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 מסמך א'

 

  1/16מכרז פומבי מס'  –הזמנה להציע הצעות 
 

 כללי

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

 הסדרתות ללביצוע עבודמציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות 

הכל , המלח ים באזור 90 בכביש יעלים בנחל מים מעביר ולהקמת P-5 צומת

)להלן: לתנאים אשר יפורטו להלן ובהסכם המצורף להזמנה זו בהתאם 

  "(.העבודות"

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

ים הקבועים במסמכי המכרז, לדחות את המועד נהמבלי לגרוע מסמכות המזמי .3

 להלן מתווה לוחות הזמנים המתוכנן להליכי המכרז:

 תאריך פעילות

 מועד סיור קבלנים )חובה( 

  10:30בשעה  3.5.2016

מקום הכינוס הינו כמפורט בסעיף 

 להלן. 8 

לתשלום דמי השתתפות  אחרוןמועד 

 לות הבהרהולהעברת שא
15.5.2016 

מועד אחרון להגשת טיוטת ערבות לאישור 

 28 )כמפורט בסעיף  מוקדם של המזמינה

 להגיש טיוטה כאמור( אין חובהלהלן 

30.5.2016  

 14:00בשעה  7.6.2016 צעותמועד אחרון להגשת ה

 

 למעט)נה המזמי של האינטרנט באתר, תשלום ללא, המכרז במסמכי לעיין ניתן .4

, www.atview.net באתר בתכניות לעיין ניתן. www.haganot.co.il(: התכניות

 . זו להזמנה (6')א מסמךב המצורפות להוראות בהתאם

 

 כרזתשלום דמי השתתפות במ

אלפים חמשת ) ח"ש 5,000 בסך השתתפות דמיהמעוניינים להשתתף במכרז, ישלמו  .5

 האחרון היום מן יאוחר לא וזאת, מקרה בכל יוחזרו לא אשר(, חדשים שקלים

 דמי. לעיל 3  בסעיף כאמור ההבהרה שאלות ולהגשת השתתפות דמי לתשלום

http://www.haganot.co.il/
http://www.atview.net/
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 114 סניף, 409-358061' מס לחשבון בנקאית העברה באמצעות ישולמו תההשתתפו

 במכרז השתתפות עבור" יצוין העברה בפרטי(. 31) הראשון הבינלאומי בבנק

מזכירת ועדת לשלוח אישור תשלום לתשלום דמי ההשתתפות על המציע  עם". 1/16

בדבר התשלום וכן למסור לה  (להלן 9  בסעיף המצוינים הפרטים פי על) המכרזים

מבלי לגרוע מן האמור, על המציע לצרף להצעתו אסמכתא . פרטי איש קשר מטעמו

 על תשלום דמי ההשתתפות.

 

 במכרז להשתתפות סף תנאי

רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד, במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים  .6

 המפורטים להלן:

 נו תאגיד הרשום כדין בישראל.הי .6.1

בנאיות רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  .6.2

 לעבודות מוכר כקבלן רשוםוכן  ,4סוג  200, ענף ', בסיווג ג1969-התשכ"ט

 משרדית הבין הוועדה שבמסגרת מוכרים קבלנים מנהלת ידי על ממשלתיות

"(, כוכבית סיווג)" קבלניםל ממשלתיות עבודות מסירת סדרי לקביעת

 זה. בסיווג

רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום ( מטעמו משנה קבלן או) המציע .6.3

, 300בסיווג ג', ענף משנה , 1969-בנאיות התשכ"טהנדסה  לעבודותקבלנים 

 קבלנים מנהלת ידי על ממשלתיות לעבודות מוכר כקבלן רשום, וכן 2סוג 

 עבודות מסירת סדרי לקביעת שרדיתמ הבין הוועדה שבמסגרת מוכרים

 זה. בסיווג"(, כוכבית סיווג)" לקבלנים ממשלתיות

 המציעגיש ילסעיף זה,  ביחס משנה קבלן על להסתמך מבקש והמציע במידה

, חתום על ידי זו להזמנה (7')א מסמך בנוסח קבלן משנה התחייבותכתב 

ים בנחל מעביר המ עבודות את לבצע מחויב יהא והמציע, קבלן המשנה

 המשנה קבלן אותו באמצעות ,כאמור משנה קבלן הוצג לגביהן אשריעלים, 

 .ההסכם להוראות ובכפוף, בלבד

 3המציע ביצועם של  השלים ,1.1.2010התקופה שתחילתה ביום  במהלך .6.4

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

שיקום ו/או ריבוד, בהיקף שלא יפחת  אחזקה ו/או פרויקטים של לא כולל

 .פרויקטלכל  ,מיליון ש"ח( ללא מע"משלושה עשר ש"ח ) 13,000,000 -מ

 .לעיל 5 כאמור בסעיף דמי השתתפות במכרז שילם  .6.5

 .להלן 20 המציא ערבות מכרז כאמור בסעיף  .6.6

)אכיפת  מנהל ספרים כנדרש עפ"י כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .6.7

והמציא אישור ניהול ספרים  1976-והתשל", ניהול חשבונות ותשלום מס(

 ואישור ניכוי מס במקור.
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 .להלן 8   בסעיף כאמור קבלנים בסיור השתתף .6.8

 

 קרי ההתקשרותעי

 תחייבנה הסעיף והוראות בלבד כלליים הינם להלן זה בסעיף המובאים הפרטים .7

 באיזה ומפורשת מפורטת אחרת התייחסות אין בהם במקרים רק הצדדים את

 תחייב, המכרז ממסמכי באיזה ,כאמור אחרת התייחסות תהיהי. המכרז ממסמכי

 :והמפורטת האחרת ההוראה

לביצוע עבודות קבלן להתקשר עם  נההמזמי נתמעוניי המפעילותכחלק  .7.1

 ים באזור 90 בכביש יעלים בנחל מים מעביר ולהקמת P-5 צומת הסדרתל

, ובקרה חשמל מתקני, איטום עבודות, בטון עבודות, לרבות ביצוע המלח

הקמת , זמניות דרכים, סלילה עבודות, ביסוס וקירות כלונסאות ביסוס

כמפורט במסמכי הכל ועוד, נון מפורט , תכחוץ ריהוט, פיתוח, מעביר מים

 המכרז.

ויתר  הסכםה ,הכמויות כתב ,מפרטיםה, תוכניותהבוצעו על פי העבודות י .7.2

תוך יבוצעו העבודות  .הובפיקוח מזמינהה, הכל בתיאום עם המכרזמסמכי 

נהלי , מזמינההלרבות נהלי  ןביצועבהחוקים והתקנות הקשורים  תשמיר

 מ"בע תחבורה לתשתיות הלאומית החברה - ישראל נתיבי חברת הנחיות ו

 .כל גוף מוסמך אחרוהנחיות  "(ישראל נתיבי: "להלן)

, לנהלים ובהתאם חוק פי על הבטיחות כללי על הקפדה תוךיבוצעו  העבודות .7.3

. בנוסף, העבודות (1נספח ד'), ולרבות ישראל נתיבי ודרישות מפרטים

פעילים תיירות  מימתחל הן מבוצעות בסמוךכי  התחשבות בכךתוך  יבוצעו

, ובאזור פעילותה התעשייתית של מפעלי ים המלח בע"מ ובסמוך לבתי מלון

מתאימים האמצעים ה לשם ביצוע העבודות יינקטו "(.מי"ה)להלן: "

 למניעת הפרעה ונזקים לכל צד ג' שהוא.

אום בטיחות מול מי"ה בכל הכרוך לעבודות יהזוכה במכרז יידרש לבצע ת .7.4

 אום מול המועצה האזורית תמר. יובסמוך לה וכן ת 5ספר בתחום בריכה מ

הזוכה במכרז יידרש לבצע את העבודות באופן שיפחית ככל הניתן את  .7.5

ההפרעה לפעילות השוטפת של בתי המלון, תוך התחשבות בצורכי בתי 

 המלון ואורחיו במהלך ביצוע העבודות. 

