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 'מסמך א

  /0431' מכרז פומבי מס –הזמנה להציע הצעות 

 

 כללי

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

להגבהת  עבודותלביצוע להגיש הצעות , מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן

 :להלן)בהתאם למסמכי המכרז , סוללת החוף במתחם התיירות עין בוקק

  "(.העבודות"

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

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

 :להלן מתווה לוחות הזמנים המתוכנן להליכי המכרז

 

 במכרז להשתתפות סף תנאי

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

 :המפורטים להלן

 .ישראלכדין ברשום ההינו תאגיד  .4.1

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

 .(בלתי מוגבל) 5 סוג ,222ענף משנה , 'גבסיווג , 1191-ט"התשכ

בלנים מוכרים על ידי מנהלת קקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות רשום כ .4.3

שבמסגרת הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות 

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

וזאת לא , בכל מקרה ואשר לא יוחזר, ח"ש 5,222בסך דמי השתתפות שילם  .4.4

 הגשת שאלות ההבהרהתשלום דמי השתתפות ולון ליאוחר מן היום האחר

העברה בנקאית דמי ההשתתפות ישולמו באמצעות . לעיל 3  בסעיףכאמור 

בפרטי  .(31)בבנק הבינלאומי הראשון  114סניף  ,421-350291' לחשבון מס

 תאריך פעילות

  12:22בשעה  1.1.13 ( חובה)מועד סיור קבלנים 

 מקום הכינוס יפורסם באתר החברה

תשלום דמי השתתפות ל ןאחרומועד 

 ולהעברת שאלות הבהרה

15.1.13   

 14:22בשעה   1.12.13 צעותמועד אחרון להגשת ה
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ועבר עם ביצוע התשלום ת. "24313עבור השתתפות במכרז "העברה יצוין 

ים הפרטעל פי )מזכירת ועדת המכרזים ל בדואר אלקטרוניאסמכתא 

ללא , מובהר כי ניתן לעיין במסמכי המכרז(. להלן 7בסעיף  המצוינים

בתאום )או , www.haganot.co.il: המזמיןבאתר האינטרנט של , תשלום

קומה  2לובי )בניין לב הגבעה  11הדפוס  ביתרחוב , המזמיןבמשרדי ( מראש

 .ירושלים, (1

 .ISO 9001: 2008בעל הסמכה לתקן הינו  .4.5

 .להלן 18 בסעיף המציא ערבות מכרז כאמור  .4.9

 .להלן 6 בסעיף השתתף בסיור קבלנים כאמור  .4.7

אכיפת ) י כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים"כנדרש עפ ספריםמנהל  .4.0

והמציא אישור ניהול ספרים  1179-ו"התשל, (ניהול חשבונות ותשלום מס

 .ואישור ניכוי מס במקור

 :ניסיון קבלני .4.1

 ןביצועהמציע השלים  ,1.1.2220התקופה שתחילתה ביום  במהלך .4.1.1

 -טבר שלא יפחת ממצ בהיקף, או פיתוח3עפר ועבודות של 

 .מ"ללא מע( ח"שמיליון מאה )ח "ש 122,222,222

 הביצועהמציע השלים  ,1.1.2221במהלך התקופה שתחילתה ביום  .4.1.2

 -לא יפחת מש בהיקף, אחת או פיתוח3עבודת עפר ושל לפחות 

 .מ"ללא מע ,(ח"מיליון ששלושים וחמישה )ח "ש 35,222,222

עבודות העפר תמך על כי אין מניעה להס, למען הסר ספק מובהר

לעיל גם לצורך סעיף  4.9.1 לצורך סעיף  ותהמוצגאו הפיתוח 3ו

 .זה 4.9.2 

 או רזהעיבוד קרקע חרסיתית שמנה ניסיון בביצוע עבודות  .4.12

או )המציע השלים  ,1.1.2220ביום  שתחילתההתקופה  במהלך .4.12.1

עיבוד קרקע עבודות  שלוששל לפחות  ןביצוע( משנה מטעמוהקבלן 

 . ר לכל עבודה"מ 0,222של בהיקף , או רזה חרסיתית שמנה

 מלח-תמיסת מיאו תהום -מיהשפלת ניסיון בביצוע עבודות  .4.11

או )המציע השלים  ,1.1.2227ביום  שתחילתההתקופה  במהלך .4.11.1

להשפלת עבודות  שלוששל לפחות  ןיצועב( קבלן המשנה מטעמו

, יצירת סביבת עבודה יבשה לצורךמלח -תהום או תמיסת מי-מי

 :כאשר ביחס לכל עבודה התמלאו במצטבר התנאים הבאים

מכלל )המלח -התהום או תמיסת מי-מיהשפלת  קצב .4.11.1.1

קוב  422 -מלא פחת  (מבצעות השאיבההמשאבות 

 ; לשעה

http://www.haganot.co.il/
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בו זמנית של לכל נעשה תוך הפעלה  העבודכל ביצוע  .4.11.1.2

 ;משאבות 3הפחות 

ברצף עבודה  כל עבודה הבוצעביצוע לאורך תקופת ה .4.11.1.3

 .מלא

 מסגרות חרש ניסיון בביצוע עבודות  .4.12

או )המציע השלים  ,1.1.2227ביום  שתחילתההתקופה  במהלך .4.12.1

מסגרות עבודות  שלוששל לפחות  ןביצוע( קבלן המשנה מטעמו

, (ח"שבעה מיליון ש)ח "ש 7,222,222 -חרש בהיקף שלא יפחת מ

 . לכל עבודה, מ"ללא מע

  – ולחילופין

וקבלן המציע השלימו  ,1.1.2227ביום  שתחילתההתקופה  במהלך

, שני קבלני משנה מטעם המציע או ,מהם כל אחד, משנה מטעמו

עבודות מסגרות חרש  שלוששל לפחות  ןביצוע, מהם כל אחד

ללא , (ח"יון שחמישה מיל)ח "ש 5,222,222 -בהיקף שלא יפחת מ

 .לכל עבודה, מ"מע

המוצגים לשם עמידה בתנאי זה מטעמו ני משנה 3מציע או קבלןה .4.12.2

 .ISO 9001: 2008בעלי הסמכה לתקן הינם 

משנה ביחס לתנאי כלשהו  ני3קבלןמבקש להסתמך על המציע במידה ו .4.13

יחתים המציע את , בהתאם לתנאי מכרז זהככל שהדבר אפשרי , מתנאי הסף

, להזמנה זו (4)'מסמך אה מטעמו על טופס התחייבות בנוסח המשנ ני3קבלן

משנה  ני3והמציע יהא מחויב לבצע את העבודות אשר לגביהן הוצג קבלן

 .הסכםהובכפוף להוראות , המשנה בלבד ני3קבלן ם3כאמור באמצעות אותו

 עיקרי ההתקשרות

 יבנהתחי 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 ומפעילותכחלק  .5.1

 .כמפורט במסמכי המכרז להלן העבודות

 122 -של כאורך ברצועת חוף בעפר ופיתוח חופים עבודות : העבודות כוללות

באזור עין  קראון פלאזה ולוט, הרים-צל, הוד: המלונותאזור ב ,יםמטר

 :על פי הפירוט הבאבין היתר וזאת , בוקק בים המלח
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מטר ברשת מפעלי ים המלח  19.2לרום של חוף ההגבהת סוללת  .5.1.1

בריכה  ת מפלסילהגנות מפני עלי ,(מטר ברשת הארצית -300.25)

