 

ו/או מחלפים ו/או עבודות עפר )לא כולל עבודות אחזקה ו/או 

בהיקף , "("פרויקטים של תשתיותשיקום ו/או ריבוד( )להלן: 

מיליון ש"ח )מאה וחמישים  159,999,999 -מצטבר שלא יפחת מ

 .( ללא מע"מש"ח

 וביצועהמציע השלים  ,1.1.2992במהלך התקופה שתחילתה ביום  .4.0.2

לעיל,  4.9.1 כהגדרתו בסעיף אחד של תשתיות,  פרויקטשל לפחות 

ללא  ,ש"ח )שישים מיליון ש"ח( 99,999,999 -לא יפחת מש בהיקף

 מע"מ.

 הפרויקט המוצגלהסתמך על יעה למען הסר ספק מובהר, כי אין מנ

 .זה 4.9.2 גם לצורך סעיף  לעיל 4.9.1 לצורך סעיף 

 מובהר כי מקרים בהם בוצעו עבודות במסגרת חוזי ביצוע נפרדים,

חת עמידת המציעים בתנאי כ"פרויקט אחד" לצורך הוכ לא יוכרו

 .זה 4.9.2 בסעיף הסף הקבוע 

 ניסיון בביצוע עבודות בטון יצוק .4.19

 חוק פי עלרשום בפנקס הקבלנים המציע )או קבלן משנה מטעמו(  .4.19.1

ג', בסיווג , 1090-ט"התשכ בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום

  .פחותל 1 סוג ,399ענף 

המציע )או השלים  ,1.1.2992ביום  שתחילתההתקופה  במהלך .4.19.2

ביצוע של לעיל(  4.10.1 סעיף העומד בתנאי משנה מטעמו הקבלן 

http://www.haganot.co.il/
http://www.haganot.co.il/
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בהיקף של  ,עבודות בטון יצוק באתר בתחום הגישור שלושלפחות 

 . ללא מע"מ ,תש"ח )מיליון וחצי ש"ח( כל אח 1,599,999

מובהר כי מקרים בהם בוצעו עבודות במסגרת חוזי ביצוע נפרדים, 

כל אחת " לצורך הוכחת עמידת המציעים בעבודה אחתכ" לא יוכרו

 סף זה. תנאימשלוש העבודות ב

 מבטון מפעל אלמנטים טרומיים .4.11

המציע )או השלים  ,1.1.2992במהלך התקופה שתחילתה ביום  .4.11.1

ם לייצור פרויקטי שלושהשל לפחות  םביצועקבלן משנה מטעמו( 

ש"ח  5,999,999בהיקף של לכל הפחות  ,מבטוןאלמנטים טרומיים 

 .ללא מע"מ ,לכל פרויקט (חמישה מיליון ש"ח)

העומד , המציע )או קבלן משנה מטעמומחזור ההכנסות השנתי של  .4.11.2

, מפרויקטי ייצור 2990-2911שנים , ב(לעיל 4.10.1 בתנאי סעיף 

ש"ח  19,999,999הינו לכל הפחות  ,מבטון אלמנטים טרומיים

 .ללא מע"מ ,מיליון ש"ח( בכל שנה עשרה)

ו/או עבודות, ויקטים השלמת ביצוע פר: לעיל 4.9 - 4.11  לצורך סעיפים .4.12

העבודות וקבלת תעודת גמר מן המזמין הפרויקטים ו/או משמעם השלמת 

עבודות המודגמות, לרבות תעודת גמר הכפופה לתיקונים פרויקטים ו/או הב

המעיד על והשלמות, או אישור חשבון סופי על ידי המזמין, או מסמך אחר 

 להנחת דעת המזמין.השלמת הביצוע, 

משנה ביחס לתנאי כלשהו מתנאי  קבלן/ימבקש להסתמך על המציע במידה ו .4.13

יחתים המציע את בהתאם לתנאי מכרז זה, ככל שהדבר אפשרי הסף, 

להזמנה זו,  (5מסמך א')קבלן/י המשנה מטעמו על טופס התחייבות בנוסח 

והמציע יהא מחויב לבצע את העבודות אשר לגביהן הוצג קבלן משנה 

 הסכם.השנה בלבד, ובכפוף להוראות כאמור באמצעות אותו קבלן המ

 

 עיקרי ההתקשרות

 תחייבנה הסעיף והוראות בלבד כלליים הינם להלן זה בסעיף המובאים הפרטים .5

 באיזה ומפורשת מפורטת אחרת התייחסות אין בהם במקרים רק הצדדים את

 האחרת ההוראה תחייב ,כאמור אחרת התייחסות הייתה. המכרז ממסמכי

 :והמפורטת

את  ועבורלהתקשר עם גוף אשר יבצע  המזמין ןמעוניי ועילותמפכחלק  .5.1

 .כמפורט במסמכי המכרז להלן העבודות

 212.1קטעים בהגבהה, שדרוג וביצוע הגנות ארוכות טווח  כוללות העבודות .5.2

טיילת צמודה לכביש, הקמת לרבות , באזור ים המלח, 09בכביש  214.2 –

כאשר חלק מן  מרור ושילוטמערכות תת קרקעיות, שיקום נופי, ניקוז, ת
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מפעלי ים המלח  המתופעלת על ידי 5העבודות יבוצעו בתוך בריכה מספר 

 ., בהתאם למסמכי המכרז"(מי"ה)להלן: " בע"מ

 מפרט הטכניכרך הבהמפורט על פי תוך הקפדה על ביצוען העבודות יבוצעו  .5.3

, הכל בתיאום המכרזוביתר מסמכי  בהסכםלהסכם(,  (3)'דנספח ) המיוחד

החוקים והתקנות  תתוך שמיריבוצעו העבודות  .וובפיקוח מזמיןהעם 

 .מזמיןהשל  ונהלילרבות  ןביצועבהקשורים 

נהלים ובהתאם ל הבטיחות על פי חוקהעבודות יבוצעו תוך הקפדה על כללי  .5.4

 מהחברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע" - דרישות חברת נתיבי ישראלו

מבוצעות כי העבודות  התחשבות בכך תוך, "(נתיבי ישראלחברת )להלן: "

, ובאזור פעילותה ובסמוך לבתי מלוןפעילים תיירות  מימתחל בסמוך

מתאימים האמצעים ה לשם ביצוע העבודות יינקטו .התעשייתית של מי"ה

 למניעת הפרעה ונזקים לכל צד ג' שהוא.

הזוכה במכרז יידרש לבצע תאום בטיחות אל מול מי"ה, בכל הכרוך  .5.5

לגבי עקרוני וראשוני כי תיאום מובהר . 5תחום בריכה מספר לעבודות ב

 י המזמין.יד-על התבצעעצם ביצוע הפרויקט כבר 

מיום מתן צו ימים קלנדריים  592הכולל לביצוע העבודות הינו  הזמניםלוח  .5.9

, (ימים קלנדריים 34שתארך עד )הכולל תקופת התארגנות  התחלת עבודה

 . לוח זמנים מפורטהמיוחד טכנימפרט הכרך הבבהסכם והכל כמפורט 

הוצאת צו התחלת הזוכה ויובא לאישור המזמין קודם לעל ידי ייערך 

 .עבודה

למחנה הקבלן )שטח והיתר הבניה העבודות  לביצועהיתר הבניה  ...5

  .המזמיןעל ידי  ויוצא ,ההתארגנות(

לבצע את כל תיאומי התשתיות הנדרשים  הזוכה במכרזמובהר כי באחריות  .5.2

, הוטמול כל חברות התשתיות הרלוונטיות )לרבות בזק,  עבודותהלביצוע 

 .ומול המועצה האזורית תמר (וכיוצ"ב, חשמלחברת ה

נתיבי ישראל  תבחברבמכרז יידרש לתאם מול מרחב דרום  הזוכהכמו כן,  .5.0

 את אישור הסדרי תנועה לצורך קבלת הרשאת כניסה לביצוע העבודות.