מתן  חודשים מיום עשר(שנים ) 12 הכולל לביצוע העבודות הינו הזמניםלוח  .7.6

להשלמת כל תקופת התארגנות, תקופת ביצוע )כולל  צו התחלת עבודה

 בהסכם.כמפורט  (,לחברת נתיבי ישראל הפרויקט ומסירת העבודות

פי להורות על מתן צווי התחלת עבודה נפרדים, ל תהא רשאית מזמינהה .7.7

ומועדים שונים, ובכלל זאת עבור שלב ההתארגנות ושלב , שלבים אתרים

 תחילת העבודות. 
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כמפורט לעיל לא יהווה עילה צווי התחלת עבודה מובהר ומוסכם כי פיצול 

לקבלת אורכה בביצוע העבודות, ולא יזכה את הזוכה בכל פיצוי ו/או שיפוי 

, לרבות בגין כל היערכות ו/או התארגנות ו/או הזמנת ציוד מזמינההמאת 

ם הנדרשים ממנו בשל ו/או הקצאת כח אדם ו/או המצאת מסמכים ואישורי

 כאמור.צווי התחלת עבודה פיצול 

ויימסר  מזמינהההעבודות, יוצא על ידי  לביצוע )או חליפיו( היתר הבניה .7.8

 דרך למבנה הרשאה נההמזמיבנוסף, הוציאה  .עם צו התחלת עבודהלקבלן 

  לצורך הקמת מעביר המים בנחל יעלים.

ת התשתיות הרלוונטיות מול חברו העבודותלביצוע  ראשוניתשתיות  םתיאו

 בוצע על ידי המזמינה. ומול המועצה האזורית תמר, 

 עבודות לביצוע, ישראל נתיבי מחברת מיוחדים ותנאים הרשאה כתב

להסכם.  נספח יב'יוצא על ידי המזמינה ויצורף כ דרך בתחום תשתית

הקבלן יחתום על כתב ההרשאה, יבצע את העבודות בהתאם לכתב ההרשאה 

 למעט ,מכתב ההרשאה ללא יוצא מן הכלל החבויות הנובעות ויישא בכל

תשלום האגרות הקבועות בכתב ההרשאה לנתיבי ישראל, אשר תשולמנה על 

 ידי המזמינה. 

ולקבל את ו/או ההשלמות הנדרשות התיאומים יתר לבצע את כל  הקבלן על

 מהרשויות הנדרשים לביצוע העבודות העבודה רישיונותו האישוריםכל 

 מרחב מול םואית, לרבות היתר עבודה מחברת נתיבי ישראלכות, המוסמ

, ולרבות העבודות לביצוע כניסה הרשאת קבלת לצורך ישראל נתיביב דרום

 ,((1נספח ד')הוראות המפרטים ), (נספח ד'בהתאם למפרט הטכני המיוחד )

 תשתית עבודות לביצוע ישראל נתיבי מחברת מיוחדים ותנאים הרשאה כתב

היתר , היתרי עבודה/חפירה מהרשויות השונות ,(נספח יב') ךדר בתחום

 באחריותווהכל  וכן הלאה, (בניה למחנה הקבלן )שטח ההתארגנות

 .חשבונו עלו הקבלן של הבלעדית

באשר למועד תחילת העבודות בפועל,  תמתחייב האינ המזמינהמובהר כי  .7.9

דעה מראש והזוכה במכרז יידרש להיות ערוך לתחילת ביצוע העבודות בהו

. מובהר כי הזוכה לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת נהמאת המזמי

במקרה של עיכוב בתחילת ביצוע העבודות כאמור, לרבות בגין כל  נההמזמי

הזמנת בטלת כלים ו/או ניהול מתמשך ו/או היערכות ו/או התארגנות ו/או 

דרשים ממנו ציוד ו/או הקצאת כח אדם ו/או המצאת מסמכים ואישורים הנ

 עד לאותו מועד.

המפורטות דרישות בבמכרז יהא לעמוד, בין היתר, בתנאים ו הזוכהעל  .7.10

לקבלת צו התחלת עבודה, תנאי  , בין היתר,, המהווים)א( להסכם12בסעיף 

 . ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז 21וזאת תוך 
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ת בקרת יודגש כי צוות הביצוע מטעם הקבלן, קבלני המשנה, המעבדה וחבר

האיכות מטעם הקבלן וכל יתר הגורמים מטעם הקבלן המעורבים בביצוע 

 דרישותהעבודות, יידרשו, בנוסף לכל דרישות מסמכי המכרז, לעמוד בכל 

, לרבות קבלת הסמכות (1נספח ד'), ובכללם הוראות ונהלי נתיבי ישראל

 מתאימות ככל הנדרש.

, מזמינהשל ה ההמלא הבתמורה לקיום כל התחייבויותיו לשביעות רצונ .7.11

את שכר ההסכם שייגזר ממכפלת הכמויות שבוצעו לזוכה  מזמינהשלם הת

ההצעה כתב הכמויות של וזאת על בסיס  הןמחיריב נהואושרו על ידי המזמי

 ., בכפוף להוראות ההסכםהזוכה

מובהר בזאת כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים,  .7.12

הא תהתקציבים האמורים, כולם או חלקם,  וכי במידה ולא יתקבלו

לבטל את המכרז בכל שלב שהוא, לרבות לאחר קבלת  תרשאי נההמזמי

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

שלא  נההמזמי תהא רשאיתפיצוי בגין הכנת הצעתו למכרז וכיוצ"ב. כן 

פי -עלהעבודות צמצם את היקף לממש את ההתקשרות ו/או להפסיק ו/או ל

 יחסי חלק לקבלן ישולם כאמור ובמקרה, מכרז זה, בכל שלב שהוא

, בניכוי בפועל ידו-על שבוצעו לעבודות בהתאם, בהסכם כמפורט מהתמורה

כל סכום המגיע למזמינה מהקבלן, ומלבד זאת הקבלן לא יהא זכאי לכל 

 כאמור. תשלום ו/או תוספת ו/או פיצוי עקב החלטת המזמינה 

 

 סיור קבלנים 

הכינוס יהיה במלון . לעיל 3 ובשעה הנקובים בסעיף במועד סיור קבלנים יערך  .8

כינוס אחר שיפורסם באתר  קראון פלאזה בעין בוקק ים המלח )או ממקום

ישתתף בסיור מציע אשר לא  .ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה (.המזמינה

 הקבלנים לא יוכל להגיש את הצעתו למכרז.

כמשתתף  להירשם במעמד הכינוס ובאחריותו הבלעדית יובהר כי חובה על כל מציע

ולקבל אישור בכתב בדבר בסיור הקבלנים אצל הנציג המוסמך של המזמינה 

המוסמך של המזמינה,  געל ידי הנצי. אי רישום המציע השתתפותו בסיור הקבלנים

. לא תישמע כל טענה מפי מציע בדבר פגם או מוהו כאי השתתפות בסיור הקבלניםכ

 . הכינוסתקלה ברישומו במעמד 

 

 הבהרות ושינויים

 שרה מורלי,עדת המכרזים, עו"ד וו תלמזכירבלבד שאלות הבהרה תוגשנה בכתב  .9

. כל תשובה יללע 3  מועד הנקוב בסעיף, עד לsarahm@haganot.co.il בדוא"ל:

, כפי שיתמנה מעת לעת, תהא בכתב ולא יהא תוקף המזמינהו/או מנציג  נהמהמזמי

לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. התשובות לשאלות ההבהרה יופצו לכל משתתפי 
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ויהוו חלק בלתי נפרד  המזמינהבאתר האינטרנט של בכתב, לרבות בדוא"ל והמכרז 

 המכרז. ממסמכי

אשר שילם את דמי ההשתתפות במכרז והציג  ממציעשאלות הבהרה יתקבלו רק  .10

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 

מור לעיל ו/או לקבל מענה אשר לא ישלם את הסך הנ"ל לא יוכל להציג שאלותיו כא

 לשאלות ו/או להשתתף במכרז. 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .11

 המזמינה.רק תשובות בכתב תחייבנה את 

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

סמכי המכרז השונים או הוראות שונות בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מ

עדת המכרזים ובכתב למזכירת מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות 

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

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

 תהא המזמינה, ומובהר כי במקרה כזה בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור

ירה או אי לקבוע את הפרשנות הנכונה ו/או לתקן את אי הבהירות, הסת תרשאי

המוחלט, והמציע או הזוכה במכרז לא יהא רשאי  ההתאמה, לפי שיקול דעתה

 .ת המזמינהין קביעיהעלות כל טענה בענל

הגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים בכל עת, קודם למועד  תרשאי המזמינה .13

או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים  הותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת

, ואולם רק והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו

חייבו את המזמינה. השינויים המסמכים הסופיים, כפי שייחתמו על ידי המזמינה, י

יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ו המזמינהיפורסמו באתר האינטרנט של 

לפי הפרטים שנמסרו דוא"ל  באמצעותבכתב, אשר שילמו את דמי ההשתתפות, 

 מראש.

עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז  .14

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

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

 לתנאיו.

 

 מסמכי ההצעה

 המסמכים והאישורים המפורטים להלן:כל להצעתו את לצרף מציע על ה .15

 והבהרותבצרוף הודעות  ,(מסמך ב')הסכם הלרבות , כל מסמכי המכרז .15.1

חתומים מלאים במקומות המיועדים לכך, למציעים )ככל שנשלחו(, כשהם 

, ומאומתים במקומות הנדרשים לכך י מורשה חתימה מטעם המציעיד על

 ;(להסכם נספח ג'התוכניות ) למעט, כדין ככל הנדרש
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 :יובהר לעניין חתימה על מסמכי המכרז

ת אין חובה לחתום על כל עמוד במסמכי המכרז, אלא במקומו .15.1.1

 המיועדים לחתימה. 

ובנספחיו, ואולם  הסכםאין צורך למלא את הפרטים החסרים ב .15.1.2

, במקום המיועד ההסכםחובה לחתום בעמוד האחרון של 

 לחתימה.

 .ההסכםאין צורך למלא ו/או לחתום על נספחי  .15.1.3

 .(1מסמך א') בנוסח, טופס הגשת הצעה .15.2

 "(כוכבית וגסיו"בפנקס הקבלנים וכקבלן מוכר )רישום תקפה  תעודתהעתק  .15.3

 .לעיל 6.2 כאמור בסעיף  יםהנדרש יםבסיווגשל המציע 

 "(כוכבית סיווג"בפנקס הקבלנים וכקבלן מוכר )רישום תקפה  תעודתהעתק  .15.4

 6.3 כאמור בסעיף  יםהנדרש יםבסיווגשל המציע או קבלן משנה מטעמו 

 .לעיל

, משנה קבלן המציע העמידכאמור  הסף בתנאי עמידה הוכחת שלצורך ככל

 .המשנה קבלן ידי על חתום ,(7')א מסמך בנוסח התחייבות כתבלצרף  יש

 6.4 בסעיף  הקבוע תנאי הסףב לבחינת עמידה תצהיר בדבר ניסיון המציע .15.5

 .(2)'מסמך אנוסח , בלעיל

, בנוסח ותשלום שכר מינימום בדבר העסקת עובדים זריםחתום תצהיר  .15.6

 .(3)'מסמך א

של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד וכי החתימות עורך דין  ישורא .15.7

, בנוסח גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין-על

 .(4)'מסמך א

 .דמי ההשתתפות במכרז לוםתשעל אסמכתא  .15.8

 להלן. 20 מכרז בהתאם להוראות סעיף ערבות  .15.9

, לפי חוק ואישור ניכוי מס במקור אישור תקף על ניהול ספריםהעתק  .15.10

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

1976. 

על  המזמינה ידי על שיפורסם בפורמט קובץ( ב(5)'אמסמך כתב הכמויות ) .15.11

שני עותקים מודפסים (, בצירוף Disk-on-key( או התקן נייד )CDגבי דיסק )

, בעותק מקור עליו יצוין בשולי כל עמודשל הקובץ, כשהם מלאים וחתומים 

 "מקור" ועוד העתק אשר יצוין עליו "העתק".
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. זו בהזמנה סף-כתנאי מוגדרת אינה המסמכים הגשת כי יובהר הטוב הסדר למען .16

 שמולאו מבלי שהגישם או, הנדרשים מהמסמכים אלו-אי להצעתו מציע צירף לא

 ועדת תהא(, הכמויות בכתב לרבות) מילויים באופן פגם שנפל או הפרטים כל בהם

 בהתאם, רשאית"( הוועדה" או" המכרזים ועדת: "להלן)נה המזמי של המכרזים

 השלמת את לבקש או ההצעה את לפסול, והמוחלט הבלעדי דעתה-לשיקול

לבקש כי ו/או  חשבונאיות או/ו טכניות טעויות בהם לתקן או החסרים המסמכים

 המידעיוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או 

 . וכן רשאית המזמינה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים םבה המפורט

. הצעותהיום מהמועד האחרון להגשת  90בתוקף לתקופה של הצעת המציע תהא  .17

ימים  90-בלדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו  תרשאי מובהר כי המזמינה

כנדרש הארכת תוקף ההצעה -המציע מתחייב לפעול מיד בהתאם. איו, נוספים

 .ולחילוט ערבות המכרזעצמה עילה לפסילת הצעת המציע לתהווה כש

י ישות משפטית אחת בלבד, כאשר כל המסמכים והאישורים ההצעה תוגש על יד .18

, למעט האפשרות להציג קבלן הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז בלבד

 לעיל. 6.3 משנה לעניין סעיף 

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז,  .19

בהתאם תהא המזמינה, המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, בין בגוף 

, להתעלם מכל שינוי כאמור ת, אך לא חייבתרשאי ,המוחלט הלשיקול דעת

 לפסול את ההצעה. תרשאי/או תהא ולראותו כאילו לא נעשה ו

 

 רבותע

להבטחת התחייבויותיו של המציע לקיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות,  .20

 נההמזמי, ימסור המציע לידי המזמינהושיפוי  תו של המציערצינות הצע להבטחתו

 בסך , על שם המציע,ערבות בנקאית, אוטונומית ובלתי מותנית ולפקודתה,

, שתוצא מאת בנק בישראל או (אלף שקלים חדשים מאות חמשש"ח ) 500,000

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

 "(. ערבות המכרז)להלן: "

על אף האמור, . 5.9.2016ליום עד  לכל הפחות ערבות המכרז תהיה בתוקף .21

הבלעדי, לדרוש מהמציע הארכת  , על פי שיקול דעתהתהא רשאית, המזמינה

ימים. לא האריך מציע את ערבותו כאמור לאחר  90הערבות לתקופה נוספת של עד 

להגיש את הערבות לפירעון, כאמור  המזמינהת היה רשאיתשנדרש לעשות כן, 

 להלן.

לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי  תהא רשאית נההמזמי .22

 המוחלט. המכרז זה, או להכשירה למרות הפגמים שנפלו בה, לפי שיקול דעת
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להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים  תהא רשאית נההמזמי .23

 לפיצוי המזמינה מזכות לגרוע מבלי)וזאת  ריכת שימוע למציעהבאים, ולאחר ע

 :(הל שיגרמו הפסד או/ו נזק כל בגין

 להגשת האחרון המועד חלוף לאחר מהצעתו בו יחזור שהמציע אימת כל .23.1

 .שהיא דרך בכל, הצעות

 .כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות המכרז במהלך נהג שהמציע אימת כל .23.2

 לא מהותי מידע או מוטעה מידע המכרזים עדתלוו מסר שהמציע אימת כל .23.3

 . מדויק

 ההוראות פי על פעל לא הוא, במכרז כזוכה המציע שנבחר שלאחר אימת כל .23.4

 .להתקשרות מוקדם תנאי שהן במכרז הקבועות

 לעיל. 21 כל אימת שמציע לא האריך את ערבותו כאמור בסעיף  .23.5

ם בו להלן, והתקיי 51  מת שהמציע נבחר ככשיר שני כאמור בסעיףכל אי .23.6

 .בסעיף זהאחד התנאים הנקובים 

 ההוראות פי על פעל לא הוא, במכרז כזוכה המציע שנבחר שלאחרככל  .23.7

 לעיל וליתר הוראות ההסכם. 7.10 בסעיף  הקבועות

ו/או ו/או שיק בנקאי כערבות המחאה אישית  לא תתקבלפק יודגש כי למען הסר ס .24

 המחאת עסק ערב.