 ;5מספר 

וון ימכ כולל, למניעת חדירת מי תהום התקנת חציץ עפר חרסיתי .5.1.2

 ;לאזור מתחם התיירות ,5' מסבריכה 

, תקשורת, מים, ביוב, חשמל, ניקוז)התקנת מערכות תת קרקעיות  .5.1.3

 ;החוף רצועת לאורך( ב"וכיוצ מלח-תהום או תמיסת מי-מיהשפלת 

 ;רצועת החוףשל תוח נופי ישדרוג ופ .5.1.4

 ;(ב"בטון וכיוצ, הכוללים אלמנטים מפלדה) מתקני חוף התקנת .5.1.5

 מלח-ת מיתמיסתהום או השפלת -מיביצוע השפלה זמנית של  .5.1.9

 ;העבודה יבשיצירת סביבת ל, 5בריכה בשטח 

 .ביצוע עבודות חשמל ותאורה .5.1.7

 במפרט הטכניהמפורט על פי תוך הקפדה על ביצוען העבודות יבוצעו  .5.2

הכל בתיאום עם , המכרזוביתר מסמכי  בהסכם, (להסכם 'דנספח ) המיוחד

החוקים והתקנות הקשורים  תתוך שמיריבוצעו העבודות  .וובפיקוח מזמיןה

 .מזמיןהשל  ונהלילרבות  ןביצועב

התחשבות תוך , הבטיחות על פי חוקהעבודות יבוצעו תוך הקפדה על כללי  .5.3

ובסמוך לבתי פעילים תיירות  מימתחל בסמוךמבוצעות כי העבודות  בכך

 ."(ה"מי: "להלן)מפעלי ים המלח ובאזור פעילותה התעשייתית של , לוןמ

מתאימים למניעת הפרעה ונזקים האמצעים ה לשם ביצוע העבודות יינקטו

 .שהוא' לכל צד ג

בכל הכרוך , ה"הזוכה במכרז יידרש לבצע תאום בטיחות אל מול מי .5.4

לגבי  עקרוני וראשוניכי תיאום מובהר . 5לעבודות בתחום בריכה מספר 

  .י המזמיןיד-על התבצעעצם ביצוע הפרויקט כבר 

הזוכה במכרז יידרש לבצע את העבודות באופן שיפחית ככל הניתן את  .5.5

התחשבות בצורכי המלון תוך , ההפרעה לפעילות השוטפת של בתי המלון

 . ואורחיו במהלך ביצוע העבודות

מיום מתן צו ימים קלנדריים  233הינו הכולל לביצוע העבודות  הזמניםלוח  .5.9

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

על ייערך  לוח זמנים מפורט. המיוחד במפרט הטכניבהסכם והכל כמפורט 

 .הוצאת צו התחלת עבודההזוכה ויובא לאישור המזמין קודם לידי 

שטח )למחנה הקבלן והיתר הבניה העבודות  לביצועהיתר הבניה  .5.7

  .המזמיןעל ידי  ויוצא ,(נותההתארג
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לבצע את כל תיאומי התשתיות הנדרשים  הזוכה במכרזמובהר כי באחריות  .5.0

, הוט, לרבות בזק)מול כל חברות התשתיות הרלוונטיות  העבודותלביצוע 

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

אין , םוטרם הסתיימו התיאומים הנדרשי מאחר וטרם הוצאו היתרי בניה .5.1

והזוכה במכרז , המזמין מתחייב באשר למועד תחילת העבודות בפועל

. יידרש להיות ערוך לתחילת ביצוע העבודות בהודעה מראש מאת המזמין

או שיפוי מאת המזמין במקרה 3מובהר כי הזוכה לא יהא זכאי לכל פיצוי ו

 או3לרבות בגין כל היערכות ו, של עיכוב בתחילת ביצוע העבודות כאמור

או המצאת מסמכים 3ואו הקצאת כח אדם 3או הזמנת ציוד ו3והתארגנות 

 .ואישורים הנדרשים ממנו עד לאותו מועד

 12%להעמיד לטובת המזמין ערבות ביצוע בשיעור של במכרז יהא  הזוכהעל  .5.12

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

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

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

 .תנאי לחתימה על הסכם עימו

, בין היתר, במכרז יהא לעמוד הזוכהעל , בהתאם לאמור בהסכםו, כמו כן .5.11

  :לקבלת צו התחלת עבודההמהווים תנאי , בתנאים והדרישות הבאות

 .יומי ביטוח כמפורט בהסכםטופס אישור ק המצאת .5.11.1

ביצוע בו יעשה שימוש בציוד ל המנהל מטעם המזמיןאישור קבלת  .5.11.2

ויתר מסמכי  התוכניות, המיוחדבהתאם למפרט הטכני  העבודות

  .המכרז

מנהל הפרויקט מטעם כי , המנהל מטעם המזמיןאישור קבלת  .5.11.3

, מהנדס הביצוע ,מוסמך הבטיחות, ה מטעמוהעבודמנהל , הזוכה

בכל  יםעומד, מטעמו מוסמךרת האיכות והמודד המנהל בק

ועל פי כל  ,המיוחד במפרט הטכני ,הדרישות המפורטות בהסכם

 .דין

ספק האלמנטים מפלדה כי , המנהל מטעם המזמיןאישור קבלת  .5.11.4

 במפרט הטכני ,עומד בכל הדרישות המפורטות בהסכםשל הקבלן 

 .ועל פי כל דין, המיוחד

קבלני משנה העבודות באמצעות לבצע חלק מהמציע שיבקש ככל  .5.11.5

דרש יי, בנוסף לאלו שאושרו במסגרת מסמך הזמנה זה, מטעמו

 ים3עומדם 3וכי הינ, המנהל מטעם המזמיןאישור קבלת המציע ל

ועל פי , המיוחד במפרט הטכני ,בכל הדרישות המפורטות בהסכם

יובהר כי למנהל יהא שיקול דעת מוחלט האם לאשר ביצוע  .כל דין

 .קבלן משנה כאמור אם לאובאמצעות 
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קבלן המשנה לביצוע כי , המנהל מטעם המזמיןאישור קבלת  .5.11.9

 ,עומד בכל הדרישות המפורטות בהסכם ותאורהעבודות חשמל 

 .ועל פי כל דין, המיוחד במפרט הטכני

כי המעבדה לבדיקת חומרי , המנהל מטעם המזמיןאישור קבלת  .5.11.7

ל הדרישות בכ יםעומד, האיכות בקרתהעבודות ופרטי חברת 

 .ועל פי כל דין, המיוחד במפרט הטכני ,המפורטות בהסכם

ותוכנית עבודה לוח זמנים ל המנהל מטעם המזמיןאישור קבלת  .5.11.0

שלאחר אישורם  ,ובטיחות כולל תוכנית התארגנות ,יםמפורט

 במפרט הטכניו בהתאם למפורט בהסכם ,להסכם 'בנספח יצורפו כ

 .המיוחד

שלם י, מזמיןהשל  ההמלא ורצוניו לשביעות בתמורה לקיום כל התחייבויות .5.12

שבוצעו ואושרו הכמויות יגזר ממכפלת יאת שכר ההסכם שלזוכה  מזמיןה

ובהתאם למוסכם  ההצעה הזוכהוזאת על בסיס  הןמחיריבעל ידי המזמין 

 . הצדדיםבין 

, כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שוניםמובהר בזאת  .5.13

יהא המזמין , כולם או חלקם, בלו התקציבים האמוריםוכי במידה ולא יתק

לרבות לאחר קבלת ההצעות , לבטל את המכרז בכל שלב שהוארשאי 

והמציע לא יהא זכאי לכל פיצוי  ,ולרבות לאחר הכרזה על הזוכה במכרז

שלא לממש את המזמין כן יהא רשאי . ב"בגין הכנת הצעתו למכרז וכיוצ

, פי מכרז זה-מצם את היקף העבודות עלאו לצ3או להפסיק ו3ההתקשרות ו

 .הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות, בכל שלב שהוא

 