, אין הסתיימו התיאומים הנדרשים וטרם מאחר וטרם הוצאו היתרי בניה .5.19

יידרש  במכרזהמזמין מתחייב באשר למועד תחילת העבודות בפועל, והזוכה 

להיות ערוך לתחילת ביצוע העבודות בהודעה מראש מאת המזמין. מובהר 

כי הזוכה לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמין במקרה של 

בות בגין כל היערכות ו/או עיכוב בתחילת ביצוע העבודות כאמור, לר

ו/או המצאת מסמכים ו/או הזמנת ציוד ו/או הקצאת כח אדם התארגנות 

 ואישורים הנדרשים ממנו עד לאותו מועד.

 19%להעמיד לטובת המזמין ערבות ביצוע בשיעור של במכרז יהא  הזוכהעל  .5.11

, אשר תחליף את ערבות שכר ההסכם )כולל מע"מ( כהגדרתו בהסכםמ



 . 

הכל על פי , במכרז מיום ההודעה על זכייתו ימים 14תוך  וזאת, המכרז

העמדת ערבות כאמור תהווה  .ועל פי המפורט בהסכם תנאי המכרז להלן

 תנאי לחתימה על הסכם עימו.

במכרז יהא לעמוד, בין היתר,  הזוכהעל בהתאם לאמור בהסכם, וכמו כן,  .5.12

  :ודהלקבלת צו התחלת עבבתנאים והדרישות הבאות, המהווים תנאי 

 טופס אישור קיומי ביטוח כמפורט בהסכם. המצאת .5.12.1

בהתאם  ביצוע העבודותבו יעשה שימוש בהציוד  מפרטהצגת  .5.12.2

מפרט  .ויתר מסמכי המכרזהמיוחד המפרט הטכני כרך לדרישות 

כמפורט מטעם המזמין, מנהל הכאמור יובא לאישור הציוד 

 .בהסכם

מטעם  מנהל הפרויקטכי , המנהל מטעם המזמיןאישור קבלת  .5.12.3

מהנדס הביצוע,  ,ה מטעמו, מוסמך הבטיחותהעבודמנהל הזוכה, 

בכל  יםעומד, מטעמו מוסמךמנהל בקרת האיכות והמודד ה

 ,המיוחד מפרט הטכניכרך הב ,הדרישות המפורטות בהסכם

ועל פי כל (, שנדרשיםבנהלים ובהסמכות חברת נתיבי ישראל )ככל 

 .דין

מעבדה לבדיקת חומרי כי ההמנהל מטעם המזמין, אישור קבלת  .5.12.4

בכל הדרישות  יםעומדהאיכות,  בקרתהעבודות ופרטי חברת 

, בנהלים המיוחד מפרט הטכניכרך הב ,המפורטות בהסכם

 ועל פי כל דין. (,שנדרשיםובהסמכות חברת נתיבי ישראל )ככל 

ק, נותן שירותים, או קבלן משנה מטעם המציע, אשר כל סּפביחס ל .5.12.5

הצגת  אגר אצל חברת נתיבי ישראל,ממתנהל ביחס לאותו מקצוע 

עומד בנהלי או קבלן משנה  נותן שירותים, אותו ספקכי אישור 

 .יהרבמאגחברת נתיבי ישראל ורשום 

ים )כולל תוכנית מפורטותוכנית עבודה לוח זמנים  אישור .5.12.9

על ידי ( להסכם ב'נספח שלאחר אישורם יצורפו כ התארגנות

 סכם., בהתאם למפורט בההמנהל מטעם המזמין

שלם י, מזמיןהשל  ההמלא ורצונבתמורה לקיום כל התחייבויותיו לשביעות  .5.13

כתבי הכמויות המשמשים יגזר ממכפלת יאת שכר ההסכם שלזוכה  מזמיןה

ובהתאם  ההצעה הזוכהוזאת על בסיס  הןמחיריבבפועל העבודות לביצוע 

 . הצדדיםלמוסכם בין 

יבים ממקורות שונים, כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקצ ידוע למציע .5.14

וכי במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, יהא המזמין 

שלא לממש את לבטל את המכרז בכל שלב שהוא וכן יהא רשאי רשאי 

פי מכרז זה, -ההתקשרות ו/או להפסיק ו/או לצמצם את היקף העבודות על
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ורה בכל שלב שהוא, ובמקרה כאמור ישולם לקבלן חלק יחסי מהתמ

 ידו בפועל.-כמפורט בהסכם, ובהתאם לעבודות שבוצעו על

 

  סיור קבלנים

. הסיור יצא במועד לעיל 3  בסעיף יםהנקובובשעה במועד סיור קבלנים יערך  .9

בים המלח. ההשתתפות בסיור  עין בוקקבמתחם  מלון קראון פלאז'המהאמור 

נה חובה, מציע אשר לא ישתתף בסיור הקבלנים לא יוכל להגיש את הקבלנים הי

  הצעתו למכרז.

 

 הבהרות ושינויים

בדוא"ל:  ,שרה מורלי, עו"ד ועדת המכרזים תשאלות הבהרה תוגשנה בכתב למזכיר ..

sarahm@haganot.co.ilו/או  מהמזמיןכל תשובה  .לעיל  3מועד הנקוב בסעיף , עד ל

, כפי שיתמנה מעת לעת, תהא בכתב ולא יהא תוקף לכל תשובה המזמיןמנציג 

שתינתן בדרך אחרת. התשובות לשאלות ההבהרה יופצו לכל משתתפי המכרז ו/או 

 ז.ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכר המזמיןבאתר האינטרנט של 

שאלות הבהרה יתקבלו רק מגוף אשר שילם את דמי ההשתתפות במכרז והציג  .2

ועדת המכרזים. ביצוע  תאסמכתא מתאימה על ביצוע העברת הסך הנ"ל למזכיר

העברת הסך הנ"ל יהא עד ליום האחרון להגשת שאלות הבהרה כאמור לעיל. מציע 

יל ו/או לקבל מענה אשר לא ישלם את הסך הנ"ל לא יוכל להציג שאלותיו כאמור לע

 לשאלות ו/או להשתתף במכרז. 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .0

 .המזמיןרק תשובות בכתב תחייבנה את 

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי  .19

כרז השונים או הוראות שונות בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המ

 ןולפרטמהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לוועדת המכרזים 

מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות  .לעיל 3  בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף

ל טענה בדבר אי כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כ

 בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.

רשאי בכל עת, קודם למועד להגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים  המזמין .11

או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים  וותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת

יפורסמו באתר והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ו

אשר שילמו יובאו בכתב לידיעתם של כל משתתפי המכרז או המזמין ינטרנט של הא

בדואר אלקטרוני או בדואר רשום או בפקסימיליה לפי את דמי ההשתתפות, 

 הפרטים שנמסרו מראש.

mailto:sarahm@haganot.co.il
mailto:sarahm@haganot.co.il
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עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז  .12

הגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, ו

הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או 

 לתנאיו.