מציע שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז,  .25

 הצעתו. במסגרת בדואר רשום לכתובת שיציין המציע 

ה מציע אשר ערבות המכרז שהומצאה על ידו הוחזרה לו לא יוכל לערער על הזכיי .26

ערבות שתום תוקפה  ,במצורף לבקשתו לערער למזמינהבמכרז, אלא אם כן המציא 

 . מזמינהחודשים מיום החזרתה ל 3הינו 

לחלט את  תרשאי נהלעיל, המזמי 23 בכפוף לעריכת שימוע למציע, כאמור בסעיף  .27

או לפנות  הבקשתה או לבסס דרישתצטרך לנמק תהערבות/הערבויות, מבלי ש

  קודם לכן אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק.

 

 ( של נוסח הערבות Ruling-Preאישור מוקדם )

גיש לאישור המזמינה, טיוטה של מציע לה רשאילעיל,  3 עד למועד הקבוע בסעיף  .28

לעיל.  21  - 20 על פי סעיפים  נדרשכהמנפיק,  , מאת הגורםהבנקאית הערבות

 אלקטרוניהדואר באמצעות ה עדת המכרזיםו תלמזכירטיוטת הערבות תועבר 

רשאית המזמינה תבחן את טיוטת הערבות, והיא תהא  לעיל. 9 המצוין בסעיף 

אין באמור לעיל כדי לדרישות המכרז. על מנת להתאימו  לדרוש שינויים בנוסח
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לתיקון פגמים בערבות  על פי ההזמנה ועל פי דין לגרוע מזכויותיה של המזמינה

 בהתאם להוראות הזמנה זו.ו/או לפסול ערבות שתוגש שלא  ו/או התעלמות מהם



 הגשת ההצעה

יש להגיש  לעיל, 15 מכים המפורטים בסעיף , בצירוף הפרטים והמסאת ההצעות .29

כניסה , 7, ברחוב כנפי נשרים המזמינהבמשרדי  ,במסירה ידנית לתיבת המכרזים

 לעיל. 3 הנקוב בסעיף וזאת עד למועד ירושלים, , 1קומה א', 

תיבת להמעטפה הכנסת ר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה משלוח המעטפה בדוא

 על דרישות המכרז.  עונים םאינהמכרזים, 

ההצעה, בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע, תוגש בתוך מעטפה  .30

מעטפות סגורות  2" ולתוכה יוכנסו 1/16מכרז מס' " - סגורה וחתומה, עליה יצוין

 באופן הבא:

לרבות הערבות הנזכרת , מסמכי ההזמנה כלאשר תכיל את  מעטפה ראשונה א. 

לעיל, ואסמכתא בדבר תשלום דמי השתתפות במכרז, בצירוף יתר  20  בסעיף

( החתומים על ידי המציע במקומות כתב הכמויותמסמכי המכרז )למעט 

, כולם יחד, למציעים )ככל שנשלחו( והבהרותהודעות המיועדים לכך, ובצירוף 

. על עותק מקור עליו יצוין "מקור" ועוד העתק אשר יצוין עליו "העתק"ב

 ".1מעטפה מס'  – 1/16 מכרז" -יצוין  המעטפה

 בפורמט קובץ( ב(5)'מסמך א) בלבד כתב הכמויותמעטפה שנייה אשר תכיל את  ב.

( או CDדיסק )על גבי  (ןלהל 34.4  ףיעסב רומאכ) המזמינה ידי על שיפורסם

שני עותקים מודפסים של הקובץ, כשהם , בצירוף (Disk-on-keyן נייד )התק

, בעותק מקור עליו יצוין "מקור" ועוד העתק דומע לכ ילושב מלאים וחתומים

 ".2מעטפה מס'  – 1/16מכרז ועליה יצוין " אשר יצוין עליו "העתק",

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז לא תשתתף במכרז. על  .31

להאריך את מועד סגירת המכרז, על פי שיקול  המזמינה רשאיתיל, אף האמור לע

 .שילמו את דמי ההשתתפותלמציעים אשר בכתב, לרבות בדוא"ל, , בהודעה הדעת

לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש  תהיה רשאית נההמזמי .32

ל לפי שלא בהתאם לתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכ

 .השיקול דעת

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי  .33

 הסכם.ההמכרז, ובכלל זאת לכל תנאי 

)א( לתקנות חובת המכרזים, 6כמו כן, מצהיר המציע כי הוא עומד בדרישות תקנה  .34

 .1993-התשנ"ג

 



 

                                                                        13 

 כתב הכמויותמילוי 

 :להלן מספר דגשים למילוי כתב הכמויות ,המכרזלגרוע מיתר הוראות מסמכי מבלי 

ועבור ביצוע  /סעיףכל יחידה המחירים הנקובים בכתב הכמויות עבור .34.1

 החומרים, לרבות העבודות כל אתהעבודה בכללותה, הינם סופיים וכוללים 

, בזק לרבות תשתית חברות פיקוח עבור תשלומים, להרכבה עזר וחומרי

 הקשורות הוצאות, ב"וכיוצ מקורות, הכבלים חברות, החשמל חברת

 שרדמנתיבי ישראל, , ישראל משטרת: לרבות, הרשויות בדרישות

 והאגרות המסים כל וכן, ממשלתיות חברות, תמר אזורית מועצה, התחבורה

 במהלך קיימים ושיהיו זה הסכם חתימת ביום הקיימים שהוא סוג מכל

 הוצאות, העבודה כלי, הפיגומים, ההובלות, הציוד ואת, העבודה ביצוע

, הצמדות, ריביות והפרשי פועלים הסעת הוצאות, שהוא סוג מכל ל"אש

לצדדים שלישיים, וכל הוצאה ם, מיסים, אגרות, היטלים, תשלומים שערי

ישירה ועקיפה הנדרשת לביצוע העבודות במלואן, בין שפורט במסמכי 

 .המכרז ובין אם לאו, ולמעט מע"מ שיתווסף כדין

במפרט הטכני  00.06ולסעיף  להסכם 46תשומת לב המציעים לאמור בסעיף 

 והתיאורים הכלולים בו.  בדבר תכולת כתב הכמויות המיוחד,

המחירים הנקובים עבור הסדרי התנועה הזמניים )"הקצבים"( בסעיפים  .34.2

אינם הינם קבועים, ,  בכתב הכמויות 01.60.01.0900וכן  002.60.01.0900

תמורת הסדרי התנועה . ולא ניתן להציע הנחה בגין סעיפים אלו למילוי

 .ונספחיו הזמניים תשולם בהתאם להוראות ההסכם

כל המטלות הכרוכות בתקופת ההתארגנות יחולו במלואן על הקבלן והן  .34.3

ף בסעיפעמי הנקוב -מגולמות במחירי כתב היחידות, למעט תשלום חד

 עבורו עבור הקמת אתר ההתארגנות ,בכתב הכמויות 02.51.99.0020

במפרט הטכני המיוחד.  00.07כמפורט בסעיף  ,הכרייה באתר המאזניים

 עבור הקמת אתר ההתארגנותבכתב הכמויות נקוב יובהר כי המחיר ה

 . זה ףלמילוי ולא ניתן להציע הנחה בגין סעי וקבוע, אינ והינ והמאזניים

 בתבניתיות יועבר לכל מציע אשר שילם את דמי ההשתתפות הכמו כתב .34.4

 של הקובע הנוסח כי מובהר )או בכל פורמט אחר שתיבחר המזמינה(. אקסל

 נההמזמיתעביר ש בקובץ ופיעהסופי שי הנוסח יהיה הכמויות כתב

 .ובפורמט שייקבע על ידה הצעות הגשת לצורכילמציעים 

גרסה ב הינו לוודא כי כתב הכמויות המוגש על ידםהמציעים באחריות 

 ה המזמינה.שקבע םייפורמט הסופוב

ם )גם אם ה אין להציע מחירים שונים לסעיפים זהים בכתב הכמויות .34.5

 ,בפרקים שונים בכתב הכמויות(. בכל מקרה של חריגה מהאמור מופיעים

בכתב הכמויות שמילא הקבלן הנמוך ביותר המחיר המחייב יהיה המחיר 

 .זהיםים סעיפאותם  עבור
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תיקון מחירים הסכמה בלתי מסויגת ל למזמינה נותן המציע ,בהגשת הצעתו