  סיור קבלנים

מקום הכינוס ליציאה . לעיל 3  בסעיף יםהנקובובשעה במועד סיור קבלנים יערך  .9

שר מציע א .ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. יפורסם באתר המזמיןסיור ל

  .לא ישתתף בסיור הקבלנים לא יוכל להגיש את הצעתו למכרז

 

 הבהרות ושינויים

: ל"בדוא ,שרה מורליד "עו, ועדת המכרזים תשאלות הבהרה תוגשנה בכתב למזכיר .7

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

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

או 3התשובות לשאלות ההבהרה יופצו לכל משתתפי המכרז ו. שתינתן בדרך אחרת

 .ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז המזמיןבאתר האינטרנט של 

שר שילם את דמי ההשתתפות במכרז והציג שאלות הבהרה יתקבלו רק מגוף א .0

ביצוע . ועדת המכרזים תל למזכיר"אסמכתא מתאימה על ביצוע העברת הסך הנ

mailto:sarahm@haganot.co.il
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מציע . ל יהא עד ליום האחרון להגשת שאלות הבהרה כאמור לעיל"העברת הסך הנ

או לקבל מענה 3ל לא יוכל להציג שאלותיו כאמור לעיל ו"אשר לא ישלם את הסך הנ

 . השתתף במכרזאו ל3לשאלות ו

. אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא, פה-פרשנות או תשובה שניתנו בעל, כל הסבר .1

 .המזמיןרק תשובות בכתב תחייבנה את 

אם ימצא המציע אי . על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות .12

סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות , בהירויות

 ןולפרטעליו לפנות לוועדת המכרזים , או כל אי התאמה אחרת, אותיהםמהור

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

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

 .מורסתירות או אי התאמות כא, בהירויות

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

השינויים . או בתשובה לשאלות המציעים וביוזמת, ותיקונים במסמכי המכרז

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

אשר שילמו תתפי המכרז יובאו בכתב לידיעתם של כל משאו המזמין האינטרנט של 

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

 .הפרטים שנמסרו מראש

מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז , עם הגשת הצעתו במכרז .12

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

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

 .לתנאיו

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

. את הפרשנות המחייבת מזמיןקבע הי, או אי בהירות לגבי מסמכי המכרז3השונים ו

ו סתירה במסמכי א3או תביעה הנובעת מאי בהירות ו3למציע לא תהא כל טענה ו

 .המזמיןאו הנוסח שבחר 3או בגין הפירוש ו3או כל אי התאמה ו3המכרז ו

 

 מסמכי ההצעה

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

 :והאישורים המפורטים להלן

 ;המציעתעודת התאגדות של העתק  .14.1

ת החתימה אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויו .14.2

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

 .(7)'מסמך אבנוסח  ,לכל דבר וענין

 ;לעיל 4.2  כאמור בסעיףתעודת רישום תקפה אצל רשם הקבלנים העתק  .14.3
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 4.3 בסעיף ם כאמור מנהלת קבלנים מוכריתעודת רישום תקפה אצל העתק  .14.4

 ;לעיל

 ;של דמי ההשתתפות במכרז תשלום3 העברה בנקאיתאישור על  .14.5

ני 3עבור המציע ועבור קבלן ISO 9001: 2008תעודת הסמכה לתקן העתק  .14.9

לעשות שימוש  ככל שיבקש המציע)המשנה לביצוע עבודות מסגרות חרש 

 ;(לעבודות אלובקבלני משנה 

 ;להלן 18 סעיף  מכרז בהתאם להוראותערבות  .14.7

לפי חוק , מ ובמס הכנסה"רישום במע, אישור תקף על ניהול ספריםהעתק  .14.0

-ו"תשלה ,(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס)עסקאות גופים ציבוריים 

1179. 

, בדבר ניסיון המציע תנאי הסףב ת עמידהלבחינ מלא וחתוםמסמך הערכה  .14.1

, בין היתר, הכולל, (3)'מסמך א בנוסח, לעיל  4.12- 4.9סעיפים בכאמור 

 ;המשנה מטעמו ני3ןקבלאו פירוט בדבר עבודות קודמות של המציע 

מבקש להוכיח את המציע ככל ש ,ים3וחתום ים3מלא, משנה ני3קבלן י3פסוט .14.12

באמצעות  ,לעיל 4.12 או 3ו 4.11 או 3ו 4.10  פיםבסעי יםהסף המפורט תנאי

 ; (4)'מסמך אבנוסח  ,מטעמו משנה ני3ןקבל

ידי מורשי -כל מסמכי המכרז כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על .14.11

מסמך )הסכם הוכתב הכמויות לרבות , החתימה המוסמכים מטעם המציע

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

כשהוא ממולא ( עותק אחד בלבד)בגרסה מודפסת הן , כתב כמויות ומחירים .14.12

והן  (/)'מסמך א –המציע  מטעםי מורשי החתימה המוסמכים יד-וחתום על

כשהוא ממולא בקובץ ממוחשב שיסופק ( CD)על גבי תקליטור  ףנוסעותק ב

 (ב)26 כמפורט בסעיף , נפרדת וחתומהבמעטפה שניהם , על ידי המזמין

 .להלן

בנוסח  ,תשלום שכר מינימוםו זרים תצהיר חתום בדבר העסקת עובדים .14.13

מסמך ותצהיר בדבר היעדר הרשעות בדיני עבודה בנוסח  (5)'מסמך א

 ;(6)'א

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

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

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

דעתה -בהתאם לשיקול, רשאית"( הוועדה"או " ועדת המכרזים: "להלן)המזמין 

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

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  12לתקופה של הצעת המציע תהא בתוקף  .19

 12-ברשאי לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו  המזמין מובהר כי. במכרז
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כנדרש אי הארכת תוקף ההצעה . המציע מתחייב לפעול מיד בהתאםו, ימים נוספים

 .ולחילוט ערבות המכרזעצמה עילה לפסילת הצעת המציע לתהווה כש

כאשר כל המסמכים והאישורים , ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד .17

עמידה בתנאים למעט הוכחת  ,יהיו על שם המציע במכרז בלבד, רזהנדרשים במכ

ובהתאם , לעיל 4.10  - 4.12 פיםבסעיהמשנה מטעם המציע כמפורט  ני3קבלןשל 

, לגבי כל שינוי .לעיל 4.13 בסעיף כמפורט , המשנה ני3קבלן לעניןלכללים הקבועים 

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

 ובהתאם לשיקול דעת, יהא המזמין, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, המסמכים

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

 .י לפסול את ההצעהרשאאו יהא 3ו

 

 ערבות

, להבטחת התחייבויותיו של המציע לקיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות .10

המזמין ימסור המציע לידי , המזמיןושיפוי  של המציע תוהצעלהבטחת רצינות ו

ח "ש 1,222,222 בסך ,על שם המציע ,אוטונומית ובלתי מותנית, בנקאיתערבות 

מאת בנק מסחרי בישראל או חברת  ,דרישה ראשונה בת פירעון עם, (ח"שמיליון )

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

 "(. ערבות המכרז"

, המזמין, על אף האמור .7.1.14ליום עד  לכל הפחות תהיה בתוקף המכרזערבות  .11

לדרוש מהמציע הארכת הערבות לתקופה , הבלעדי ועל פי שיקול דעת, הא רשאיי

עילה לפסילת , כשלעצמה, אי הארכת הערבות כנדרש תהווה .ימים 12נוספת של עד 

.הצעת המציע

רשאי לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי הא י המזמין .22

.המוחלט ודעתלפי שיקול , להכשירה למרות הפגמים שנפלו בה או, מכרז זה

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

 נזק כל בגין לפיצוי המזמין מזכות לגרוע מבליוזאת ) למציע ולאחר עריכת שימוע

 :(ול שיגרמו הפסד או3ו

 להגשת האחרון המועד לוףח 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
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 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 5.11 עמידה בתנאים המפורטים בסעיף ( לעיל האמור מכלליות