להסרת ספק, בכל מקרה, ובכלל זה במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז  .13

את הפרשנות המחייבת.  מזמיןקבע היהשונים ו/או אי בהירות לגבי מסמכי המכרז, 

לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי למציע 

 .המזמיןהמכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחר 

 

 מסמכי ההצעה

 המסמכיםלהצעתו את לצרף מציע על ההמכרז תנאי עמידה בלשם הוכחת  .14

 :והאישורים המפורטים להלן

 ;המציעתעודת התאגדות של העתק  .14.1

ור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה איש .14.2

גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד -בתאגיד וכי החתימות על

 .(7)'מסמך אבנוסח  לכל דבר וענין

 לעיל; 4.2  כאמור בסעיףתעודת רישום תקפה אצל רשם הקבלנים העתק  .14.3

עבור המציע )או קבלן משנה תקפה אצל רשם הקבלנים תעודת רישום העתק  .14.4

 ;לעיל 4.10.1 מטעמו( כאמור בסעיף 

 4.3 בסעיף מנהלת קבלנים מוכרים כאמור תעודת רישום תקפה אצל העתק  .14.5

 לעיל;

 ;של דמי ההשתתפות במכרז / תשלוםאישור על העברה בנקאית .14.9

 ;ISO 9001: 2008תעודת הסמכה לתקן העתק  ...14

 להלן; 18 סעיף מכרז בהתאם להוראות ערבות  .14.2

  )ככל שהופץ(; פרוטוקול סיור קבלנים חתום על ידי המציע .14.0

ם, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי חוק אישור תקף על ניהול ספריהעתק  .14.19

-תשל"וה ,עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(

10.9. 

בדבר ניסיון  תנאי הסףב לבחינת עמידה מלאים וחתומיםטופסי הערכה  .14.11

, הכוללים, (0)'מסמך א, בנוסח לעיל  4.11.1- 4.9סעיפים בהמציע, כאמור 

קבלני המשנה מטעמו או בין היתר, פירוט בדבר עבודות קודמות של המציע 

 ;(דלעיל 4.11  -ו 4.10 בסעיפים  יםהנקוב ים)להוכחת התנא
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כנסות השנתי של המציע )או קבלן משנה האישור רו"ח בדבר מחזור ה .14.12

, כאמור בסעיף מבטון מטעמו( מפרויקטים לייצור אלמנטים טרומיים

 ;(4מסמך א')לעיל, בנוסח   4.11.2

 נאיתמבקש להוכיח את המציע ככל ש ם,מיוחתו ים, מלאקבלן משנה יפסוט .14.13

באמצעות  ,כולם או חלקם() לעיל 4.11  -ו 4.10 בסעיפים  הסף המפורטים

יובהר כי ביחס לכל קבלן משנה . (5)'מסמך אבנוסח  ,מטעמו משנה ןקבל

 ; יש למלא טופס נפרד

ידי מורשי -ומות המיועדים לכך עלכל מסמכי המכרז כשהם חתומים במק .14.14

מסמך )הסכם הוכתב הכמויות , לרבות החתימה המוסמכים מטעם המציע

 ;למציעים )ככל שנשלחו(והבהרות בצרוף הודעות  ,(ב'

ידי -כשהוא ממולא וחתום עלבגרסה מודפסת הן , כתב כמויות ומחירים .14.15

 CDעל גבי והן  (1)מסמך א' –המציע  מטעםמורשי החתימה המוסמכים 

במעטפה , שניהם כשהוא ממולא בקובץ ממוחשב שיסופק על ידי המזמין

 .להלן )ב(26 , כמפורט בסעיף נפרדת וחתומה

סף בפנייה זו. לא -למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת המסמכים אינה מוגדרת כתנאי .15

ורטים לעיל, או שהגישם מבלי אלו מהמסמכים המפ-צירף מציע להצעתו אי

שמולאו בהם כל הפרטים או שנפל פגם באופן מילויים, תהא ועדת המכרזים של 

דעתה -"( רשאית, בהתאם לשיקולהוועדה" או "ועדת המכרזיםהמזמין )להלן: "

  .הבלעדי והמוחלט, לפסול את ההצעה או לבקש את השלמת המסמכים החסרים

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  09ל לתקופה שהצעת המציע תהא בתוקף  .19

 09-ברשאי לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו  המזמין. מובהר כי במכרז

כנדרש המציע מתחייב לפעול מיד בהתאם. אי הארכת תוקף ההצעה ו, ימים נוספים

 .ולחילוט ערבות המכרזעצמה עילה לפסילת הצעת המציע לתהווה כש

ית אחת בלבד, כאשר כל המסמכים והאישורים ההצעה תוגש על ידי ישות משפט ..1

עמידה בתנאים למעט הוכחת  ,הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז בלבד

ובהתאם , לעיל 4.11 -ו 4.10 בסעיפים המשנה מטעם המציע כמפורט קבלני של 

לגבי כל שינוי,  .לעיל 4.13 בסעיף כמפורט , קבלני המשנה לעניןהקבועים לכללים 

תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף 

 ובהתאם לשיקול דעתיהא המזמין, המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, 

רשאי, אך לא חייב, להתעלם מכל שינוי כאמור ולראותו כאילו לא נעשה  ,המוחלט

 .רשאי לפסול את ההצעה/או יהא ו

 

 ערבות

להבטחת התחייבויותיו של המציע לקיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות,  .12

המזמין , ימסור המציע לידי המזמיןושיפוי  של המציע תוהצעלהבטחת רצינות ו
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ש"ח  2,999,999בסך  על שם המציע, ,ומית ובלתי מותנית, אוטונבנקאיתערבות 

מאת בנק מסחרי בישראל או  ,בת פירעון עם דרישה ראשונה, ("חששני מיליון )

החתומה כדין על ידי הבנק , "(הבנקחברת ביטוח בישראל )שניהם יקראו להלן: "

 "(. ערבות המכרז)להלן: "

ימים מן המועד האחרון להגשת  09עד תום  לכל הפחות תהיה בתוקף המכרזערבות  .10

הא רשאי, על פי שיקול י, המזמיןעל אף האמור,  .לעיל 3 בסעיף רתו דההצעות, כהג

אי  .ימים 09הבלעדי, לדרוש מהמציע הארכת הערבות לתקופה נוספת של עד  ודעת

לפסילת הצעת המציע.הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה 

רשאי לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי הא י המזמין .29

המוחלט. ודעתמכרז זה, או להכשירה למרות הפגמים שנפלו בה, לפי שיקול 

אי להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים, רש האי המזמין .21

 נזק כל בגין לפיצוי המזמין מזכות רועלג מבלי)וזאת  למציע ולאחר עריכת שימוע

 :(ול שיגרמו הפסד או/ו

 להגשת האחרון המועד חלוף לאחר מהצעתו בו יחזור שהמציע אימת כל .21.1

 .שהיא דרך בכל, הצעות

 .כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות המכרז במהלך נהג שהמציע אימת כל .21.2

 לא מהותי מידע או מוטעה מידע המכרזים לוועדת מסר שהמציע אימת כל .21.3

 . מדויק

 ההוראות פי על פעל לא הוא, במכרז כזוכה המציע שנבחר שלאחר אימת כל .21.4

 לגרוע ומבלי) לרבות, להתקשרות מוקדם תנאי שהן במכרז הקבועות

 .לעיל 5.12 עמידה בתנאים המפורטים בסעיף ( לעיל האמור מכלליות

ו/או ו/או שיק בנקאי בל כערבות המחאה אישית ספק יודגש כי לא תתק הסרלמען  .22

המחאת עסק ערב.

לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז,  שהצעתומציע  .23

הצעתו. במסגרת בדואר רשום לכתובת שיציין המציע 

ת המכרז שהומצאה על ידו הוחזרה לו לא יוכל לערער על הזכייה ערבו אשרמציע  .24

ערבות שתום תוקפה  ,המציא לחברה במצורף לבקשתו לערער כן במכרז, אלא אם

 חודשים מיום החזרתה לחברה.  3הינו 

את הערבות/הערבויות, מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או  לחלט רשאיתהחברה  .25

לבסס דרישתה או לפנות קודם לכן אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות 

  בפני הבנק.
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 הגשת ההצעה

גיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים של המכרז האמור, במשרדי את ההצעות יש לה .29

עד (, ירושלים, 1קומה  2בניין לב הגבעה )לובי  11, ברחוב בית הדפוס המזמין

 .34:22בשעה לעיל,  3 המועד הנקוב בסעיף 

ציע, תוגש בתוך מעטפה ידי המ-ההצעה, בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים על

" ולתוכה 92/13מס'  מכרז" –יצוין שעליה  ,שלושה העתקיםסגורה וחתומה, ב

 :הבאמעטפות סגורות באופן  2יוכנסו 

לרבות הערבות הנזכרת  ,מסמכי ההזמנה כלמעטפה ראשונה אשר תכיל את  א.

מכרז, אך למעט כתב ב תשלום דמי השתתפותבר בד וקבלה ,לעיל 18  בסעיף

 ".1מעטפה מס'  – 92/13 מכרז " –יצוין  הכמויות. על המעטפה

)בגרסה  (1מסמך א')מעטפה שנייה אשר תכיל את כתב הכמויות בלבד,  ב.

, ועליה יצוין , בקובץ ממוחשב שיסופק על ידי המזמין(CDעל גבי מודפסת ו

 ".2מעטפה מס'  – 92/13"מכרז 

תכלול את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות המציע בכדי לספק את  המחירעת הצ ..2

מובהר למען הסר ספק כי המחירים כוללים כל מס  .ות במלואןהמבוקש עבודותה

 . למעט מע"מאו היטל או תוספת אחרת, לרבות כל תשלום לצד שלישי, 

ישמש חתומים כאמור, כאשר עותק אחד יסומן ו שלושה העתקיםכל הצעה תוגש ב .22

כמקור, ושני העותקים הנותרים יסומנו וישמשו כהעתקים. שלושת העותקים יוגשו 

 לעיל.כרת הנז – "92/13מס'  מכרז" – אחתבתוך מעטפה 

תיבת להמעטפה הכנסת משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה  .20

כל מצא, מיעונים על דרישות המכרז. מציע אשר מעטפתו לא ת םהמכרזים, אינ

סיבה שהיא, בתיבת המכרזים בעת פתיחתה לא תימנה בין ההצעות המשתתפות 

 במכרז.

 רשאי להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למציעים. המזמין .39

רשאי לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא היה י המזמין .31

ו בה, הכל לפי שיקול בהתאם לתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפל

 .ודעת

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי  .32

 הסכם.ההמכרז, ובכלל זאת לכל תנאי 

 

 הליך בחינת ההצעה 

 שלבים כמפורט להלן:  שניהמכרז ינוהל כמכרז בעל  .33
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 הסף בתנאי המציע של עמידתו את המכרזים ועדת תבחן זה בשלב – 'א שלב .33.1

 .לעיל 4  בסעיף המפורטים במכרז פותלהשתת

ועדת רשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו המציע א צירף ל

, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את המכרזים

ו יתקן ו/או ישלים ו/איוסיף ו/או או לחלופין לבקש כי המציע הצעתו של 

מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית יבהיר איזה 

 המזמינה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

, 'ב שלבב להשתתף יוכלו 'א שלבבעמדו בתנאי הסף  אשר מציעים – 'ב שלב .33.2

ית תפתח ועדת המכרזים את מעטפת ההצעה הכספ בו ,המחיר הצעת שלב

של המשתתפים אשר עמדו בתנאי הסף (, (1מסמך א') –)כתב הכמויות 

 כאמור לעיל.

 .מן הניקוד הכולל של הצעתו 199% יהווה זה בשלב המציע ניקוד

 

 בחירת ההצעה הזוכה 

 שפורטו לכללים בהתאם הצעתו של הכולל הניקוד יסוד על בחריי במכרז הזוכה .34

 .לעיל 33  בסעיף

מובהר כי במסגרת כתב הכמויות, בחלק המתייחס לעבודות ההידוק הנדרשות,  .35

 ,המתייחסות לביצוע עבודות ההידוקפיות, וחליידרש המציע להציע הצעות מחיר 

מבין השיטות תיבחר מבוקר. לא הן בשיטת ההידוק הדינאמי והן בשיטת ההידוק ה

את שיטת הביצוע הנדרשת קודם לפתיחת הצעות ע יקבהמזמין  שיטת ביצוע אחת1

 1 , והיא זו שתנוקד על ידי ועדת המכרזיםהמחיר

 רשאית כן, הנמקה חובת ללא, בתנאים הזכייה את להתנות רשאית המכרזים ועדת .39

 מספר עם ולהתקשר מתאימות הצעות מספר לקבל להחליט המכרזים ועדת

. בהצעה הנזכרות העבודותמ חלק רק יבצע מהמציעים אחד שכל כך, מציעים

 – אחרת או/ו כספית – דרישה כל למציע תהא לא כי, מפורשות בזאת מובהר

 .המכרז ביטול או ההצעה קיבול אי עקב או/ו לעיל האמור כל עם בקשר, מזמיןמה

 מבחינת סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המכרזים ועדת ..3

 .הכמויות בכתב וסעיף סעיף לכל וביחס עבודותה למהות ביחס מחירה

מהאמור לעיל, לאחר בדיקת ההצעות, יהיה המזמין רשאי, אך לא  לגרועמבלי  .32

ומתן עם כל המציעים או עם קבוצת המציעים הסופית שתקבע -חייב, לנהל משא

ידו, ולאפשר למציעים בקבוצה זו לשפר את הצעותיהם, וזאת בין היתר מתוך -על

(. בסיום Best & Finalצעות אשר הוגשו )הליך מטרה להוזיל ו/או לשפר את הה

ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי, במועד שתקבע ועדת -המשא

המכרזים, להגיש לתיבת המכרזים הצעה סופית משופרת שתחליף את הצעתו 
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המקורית. לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית. לאחר 

  ומתן עם המציעים.-סופיות, לא ינוהל עוד משאהגשת ההצעות ה

 בכל, מציע של הצעתו לפסול הסמכות המכרזים לוועדת כי ספק הסר למען מובהר .30

 או/ו בידה שיש מידע או/ו מסמכים פי על לנכון מצאה אם זאת, המכרז משלבי שלב

 שאין( המציע של אחרים מלקוחות שהגיע ומידע המלצות לרבות) לידה הגיע

 .המלא ורצונ לשביעות ותהמבוקש עבודותה את מזמיןל להעניק ביכולתו

 בהצעת לדון שלא רשאית המכרזים ועדת תהא, לעיל האמור כלליותמ לפגוע מבלי .49

 בדרך שלא או/ו לב תום בחוסר שפעל לחשוש סביר יסוד לה יש אם לפסלה או מציע

 שגיאות ידי על הועדה את שולל להוליך הייתה שכוונתו או, מכרז בהליכי המקובלת

 הבנה על מבוססת שהצעתו או, הוגנים בלתי תכסיסים ידי על או במתכוון שנעשו

 בהצעה שצוינו המחירים אם או נכונות בלתי הנחות על או המכרז נושא של מוטעית

 .סבירים אינם

 המציעים עם לדון, דעתה שיקול פי על, רשאית( מטעמה מי או) המכרזים ועדת .41

 לשביעות נוספות הבהרות או/ו נוספים פרטים מציעיםמה לדרוש, הצעתם בפרטי

 מדובר אם בין, מתאימות נמצאו שהצעותיהם, מהמציעים ולבקש המלא רצונה

(, בלבד מהמציעים חלק עם לרבות) מציעים במספר מדובר אם ובין בודד במציע

 בחירת לפני, שלבים במספר ובין אחד בשלב בין הצעותיהם את לשפר או לתקן

 . לעיל 38  בסעיף למפורט אםבהת, זוכה

 לתקן במטרה בדברים עמו לבוא רשאית המכרזים ועדת, הזוכה קביעת לאחר גם .42

 .הצעתו את לשפר או

 המכרזים ועדת את לחייב כדי המכרזים ועדת של זו בסמכות אין, ספק הסר למען .43

 בכל להסתייג למציע לאפשר כדי, כאמור מ"מו נהלל או/ו נוסף תחרותי הליך לערוך

 שכתב ממה בו לחזור למציע לאפשר כדי או המכרז במסמכי מהאמור שהיא דרך

 .בהצעתו

שום הודעה  .הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי מזכיר ועדת המכרזים .44