   .שונים לסעיפים זהים כאמור

 

 הליך בחינת ההצעה 

  להלן:שלבים כמפורט  שניהמכרז ינוהל כמכרז בעל  .35

 הסף בתנאי המציע של עמידתו את המכרזים ועדת תבחן זה בשלב - 'א שלב .35.1

 . לעיל 6  בסעיף המפורטים במכרז להשתתפות

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

לעדי והמוחלט, לפסול את , מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבהמכרזים

ישלים ו/או יתקן ו/או יוסיף 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 וכלוי 'א שלבבעמדו בתנאי הסף  אשר מציעים - 'ב שלב .35.2

ההצעה תפתח ועדת המכרזים את מעטפת בשלב זה  .ההצעה הכספית שלב

, של המשתתפים אשר (5)'מסמך א -המכילה את כתב הכמויות  הכספית

 עמדו בתנאי הסף כאמור לעיל.

לביצוע העבודות בהתאם  מחיר הכולל הנמוך ביותרחר בהתאם לייב במכרז הזוכה .36

  בכפוף ליתר הוראות הזמנה זו. ,בכתב הכמויותלהצעתו 

 

 אומדן

 ואחד אחד לכל ביחס) ההתקשרות לשווי אומדן לערוך הזכות על תשומר נההמזמי .37

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

 היהת, דין פי-על או/ו זו הזמנה מסמכי פי-על הנלמזמי עומדתה זכות מכל

 ואף, לאומדן ביחס המציעים של הכספיות הצעותיהם את לבחון תרשאי נההמזמי

 לנקוט, האומדן לבין הזולה ביותר ההצעה בין משמעותי פער יתגלה בהן בנסיבות

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

, שימוע עריכת לרבות, כאמור משמעותי פער של לקיומו בקשר בדיקה לבצע .37.1

 ;שנדרש ככל

 ;ההצעה את לפסול .37.2

 ;משמעותי פער של קיומו חרף, במכרז הזוכה ההצעה את לבחור .37.3

 ;לפיצוי במכרז הזוכה זכאי יהא לא כאמור ובמקרה, המכרז את לבטל .37.4

 האומדן לבין הזוכה ההצעה בין הפער את להפחית במטרה ומתן-משא לנהל .37.5

 (;ההצעה מרכיבי אחד לכל ביחס לרבות)
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 .משופרות או/ו חלופיות כספיות הצעות הגשת על להורות .37.6

-על נההמזמי בזכויות או/ו זה סעיף בהוראות אין כי בזאת מובהר ספק הסר למען .38

 וכן, זו הזמנה הוראות ליתר בהתאם נההמזמי בזכויות לפגוע או/ו לגרוע כדי פיו

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

 באופן, פיהן-על נההמזמי ומזכויות, 1993-ג"התשנ, המכרזים חובת לתקנות

 מהמשתתפים אחד מכל לדרוש, הבלעדי דעת-שיקול פי-על, תרשאי האת נהשהמזמי

 שבו מקרה בכל וזאת, ומשופרת חוזרת כספית הצעה, כשרות הצעות שהגישו

 .האומדן לבין הצעותיהם בין( שלילי או חיובי) כלשהו פער התגלה

 לסמכויות ומסכימים מודעים הם כי בזאת ומתחייבים מצהירים המשתתפים .39

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

 .כאמור נההמזמי סמכויות הפעלת

 

 בחירת ההצעה הזוכה 

 רשאית כן, הנמקה חובת ללא, בתנאים הזכייה את להתנות רשאית המכרזים ועדת .40

 מספר עם ולהתקשר, מתאימות הצעות מספר לקבל להחליט המכרזים ועדת

. בהצעה הנזכרות מהעבודות חלק רק יבצע ציעיםמהמ 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, המזמינהמ

ומתן עם -, לנהל משאת, אך לא חייבתרשאי המזמינההיה תלאחר בדיקת ההצעות,  .41

, ולאפשר למציעים היד-קבע עליים או עם קבוצת המציעים הסופית שתכל המציע

בקבוצה זו לשפר את הצעותיהם, וזאת בין היתר מתוך מטרה להוזיל ו/או לשפר 

ומתן יהיה כל מציע -(. בסיום המשאBest & Finalאת ההצעות אשר הוגשו )הליך 

יש לתיבת מקבוצת המציעים הסופית רשאי, במועד שתקבע ועדת המכרזים, להג

המכרזים הצעה סופית משופרת שתחליף את הצעתו המקורית. לא הגיש מציע 

הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית. לאחר הגשת ההצעות הסופיות, 

  ומתן עם המציעים.-לא ינוהל עוד משא

 בכל, מציע של הצעתו לפסול הסמכות המכרזים לוועדת כי ספק הסר למען מובהר .42

 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

 .ההמלא רצונה לשביעות ותהמבוקש עבודותה את מזמינהל להעניק ביכולתו

סמכות לפסול עדת המכרזים ולעיל, מובהר כי לו 37 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .43

ניסיון בעבר, וזאת במידה ואותו מציע הפר, לדעת  מציע עימו היה למזמינה

)וזאת גם במידה  נה, הוראה מהוראות הסכם ההתקשרות בינו לבין המזמינההמזמי

 ולא ננקטו הליכים משפטיים בנוגע לאותה הפרה(.

 בהצעת לדון שלא רשאית המכרזים ועדת תהא, לעיל האמור כלליותמ לפגוע מבלי .44

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

 .המכרז נושא של מוטעית

 פי על, רשאית( מטעמה מי או) המכרזים ועדת ,לעיל 41 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .45

 נוספים פרטים מהמציעים לדרוש, הצעתם בפרטי המציעים עם לדון, דעתה שיקול

 שהצעותיהם, מהמציעים ולבקש ההמלא רצונה לשביעות נוספות הבהרות או/ו

 מציעים במספר מדובר אם ובין בודד במציע מדובר אם בין, מתאימות נמצאו

 אחד בשלב בין הצעותיהם את לשפר או לתקן(, בלבד מהמציעים חלק עם לרבות)

 . זוכה בחירת לפני, שלבים במספר ובין

 ןלתק במטרה בדברים עמו לבוא רשאית המכרזים ועדת, הזוכה קביעת לאחר גם .46

 .הצעתו את לשפר או

 המכרזים ועדת את לחייב כדי המכרזים ועדת של זו בסמכות אין, ספק הסר למען .47

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

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

 .בהצעתו

ועדת המכרזים, ותחייב  תתהיה בכתב, חתומה בידי מזכירהודעת הזכייה במכרז  .48

 7.10 לפעול בהתאם לדרישות המקדמיות המפורטות בסעיף , לרבות המציעאת 

הודעת הזכייה במכרז לא תחייב את המזמינה עד להשלמת כל האישורים לעיל. 

ועמידה ביתר הדרישות המקדמיות בהסכם  לעיל 7.10 הנזכרים בסעיף והמסמכים 

בכפוף לעמידה בכל התנאים הנ"ל לשביעות רצון המזמינה, יועבר לזוכה  .ובנספחיו

 חתום על ידי המזמינה. הסכם ההתקשרות 

ו מניעות פה, לא תיצור כל טענת השתק א-שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל

 .המזמינהכלפי 

לבטל את  המזמינה תהא רשאיתהיה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל,  .49

בהודעה,  המזמינההזכייה במכרז בהודעה בכתב, החל בתאריך שייקבע על ידי 

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

, ובנוסף לחלט את ערבות המכרז זמן שנקבע בהבהם בהתאם להודעה ובתוך ה

. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות כפיצוי מוסכם בגין הפרת התחייבות המציע

 פי כל דין.-על המזמינה

בוטלה הזכייה במכרז, זכאית המזמינה לכל סעד המוקנה לה בחוק ו/או בתנאי  .50

על ידה לרבות  מכרז זה וכן למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע

, ובנוסף יפצה המציע את המזמינה על כל הפסד )כהגדרתו להלן( השני לכשיר

 שיגרם לה בגין כך.

במקרה וייבצר זוכה אשר ישמש כ, שני במכרז כשירועדת המכרזים רשאית לבחור  .51

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

, הזוכה השני יהא חייב, על פי הוראה מטעם מזמינהרה בבמציע ובין שזו מקו
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 7תוך  לעיל 7.10 הנזכרים בסעיף כל האישורים והמסמכים  להשלים את, המזמינה

זוכה הראשון במכרז הכל כאילו היה הוא ה ,ההודעה על מימוש זכייתוימים מיום 

 יבים. בשינויים המחו

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע,  .52

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

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

 ובין לאחר שנחתם. –במסגרת הליכי מכרז זה 

 

 גילוי מידע במכרז

פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות -ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על .53

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

לפנות לכל  שלו, או של בעלי ענין בו, וכן כל מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן

 צד ג' בעניין זה.

נמנע מלמסור מידע נכון ו/או  ו/או מי מטעמו, כי הוא למזמינההתברר אשר  מציע .54

נתן או הבטיח לתת טובת הנאה מכל סוג ו/או  מסר מידע חלקי בלבד או מטעה

בקשר עם השתתפות המציע במכרז ו/או פעל  נהשהיא לכל גורם מטעם המזמי

וי/סודי על מנת להשיג יתרון פסול על יתר המציעים בצורה פסולה לקבלת מידע חס

ו/או תיאם את הצעתו עם מציעים אחרים או שידל גופים אחרים שלא להשתתף 

, על פי שיקול המזמינה, רשאית במכרז על מנת להביא להעדפת הצעתו במכרז

לשלול את לפסול את השתתפותו ו/או  דעתה הבלעדי והמוחלט ללא זכות ערעור,

, מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל אף לאחר ההתקשרות עימו יקרהזכייתו מע

פיצוי או החזר הוצאות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לוועדת 

ה, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה מזמינהמכרזים ו/או ל

 או לפי כל דין.

ודא ממקורותיהן ובכל דרך שומרות לעצמן את הזכות לו המזמינהועדת המכרזים ו .55

 מהמציעים , לרבות באמצעות דרישהבה יבחרו, אמיתות כל מידע שימסור המציע

 הבהרות או/ו( ני עבודותמזמי ואישורי סופיים חשבונות כגון) אסמכתאות להמציא

 שהוגשוהמסמכים  אף על וזאת, הסף בתנאי המציעים עמידת להוכחת, אחרות

  .מטעמם

המציע, ואת בעלי העניין בו כאילו הסכימו לכך שוועדת  בהגשת הצעתו יראו את .56

תקבלנה לגביהם מידע הקשור למכרז מכל גורם אחר, ככל  המזמינההמכרזים ו

 שהסכמה זו נחוצה.

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים,  .57

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

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

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

שיקול דעתה, ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה 
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ים רשאית להימנע מלגלות כל האם יש לגלות מידע כאמור, תהיה ועדת המכרז

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

 , אינו ולא ייחשב כסוד מסחרי. כתב הכמויות, הסכום הכולל של אף האמורעל 

 או/ו לעיין, במכרז להצעתו בנוגע הועדה החלטת קבלת לאחר, יבקש אשר מציע

, המכרז הליכי עם בקשר אחר מסמך כל/או ו קוליםפרוטו, המכרז מסמכי את לצלם

 המבוקשים המסמכיםארגון ב הכרוכה העלות לכיסוי ח"ש 200 מראש לשלם יידרש

 .והפקתם

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול,  .58

 , בפרק הזמן שיחלוף מעתלמזמינהאם יחול, במידע שמסר לוועדת המכרזים או 

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

 על ההסכם. ת המזמינהעד לחתימ –נקבע כזוכה 

ועדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו/או אחריו, בין ככלל ובין  .59

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

 חד או יותר, ואולם היא לא תהיה חייבת לעשות כן.א

 

 אחריות

כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  .60

 במכרז תחולנה על המציע.

בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם  תנושא האינ המזמינה .61

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

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר  .62

 הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה.

 

 סודיות

-המציע מתחייב בקבלת מסמכי המכרז לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על .63

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

 מידע המחויב בגילוי לפי חוק.

פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות -לשם מילוי התחייבויותיו על .64

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

 בכל הנוגע לשמירת סודיות. המזמינההמציע מתחייב לציית לכל הוראות  .65

והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת  המזמינהכל מסמכי המכרז הינם רכוש  .66

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

כי לא זכה  המזמינהממטרה אחרת. לא הגיש המציע הצעה, או קיבל הודעה 

 .נהמזמיהידי -במכרז, יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על
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 הודעות ונציגות

כאמור )לכינוס הקבלנים  םושירה דמעמב הנימזמה גיצנ פנימציע במכרז יציין ב כל .67

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל  ,(2)'מסמך א ובנוסף במסגרת (לעיל  8בסעיף 

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

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

זה והוא יהיה בקשר למכרז  המזמינהעם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של  .68

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

 בישראל.

שלחנה בדואר או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדואר תחשב כאילו יהודעות ת .69

)ארבעים ושמונה( שעות ממועד משלוחה. הודעה שנשלחה  48הגיעה ליעדה תוך 

הגיעה ליעדה עם קבלת אישור אלקטרוני על  בדואר אלקטרוני תחשב כאילו

 ההגעה.

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה  .70

 .בלבד יה בבתי המשפט המוסמכים בירושליםהנובעת מהליך ניהולו, תה

 

 בברכה,       

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
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 1/16מכרז מס'  

 (1)'אמסמך           
 טופס הגשת 
 הצעה     

  

 טופס הגשת הצעה

  לכבוד

 חברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מה

 
 יעלים בנחל מים ומעביר  5P צומת להסדרתעבודות קבלניות לביצוע הצעה הנדון: 

 המלח ים באזור

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

 , מצהירים בזאת:הםונספחי הםעל כל חלקי, העבודות שבנדון

, על פרטיהם ללא יוצא מן הכללהמכרז כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי  .1

לרבות התכניות וכל מסמך ו/או מפרט הנזכר במסמכי המכרז גם אם לא צורף 

עתנו , כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצלמסמכי המכרז

וכי בהתאם לכך  ביצוע העבודותזו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על 

 ביססנו את הצעתנו. 

לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו  

ו/או  "(המזמינההחברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: "ידי -פה על-בעל

בלבד. כן הננו מצהירים המכרז מטעמה, אלא על האמור במסמכי עובדיה ו/או מי 

ללא כל הסתייגות או שינוי וכי המכרז בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי 

ידיעה -הבנה או אי-לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי

)להלן:  םעל נספחיו או סתירה בין הוראות הכלולות בה ההסכםכלשהי של תנאי 

 או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור."( ההסכם"

הנדרשות  , תכנוניות והנדסיותאת כל הבדיקות המקצועיותבאופן עצמאי ביצענו  כי .2

 לצורך הגשת הצעתנו וביצוע העבודות. 

 והמגבלות, אליו הגישה ידרכ, וסביבתו העבודות אתר אתעצמאי באופן בדקנו כי  .3

ו/או אי הכרה  התאמה אי טענת כל על בזאת יםמוותר אנווהשונות החלות עליו, 

 ., ובינם ובין מסמכי המכרזולסביבתם הפרויקט לשטחי ביחס

 . מכרז זהא ונש ביצוע העבודותכי אנו בעלי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים ל .4

פי כל דין לביצוע כל התחייבויותינו -יונות הנדרשים עלישכי בידינו כל ההיתרים והר .5

 ם.ההסכ פי-על
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 עומדים אנו וכי, ומדויקים נכונים הינם ידנו על למזמינה שנמסרו הנתונים כל כי .6

 הדרישות כל על עונה זו הצעתנו וכי, במכרז מהמשתתפים הנדרשים התנאים בכל

 . המכרז שבמסמכי

בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי  עבודותאנו מתחייבים להוציא לפועל את ה .7

 שהגשנו במסגרת המכרזים הנקובים בכתב הכמויות יחד, לפי המחיר כולם המכרז

שיידרשו במהלך תקופת ההתקשרות, עבודות את ה בצעוהננו מקבלים על עצמנו ל

  .ובהתאם לאמור בהסכם תקופה הנקובהה בכל נההמזמישל  הלשביעות רצונה המלא

פי -נהג עלצעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, נההגשת ב .8

פי כל האמור בנספחים -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 עלהחתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל ב .9

מסגרת מכרז זה, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך ב

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

תנו יילהשתתפותנו ו/או לזכ נהשההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת המזמי

המצגים האמורים את הזכות לבדוק את כל ה לעצמ תשומר מזמינהבמכרז וכי ה

התאמה מכל מין -)לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה של אי

הסכם שיחתם עמנו, הלפסול את הצעתנו ו/או לבטל את  תזכאי נההמזמיתהא וסוג, 

 אם נזכה במכרז, ולא תהא לנו כל טענה לענין זה.

המכרז, בתמורה פי מסמכי -הננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו על .10

 ובהתאם לאמור בהסכם.כתב הכמויות שהוגש על ידינו לתשלום על פי 

כל מסמכי מילאנו את כתב הכמויות לאחר קריאה בעיון של הננו מצהירים כי 

המטלות וההתחייבויות המפורטות במסמכי ההסכם,  בחשבון את כלהמכרז, והבאנו 

בדבר תכולת כתב הכמויות להסכם  46שקראנו בעיון את סעיף ובכלל זאת לאחר 

 והתיאורים הכלולים בו. 

או  ןכול הכרוכות בזכייה במכרז,הננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבותנו  .11

הא תמכל התחייבות כלפינו ו הפטור המזמינההא ת, תוך הזמן האמור, ןמקצת

 לקבל תזכאי נההמזמיתהא אחר ובנוסף  ביצוע העבודות למציעלמסור את  תזכאי

 .בגובה ערבות המכרז, ללא הוכחת נזקיצוי פ

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

, והיא יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 90ומחייבת אותנו במשך תקופה של 

וכל לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. תוקף ת נהתמשיך לחייב אותנו והמזמי

 .המזמינהיוארך לפי דרישת  הצעתנו זו
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כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים, וכי במידה ידוע לנו  .13

 ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהיו רשאים לבטל את המכרז

בכל שלב שהוא, לרבות לאחר קבלת ההצעות ולרבות לאחר  או לצמצם את היקפו,

 לא נהיה זכאים לכל פיצוי בגין כך.הכרזה על הזוכה במכרז, ו

לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים -כי הצעתנו זו מוגשת בתום .14

 .לביצוע העבודותהמגישים הצעות 

כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .15

פי כל -התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם

 דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

ולמילוי  -אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים )לסימון ב .16

 :(ציעידי המ-הפרטים על

 יש/אין שם המסמך

בצרוף הודעות  ,(מסמך ב') ההסכםכל מסמכי המכרז, לרבות 

י מורשה יד שנשלחו(, כשהם חתומים עללמציעים )ככל והבהרות 

ומאומתים כדין ככל  במקומות הנדרשים לכך חתימה מטעם המציע

 ;(להסכם נספח ד'התוכניות ) למעט ,הנדרש

 

 סיווג"בפנקס הקבלנים וכקבלן מוכר )רישום תקפה  תעודתהעתק 

 בהזמנה. 6.2 כאמור בסעיף  יםהנדרש יםבסיווגשל המציע  "(כוכבית

 

 סיווג"בפנקס הקבלנים וכקבלן מוכר )רישום תקפה  תעודתהעתק 

 יםהנדרש יםבסיווגשל המציע או קבלן משנה מטעמו  "(כוכבית

 בהזמנה. 6.3 כאמור בסעיף 

 קבלן המציע העמידכאמור  הסף בתנאי עמידה הוכחת שלצורך ככל

 ידי על חתום ,(7')א מסמך בנוסח התחייבות כתבלצרף  יש, שנהמ

 ;המשנה קבלן

 

 תנאי הסףב לבחינת עמידה מלא וחתום תצהיר בדבר ניסיון המציע

, הכולל, בין היתר, (2)'מסמך א, בנוסח להזמנה  6.4בסעיף הקבוע 

 בדבר עבודות קודמות של המציע;וט פרטי המציע ופירפירוט 

 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום, חתום

 ;(3)'מסמך א, בנוסח ומאומת כדין
 

 של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד וכי עורך דין  ישורא
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גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל -החתימות על

 ;(4)'מסמך א, בנוסח דבר וענין

  ;דמי ההשתתפות במכרז תשלוםעל אסמכתא 

  להזמנה; 20 מכרז בהתאם להוראות סעיף ערבות 

 חוק לפי, במקור מס ניכוי ואישור ספרים ניהול על תקף אישור

(, סמ ותשלום חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות

 ;1976-ו"התשל

 

 ידי על שיפורסם בפורמט קובץ( ב(5)'מסמך אכתב הכמויות )

( או התקן CDעל גבי דיסק ) (בהזמנה 34.4  ףיעסב רומאכ) המזמינה

שני עותקים מודפסים של הקובץ, (, בצירוף Disk-on-keyנייד )

, בעותק מקור עליו יצוין בשולי כל עמודכשהם מלאים וחתומים 

במעטפה נפרדת  ,"מקור" ועוד העתק אשר יצוין עליו "העתק"

 )ב( בהזמנה.30  כמפורט בסעיף

 

בו מופיע בלשון "רבים", משמעו גם לשון "יחיד", הפנייה בכל מקום במסמכי  .17

 ולהיפך.

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 1/16מכרז מס' 
 

 (2)'מסמך א         
תצהיר בדבר ניסיון  

 המציע
 

 תצהיר בדבר ניסיון המציע

 תצהיר

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת 
 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 ,"(המציע__)להלן: "ח.פ. _________ חברת _______ בע"ממורשה חתימה באני  .1
 להסדרת עבודות לביצוע 1/16מכרז במסגרת  המהצעתכחלק מוסמך ליתן תצהיר זה 

 .המלח ים באזור 90 בכביש יעלים בנחל מים מעביר ולהקמת P5 צומת

 פרטי המציע .2

          שם המציע: .2.1

          :ח.פ.מס'  .2.2

        מספר קבלן בפנקס הקבלנים: .2.3

        :וקבלן מוכר קבלןפרטי סיווג  .2.4

        מען המציע )כולל מיקוד(: .2.5

         שם איש הקשר אצל המציע: .2.6

          תפקיד איש הקשר: .2.7

          :קווי ןטלפו .2.8

         : סלולריטלפון  .2.9

          פקסימיליה: .2.10

          דואר אלקטרוני: .2.11

 

 ניסיון קבלני .3

פרויקטים  3המציע ביצועם של  השלים ,1.1.2010התקופה שתחילתה ביום  במהלך

פרויקטים  לא כולל ,של עבודות מסוג כבישים ו/או גישור ו/או מנהור ו/או מחלפים

שלושה ש"ח ) 13,000,000 -אחזקה ו/או שיקום ו/או ריבוד, בהיקף שלא יפחת מ של

 ., כמפורט להלןפרויקטלכל  ,מיליון ש"ח( ללא מע"מעשר 

          :שם מזמין העבודה .3.1

         תיאור העבודה:
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      מע"מ:  כוללהיקף כספי בשקלים חדשים 

         מקום ביצוע העבודה:

     :החודש והשנה בהם הושלם הפרויקט

     טל' :      :איש קשר אצל המזמין

 

          :שם מזמין העבודה .3.2

         תיאור העבודה:

          
          
          
           

               
          
          
          
           

 

      מע"מ:  כוללהיקף כספי בשקלים חדשים 

         מקום ביצוע העבודה:

     החודש והשנה בהם הושלם הפרויקט:

     : טל'      :איש קשר אצל המזמין

 

         שם מזמין העבודה  .3.3

         תיאור העבודה:
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      מע"מ:  כוללהיקף כספי בשקלים חדשים 

         מקום ביצוע העבודה:

     החודש והשנה בהם הושלם הפרויקט:

     טל' :      :יש קשר אצל המזמיןא

 

 

למלא פרטי הפרויקטים להלן, ואולם על מנת להוכיח עמידה בתנאי הסף  אין חובה

 ניתן לציין פרויקטים נוספים של המציע, ככל שישנם.

         שם מזמין העבודה  .3.4

         תיאור העבודה:

          
          
          
           

               
          
          
          
           

 

      מע"מ:  כוללהיקף כספי בשקלים חדשים 

         מקום ביצוע העבודה:

     החודש והשנה בהם הושלם הפרויקט:

     טל' :      :איש קשר אצל המזמין

         שם מזמין העבודה  .3.5

         תיאור העבודה:

          
          
          
           

               
          
          
          
           

 

      מע"מ:  כוללהיקף כספי בשקלים חדשים 
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         מקום ביצוע העבודה:

     החודש והשנה בהם הושלם הפרויקט:

     טל' :      :איש קשר אצל המזמין

 

  פרד.ניתן לצרף בנפרויקטים נוספים וכל מידע רלבנטי אחר 

 אני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי, והאמור בתצהיר זה אמת. .4

 

 

 

  

 המצהירחתימה  שם המצהיר תאריך

 

 אישור

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

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

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

 

 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עוה"ד תאריך
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 מינימום תשלום שכר ותצהיר בדבר העסקת עובדים זרים 

______, מורשה חתימה מטעם _____________, נושא ת.ז. מס' __אני הח"מ ______
כי עלי לומר את  לאחר שהוזהרתי כחוק "(המציע______ )להלן: "____________

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

" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "
"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976-התשל"ו

 של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. משמעותו

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  –" עבירהמשמעותו של המונח "
 .1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:

עבירות עד למועד האחרון  המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי .א
 להגשת ההצעות במכרז.

אם המציע ובעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, חלפה שנה אחת לפחות  .ב
 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

  

 

  

 ימה חת שם מלא של החותם  תאריך

 אישור

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

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

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

 

 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך

 1/16מכרז מס' 

 
 (3מסמך א')

תצהיר בדבר 
העסקת עובדים 

זרים ותשלום שכר 
 מינימום 
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 אישור זכויות החתימה בתאגיד

 

של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד וכי החתימות אישור עורך דין 

  גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין-על

 "( מאשר בזאת כדלקמן:המציע_______ )להלן: "__של המציע _______ אני הח"מ עו"ד

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

 _______ ת.ז. ______________שם: ____________ .1.1

 שם: ___________________ ת.ז. ______________ .1.2

  )ניתן להוסיף במידת הצורך(   

 :2.2, יש למלא את סעיף 2.1ככל שזכויות החתימה במציע שונות מהאמור בסעיף  .2

בנפרד, בצירוף חותמת המציע, תחייב את  1חתימת כל אחד מהמוזכרים בסעיף  .2.1

 יין. המציע לכל דבר וענ

אחר:  .2.2

________________________________________________________ 

, נעשו בהתאם לתקנון גבי מסמכי המכרז וההצעה-החתימות עלהריני לאשר בזאת כי  .3

 .לכל דבר ועניןהמציע מחייבים את המציע ולאמור לעיל, והם 

 

 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך

 1/16מכרז מס' 
 

 (4מסמך א')
אישור זכויות 

 החתימה בתאגיד
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 1/16מכרז מס' 
 

 (5מסמך א')         
 כתב הכמויות         

 
 

 כתב הכמויות

 (הזמנהב )ב(30  במעטפה נפרדת וחתומה, כמפורט בסעיף ב הכמויות יוגשכת)
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 1/16מכרז מס' 
 

 (6מסמך א')         
הוראות להורדת          

 קבצי תכניות         
 

 www.atview.net רמאת תכניות קבצי להורדת הוראות

את התוכניות ניתן להוריד .  www.atview.netהתוכניות הרלוונטיות למכרז הועלו לכתובת
 בהתאם להוראות שלהלן:

 : VIEWnet@כניסה למערכת .1
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 צפייה בקבצים: .2

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 הורדת קבצי תוכניות:  .3
 

 

 

 

 

. עמוד על הקובץ ולחץ על 2

הכפתור הימני בעכבר. בחר 

מהתפריט  את האפשרות 

  הורד קובץ

בחר את  3

 המיקום

המועדף 

לשמירת 

הקובץ במחשב 

או ברשת 

 המקומית

. לחץ 4

על 

  שמור

. היכנס לתיקיה 1

המכילה את  

הקובץ  שברצונך 

 להוריד 

. היכנס לאתר  1

@VIEWnet 

 בכתובת

www.atview.net 

 

 שם את הכנס. 3

 המשתמש

(User ID) ואת 

 הסיסמא

(Password). 

: משתמש םש

tender0116 

: סיסמא

haganot16 

 

. לחץ 4

 על  

 היכנס    

. לחץ על שם 5

הפרוייקט 

אליו הנך 

מעונין   

להיכנס. 

סרגל כלי 

הפרוייקט 

מופיע בצד  

השמאלי של 

 .העמוד

. בחר שפת 2

 ממשק

 )בכדי לקבוע את

השפה כברירת 

 מחדל,

 הוסף אותה

למועדפים בסרגל 

 הדפדפן(

 . היכנס1

 אל

 מסמכים

 

על  לחץ. 2

 תיקיות

 . היכנס לאתר 1

@VIEWnet 

 בכתובת
www.atview.net 

 

. היכנס 1

לתיקיה 

המכילה את  

הקובץ  

שברצונך 

 להוריד 

 . היכנס1

 אל

 מסמכים

 

 לחץ. 2

על 

 תיקיות

. לכניסה לתיקייה, 5

 לחץ על שמה. 

רשימת כל הקבצים 

 חלקה תופיע ביבתיקי

 הימני של הדף.

. לצפייה בכל 3

ותתי  התיקיות

לחץ  התיקיות

 על  

 

. לצפייה בתיקיות 4

הראשיות בלבד, 

 לחץ על 

http://www.atview.net/
http://www.atview.net/
http://www.atview.net/
http://www.atview.net/
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  משנה קבלן התחייבות כתב

 
 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

 .,א.ג.נ

 תוהתחייבות לביצוע עבודכתב הנדון: 

"(, התקשרתי עם קבלן המשנה_______ )להלן: "____אני הח"מ ________

להקמת מעביר מים בנחל דות לביצוע עבו"(, המציע_________ )להלן: "__________

 5P צומת להסדרת עבודות לביצועבמסגרת פרויקט "( השירותים)להלן: " יעלים

 . המלח ים באזור יעלים בנחל מים מעבירלהקמת ו

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

 המכרז.  מסמכי למתן השירותים הנ"ל, בהתאם להוראות

, וכי אין כל כמפורט בהזמנההנני מצהיר כי עומד אני בתנאי הסף הנדרש מקבלן המשנה 

 מניעה על פי כל דין והסכם מלספק למציע את השירותים לשמם נשכרתי.

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

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

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

 בלבד.

 

 

  

וחותמת קבלן  החותם חתימת החותםשם  תאריך

 המשנה
 אישור עו"ד

הנני הח"מ, _______________, עו"ד של קבלן המשנה, מאשר בזאת כי מסמך זה 

קבלן המשנה, וכי החותמים על המסמך בשם קבלן המשנה מוסמכים לחייב  נחתם על ידי

 אותו בחתימתם.

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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 (7א') מסמך
כתב התחייבות 

 קבלן משנה
  