או 3ואו שיק בנקאי 3וספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית  הסרלמען  .22

.המחאת עסק ערב

, אחר ההתקשרות עם הזוכה במכרזערבותו תוחזר לו ל, לא זכתה שהצעתומציע  .23

. הצעתובמסגרת בדואר רשום לכתובת שיציין המציע 

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

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

 . חודשים מיום החזרתה לחברה 3הינו 

מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או , הערבויות3את הערבות לחלט תרשאיהחברה  .25

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

  .בפני הבנק

 

 הגשת ההצעה

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

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

 .14:00בשעה , לעיל 3 המועד הנקוב בסעיף 

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

מעטפות  2ולתוכה יוכנסו " 24313' מס מכרז" –יצוין שעליה , סגורה וחתומה

 :הבאסגורות באופן 

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

בצירוף יתר , מכרזב תשלום דמי השתתפותבדבר  וקבלה ,לעיל 18  בסעיף

עותק ) ארבעה העתקיםב, כולם יחד, מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע

על . אך למעט כתב הכמויות, (CDעל גבי  גיטלייםעותקים די / -אחד מודפס ו

 ".1' מעטפה מס – 24313 מכרז " –יצוין  המעטפה

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

בקובץ ממוחשב , ( CD)על גבי תקליטור נוסף בעותק ו, וחתומה מודפסת

 ".2' מעטפה מס – 24313ז מכר"ועליה יצוין , (שיסופק על ידי המזמין

או הוצאות המציע בכדי לספק את 3תכלול את כל מרכיבי העלות ו המחירהצעת  .27

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

 . מ"למעט מע, לרבות כל תשלום לצד שלישי, או היטל או תוספת אחרת
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תיבת להמעטפה הכנסת שאינה , אחרתמשלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך  .20

מכל , מצאימציע אשר מעטפתו לא ת. עונים על דרישות המכרז םאינ, המכרזים

בתיבת המכרזים בעת פתיחתה לא תימנה בין ההצעות המשתתפות , ה שהיאסיב

 .במכרז

 .רשאי להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למציעים המזמין .21

הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא  רשאי לפסול עלהיה י המזמין .32

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

 .ודעת

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי  .31

 .הסכםהובכלל זאת לכל תנאי , המכרז

 

 הליך בחינת ההצעה 

 : פורט להלןכמבחינת ההצעה תתבצע  .32

 הסף בתנאי המציע של עמידתו את המכרזים ועדת תבחן זה בשלב – 'א שלב .32.1

 .לעיל 4  בסעיף המפורטים במכרז להשתתפות

ועדת רשאית , איזה מהמסמכים האמורים לעיללהצעתו המציע א צירף ל

לפסול את , ה הבלעדי והמוחלטמטעם זה בלבד ולפי שיקול דעת, המכרזים

או 3או יתקן ו3ישלים ואו 3יוסיף ואו לחלופין לבקש כי המציע הצעתו של 

או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית 3מהמסמכים שבהצעתו ויבהיר איזה 

 .לפי שיקול דעתה הבלעדי, המזמינה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים

, 'ב שלבב להשתתף יוכלו 'א שלבבעמדו בתנאי הסף  אשר מציעים – 'ב שלב .32.2

תפתח ועדת המכרזים את מעטפת ההצעה הכספית  בו ,המחיר הצעת שלב

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

 .כאמור לעיל

 

 בחירת ההצעה הזוכה 

על פי סיכום כל רכיבי כתב , הצעת המחיר שהגיש יסוד על בחריי במכרז הזוכה .33

 .יריםהכמויות והמח

 רשאית כן, הנמקה חובת ללא, בתנאים הזכייה את להתנות רשאית המכרזים ועדת .34

 מספר עם ולהתקשר מתאימות הצעות מספר לקבל להחליט המכרזים ועדת

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

 – אחרת או3ו כספית – דרישה כל למציע תהא לא כי, מפורשות בזאת מובהר

 .המכרז ביטול או ההצעה קיבול אי עקב או3ו לעיל האמור כל עם בקשר, מזמיןמה
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 מבחינת סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המכרזים ועדת .35

 .הכמויות בכתב וסעיף סעיף לכל וביחס עבודותה למהות ביחס מחירה

אך לא , רשאייהיה המזמין , לאחר בדיקת ההצעות, מהאמור לעיל לגרועמבלי  .39

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

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

בסיום (. Best & Finalהליך )או לשפר את ההצעות אשר הוגשו 3מטרה להוזיל ו

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

להגיש לתיבת המכרזים הצעה סופית משופרת שתחליף את הצעתו , המכרזים

לאחר . תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית, לא הגיש מציע הצעה נוספת. המקורית

  .ומתן עם המציעים-לא ינוהל עוד משא, הגשת ההצעות הסופיות

 בכל, מציע של הצעתו לפסול הסמכות המכרזים לוועדת כי ספק הסר למען מובהר .37

 או3ו בידה שיש מידע או3ו 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 .30

 בדרך שלא או3ו 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

 ההבנ 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 .31

 לשביעות נוספות הבהרות או3ו נוספים פרטים מהמציעים לדרוש, הצעתם בפרטי

 מדובר אם בין, מתאימות נמצאו יהםשהצעות, 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 36  בסעיף למפורט בהתאם, 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 .41

 בכל להסתייג למציע לאפשר כדי, כאמור מ"מו לנהל או3ו נוסף תחרותי הליך לערוך

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

 .בהצעתו

שום הודעה  .חתומה בידי מזכיר ועדת המכרזים, הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב .42

 .המזמיןלא תיצור כל טענת השתק או מניעות כלפי , פה-בין בכתב ובין בעל, אחרת
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עד  המזמיןלא תחייב את  זבזאת כי הודעת הזכייה במכרלמען הסר ספק מובהר  .43

 .לעיל 5.11 בסעיף כאמור האישורים  להשלמת

אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר , ועדת המכרזים רשאית לבחור זוכה שני במכרז .44

ו להתחיל בה וזאת מכל סיבה שהיא בין שמקורה א3מהזוכה להשלים את עבודתו ו

, המזמיןוראה מטעם על פי ה, הזוכה השני יהא חייב, 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 כ, הנקובים במסמכי ההזמנה וההסכם

 . הכל כאילו היה הוא הזוכה הראשון במכרז בשינויים המחוייבים

 .מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה .45

לבטל את  המזמיןהא רשאי י, ה לא יעמוד בהתחייבויותיו לעילכהיה ומציע שז .49

, בהודעה המזמיןהחל בתאריך שייקבע על ידי , בכתב למציע ההזכייה במכרז בהודע

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

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

 .על פי כל דין המזמין

או בתנאי מכרז 3בחוק ו וללכל סעד המוקנה  המזמיןזכאי , בוטלה הזכייה במכרז .47

לרבות לזוכה  וידזה וכן למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על 

 .בגין כך ולעל כל הפסד שיגרם  מזמיןובנוסף יפצה המציע את , השני

, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, נוע מלטעון לקיומה של כל זכותהזוכה מ .40

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

לרבות  –בין לפני שנחתם ההסכם עימו , פה-בין בכתב ובין בעל, מחוץ להסכם

 .ובין לאחר שנחתם –במסגרת הליכי מכרז זה 

להחליט על ביטול , בכל שלב ועל פי שיקול דעתו המוחלט, יהא רשאי המזמין .41

. לעיל 5.13 לרבות בנסיבות כמפורט בסעיף , המכרז בהודעה שתימסר למציעים

, ישיב המזמין למשתתפים את דמי ההשתתפות ששילמו למזמין, בוטל המכרז

או את משתתפי המכרז בכל 3והא חייב לפצות את המציעים במכרז ילא ומעבר לכך 

 .צורה שהיא

 

 אומדן

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

וכי מבלי לגרוע , "(האומדן: "להלן( )או ביחס לחלק מהם3מרכיבי ההתקשרות ו

יהיה המזמין , פי דין-או על3פי מסמכי הזמנה זו ו-מכל זכות העומדת למזמין על

ואף בנסיבות , לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדןרשאי 

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

 :דעתו המוחלט-פי שיקול-הכול על, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן
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, שימועלרבות עריכת , בצע בדיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמורל .52.1

 ;ככל שנדרש

 ;לפסול את ההצעה .52.2

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

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

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

 ;(לרבות ביחס לכל אחד מרכיבי ההצעה)

 .או משופרות3ו הגשת הצעות כספיות חלופיותלהורות על  .52.9

-או בזכויות המזמין על3למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה ו .51

וכן אין , או לפגוע בזכויות המזמין בהתאם ליתר הוראות הזמנה זו3פיו כדי לגרוע ו

לתקנות ( א)23-ו( 1א)21בהוראות אלו כדי לגרוע מזכויות המזמין בהתאם לתקנות 

באופן שהמזמין יהא , פיהן-זמין עלומזכויות המ, 1113-ג"התשנ, חובת המכרזים

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

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

 .בין הצעותיהם לבין האומדן( חיובי או שלילי)

מסכימים לסמכויות המשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מודעים ו .52

או דרישה בקשר עם 3והם מוותרים בזאת על כל טענה ו, פי סעיף זה-המזמין על

 .הפעלת סמכויותיו של המזמין כאמור

 

 הוצאות המכרז

הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות , מכל מין וסוג שהוא, כל הוצאות .53

 ,בה שהיאמכל סי, לרבות במקרה בו יבוטל המכרז, במכרז תחולנה על המציע

  .לעיל 49  מפורט בסעיףהשבת דמי ההשתתפות כבכפוף ל

 

 גילוי מידע במכרז

לדרוש ממציע לגלות , על פי שיקול דעתה, רשאית( או מי מטעמה)ועדת המכרזים  .54

מון מקורות המי, מבנה ההון שלו, עסקיו, פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו

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

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

מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון  .55

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

, כתוצאה מההפרה, לפי העניין, מזמיןאו ל3זכות אחרת העומדת לוועדת המכרזים ו

 .לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין
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או מסר 3כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו למזמיןולאחר מכן התברר , זכה המציע .59

מבלי , ו מעיקרהלשלול את זכיית המזמיןרשאי , מידע חלקי בלבד או מטעה

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

לפי , כתוצאה מההפרה, לפי העניין, מזמיןאו ל3אחרת העומדת לוועדת המכרזים ו

 .תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין

וכן  ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע גילוי כל המידע כאמור, למען הסר ספק .57

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

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

 .אמצעי שליטה במציע

ובכל דרך  םאת הזכות לוודא ממקורותיה םלעצמ יםשומר והמזמיןועדת המכרזים  .50

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

לגביהם מידע  יקבלו והמזמיןבעלי העניין בו כאילו הסכימו לכך שוועדת המכרזים 

 .ככל שהסכמה זו נחוצה, הקשור למכרז מכל גורם אחר

, בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים .51

פרט , ם תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור במכרזאם ועדת המכרזי

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

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

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

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

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

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

הזמן שיחלוף מעת  בפרק, מזמיןבמידע שמסר לוועדת המכרזים או ל, אם יחול

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

 .הסכםהעד לחתימה על  –נקבע כזוכה 

בין ככלל ובין , או אחריו3ועדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו .91

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

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

 

 אחריות

נושא בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם  ואינ המזמין .92

או בשל 3ו ובפרט בשל אי קבלת הצעתו, או בקשר למכרז זה3הצעתו במסגרת ו

 .מכל סיבה שהיא, ביטול המכרז

המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר כי בכל מקרה לא יהיה , מובהר במפורש .93

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

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

המציע מתחייב בקבלת מסמכי המכרז לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על  .94

למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע , העבודהבקשר או לצורך ביצוע  המזמיןידי 

 .המחויב בגילוי לפי חוק

מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות , לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה .95

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

 .בכל הנוגע לשמירת סודיות מזמיןהמציע מתחייב לציית לכל הוראות ה .99

והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת  המזמיןכי המכרז הינם רכוש כל מסמ .97

או להשתמש בהם לכל 3אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו. הצעתו והגשתה

, כי לא זכה במכרז מהמזמיןאו קיבל הודעה , לא הגיש המציע הצעה. מטרה אחרת

 .ןבמזמיאם נדרש לעשות כן על ידי , יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז

 

 הודעות ונציגות

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור  (3)'מסמך אכל מציע במכרז יציין ב .90

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

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

בקשר למכרז זה והוא יהיה  מזמיןל העם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים ש .91

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

 .בישראל

הודעה שנשלחה . הודעות תשלחנה בדואר או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני .72

. שעות ממועד משלוחה( ארבעים ושמונה) 40בדואר תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 

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

הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה . שעות ממועד המשלוח

 .ליעדה עם קבלת אישור אלקטרוני על ההגעה

או בכל תביעה , סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז .71

 .היה בבתי המשפט המוסמכים בירושליםת, הנובעת מהליך ניהולו
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  טופס הגשת הצעה

 

 מ"חברה הממשלתית להגנות ים המלח בעה לכבוד

 

 הגבהת סוללת החוף לעבודות לביצוע  םלמתן שירותיהצעה : הנדון
 במתחם התיירות עין בוקק 

 

ם לביצוע למתן שירותיהמכרז עיון את מסמכי אנו החתומים מטה לאחר שקראנו ב

 :מצהירים בזאת, םהונספחי םהעל כל חלקי, שבנדון העבודות

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

, או הנחוצות להגשת הצעתנו זו3כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו, יוצא מן הכלל

וכי בהתאם לכך  מתן השירותיםהגורמים האחרים המשפיעים על  וכן בחנו את כל

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

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

המכרז אלא על האמור במסמכי , או מי מטעמה3או עובדיה ו3ו "(המזמין: "להלן)

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

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

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

 .טענות כאמורהמסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על 

 ביצוע העבודותהמומחיות והניסיון הדרושים ל, הננו מצהירים כי אנו בעלי הידע .2

 . מכרז זהא ונש

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

 .פי ההסכם-התחייבויותינו על

וכי , ידינו הינם נכונים ומדוייקיםעל  מזמיןלהננו מצהירים כי כל הנתונים שנמסרו  .4

 . ביצוע העבודותעודנו עומדים בכל הדרישות לצורך 

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

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

 /0431' מכרז מס

 (1)'מסמך א

 

 טופס הגשת הצעה
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לפי המחיר שהצענו , כולם יחד המכרזמכי בהתאם לתנאים המפורטים במס עבודותה

לשביעות  עבודותאת ה בצעוהננו מקבלים על עצמנו ללכתבי הכמויות  הצעת המחירב

 .תקופה הנקובהה בכל מזמיןהשל  הרצונה המלא

פי -ננהג על, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, צעתנו זוההגשת ב .9

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

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

 .וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו

ידנו -עובדות והמצגים שניתנו עלהאנו מצהירים כי כל , המכרזחתימתנו על מסמכי ב .7

ויישארו כך , ת במועד הגשת ההצעהלרבו, הינם נכונים ומדויקים, מכרז זהבמסגרת 

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

במכרז תנו ייאו לזכ3להשתתפותנו ו מזמיןשההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת ה

לרבות לאחר )את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים  ושומר לעצמ מזמיןוכי ה

הא י, התאמה מכל מין וסוג-ידוע לנו כי במקרה של אי(. כהשלב ההודעה על הזו

אם נזכה , הסכם שיחתם עמנוהאו לבטל את 3זכאי לפסול את הצעתנו והמזמין 

 .ולא תהא לנו כל טענה לענין זה, במכרז

בתמורה , המכרזפי מסמכי -הננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו על .0

 .ההזמנה ובהתאם לאמור בהסכםפת למסמכי לתשלום על פי הצעת המחיר המצור

או  ןכול ,במכרזהכרוכות בזכייה כי אם לא נמלא אחר התחייבותנו , הננו מתחייבים .1

הא זכאי יפטור מכל התחייבות כלפינו והמזמין הא י, תוך הזמן האמור, ןמקצת

פיצוי  לקבלזכאי המזמין הא יהשירותים למשתתף אחר ובנוסף מתן למסור את 

 .וזכאי לו בגין נזקי שהמזמין ללא הוכחת נזק, ערבות המכרזבגובה 

שינוי או תיקון ותהא תקפה , חוזרת ואינה ניתנת לביטול-הצעתנו זו היא בלתי .12

והיא , יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 12ומחייבת אותנו במשך תקופה של 

תוקף . ופהוכל לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקי מזמיןוהתמשיך לחייב אותנו 

 .המזמיןהצעתנו זו יוארך לפי דרישת 

 ותוכי תחילת העבוד, ידוע לנו כי אין התחייבות מצדכם ביחס למועד מתן השירותים .11

 .ההזמנהכמפורט במסמכי , תלויה בהתקיימותם של מספר גורמים וביצוע תיאומים

וכי במידה  ,כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שוניםידוע לנו  .12

לבטל את המכרז  םרשאיתהיו , כולם או חלקם, ולא יתקבלו התקציבים האמורים

, לרבות לאחר קבלת ההצעות ולרבות לאחר הכרזה על הזוכה במכרז, בכל שלב שהוא

 .ולא נהיה זכאים לכל פיצוי בגין כך

 לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או-הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום .13

 .גופים אחרים המגישים הצעות למתן השירותים
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הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד  .14

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

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

ולמילוי  X-לסימון ב)נו את המסמכים והאישורים הבאים אנו מצרפים להצעת .15

 :(ציעידי המ-הפרטים על

 

 אין3יש 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 אסח בנו ,התאגיד לכל דבר וענין

 

 4.2 בסעיף כאמור תעודת רישום תקפה אצל רשם הקבלנים 

 ;להזמנה

 

 4.3 בסעיף מוכרים כאמור מנהלת קבלנים תעודת רישום תקפה אצל 

 ;להזמנה

 

העברה צעות באמ דמי ההשתתפות במכרז תשלום אישור על

 ;בנקאית

 

   ;עבור המציע ISO 9001: 2008תעודת הסמכה לתקן 

ני המשנה לביצוע 3עבור קבלן ISO 9001: 2008תעודת הסמכה לתקן 

ני 3ןככל שיבקש המציע לעשות שימוש בקבל)עבודות מסגרות חרש 

 ;(משנה לעבודות אלו

 

  ;להזמנה 18 סעיף מכרז בהתאם להוראות ערבות 

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

 ,(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס)עסקאות גופים ציבוריים 

 ;1179-ו"תשלה

 

בדבר ניסיון  תנאי הסףב לבחינת עמידה מלא וחתוםמסמך הערכה 

, (3)'מסמך אבנוסח , להזמנה  4.12- 4.9 בסעיפיםכאמור , המציע

פירוט בדבר עבודות קודמות של המציע , בין היתר, הכוללים

 ;ואסמכתאות לביצועןהמשנה מטעמו  ני3וקבלן
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המציע מבקש ככל ש ,ים3וחתום ים3מלא, משנה ני3קבלן י3פסוט

או 3ו 4.11 או 3ו 4.10  פיםבסעי יםהסף המפורט תנאילהוכיח את 

 ; (4)'מסמך אבנוסח  ,מטעמו משנה ני3ןבאמצעות קבל ,להזמנה  4.12

 

ידי -כל מסמכי המכרז כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על

מסמך )הסכם הלרבות , י החתימה המוסמכים מטעם המציעמורש

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

 

ידי מורשי -כשהוא ממולא וחתום על, כתב כמויות ומחירים

נפרדת במעטפה  (1)'מסמך א –המציע  מטעםהמוסמכים  החתימה

, (CD)על גבי תקליטור אחד  ובעותק, וחתומה בגרסה מודפסת)

( ב)26 כמפורט בסעיף , (בקובץ ממוחשב שיסופק על ידי המזמין

 ;להזמנה

 

 ,תשלום שכר מינימוםותצהיר חתום בדבר העסקת עובדים זרים 

  ;(5)'מסמך אבנוסח 
 

  ;(6)'מסמך אתצהיר בדבר היעדר הרשעות בדיני עבודה בנוסח 

 

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

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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          :.פ.ח' מס .1.2

        :מספר קבלן בפנקס הקבלנים .1.3

       : פרטי סיווג קבלן וקבלן מוכר .1.4

        :(כולל מיקוד)מען המציע  .1.5

         :שם איש הקשר אצל המציע .1.9

          :תפקיד איש הקשר .1.7

          :טלפונים .1.0

          :פקסימיליה .1.1

         :דואר אלקטרוני .1.12

 

 ני משנה מטעמו3או קבל3הערכת ניסיון המציע ו

על המציע להמציא תעודת גמר מן הגורם , שות הניסיון דלהלןלצורך הוכחת עמידה בדרי

תעודת גמר הכפופה לתיקונים או , או העבודות המודגמות3המזמין בפרויקטים ו

או מסמך אחר המעיד על השלמת , או אישור חשבון סופי שניתן על ידו, והשלמות

 .להנחת דעת המזמין, הביצוע

 

 ניסיון קבלני

של  ןביצועהמציע השלים  ,1.1.2220תחילתה ביום התקופה ש במהלךהוכחה כי  .2
מאה )ח "ש 122,222,222 -מצטבר שלא יפחת מבהיקף , או פיתוח3עבודות עפר ו

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

         שם מזמין העבודה  .2.1

         :תיאור העבודה

          
          
          
           

 /0431' מכרז מס

 (3)'מסמך א

 

 מסמכי הערכה
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       :(מ"ללא מע) בשקלים חדשים היקף כספי
     

         :מקום ביצוע העבודה

 

     :גמר     :  התחלה מועד הביצוע

     : ' טל    איש קשר אצל המזמין 

 

         שם מזמין העבודה  .2.2

         :תיאור העבודה

          
          
          
           

                    
          
          
          

           

 

     : מ"ללא מע 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

 

      :מ"ללא מע היקף כספי בשקלים חדשים
   

 

     :גמר     :  התחלה מועד הביצוע

     : ' טל    איש קשר אצל המזמין 

 

         שם מזמין העבודה  .2.4

         :תיאור העבודה

          
          
          
           

          
          
          
          

           

 

         :מקום ביצוע העבודה

 

     : מ"ללא מע היקף כספי בשקלים חדשים
     

 

     :גמר     :  התחלה ביצועמועד ה

     : ' טל    איש קשר אצל המזמין 

 

                שם מזמין העבודה  .2.5

         :תיאור העבודה
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         :מקום ביצוע העבודה

 

     : מ"ללא מע י בשקלים חדשיםהיקף כספ
   

 

     :גמר     :  התחלה מועד הביצוע

     : ' טל    איש קשר אצל המזמין 

 

של  הביצועהמציע השלים  ,1.1.2221במהלך התקופה שתחילתה ביום הוכחה כי  .3
שלושים )ח "ש 35,222,222 -לא יפחת מש בהיקף, אחת או פיתוח3עבודת עפר ולפחות 

למען הסר )למסמך ההזמנה  4.9.2 כאמור בסעיף , מ"ללא מע, (ח"ש וחמישה מיליון
לצורך  ותהמוצגאו הפיתוח 3עבודות העפר וכי אין מניעה להסתמך על , ספק מובהר

 .(גם לצורך סעיף זה להזמנה 4.9.1 סעיף 

                שם מזמין העבודה  .3.1

         :תיאור העבודה

          
          
          
           

                    
          
          
          

           

 

         :מקום ביצוע העבודה

 

   _______ : מ"ללא מע היקף כספי בשקלים חדשים
    

     :גמר     :  התחלה מועד הביצוע

     : ' טל    איש קשר אצל המזמין 
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 או רזהניסיון בביצוע עבודות עיבוד קרקע חרסיתית שמנה 

או קבלן )המציע השלים  ,1.1.2220ביום במהלך התקופה שתחילתה כי הוכחה  .4
או  עבודות עיבוד קרקע חרסיתית שמנה שלוששל לפחות  ןביצוע( המשנה מטעמו

 .למסמך ההזמנה 4.10.1 כאמור בסעיף , ר לכל עבודה"מ 0,222בהיקף של , רזה

         שם מזמין העבודה  .4.1

         העבודה מבצע שם 

         :תיאור העבודה

          
          
          
           

          
          
          
           

 

         :מקום ביצוע העבודה

 

       :ר "שטח העבודה במהיקף 

 

     :גמר     :  התחלה מועד הביצוע

     : ' טל    איש קשר אצל המזמין 

 

         שם מזמין העבודה  .4.2

         העבודה מבצע שם 

         :תיאור העבודה

          
          
          
           

          
          
          
           

 

         :מקום ביצוע העבודה

 

       :ר "שטח העבודה במהיקף 
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     :גמר     :  התחלה מועד הביצוע

     : ' טל    איש קשר אצל המזמין 

 

         שם מזמין העבודה  .4.3

         העבודה מבצע שם 

         :תיאור העבודה

          
          
          
           

          
          
          
           

 

         :מקום ביצוע העבודה

 

       :ר "שטח העבודה במהיקף 

 

     :גמר     :  התחלה מועד הביצוע

     : ' טל    איש קשר אצל המזמין 

 

  מלח-תמיסת מיאו תהום -מיהשפלת לניסיון בביצוע עבודות 

או קבלן )המציע ם השלי ,1.1.2227במהלך התקופה שתחילתה ביום הוכחה כי  .5
-תמיסת מיאו תהום -מיעבודות להשפלת  שלוששל לפחות  ןביצוע( המשנה מטעמו

כאשר ביחס לכל עבודה התמלאו במצטבר , לצורך יצירת סביבת עבודה יבשהמלח 
 .סמך ההזמנהלמ 4.11.1.1  - 4.11.1.3  בסעיףהאמורים התנאים 

         שם מזמין העבודה  .5.1

         העבודה מבצע שם 

         :תיאור העבודה
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   ___________     : השפלהקצב ה

 

     :זמנית בעת ביצוע העבודות-שהופעלו בו שאבותמספר המ

 

 _____  :(הדרישה היא לפעילות רציפה)ות הזמנים בו בוצעו העבודות רציפ

           

 

         :מקום ביצוע העבודה

 

     :גמר     :  התחלה מועד הביצוע

     : ' טל    איש קשר אצל המזמין 

 

         שם מזמין העבודה  .5.2

         העבודה מבצע שם 

         :תיאור העבודה

          
          
          
           

          
          
          
           

 

        :ההשפלהקצב 

 

     :זמנית בעת ביצוע העבודות-מספר המכונות שהופעלו בו

 

 _____  :(הדרישה היא לפעילות רציפה)רציפות הזמנים בו בוצעו העבודות 

           

 

         :מקום ביצוע העבודה

 

     :גמר     :  התחלה יצועמועד הב

     : ' טל    איש קשר אצל המזמין 

 

         שם מזמין העבודה  .5.3
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         העבודה מבצע שם 

         :תיאור העבודה

          
          
          
           

          
          
          
           

 

        :השפלהקצב ה

 

     :זמנית בעת ביצוע העבודות-בו מספר המכונות שהופעלו

 

 _____  :(הדרישה היא לפעילות רציפה)רציפות הזמנים בו בוצעו העבודות 

           

 

         :מקום ביצוע העבודה

 

     :גמר     :  התחלה מועד הביצוע

     : ' טל    איש קשר אצל המזמין 

 

 מסגרות חרשניסיון בביצוע עבודות 

וכן לעמוד , ISO 9001: 2008הסמכה לתקן חרש להציג המסגרות על מבצע עבודות 
 :בדרישות הוכחת הניסיון כדלהלן

 :'חלופה א

או קבלן )המציע השלים  ,1.1.2227במהלך התקופה שתחילתה ביום הוכחה כי  .9
 -מסגרות חרש בהיקף שלא יפחת מעבודות  שלוששל לפחות  ןביצוע( המשנה מטעמו

סעיף בכאמור , לכל עבודה, מ"ללא מע, (ח"ן ששבעה מיליו)ח "ש 7,222,222
 .למסמך ההזמנה4.12.1 

         שם מזמין העבודה  .9.1

         העבודה מבצע שם 

         :תיאור העבודה
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         :העבודהמקום ביצוע 

 

      : (מ"ללא מע) היקף כספי בשקלים חדשים

 

     :גמר     :  התחלה מועד הביצוע

     : ' טל    איש קשר אצל המזמין 

 

         שם מזמין העבודה  .9.2

         העבודה מבצע שם 

         :תיאור העבודה

          
          
          
           

          
          
          
           

 

         :מקום ביצוע העבודה

 

      : (מ"ללא מע) היקף כספי בשקלים חדשים

 

     :גמר     :  התחלה מועד הביצוע

     : ' טל    איש קשר אצל המזמין 

 

         שם מזמין העבודה  .9.3

         העבודה מבצע שם 

         :תיאור העבודה
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         :מקום ביצוע העבודה

 

      : (מ"ללא מע) היקף כספי בשקלים חדשים

 

     :גמר     :  התחלה מועד הביצוע

     : ' טל    איש קשר אצל המזמין 

 

 :'בחלופה 

השלימו המציע וקבלן משנה  ,1.1.2227במהלך התקופה שתחילתה ביום הוכחה כי  .7
של  ןביצוע, מהם כל אחד, או שני קבלני משנה מטעם המציע, מהם כל אחד, מטעמו

חמישה )ח "ש 5,222,222 -עבודות מסגרות חרש בהיקף שלא יפחת מ שלושלפחות 
 .למסמך ההזמנה 4.12.1 סעיף כאמור בסעיף , לכל עבודה, מ"ללא מע, (ח"מיליון ש

         שם מזמין העבודה  .7.1

         העבודה מבצע שם 

         :תיאור העבודה

          
          
          
           

          
          
          
           

 

         :מקום ביצוע העבודה

 

      : (מ"ללא מע) היקף כספי בשקלים חדשים

 

     :גמר     :  התחלה ביצועמועד ה

     : ' טל    איש קשר אצל המזמין 

 

         שם מזמין העבודה  .7.2

         העבודה מבצע שם 
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         :תיאור העבודה

          
          
          
           

          
          
          
           

 

         :מקום ביצוע העבודה

 

      : (מ"ללא מע) שקלים חדשיםהיקף כספי ב

 

     :גמר     :  התחלה מועד הביצוע

     : ' טל    איש קשר אצל המזמין 

 

         שם מזמין העבודה  .7.3

         העבודה מבצע שם 

         :תיאור העבודה

          
          
          
           

          
          
          
           

 

         :ום ביצוע העבודהמק

 

      : (מ"ללא מע) היקף כספי בשקלים חדשים

 

     :גמר     :  התחלה מועד הביצוע

     : ' טל    איש קשר אצל המזמין 

 

 :הערות

 .הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד .1



 34 

ככל הנדרש על מנת להציג   ל בדפים נוספים"עבודות נוספות יפורטו במתכונת הנ .2
 .היקף הניסיון הרלוונטי והנדרשאת 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 כתב כמויות
 , במעטפה חתומה ונפרדת, מלא וחתוםיוגש )

 (הזמנה להציע הצעותה ךלמסמ (ב)26 כמפורט בסעיף 

 

 

 /0431' מכרז מס

 (/)'מסמך א

 

  כתב כמויות
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 להגבהת סוללת החוף מכרז לביצוע עבודות  –התחייבות קבלן משנה 

 במתחם התיירות עין בוקק

 לכבוד

 מ"החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע

                                  ,.נ.ג.א

 הפרוייקטבמסגרת ת ומשנה לביצוע עבוד-יבות קבלןהתחי: הנדון

 

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

 :ם הבאיםשירותיהלמתן , "(המציע: "להלן)_______________ 

 (יש למחוק את המיותר ולסמן את העבודה המתאימה)

 או רזה עיבוד קרקע חרסיתית שמנהעבודות 

 מלח-תהום או תמיסת מי-מיהשפלת עבודות 

 עבודות מסגרות חרש 

, בוקק -עיןהחוף במתחם התיירות הגבהת סוללת לבפרויקט "( השירותים: "להלן)

 "(.הפרויקט: "להלן) באזור ים המלח

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

 . בהתאם להוראות המכרז, ל"למתן השירותים הנ

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

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

 .לשמם נשכרתי

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

או דרישת פיצוי 3ידוע לי כי בכל מקרה של תביעה ו, בהתאם לאמור .המזמין ישירות

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

 .בלבד

 

 

  

 ה3חתימת המצהיר  תאריך

 

 /0431' מכרז מס

 (4)'מסמך א

 

טופס התחייבות 
 קבלן משנה
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 ח"רו3ד"אישור עו

 

קבלן : "להלן)_______________ ח של "רו3ד"עו, _______________, מ"הנני הח

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

 .המסמך בשם קבלן המשנה מוסמכים לחייב אותו בחתימתם

 

 

 

  

 חתימה וחותמת ח"רו3ד"שם מלא של עו תאריך
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 תצהיר 

 מינימום תשלום שכר ובדבר העסקת עובדים זרים 

מורשה חתימה מטעם ' _______, מס. ז.נושא ת______________, מ "אני הח

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי  "(המציע: "להלן)__________ 

, בכתב, מצהיר בזאת ,אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 :כדלקמן

 :אחד מאלה במציעכי התקיים  מצהירני הנ

לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק , או בעל הזיקה אליו3ו המציע .1.1

וכן כי כנגד מי מהמנויים לעיל אין , זה למועד חתימת תצהיר עדעובדים זרים 

 .או הליכים משפטיים תלויים ועומדים בגין העבירות כאמור3חקירות ו

לפי חוק  עבירההורשעו בפסק דין חלוט ב אליו בעל הזיקה או3ו המציעאם  .1.2

 השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר עשרתה ביההרשעה לא הי –עובדים זרים 

 .זה

 :אחד מאלה במציעהנני מצהיר כי התקיים  .2

בעבירה לפי חוק שכר בפסק דין חלוט לא הורשעו  או בעל הזיקה אליו3ו המציע .2.1

נגד מי מהמנויים לעיל אין חקירות  וכן כי, עד למועד חתימת תצהיר זה מינימום

 .או הליכים משפטיים תלויים ועומדים בגין העבירות כאמור3ו

חוק שכר לפי  עבירההורשעו בפסק דין חלוט ב בעל הזיקה אליו או3ו המציעאם  .2.2

 .זה השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר עשרתה ביההרשעה לא הי  – מינימום

 –זה תצהירלעניין 

גם בעל  -ואם המציע הוא חבר בני אדם , שנשלט על ידי המציעמי  -" בעל זיקה"

 .השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו

 /0431' מכרז מס

 (5)'מסמך א

 

תצהיר בדבר 
העסקת עובדים 

תשלום שכר ו זרים
 מינימום 
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איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים )חוק עובדים זרים  –" חוק עובדים זרים"

 .1111 -א"התשנ, (הוגנים

  .1107 -ז"התשמ, חוק שכר מינימום –" חוק שכר מינימום"

 .1101-א"התשמ, (רישוי)כמשמעותה בחוק הבנקאות  -" יטהשל"

 .להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, ה שמיז

   

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

ת כי ביום 3מאשר, (___________.ר.מ)ד "עו______, __, _______מ"אני הח
' גב3מר ___________________ 'ברח משרדיי ביהופיע בפנ _______________

המוכר לי אישית וחתם 3 ' _________ מס. ז.ידי ת-שזיהה עצמו על_____________ 
וכי יהא צפוי לכל , כי עליו להצהיר את האמת, על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו

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

 עבודההיעדר הרשעות בדיני בדבר 

מורשה חתימה מטעם ' _______, מס. ז.נושא ת______________, מ "אני הח

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את  ,"(עהמצי: "להלן)__________________ 

, מצהיר בזאת ,האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני כי , בכתב

צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך ביצוע , העבודה

 .עבודותה

וכי תוכן תצהירי , החתימה דלמטה היא חתימתי, אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי
   

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

ת כי ביום 3מאשר, (___________.ר.מ)ד "עו______, __, _______מ"אני הח
' גב3מר ___________________ 'ברח י במשרדייהופיע בפנ _______________

המוכר לי אישית וחתם 3 ' _________ מס. ז.ידי ת-שזיהה עצמו על_____________ 
וכי יהא צפוי לכל , כי עליו להצהיר את האמת, על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו

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

 /0431' מכרז מס

 (6)'מסמך א

 

תצהיר בדבר היעדר 
הרשעות בדיני 

 עבודה
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 יות החתימה בתאגידאישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכו

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

  וענין

 

 _________תאריך  

 

 /0431' מסאישור חתימות על מסמכי מכרז  –זכויות חתימה בתאגיד : הנדון
 הגבהת סוללת החוף במתחם התיירות עין בוקק לעבודות ביצוע ל 

 

מאשר בזאת "( המציע: "להלן)__ ____________ציע ח של המ"רו3ד"מ עו"אני הח
 :כדלקמן

 :הםלכל דבר ועניין שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע  .1

 ______________. ז.ת____________ : שם .1.1

 ______________. ז.ת____________ : שם .1.2

  (ניתן להוסיף במידת הצורך)     

 :2.3יף ולחלופין למלא את סע, יש למחוק את המיותר .2

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

 . בצירוף חותמת החברה3ללא

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

 . בצירוף חותמת החברה3ללא

: אחר .2.3

________________________________________________________ 

 /0431' מכרז מס

 (7)'מסמך א

 

אישור עורך דין או 
רואה חשבון של 

התאגיד באשר לזכויות 
החתימה בתאגיד וכי 

גבי -החתימות על
מסמכי המכרז וההצעה 
מחייבים את התאגיד 

  לכל דבר וענין
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גבי מסמכי -החתימות עלהריני לאשר בזאת כי , מסמכי המכרז וההצעהחר עיון בלא .3

המציע מחייבים את והם , ולאמור לעילהמציע נעשו בהתאם לתקנון , המכרז וההצעה

 .לכל דבר וענין

 

 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת  ח"רו3ד"שם מלא של עו תאריך