 .זמיןהמפה, לא תיצור כל טענת השתק או מניעות כלפי -אחרת, בין בכתב ובין בעל

עד  המזמיןלא תחייב את  זבזאת כי הודעת הזכייה במכרלמען הסר ספק מובהר  .45

 1לעיל 5.11 בסעיף כאמור האישורים להשלמת 

ועדת המכרזים רשאית לבחור זוכה שני במכרז, אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר  .49

ו להתחיל בה וזאת מכל סיבה שהיא בין שמקורה מהזוכה להשלים את עבודתו ו/א

, המזמין, הזוכה השני יהא חייב, על פי הוראה מטעם מזמיןבבמציע ובין שמקורה 

ועל פי ההסכם וזאת בהתאם למועדים  ועמוד בכלל תנאי הביצוע על פי הזמנה זל

לן או חלקן לפי העניין וולבצע את העבודות כהנקובים במסמכי ההזמנה וההסכם, 

 הכל כאילו היה הוא הזוכה הראשון במכרז בשינויים המחוייבים. 

 מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה. ..4
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לבטל את  המזמיןהא רשאי יה לא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל, כהיה ומציע שז .42

ה, בהודע המזמיןבכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי  ההזכייה במכרז בהודע

וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו, והמציע לא עמד 

בהם בהתאם להודעה ובתוך הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות 

 על פי כל דין. המזמין

בחוק ו/או בתנאי מכרז  וללכל סעד המוקנה  המזמיןבוטלה הזכייה במכרז, זכאי  .40

לרבות לזוכה  וידע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על זה וכן למסור את ביצו

 בגין כך. ולעל כל הפסד שיגרם  מזמיןהשני, ובנוסף יפצה המציע את 

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע,  .59

הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו 

לרבות  –פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו -הסכם, בין בכתב ובין בעלמחוץ ל

 ובין לאחר שנחתם. –במסגרת הליכי מכרז זה 

יהא רשאי, בכל שלב ועל פי שיקול דעתו המוחלט, להחליט על ביטול  המזמין .51

המכרז בהודעה שתימסר למציעים. בוטל המכרז, ישיב המזמין למשתתפים את דמי 

הא חייב לפצות את המציעים במכרז ילא זמין, ומעבר לכך ההשתתפות ששילמו למ

 .ו/או את משתתפי המכרז בכל צורה שהיא

 

 אומדן

המזמין שומר על זכותו לערוך אומדן לשווי ההתקשרות )ביחס לכל אחד ואחד  .52

"(, וכי מבלי לגרוע האומדןמרכיבי ההתקשרות ו/או ביחס לחלק מהם( )להלן: "

פי דין, יהיה המזמין -פי מסמכי הזמנה זו ו/או על-מכל זכות העומדת למזמין על

רשאי לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן, ואף בנסיבות 

בהן יתגלה פער משמעותי בין ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר לבין האומדן, 

 דעתו המוחלט:-פי שיקול-לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, הכול על

דיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמור, לרבות עריכת שימוע, בצע בל .52.1

 ככל שנדרש;

 לפסול את ההצעה; .52.2

 לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, חרף קיומו של פער משמעותי; .52.3

 לבטל את המכרז, ובמקרה כאמור לא יהא זכאי הזוכה במכרז לפיצוי; .52.4

אומדן ומתן במטרה להפחית את הפער בין ההצעה הזוכה לבין ה-לנהל משא .52.5

 )לרבות ביחס לכל אחד מרכיבי ההצעה(;

 .ו/או משופרות להורות על הגשת הצעות כספיות חלופיות .52.9

-למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה ו/או בזכויות המזמין על .53

פיו כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות המזמין בהתאם ליתר הוראות הזמנה זו, וכן אין 
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)א( לתקנות 23-( ו1)א21וע מזכויות המזמין בהתאם לתקנות בהוראות אלו כדי לגר

פיהן, באופן שהמזמין יהא -, ומזכויות המזמין על1003-חובת המכרזים, התשנ"ג

דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים שהגישו הצעות -פי שיקול-רשאי, על

ו כשרות, הצעה כספית חוזרת ומשופרת, וזאת בכל מקרה שבו התגלה פער כלשה

 )חיובי או שלילי( בין הצעותיהם לבין האומדן.

המשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות  .54

פי סעיף זה, והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם -המזמין על

 הפעלת סמכויותיו של המזמין כאמור.

 

 הוצאות המכרז

רוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכ .55

בכפוף  , לרבות במקרה בו יבוטל המכרז, מכל סיבה שהיאבמכרז תחולנה על המציע

  לעיל. 51  מפורט בסעיףהשבת דמי ההשתתפות כל

 

 גילוי מידע במכרז

דעתה, לדרוש ממציע לגלות  ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול .59

פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון 

, וכן כל מידע )לרבות של קבלני המשנה המוצעים על ידו( שלו, או של בעלי ענין בו

 אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד ג' בעניין זה. 

המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת  ..5

רשאית ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה וזאת מבלי לגרוע מכל  –

, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, מזמיןזכות אחרת העומדת לוועדת המכרזים ו/או ל

 לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר  ןלמזמיזכה המציע, ולאחר מכן התברר  .52

לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי  המזמיןמידע חלקי בלבד או מטעה, רשאי 

שהמציע יהיה זכאי לקבל כל פיצוי או החזר הוצאות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות 

, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי מזמיןאחרת העומדת לוועדת המכרזים ו/או ל

 י מכרז זה או לפי כל דין.תנאי מסמכ

למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע גילוי כל המידע כאמור וכן  .50

כל מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו, גם לגבי בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר 

שיש לו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אחד או יותר, 

 מציע.אמצעי שליטה ב

ובכל דרך  םאת הזכות לוודא ממקורותיה םלעצמ יםשומר והמזמיןועדת המכרזים  .99

בה יבחרו, אמיתות כל מידע שימסור המציע. בהגשת הצעתו יראו את המציע, ואת 



 1. 

לגביהם מידע  יקבלו והמזמיןבעלי העניין בו כאילו הסכימו לכך שוועדת המכרזים 

 ו נחוצה.הקשור למכרז מכל גורם אחר, ככל שהסכמה ז

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים,  .91

אם ועדת המכרזים תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור במכרז, פרט 

למידע שהינו, לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים, בבחינת סוד מקצועי או 

דת המכרזים תסבור, לפי מסחרי. עם זאת, מסכים כל מציע במכרז, כי במקרה שווע

שיקול דעתה, ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה 

האם יש לגלות מידע כאמור, תהיה ועדת המכרזים רשאית להימנע מלגלות כל 

 מידע כאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית המעוניין בגילוי.

בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים  .92

, בפרק הזמן שיחלוף מעת מזמיןאם יחול, במידע שמסר לוועדת המכרזים או ל

הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה, ואם 

 הסכם.העד לחתימה על  –נקבע כזוכה 

/או אחריו, בין ככלל ובין ועדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו .93

לגבי בעלי ענין מסוימים, הסדרי סודיות מיוחדים, אם תבוא בקשה כזו מצד מציע 

 אחד או יותר, ואולם היא לא תהיה חייבת לעשות כן.

 

 אחריות

נושא בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם  ואינ המזמין .94

ו/או בשל  בשל אי קבלת הצעתו הצעתו במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט

 .ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר  .95

, לרבות במקרה בו יחליט המזמין, הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה

 .מכל סיבה שהיא ואף ללא צורך לנמק, לבטל את המכרז

 

 סודיות

חייב בקבלת מסמכי המכרז לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על המציע מת .99

בקשר או לצורך ביצוע העבודה, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע  המזמיןידי 

 המחויב בגילוי לפי חוק.

לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות  ..9

 נה שלו או כל מי מטעמו.כאמור גם מצד עובדיו, קבלני המש

 בכל הנוגע לשמירת סודיות. מזמיןהמציע מתחייב לציית לכל הוראות ה .92
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והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת  המזמיןכל מסמכי המכרז הינם רכוש  .90

הצעתו והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל 

כי לא זכה במכרז,  מהמזמיןודעה מטרה אחרת. לא הגיש המציע הצעה, או קיבל ה

 .במזמיןיחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על ידי 

 

 הודעות ונציגות

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור  (0)'מסמך אכל מציע במכרז יציין ב .9.

במכרז ואת שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני 

 טעמו, המוסמך לחייב את המציע על פי דין לעניין מכרז זה.של נציג מ

בקשר למכרז זה והוא יהיה  מזמיןעם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של ה .1.

מוסמך לייצג את המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו 

 בישראל.

. הודעה שנשלחה הודעות תשלחנה בדואר או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני .2.

)ארבעים ושמונה( שעות ממועד משלוחה.  42בדואר תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 

)עשרים וארבע(  24הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 

שעות ממועד המשלוח. הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה 

 ליעדה עם קבלת אישור אלקטרוני על ההגעה.

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה  .3.

 הנובעת מהליך ניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.
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  טופס הגשת הצעה

 

 חברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מה לכבוד

 

 ( 03213-03412)קטעים מס'  02בכביש עבודות לביצוע  םלמתן שירותיהצעה הנדון: 
 באזור ים המלח

 

ם לביצוע למתן שירותיהמכרז אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי 

 , מצהירים בזאת:םהונספחי םהכל חלקיעל , שבנדון העבודות

על פרטיהם ללא המכרז הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי  .1

יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, 

וכי בהתאם לכך  מתן השירותיםוכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על 

נו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או ביסס

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ידי -פה על-הבטחות כלשהם שנעשו בעל

המכרז ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי  "(החברה)להלן: "

ללא כל המכרז סמכי בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במ

-הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי

או של יתר "( ההסכםהסכם ההתקשרות )להלן: "ידיעה כלשהי של תנאי -הבנה או אי

 המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.

סיון הדרושים למתן השירותים הננו מצהירים כי אנו בעלי הידע, המומחיות והני .2

 . מכרז זהנושא 

פי כל דין לביצוע כל -יונות הנדרשים עלישהננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והר .3

 פי ההסכם.-התחייבויותינו על

הננו מצהירים כי כל הנתונים שנמסרו לחברה על ידינו לצורך הינם נכונים  .4

 . מתן שירותי ביצוע העבודותת לצורך ומדוייקים, וכי עודנו עומדים בכל הדרישו

כי ו, במכרזהננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים  .5

. אנו מתחייבים להוציא לפועל את המכרזהצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי 

כולם יחד, לפי  המכרזבהתאם לתנאים המפורטים במסמכי  יםהשירותים האמור

את  בצעוהננו מקבלים על עצמנו ללכתבי הכמויות  הצעת המחירב המחיר שהצענו

 תקופה הנקובה.ה החברה בכללשביעות רצונה המלא של  יםהשירותים האמור

 20/31מכרז מס' 

 (1)'מסמך א

 

 טופס הגשת הצעה
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פי -צעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, ננהג עלההגשת ב .9

נספחים פי כל האמור ב-ההסכם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על

נפרד הימנו, ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו, -להסכם המהווים חלק בלתי

 וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

ידנו -עובדות והמצגים שניתנו עלה, אנו מצהירים כי כל המכרזחתימתנו על מסמכי ב ..

ך , הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כמכרז זהבמסגרת 

נפרד מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו -בכל מועד עתידי והינם חלק בלתי

במכרז תנו יישההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותנו ו/או לזכ

את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר  וכי החברה שומרת לעצמה

תאמה מכל מין וסוג, תהא ה-שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה של אי

הסכם שיחתם עמנו, אם נזכה ההחברה זכאית לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את 

 , ולא תהא לנו כל טענה לענין זה.במכרז

, בתמורה המכרזפי מסמכי -הננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו על .2

 .בהסכםההזמנה ובהתאם לאמור לתשלום על פי הצעת המחיר המצורפת למסמכי 

או  ןכול ,במכרזהכרוכות בזכייה הננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבותנו  .0

פטורה מכל התחייבות כלפינו ותהא זכאית  החברה, תוך הזמן האמור, תהא ןמקצת

פיצוי  לקבלזכאית החברה השירותים למשתתף אחר ובנוסף תהא מתן למסור את 

 זכאית לו בגין נזקיה. חברהשה , ללא הוכחת נזקערבות המכרזבגובה 

חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה -הצעתנו זו היא בלתי .19

, והיא יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 09ומחייבת אותנו במשך תקופה של 

תמשיך לחייב אותנו והחברה תוכל לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. תוקף 

 דרישת החברה.הצעתנו זו יוארך לפי 

 ותידוע לנו כי אין התחייבות מצדכם ביחס למועד מתן השירותים, וכי תחילת העבוד .11

 .ההזמנהתלויה בהתקיימותם של מספר גורמים וביצוע תיאומים, כמפורט במסמכי 

לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או -הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום .12

 עות למתן השירותים.גופים אחרים המגישים הצ

הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד  .13

בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל 

 פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.-מניעה על

ולמילוי  X-הבאים )לסימון ב אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים .14

 :(ציעידי המ-הפרטים על
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 יש/אין שם המסמך

  תעודת התאגדות של המציע;

אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה 

גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את -בתאגיד וכי החתימות על

 .(7)'מסמך אבנוסח  ,התאגיד לכל דבר וענין

 

  ;לעיל 4.2 בסעיף כאמור רישום תקפה אצל רשם הקבלנים תעודת 

עבור המציע )או קבלן רשם הקבלנים תקפה אצל תעודת רישום 

 לעיל; 4.10.1 משנה מטעמו( כאמור בסעיף 

 

 4.2 בסעיף מוכרים כאמור מנהלת קבלנים תעודת רישום תקפה אצל 

 לעיל;

 

  ;של דמי ההשתתפות במכרז / תשלוםאישור על העברה בנקאית

  ;ISO 9001: 2008תעודת הסמכה לתקן 

  ;להלן 18 סעיף מכרז בהתאם להוראות ערבות 

   פרוטוקול סיור קבלנים חתום על ידי המציע )ככל שהופץ(;

אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי חוק 

 ,עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(

 .10.9-תשל"וה

 

בדבר  תנאי הסףב לבחינת עמידה מלאים וחתומיםטופסי הערכה 

מסמך , בנוסח לעיל 4.11.1 -4.9 בסעיפים ציע, כאמור ניסיון המ

, הכוללים, בין היתר, פירוט בדבר עבודות קודמות של המציע (0)'א

-ו 4.10 בסעיפים  יםהנקוב ים)להוכחת התנאוקבלני המשנה מטעמו 

 דלעיל(; 4.11 

 

אישור רו"ח בדבר מחזור הכנסות השנתי של המציע )או קבלן משנה 

מטעמו( מפרויקטים לייצור אלמנטים טרומיים מבטון, כאמור 

 ;(1מסמך א')לעיל, בנוסח   4.11.2ף בסעי

 

המציע מבקש להוכיח ככל ש , מלאים וחתומים,קבלן משנה יפסוט

 )כולם או חלקם(, לעיל 0  -ו 4.10 בסעיפים  הסף המפורטים תנאיאת 

 . (4)'מסמך אבנוסח  מטעמו, משנה ןמצעות קבלבא
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ידי -כל מסמכי המכרז כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על

כתב הכמויות, , לרבות מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע

למציעים )ככל והבהרות בצרוף הודעות  ,(מסמך ב')הסכם ה

 ;שנשלחו(

 

די מורשי י-, כשהוא ממולא וחתום עלכתב כמויות ומחירים

נפרדת במעטפה  (3מסמך א') –המציע  מטעםהמוסמכים  החתימה

, בקובץ ממוחשב שיסופק על CDגבי  עלבגרסה מודפסת ו), וחתומה

 .)ב( להלן26 כמפורט בסעיף (, ידי המזמין

 

 

משמעו גם לשון "יחיד", בו מופיע בלשון "רבים", הפנייה בכל מקום במסמכי  .15

 ולהיפך.

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 מסמכי הערכה

 פרטי המציע .1

 

          שם המציע: .1.1

          :ח.פ.מס'  .1.2

        מספר קבלן בפנקס הקבלנים: .1.3

       פרטי סיווג קבלן וקבלן מוכר:  .1.4

        :מען המציע )כולל מיקוד( .1.5

         שם איש הקשר אצל המציע: .1.9

          תפקיד איש הקשר: ...1

          טלפונים: .1.2

          פקסימיליה: .1.0

         דואר אלקטרוני: .1.19

של  םביצועהמציע השלים  1.1.2992במהלך התקופה שתחילתה ביום כי  הוכחה .2
ש"ח )מאה  159,999,999 -יפחת ממצטבר שלא בהיקף פרויקטים של תשתיות, 

 למסמך ההזמנה. 4.9.1 כאמור בסעיף וחמישים מיליון ש"ח( ללא מע"מ, 

 

         שם מזמין העבודה  .2.1

         תיאור העבודה:

          
          
          
           

          
          
          
          
           

 

       :)ללא מע"מ( בשקלים חדשים היקף כספי
     

 

 20/31מכרז מס' 

 (0)'מסמך א

 

 מסמכי הערכה



 24 

 

         מקום ביצוע העבודה:

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 

 

 

         שם מזמין העבודה  .2.2

         תיאור העבודה:

          
          
          
           

                    
          
          
          
           

 

     : ללא מע"מ היקף כספי בשקלים חדשים
   

 

         מקום ביצוע העבודה:

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 

 

         שם מזמין העבודה  .2.3

         תיאור העבודה:
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         מקום ביצוע העבודה:

 

      :ללא מע"מ היקף כספי בשקלים חדשים
   

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 

 

         שם מזמין העבודה  .2.4

         עבודה:תיאור ה

          
          
          
           

          
          
          
          
           

 

         מקום ביצוע העבודה:

 

     : ללא מע"מ היקף כספי בשקלים חדשים
     

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 

 

                ן העבודה שם מזמי .2.5

         תיאור העבודה:
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         מקום ביצוע העבודה:

 

     : ללא מע"מ היקף כספי בשקלים חדשים
   

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     ש קשר אצל המזמין אי

 

של  וביצועהמציע השלים  1.1.2992במהלך התקופה שתחילתה ביום כי הוכחה  .3
 -לא יפחת מש , בהיקף 4.9.1 כהגדרתו בסעיף  אחד של תשתיות לפחות פרויקט

למסמך  4.9.2 כאמור בסעיף ש"ח )שישים מיליון ש"ח( ללא מע"מ.  99,999,999
 ההזמנה.

 

         שם מזמין העבודה  .3.1

         תיאור העבודה:

          
          
          
           

          
          
          
           

 

         מקום ביצוע העבודה:

 

       :ללא מע"מ היקף כספי בשקלים חדשים
    

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 

 

המציע )או קבלן משנה השלים  1.1.2992במהלך התקופה שתחילתה ביום הוכחה כי  .4

עבודות  שלושביצוע של לפחות לעיל(  4.10.1 מטעמו בעל סיווג קבלני כאמור בסעיף 
ש"ח )מיליון וחצי ש"ח( כל  1,599,999בטון יצוק באתר בתחום הגישור בהיקף של 

 למסמך ההזמנה. 4.10.2 אמור בסעיף כאחת, 

 

         שם מזמין העבודה  .4.1

         שם מבצע העבודה



 2. 

         תיאור העבודה:

          
          
          
           

          
          
          
           

 

         מקום ביצוע העבודה:

 

       :ללא מע"מ היקף כספי בשקלים חדשים
    

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 

 

         שם מזמין העבודה  .4.2

         שם מבצע העבודה

         יאור העבודה:ת

          
          
          
           

          
          
          
           

 

         מקום ביצוע העבודה:

 

     : ללא מע"מ היקף כספי בשקלים חדשים
    

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 

 

         ודה שם מזמין העב .4.3
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         שם מבצע העבודה

         תיאור העבודה:

          
          
          
           

          
          
          
           

 

         מקום ביצוע העבודה:

 

     : ללא מע"מ היקף כספי בשקלים חדשים
    

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     ל המזמין איש קשר אצ

 

 המציע )או קבלן משנה מטעמו(השלים  1.1.2992במהלך התקופה שתחילתה ביום  .5
בהיקף של מבטון ם לייצור אלמנטים טרומיים פרויקטי שלושהשל לפחות  םביצוע

 4.11.1  אמור בסעיףלכל פרויקט, כ (ש"ח חמישה מיליוןש"ח ) 5,999,999לכל הפחות 
 למסמך ההזמנה.

 

         שם מזמין העבודה  .5.1

         שם מבצע העבודה

         תיאור העבודה:

          
          
          
           

          
          
          
           

 

         מקום ביצוע העבודה:

 

     : ללא מע"מ היקף כספי בשקלים חדשים
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     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 

 

         שם מזמין העבודה  .5.2

         שם מבצע העבודה

         תיאור העבודה:

          
          
          
           

          
          
          
           

 

         מקום ביצוע העבודה:

     : ללא מע"מ היקף כספי בשקלים חדשים
    

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 

 

         שם מזמין העבודה  .5.3

         שם מבצע העבודה

         תיאור העבודה:

          
          
          
           

          
          
          
           

 

         מקום ביצוע העבודה:

 

     : ללא מע"מ היקף כספי בשקלים חדשים
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     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 

 

 

 :הערות

או )תעודת גמר, חשבון סופי  אישור מזמיןיש לצרף לכל עבודה המוזכרת לעיל,  .1
 1(ידה על סיום הפרויקטאסמכתא רלוונטית אחרת המע

 .הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד .2

 עבודות נוספות יפורטו במתכונת הנ"ל בדפים נוספים. .3

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 כתב כמויות
 ומה ונפרדת, במעטפה חתמלא וחתום, יוגש )

 (ההזמנה להציע הצעות ךלמסמ )ב(26 כמפורט בסעיף 

 

 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 20/31מכרז מס' 

 (1)'מסמך א

 

  כתב כמויות
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 ___תאריך:___

 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

 

                                1,א1ג1נ

 0233-0220אישור על מחזור הכנסות בגין השנים הנדון: 

 

הרינו לאשר  "( החברה)להלן: "חברת _____________ לבקשתכם וכרואי החשבון של 

 כדלקמן:

 

 .החברה  של החשבון כרואי משמשים הננו  א.

 .משרדנו ידי בוקרו על 2990-2911החברה לשנים  של הכספיים הדוחות ב.

 הפניית או/הסתייגות  ו  כל כוללים אינם 2990-2911לשנים  הכספיים הדוחות ג.

 .האחיד מהנוסח סטייה כל או הלב תשומת

, מחזור ההכנסות של החברה לתקופות האמורות הכספיים לדוחות בהתאם ד.

 הינו כדלהלן: ,טים טרומיים מבטוןמפרויקטי ייצור אלמנ

 : ________________________.2990שנת 

 : ________________________.2919שנת 

 : ________________________.2911שנת 

 ,רב בכבוד

 חשבון רואי____________

 

 

 20/31מכרז מס' 

 (4)'מסמך א

 

אישור על מחזור 
מפעל  –הכנסות 

  אלמנטים טרומיים
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 הגנות ארוכות טווח רז לביצוע עבודות מכ –התחייבות קבלן משנה 

 באזור ים המלח )"קטע צפוני"(  02בכביש  03213-03412 יםקטעב

 

 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

                                  1,א1ג1נ

 משנה לביצוע עבודת הפרוייקט-התחייבות קבלןהנדון: 

 

"(, התקשרתי עם קבלן המשנה" אני הח"מ _______________ )להלן:

 :למתן השירותים הבאים למציע"(, המציע_______________ )להלן: "

 (יש למחוק את המיותר)

 .ביצוע עבודות בטון יצוק. 1

 ייצור אלמנטים טרומיים מבטון.. 2

באזור  09, בכביש 214.2-212.1בקטעים עבודות "( בפרויקט ביצוע השירותים)להלן: " 

 "(.הפרויקט: ")להלן ים המלח

הנני מתחייב כי במידה ותתקבל הצעת המציע לביצוע הפרויקט, אשמש כקבלן מבצע 

 למתן השירותים הנ"ל, בהתאם להוראות המכרז. 

הנני מצהיר כי עומד אני בכל תנאי הסף הנדרשים מקבלן המשנה )ככל שנדרשים(, 

למציע את השירותים  המפורטים בהזמנה, וכי אין כל מניעה על פי כל דין והסכם מלספק

 לשמם נשכרתי.

הנני מצהיר כי ידוע לי התקשרותי הינה עם המציע ועמו בלבד וכי אין לי דין ודברים עם 

המזמין ישירות. בהתאם לאמור, ידוע לי כי בכל מקרה של תביעה ו/או דרישת פיצוי 

 שתהיה לי בקשר עם הפרויקט, תופנה התביעה או הדרישה אל המציע ישירות ואליו

 בלבד.

 

 

  

 חתימת המצהיר/ה  תאריך

 20/31מכרז מס' 

 (5)'מסמך א

 

טופס התחייבות 
 קבלן משנה
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 אישור עו"ד/רו"ח

 

קבלן הנני הח"מ, _______________, עו"ד/רו"ח של _______________ )להלן: "

"(, מאשר בזאת כי מסמך זה נחתם על ידי קבלן המשנה, וכי החותמים על המשנה

 המסמך בשם קבלן המשנה מוסמכים לחייב אותו בחתימתם.

 

 

 

  

 חתימה וחותמת לא של עו"ד/רו"חשם מ תאריך
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 תצהיר 

 מינימום ואכיפת דיני העבודהתשלום שכר  ,בדבר העסקת עובדים זרים

 

רשה החתימה מטעם אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מו
לאחר שהוזהרתי  ,"(המציע)להלן: " __________________ שמספרו ____________

לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  יכחוק כי עלי
 מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: כן,

ודות בקטעים עבביצוע ל 92/13אני נותן תצהיר זה בשם המציע, בקשר עם מכרז מס'  .1
 , באזור ים המלח, ומוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.09בכביש  214.2-212.1

 אחד מאלה: במציעהנני מצהיר כי התקיים  .2

ביותר משתי עבירות  ,דין חלוט-, לא הורשעו בפסקו/או בעל הזיקה אליו המציע 2.1
 מציע.הגשת הצעת הלמועד  עד ,לפי חוק שכר מינימוםולפי חוק עובדים זרים 

 יותר משתי עבירותב ,דין חלוט-הורשעו בפסק בעל הזיקה אליו אוו/ המציעאם  2.2
במועד הגשת הצעת המציע,  – לפי חוק שכר מינימוםו לפי חוק עובדים זרים

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 )נא למחוק את המיותר(

לחוק  2כהגדרתו בסעיף  הנני מצהיר, כי במידה והשירות הנדרש בהזמנה הינו .3
 :אלה כל במציעהתקיים  ,2911-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

ביותר משתי עבירות  דין חלוט-, לא הורשעו בפסקו/או בעל הזיקה אליו המציע 3.1
אם הורשעו ביותר משתי עבירות חלפו שלוש  –הגשת הצעת המציע למועד  עד

 במועד הגשת הצעת המציע. שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה,

כי בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעת המציע, לא הוטלו על המציע או על  3.2
 בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה.

 – זה תצהירלעניין 

 .10.9-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו –" עבירה", "בעל זיקה"

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –" דים זריםחוק עוב"
 .1001-הוגנים(, התשנ"א

 20/31מכרז מס' 

 (6)'מסמך א

 

תצהיר בדבר 
העסקת עובדים 

זרים, תשלום שכר 
מינימום ואכיפת 

 דיני העבודה
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  ..102-חוק שכר מינימום, התשמ"ז –" חוק שכר מינימום"

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת1 חתימתיה שמי, להלן ז 41

   

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

______, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום __מ, _______אני הח"
מר/גב'  ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ _______________

ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם -_____________ שזיהה עצמו על
י יהא צפוי לכל על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכ

 .יבפני העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך



 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד

גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר -וכי החתימות על

  וענין

 

 תאריך _________ 

 

 מכרז _______ות על מסמכי חתימאישור  –זכויות חתימה בתאגיד הנדון: 

"( מאשר בזאת המציע__ )להלן: "____אני הח"מ עו"ד/רו"ח של המציע ________
 כדלקמן:

 הם:לכל דבר ועניין שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע  .1

 שם: ____________ ת.ז. ______________ .1.1

 שם: ____________ ת.ז. ______________ .1.2

  ת הצורך()ניתן להוסיף במיד     

 :2.4, ולחלופין למלא את סעיף יש למחוק את המיותר .2

בנפרד תחייב את המציע לכל דבר ועניין,  1חתימת כל אחד מהמוזכרים בסעיף  .2.1

 ללא/בצירוף חותמת החברה. 

ביחד תחייב את המציע לכל דבר ועניין,  1חתימתם של כל המוזכרים בסעיף  .2.2

 ללא/בצירוף חותמת החברה. 

 20/31מכרז מס' 

 (7)'מסמך א

 

אישור עורך דין או 
רואה חשבון של 
התאגיד באשר 

לזכויות החתימה 
בתאגיד וכי 

גבי -החתימות על
כי המכרז מסמ

וההצעה מחייבים 
את התאגיד לכל 

  דבר וענין
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אחר:  .2.3

________________________________________________________ 

גבי מסמכי -החתימות על, הריני לאשר בזאת כי מסמכי המכרז וההצעהלאחר עיון ב .3

מחייבים את , נעשו בהתאם לתקנון החברה ולאמור לעיל, והם המכרז וההצעה

 .לכל דבר ועניןהמציע 

 

 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך


