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 (P.Q) השתתפות בהליך מיון מוקדםל להציע הצעות הזמנה
לביצוע עבודות תשתית לשיקום ופיתוח מקטעים שונים במסגרת מכרז 

 ברצועת החוף באילת 

להשתתף מציעים  אתמזמינה בז(, "המזמינה)להלן: " מ"החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע .1

לביצוע עבודות תשתית לשיקום ופיתוח רז כמשל  (Pre-Qualificationמוקדם )המיון הבהליך 

 . "(הפרויקט)להלן: " מקטעים שונים ברצועת החוף באילת

 ,: השלב הראשון, שלב המיון המוקדם )השלב הנוכחי(עיקריים המכרז מחולק לשני חלקים .2

"(; השלב הליך המיון המוקדם)להלן: "להתמודד במכרז במסגרתו ייבחרו המועמדים הכשירים 

מציעים שקיבלו הודעה מהמזמינה על רק בו ישתתפו (, R.F.P)הצעות במכרז  הגשתשלב השני, 

 "(. ההצעותהגשת שלב )להלן: " עמידתם בהליך המיון המוקדם

 יב את המציע להגיש הצעה במסגרת שלב ההצעותאין בהגשת הצעה בשלב המיון המוקדם כדי לחי

 במכרז.

באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת:  ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהדפיסם ללא תשלום, .3

www.haganot.co.il " :(.אתר האינטרנט)להלן" 

כאמור להלן, ולא השתתף בסיור הקבלנים  נרשם למכרז למען הסר ספק, מובהר כי מציע אשר לא .4

 .בהליך המיון המוקדםלא יוכל להשתתף להגיש שאלות הבהרה ולא יהא רשאי 

 להליך המיון המוקדם לוח זמנים

 יהיה כדלקמן: להליך המיון המוקדם מנים להגשת הצעותהז לוח .5

 (חובה) סיור קבלנים
 0013:בשעה  21.6.2020 עירית אילת -ישיבות החדר נקודות כינוס לסיור הקבלנים: 

 15בהתאם להוראות סעיף להרשמה למכרז מועד אחרון 
 ב זהלשל הבהרה העברת שאלותול( חובה)להלן 

 14:00בשעה  30.6.2020

  שלב המיון המוקדםב מועד אחרון להגשת הצעות
 14:00בשעה  5.7.2020

עד למועד האחרון להגשת הצעות לשלב רשאית להורות בכל עת על שינוי המועדים הנ"ל  המזמינה
 . נוספים בלניםק יסיורלעריכת כן רשאית המזמינה לקבוע מועדים  .המיון המוקדם

 

 6/20 'מס מכרז

 
 'א מסמך
 

 הזמנה להציע הצעות
 לשלב המיון המוקדם
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 המוקדם יךההל מסמכי

  כוללים את המסמכים המפורטים להלן:מצורפים ו הליך המיון המוקדם מסמכי .6

 .מסמך א' – )מסמך זה( לשלב המיון המוקדם הצעות הזמנה להציע .6.1

 .מסמך ב' - הגשת הצעהטופס  .6.2

 .מסמך ג' – להזמנה 14.2 ףסעיהקבוע ב סףהתצהיר להוכחת עמידה בתנאי  .6.3

בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק שוויון זכויות יר תצה .6.4

 .'דמסמך  –לאנשים עם מוגבלות

 .'המסמך  –בתאגיד זכויות חתימה  אישור .6.5

 .'ומסמך  -טופס רישום למכרז  .6.6

 ".ההליך המוקדםמסמכי " -מסמכים אלו, על נספחיהם, יכונו להלן ביחד או לחוד 

 יקטהפרו תיאור כללי של

הינם לצורך תיאור כללי בלבד של הפרוייקט, ואין להסתמך עליהם  בהזמנה זוהפרטים המובאים  .7

כפרטים מחייבים. רק הוראות הסכם ההתקשרות על נספחיו )אשר יפורסם בשלב הגשת ההצעות(, 

 .אותהכפי שייחתמו על ידי המזמינה יחייבו 

קטעים במ עבודות עפר, פיתוח ותשתיות, מבקשת המזמינה לבצע במסגרת פיתוח רצועת חוף אילת .8

רצועת : בשטחים הבאים , אך לא רק,, לרבותאילתשל העיר חוף השונים ולא רציפים של רצועת 

מרחב בחוף קיסוסקי וסיומה מרחב חוף אלמוג, רצועת החוף אשר תחילתה ברצועת חוף המגדלור, 

 חוף חנניה.

דות עבו תכלולבפרויקט ולת העבודה שלב הגשת ההצעות, תכם אשר יפורסמו בבכפוף למסמכי .9

 , בין היתר:ועבודות ימיות םבשטח החופי

 .קירות ים ומסלעות .9.1

התקנת מרצפי אבן או דק עץ על גבי בטון ; משטחים או שבילים עם ריצוף דק עץ או אבן .9.2

 .או קונסט' פלדה

 .מצללות, שמשיות .9.3

 .וחפירות עבודות עפר .9.4

 .תקשורתותאורה תשתיות: מים, חשמל,  .9.5

 .עצים ושתילתגינון  .9.6

 .שיפוץ והקמת מקלחות חוף ,תאי הלבשה, ברזיותריהוט גן,  .9.7

 .מילוי עפר וחול .9.8
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 .פירוק והריסה .9.9

 .ביצוע שבילים מעץ ו/או ריצוף אבן .9.10

 .ערוגות אבן לגינון, גינון ושתילת עציםביצוע  .9.11

 סככות מציל. .9.12

 .בהתאם להוראות ההסכם עבודות בניה ושיפוץ שונות .9.13

חודשים ממועד מתן  6המזמינה בתוך לקבלת תעודת השלמה מאת  העבודות תושלמנה במלואן עד .10

. )אשר יפורסם בשלב הגשת ההצעות(, בכפוף להוראות הסכם ההתקשרות צו התחלת עבודה לזוכה

 שנים לכלל העבודות. 5עם השלמת העבודות, תחל תקופת בדק בת 

יהיה זכאי לקבלת הזוכה הסכם ההתקשרות, בתמורה להשלמת העבודות במועדן ובמלואן על פי  .11

על ידי  בגובה מכפלת הכמויות שבוצעו על ידו בפועל, במחירי כתב הכמויות, כפי שיוגש תמורה

מובהר כי המזמינה אינה מתחייבת להזמנת במסגרת ההצעה הכספית בשלב הגשת ההצעות.  המציע

 . ו/או למועד הוצאת צו התחלת עבודה לזוכה מאת הזוכה םהיקפי עבודה כלשה

ות עם הזוכה, יידרש הזוכה, בין היתר, להעמיד ערבות הסכם סכם התקשרחתימת הכתנאי ל .12

 .בהסכםבשיעור ובתנאים שייקבעו , ולהמציא אישורי קיום ביטוחים

להציג  )או יתר המציעים בשלב הגשת ההצעות במכרז, ככל שתחליט כך המזמינה( כן יידרש הזוכה

בין באמצעות קבלן משנה ועות ניסיון עצמי יכולות מוכחות בביצוע עבודות ימיות, בין באמצ

. זהות מבצע העבודות הימיות וניסיונו הרלבנטי יובאו לאישור ו, בהתאם לדרישות המזמינהמטעמ

 המזמינה. 

מובהר כי האמור בהזמנה זו על נספחיה, הינו בגדר מידע ראשוני לצורך תיאור הפרויקט במסגרת  .13

לות אשר היזם יידרש לבצע ו/או כלל העבודות והמטהליך המיון המוקדם, והוא אינו ממצה את 

. המטלות הסופיות של היזם תיקבענה הפרויקטאת האישורים שיידרש היזם להוציא בקשר עם 

  ההתקשרות שיפורסם בשלב הגשת ההצעות. הסכםבמסגרת 

מבנה התמורה הסופי, אבני הדרך לתשלום וכל יתר פרטי ההתחשבנות בין המזמינה עוד מובהר כי 

לפי שיקול דעתה  (R.F.P) ההצעותמסמכי המכרז בשלב הגשת במסגרת ובין הזוכה במכרז, ייקבעו 

לא תשמע מפי המציעים כל טענה בדבר הסתמכות על האמור  .והמוחלט של המזמינה הבלעדי

וכל יתר פרטי הזמנה זו ת לשנות את תנאי התמורה המפורטים דלעיל זה, והמזמינה רשאי בהזמנה

 עליהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. ו/או להוסיףו/או לגרוע 

אין במסירת נתונים כלשהם כדי להטיל על המזמינה אחריות כלשהי בדבר נכונותם ו/או דיוקם 

כדי  הכרוכים בפרויקט ו/אואת הסיכונים  ו/או כדי למצות את הנתונים הרלבנטיים לפרויקט ו/או

נו לפועל ו/או כדי לגרוע מזכותה לבטל את לחייב את המזמינה להוציא את הפרויקט וכל חלק הימ

 סיבה שהיא, לרבות במפורש משיקולים תקציביים. הפרויקט מכל 

הנתונים התכנוניים של כל את  ובאמצעות מומחים מטעמו באופן עצמאי לבחוןהמציע באחריות 

צ"ב וכל מידע אחר המובא בהזמנה זו לרבות מידע משפטי, קנייני, הנדסי, כלכלי וכיוכל , הפרויקט

לצורך הגשת הצעתו בהליך המיון המוקדם ובהליך הגשת ההצעות במכרז ולצורך נתון נוסף הנדרש 
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בכל מקרה, רק  .בטרם הגשת הצעות להליך המיון המוקדם ולשלב ההצעות במכרז, ביצוע הפרויקט

 אותה.תחייבנה על ידי המזמינה כם אשר ייחתם הוראות ההס

וותר על כל טענה בקשר בסעיף זה ללא הסתייגות והוא מ בהגשת הצעתו מסכים המציע לאמור

 לאמור.

 בהליך המיון המוקדם סף להשתתפות -תנאי

יעבור את שלב המיון המוקדם ויוכל להגיש  הסף המפורטים להלן,-תנאי כלבהעומד  מציערק  .14

 :(P.F.R)הגשת ההצעות שלב הצעתו ב

תשתית  ,כבישיםבענף ראשי , )רישום בתוקף( קבלן רשום בפנקס הקבלנים הינו המציע .14.1

לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות , 5, בקבוצה ג', בסיווג 200 - ופיתוח

 .1988 –)סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח 

, השלים המציע ביצועו של פרויקט אחד לפחות, 1.1.2014במהלך התקופה שתחילתה ביום  .14.2

 לביצוע, (מע"מ; לא כולל שר מיליון ש"חש"ח )שישה ע 16,000,000-בהיקף שלא יפחת מ

 ;ו/או תשתיותעבודות עפר ו/או פיתוח 

 :או לחלופין

לפחות, פרויקטים  3, השלים המציע ביצועם של 1.1.2014במהלך התקופה שתחילתה ביום 

(, ; לא כולל מע"מש"ח )שמונה מיליון ש"ח 8,000,000-שהיקף כל אחד מהם לא יפחת מ

 עבודות עפר ו/או פיתוח ו/או תשתיות. ביצועהינו לאשר כל אחד מהם 

 קבלת תעודת השלמה מאת מזמין העבודות. –" השלמת עבודות" -זה תנאי סף ב

עבודות עפר בביצוע  הוכחת ניסיון המציעצורך ל – "ו/או תשתיותעבודות עפר ו/או פיתוח "

  .שבוצעו בתוך מבנהאין להגיש פרויקטים , ו/או פיתוח ו/או תשתיות

 .1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"ועוסק )יחיד או תאגיד(, כהגדרתו ב הינו המציע .14.3

 השתתף בסיור קבלנים.או מי מטעמו המציע  .14.4

 .להלן 15עיף נרשם להליך המיון המוקדם, כמפורט בסאו מי מטעמו המציע  .14.5

חוק עסקאות גופים ציבוריים ל 2 סעיףנדרש בל בהתאם, תקף ספריםניהול  אישור  למציע .14.6

  .1976-תשל"וה ,)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(

 הליך המיון המוקדםרישום ל

מסמך  -ישלחו )בעצמם או באמצעות מי מטעמם( את טופס הרישום שתתף במכרז, מעוניינים להה .15

לאחר שמולא על ידם, ויעבירו אותו לראש תחום רכש והתקשרויות, עו"ד שרה מורלי, בדוא"ל:  'ו

sarahm@haganot.co.il לעיל.  5, עד למועד הנקוב בסעיף 

טופס הרישום יכלול את פרטי המציע, איש קשר מטעמו ופרטי ההתקשרות עימם. על המציע ו/או 

דוא"ל  מי מטעמו לוודא כי טופס הרישום נקלט אצל ראש תחום רכש והתקשרויות וכי נשלח אליו

ל דוא"ל ולא התקב"(. ככל אישור רישום למכרזחוזר על ידה, המאשר את רישומו למכרז )להלן: "

mailto:sarahm@haganot.co.il
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כי טופס הרישום התקבל וכי  02-6558203כאמור, באחריות המציע או מי מטעמו לוודא בטל' 

 נשלח אליו אישור רישום למכרז.

יירשם למכרז לא יוכל להשתתף בו ולא הרישום למכרז הינו חובה ומהווה תנאי סף. מציע שלא 

 יוכל לשלוח שאלות הבהרה במסגרתו.

  המוקדם המיון בהליך מסמכי ההצעה

, את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן בהליך המיון המוקדם כל מציע נדרש לצרף להצעתו .16

בכל  נדרשכל הכ, ומאומתים כדין על ידי מורשי החתימה מטעם המציעכשהם מלאים וחתומים 

 :מסמך

 .מסמך ב' -טופס הגשת הצעה  .16.1

 .מסמך ג' – להזמנה 14.2ף סעיהקבוע ב סףהתצהיר להוכחת עמידה בתנאי  .16.2

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק שוויון זכויות  .16.3

 .'דמסמך  – לאנשים עם מוגבלות

 .'המסמך  –בתאגיד אישור זכויות חתימה  .16.4

 מסמך זה יוגש על ידי מציע שהינו תאגיד.  •

 .לעיל 15 ףאישור רישום למכרז כמפורט בסעי .16.5

חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ל 2 סעיףנדרש בל בהתאם, תקף ספריםניהול  אישור .16.6

 .1976-תשל"וה ,ניהול חשבונות ותשלום מס(

להוכחת עמידה בדרישת סעיף , 5ג'-200בסיווג  רשם הקבלניםמאת תעודת רישום תקפה  .16.7

 .לעיל 14.1

, לרבות מסמכי הבהרה והודעות למציעים )ככל כל יתר מסמכי הליך המיון המוקדם .16.8

חתומים במקומות המיועדים לכך על ידי מורשי החתימה מלאים ושפורסמו(, כשהם 

 .ם המציעהמוסמכים מטע

 מסמכי ההצעה:ת הגשהוראות נוספות בנוגע ל .17

 .לעבודות מושא המכרז בנטיהרל סיונוירוט נהמציע ופי עה את פרופילניתן לצרף להצ .17.1

 ., אלא במקומות המיועדים לכךלחתום על כל עמוד במסמכי המכרז אין צורך .17.2

 מסמכי הצעתם וכל מסמכי המכרז. של המציעים מתבקשים לשמור בידם עותק מלא .17.3

אלו -זו. לא צירף מציע להצעתו איבהזמנה סף -הגשת המסמכים אינה מוגדרת כתנאי .17.4

ם כל הפרטים או שנפל פגם הגישם מבלי שמולאו בההמפורטים לעיל, או ש מהמסמכים

" או ועדת המכרזיםלהלן: "לעיל ו) המזמינהבאופן מילויים, תהא ועדת המכרזים של 

דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את ההצעה או לבקש -"( רשאית, בהתאם לשיקולהוועדה"
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לפי  תייםשאינם מהועלם מפגמים או להתו/ החסריםו/או הפרטים את השלמת המסמכים 

 .שיקול דעתה

 תוקף ההצעה

מועד הלאחר ימים  90לתקופה בת תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה,  הצעת המציע .18

, או עד למועד אחר אשר ייקבע במסגרת (R.F.P-)שלב ההגשת ההצעות  שלב  האחרון להגשת הצעות ב

 .שלב הגשת ההצעות במכרז

 ושינוייםהבהרות 

בדוא"ל:  שרה מורלי,ועדת המכרזים, עו"ד  תבכתב למזכיר שאלות הבהרה תוגשנה .19

sarahm@haganot.co.ilלוודא טלפונית את קבלת המציע על . עילל 5 הנקוב בסעיףמועד , עד ל

 . 6558203-02השאלות, בטל': 

בע"פ תהא בכתב ולא יהא תוקף לכל תשובה שתינתן  המזמינהמה והוראה , הסבר, הנחייכל תשובה

. התשובות לשאלות ההבהרה יופצו עט המזמינהו/או מטעם כל גורם שהוא למ  בדרך אחרתאו בכל  ו/

ויהוו חלק בלתי  של המזמינהבאתר האינטרנט יפורסמו ו/או הליך המיון המוקדם לכל משתתפי 

 .םהליך המיון המוקדנפרד ממסמכי 

. אישור רישום למכרז ועדת המכרזים תלמזכיר והציגממציעים אשר שאלות הבהרה יתקבלו רק  .20

 ו/או להשתתף במכרז. להגיש שאלות הבהרה לא יוכל נרשם למכרז מציע אשר לא 

 הלן בלבד. ל, בהתאם לפורמט Wordשאלות הבהרה יוגשו בקובץ  .21

שם המסמך )כשמו  מס"ד

במסמכי ההזמנה ו/או 

 ההסכם( 

 השאלה הסעיף פרמס

    

שאלות אשר יוגשו שלא כאמור לעיל, לא ייבחנו ולא יקבלו מענה, והכל בכפוף לשיקול דעת  .22

 המזמינה.

בכל מקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות לגבי מסמכי המכרז, תקבע  .23

הנובעות מסתירה ו/או אי המזמינה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה 

הרי  בהירות ו/או הפרשנות שנקבעה על ידי המזמינה כאמור. לא קבעה המזמינה פרשנות כאמור,

 המזמינה. עם המטיבה פרשנותחייב התש

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי מבלי לגרוע מהאמור, 

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

את עד למועד האחרון לשליחת שאלות , וזכל אי התאמה אחרת, עליו לפנות למזמינה ולפרטן בכתב

 הבהרה.

מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור במועד, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי 

מובהר כי במקרה כזה, המזמינה תהא רשאית לקבוע את בהירות, סתירות או אי התאמות כאמור, ו

mailto:sarahm@haganot.co.il
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התאמה, לפי שיקול דעתה המוחלט, הפרשנות הנכונה ו/או לתקן את אי הבהירות, הסתירה או אי ה

 והמציע ו/או הזוכה במכרז לא יהיו רשאים להעלות כל טענה בעניין קביעת המזמינה.

להגשת הצעות האחרון  קודם למועד   עת בכל  תרשאיעל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,    המזמינה .24

או בתשובה  ה, ביוזמתהמיון המוקדם, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי בהליך המיון המוקדם

. השינויים שינוי ועדכון לוחות הזמנים בהליכי המכרזבמפורש לרבות , לשאלות המציעים

  .והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

ופיים אשר יפורסמו את הצעותיהם על בסיס המסמכים המעודכנים והסיעים להגיש באחריות המצ

 באתר האינטרנט.

באופן עצמאי ובאמצעות מומחים   , מצהיר המציע כי ראה ובדקבהליך המיון המוקדםהגשת הצעה  ב .25

והגיש הצעתו וכל מידע רלבנטי אחר בקשר עם הפרויקט,  המיון המוקדםאת כל מסמכי מטעמו 

ציע יהיה מנוע מלטעון כי . המהמיון המוקדםלכל תנאי ומסמכי  מסויגתמלאה ובלתי  ההסכמתוך 

  ו/או לתנאיו.בהליך המיון המוקדם לא היה מודע לפרט כלשהו 

 לשלב המיון המוקדם הגשת ההצעה

כאשר כל המסמכים "(, המציעלהלן: "לעיל וכל הצעה למכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת ) .26

 .שים במכרז יהיו על שם המציעוהאישורים הנדר

 תיפסל על הסף. –הצעה שתוגש על ידי מספר גורמים במשותף 

 ,באופן אישי לעיל, יש להגיש 16 ות, בצירוף הפרטים והמסמכים המפורטים בסעיףההצעאת  .27

לעיל  5וזאת עד למועד המפורט בסעיף  ,המזמינהבמשרדי תיבת המכרזים ל ישירותבהכנסתן פיזית 

  ."(מועד סגירת המכרז)לעיל ולהלן: "

. המיון המוקדםהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז, לא תשתתף בהליכי 

מעטפת ההצעה  תקדהפאו הגשתה בכל דרך אחרת שאינה  רבדואמשלוח ההצעה למען הסר ספק, 

 .הזמנה זובתיבת המכרזים, אינם עונים על דרישות 

המיום ואת יתר מועדי הליכי  מועד סגירת המכרז,להאריך את  תרשאיעל אף האמור, המזמינה 

שנרשמו למכרז ו/או באמצעות פרסום הודעה  בהודעה למציעים דעתה,-פי שיקול-, עלהמוקדם

 .באתר האינטרנט

וכל אסמכתא ואישור אשר יש  החתומים על ידי המציעהמכרז מסמכי  רכל יתההצעה, בצירוף  .28

סרוק של  ובנוסף בעותק דיגיטלי, כיםכרו יםעותקשני בתוגש , להגיש בהתאם להזמנה זו

מכרז " –, עליה יצוין בתוך מעטפה סגורה וחתומה ,(key-on-Diskהתקן נייד )גבי על  המסמכים

 בלבד." מיון מוקדם – 6/20  מס'

ו מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בארץ, לרבות, ומבלי לגרוע הצעת בהגשת .29

מכלליות האמור, את דיני המכרזים, וכן את כל דרישות הרישום והרישוי החלות על משתתפים 

 .במכרזוזוכים 

ם, )א( לתקנות חובת המכרזי6מצהיר המשתתף כי הוא עומד בדרישות תקנה בהגשת הצעתו כמו כן,  .30

 .1993-שנ"גהת
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 ותיקונן בחינת ההצעות

על ידי ועדת המכרזים. הועדה תהא רשאית להסתייע  המזמינהמטעם תיעשה בחינת ההצעות  .31

 בבדיקותיה, בין היתר, ביועצים מקצועיים ובוועדות משנה מטעמה.

, או לקבל אותה הזמנה זוהמזמינה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שתוגש שלא בהתאם לתנאי  .32

 דעתה.-הכול לפי שיקולת הפגמים שנפלו בה, למרו

ומכל גורם  לדרוש מהמציעיםולדון עם המציעים בפרטי הצעתם, בכל עת  תרשאיתהא  המזמינה .33

מסמכים ופרטים  מידע,  ,  ו/או מכל צד ג'  ו/או ממזמיני עבודות קודמים  מטעמם ו/או הנזכר בהצעתם

על רקע מסמכי המכרז שלב הגשת ההצעות לבחון את כל הנ"ל בוכן , המלא הלשביעות רצונ נוספים

וכן להתיר למציעים או למי מהם לתקן , ות המציע במסגרתםשיפורסמו ולאור התחייבויות ומטל

בדבר היקף התיקונים שיותרו, ותוך שמירה על  המזמינהקבע תאת הצעותיהם, לפי קווים מנחים ש

 עקרון השוויון בין המציעים.

המיון שיעשה המציע במסמכי  , חוסר בהירות והסתייגותמחיקה ,לגבי כל מקרה של שינוי, הוספה .34

 הלפעול בכל אחת מהדרכים הבאות, על פי שיקול דעת תרשאי המזמינהתהיה  והצעתו, המוקדם

 הבלעדי:

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע; .34.1

 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה שינויים כלל;להתעלם מהשינוי ו .34.2

מציעים אחרים לתקן ו/או לשנות את נויים ו/או לדרוש מלתקן את השי לדרוש מהמציע .34.3

לפסול  המזמינהת , רשאיהמזמינההצעתם; אם מי מהמציעים לא יעשה בהתאם לדרישת 

 את הצעתו;

 לסווג את השינוי כטכני ולהכשירו; .34.4

לאפשר את השינויים ולראותם כחלק מהצעתו של המציע, וזאת תוך שמירה על עקרון  .34.5

 בין המציעים.השוויון 

רק הוראות ההסכם אך ור וחרף כל החלטה שתתקבל על ידי המזמינה, מודגש כי  חרף כל שינוי כאמו

 הזוכה במכרז תחייבנה את המזמינה. מולאשר ייחתם 

 בהליך המיון המוקדםבדיקת ההצעות אופן 

עומד מנת לוודא שהמציע -ידי כל מציע על-יבדקו המסמכים שהוגשו עלהמיון המוקדם, בשלב  .35

לצורך השתתפות במכרז, וכן שהיא כוללת את כל המסמכים והאישורים בדרישות הסף שנקבעו 

 שהמציע נדרש לצרף להצעתו.

או שקיים חוסר כלשהו או אי בהירות  לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל .36

וחלט, לפסול את דעתה הבלעדי והמ-, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקולבהצעה

חלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים להמציע או הצעתו של 

להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי הוועדה שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית 

 דעתה הבלעדי.-שיקול
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ייה נה: הודעות פסילה/דחבהתאם להחלטת המזמי בתום שלב זה תשלחנה הודעות למציעים .37

הצעות למציעים אשר המציעים שלא עברו את שלב המיון המוקדם, והודעות מעבר לשלב הגשת ל

 להמשך הליכי המכרז.  תנטיווובצירוף ההוראות הרל ,עברו את שלב המיון המוקדם

 (R.F.P)שלב הגשת ההצעות  –המשך הליכי המכרז 

למחיר הכולל לביצוע העבודות )מלוא  בהתאםה תהי ההצעות הגשתבחירת ההצעה הזוכה בשלב  .38

, הכל בכפוף להוראות מסמכי שלב הגשת ההצעות אשר יפורסמו על ידי תכולת כתב הכמויות(

 .המזמינה

יחד עם הצעתם מציעים אשר יהיו מעוניינים להשתתף בשלב הגשת ההצעות במכרז יידרשו להגיש  .39

 . בבשיעור ובתנאים שייקבעו באותו השלערבות בנקאית 

השתתפות ההמזמינה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תנאי סף ו/או תנאים נוספים בקשר עם  .40

, על פי שיקול דעתה הוראות שונות/נוספות בדבר אופן בחירת הזוכהו/או  ההצעותהגשת בשלב 

 . המוחלט

אופן בדבר הליך הגשת ההצעות, לוחות הזמנים להמשך הליכי המכרז, מחייבות הוראות פרטניות  .41

התקשרות, התמורה, לוחות זמנים לביצוע העבודות, אבני דרך, דרישות הת הזוכה, הסכם בחיר

המסמכים הרלבנטיים להמשך וויתר ההוראות  , תנאי כשירות נוספיםמקצועיות, תכניות ומפרטים

יועברו למציעים אשר עברו את , הזוכה לפי שיקול דעתה המזמינההליכי המכרז ולהתקשרות עם 

מובהר בזאת כי ההצעה שהוגשה בשלב המיון המוקדם תהווה חלק בלתי נפרד . דםהמוקשלב המיון 

 מהצעת המציע בשלב הגשת ההצעות במכרז. 

אין באמור בהזמנה זו או בנעדר ממנה, כדי לגרוע משיקול דעתה של המזמינה ו/או לצמצמו בכל  .42

 .כללוב שלב הגשת ההצעותבוהדרישות  , ההוראותאופן שהוא, בקביעת התנאים

ללא לעיל  42 - 38בסעיפים  בהגשת הצעתו בהליך המיון המוקדם מצהיר המציע על הסכמתו לאמור .43

, כדי להקנות למציע פיצוי ובכל פעולה ו/או החלטה שתקבל המזמינה סייג, וכי לא יהיה בכל הנ"ל

 סתמכות. מכל סוג שהוא או טענת ה

 סמכויות ועדת המכרזים

ועדת המכרזים תהא רשאית שלא לדון בהצעה ו/או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשש כי המציע  .44

פעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך מקובלת בכל הנוגע להליכי המכרז, או שכוונתו הייתה להוליך 

ושא סת על הבנה מוטעית של נתכוון ו/או שהצעתו מבוסשולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במ

מונע  ועדת המכרזיםבשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ו/או המכרז 

 הערכת ההצעה כדבעי.

לגלות ו/או מכל אחד מהשותפים במציע  ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע .45

ן שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההו

, לרבות במפורש לגבי מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויולפנות לכל צד שלישי לקבלת ענין בו, וכן 

שיקול  . כן רשאית וועדת המכרזים )או מי מטעמה( על פיעבודות קודמות שהציג המציע בהצעתו

 תיה. בדיקודעתה לבחון פרויקטים אחרים של המציע במסגרת 
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רשאית ועדת  –מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון  .46

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לוועדת  ,המכרזים שלא לדון בהצעתו או לפסלה

 כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה ולפי כל דין., לפי העניין, למזמינההמכרזים ו/או 

כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד  למזמינהיע, ולאחר מכן התברר מצ זכה .47

ו/או מסר מידע מטעה, רשאית המזמינה לשלול זכייתו מעיקרה, מבלי שהזוכה יהיה זכאי לקבל כל 

 כתוצאה מההפרה. למזמינהלגרוע מכל זכות אחרת השמורה  פיצוי ו/או החזר הוצאות, וזאת מבלי

ת המכרזים הסמכות לפסול הצעתו של מציע, בכל שלב משלבי המכרז, זאת אם מצאה לנכון וועדל .48

ממזמיני עבודות על פי מסמכים ו/או מידע שיש בידה ו/או הגיע לידה )לרבות המלצות ומידע שהגיע 

 האת העבודות המבוקשות לשביעות רצונ למזמינה של המציע( שאין ביכולתו להעניק אחרים

 המלאה. 

 אולקבל את ההצעה הזולה ביותר בשלב הגשת ההצעות איננה מתחייבת  המזמינהובהר בזאת כי מ .49

, בכל רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא המזמינהוכי  ,כל הצעה אחרת או הצעה במלואה

, וכן לפרסם מכרז אחר הכרזה על הזוכהקודם או לאחר  ,)לרבות בשלב המיון המוקדם( שלב שהוא

עוד מובהר כי המזמינה אינה מתחייבת לצאת לשלב הבא של . שיקול דעתה הבלעדי, לפי תחתיו

כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה . מכל סיבה שהיא המכרז )שלב הגשת ההצעות(

כספית ו/או  –ה. מובהר בזאת מפורשות, כי לא תהא למציע כל דרישה בתנאים, ללא חובת הנמק

 ביטול המכרז.בשל או ו/ל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה , בקשר עם כהמזמינהמ –אחרת 

הזוכה יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה,  .50

, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם, בין בכתב התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום

 עימו ובין לאחר שנחתם.פה, בין לפני שנחתם ההסכם -ובין בעל

 הודעות ונציגות

 בהליך זהאת כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור  ו'מסמך על כבי כל מציע במכרז יציין  .51

ואת שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני של נציג מטעמו, 

 המוסמך לחייב את המציע על פי דין לעניין מכרז זה.

והוא יהיה להזמנה זו ולהליכי המכרז בקשר  נהין כאמור ינוהלו המגעים של המזמיעם הנציג שיצו .52

 ה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.מוסמך לייצג את המציע ולהתחייב בשמו. על נציג ז

הודעות תשלחנה בדואר או בפקסימיליה או בדואר מבלי לגרוע מיתר הוראות הזמנה זו,  .53

)ארבעים ושמונה( שעות  48אר תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדו

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

שעות ממועד המשלוח. הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה עם קבלת 

 אישור אלקטרוני על ההגעה.

 שונות

, המוקדם ןבהליך המיוקש, לאחר קבלת הודעה בדבר החלטת הוועדה בנוגע להצעתו מציע אשר יב .54

הליך וקולים ו/או כל מסמך אחר בקשר עם ו/או פרוטהמיון המוקדם לעיין ו/או לצלם את מסמכי 
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ש"ח בתוספת מע"מ לכיסוי העלות הכרוכה בהפקת המסמכים  500 , יידרש לשלם מראשזה

 המבוקשים. 

עים המציעים את הסכמתם מראש לגילוי הצעותיהם למציעים אחרים, במידה בהגשת הצעות, מבי .55

בקשר להליך משפטי הקשור המכרז, פרט למידע שהינו, על פי דין ו/או לעשות כן  המזמינהותידרש 

כי במקרה בו תהא סבורה  מבוהר. מקצועי/, בבחינת סוד מסחריהמזמינהלפי שיקול דעתה של 

רשאית להימנע מגילוי המידע,  המזמינהבשאלת גילוי המידע, תהא קיים ספק כלשהו  כי המזמינה

 המורה על גילוי כאמור.שיפוטי חלוט וזאת כל עוד לא ניתן צו 

ההצעה , על גבי  ו/או ישחיר עותק נוסף שבו יסמן המציעהמכילה  מעטפה  להצעתו,  מציע רשאי לצרף  .56

שאין  ,סוד מקצועי ו/או מסחרי ב שלדעתו הם בגדרמסמכים וכיו"הנתונים, המידע, ההטקסט, את 

, בהתאם להוראות חוק חובת המכרזים, התקנות והפסיקה. בהליך לגלותם ליתר המשתתפים

 . "(ההצעה המושחרת)להלן: " הסימון כאמור ילווה בנימוק, בהתחשב בהוראות הדין והפסיקה

סימון  -וקדם מיון מ –  6/20מכרז יצוין "במעטפה נפרדת עליה הצעה ההצעה המושחרת תצורף ל

 ".מסחרי/מידע שהנו בגדר סוד מקצועי

נתונה לוועדת דע וחשיפתו ליתר המשתתפים, יהסופית בעניין סודיות המסמכות ההכרעה  מובהר כי  

, תוך שאי הכללת ינת לקבל את התייחסות המציע מראשהמכרזים. יחד עם זאת, הוועדה מעוני

שהחלקים שבהצעתו  ת המציעכמוה כהסכמ  רת/אי סימונם בשחור,חלקים מסוימים בהצעה המושח

שאינם מסומנים כאמור, אינם בגדר סוד מקצועי/מסחרי. מבלי לגרוע מהאמור, השחרת קטע 

, , תהווה ראיה לוויתור המציע על עיון בקטע המושחר בהצעות אחרותהמושחרת מסוים בהצעה

 .לרבות בהצעה הזוכה

יחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע המכרזים בכתב וללא דהמציע חייב לעדכן את ועדת  .57

בהליך המיון המוקדם , בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למזמינהשמסר לוועדת המכרזים או 

עד לחתימה על  –, ואם נקבע כזוכה במכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה

  ההסכם.

הגשת הצהרה בנוסח זה, בכל שלב שהוא בהליכי  רשאית המזמינה לדרושמבלי לגרוע מהאמור, 

 המכרז, לרבות לאחר בחירת זוכה. 

בכל מקרה של שינוי כאמור לעיל, תהא רשאית המזמינה לנקוט בכל פעולה שהיא לפי שיקול דעתה 

להשתתפות המוחלט, לרבות במפורש פסילת ההצעה ו/או ביטול המכרז ו/או הצבת תנאים נוספים 

ז ו/או מימוש הזכייה במכרז. כל נזק והוצאה אשר ייגרמו למזמינה עקב המציע בהליכי המכר

 על המציע. םהשינוי כאמור לעיל, יחולו במלוא

בשלב המיון בקשר עם הצעתו  מציעבכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו ל תנושא האינ המזמינה .58

 , ביטול המכרזואי קבלת הצעתות בכל הנוגע ללרבמכרז זה, ב המוקדם ו/או שלב הגשת ההצעות

זכאי  ציעלא יהיה המ שהוא, מובהר במפורש, כי בכל מקרה .וכל החלטה אחרת שתקבל המזמינה

, לרבות במפורש מכרזהליכי הלפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו ב

 .ביטולו בכל עת



 
   

13  

בקשר או  המזמינה לו על ידית כל מידע שיימסר מתחייב לשמור על סודיו וכל מי מטעמו המציע .59

במכרז לכל  וואת פרטי הצעת ופרטי, וכן להימנע מגילוי המכרז או ביצוע העבודות על פיולצורך 

 .מראש ובכתב המזמינהאלא בהסכמת  ,גורם שהוא

או לחלקי סעיפים או  ההליךאם ימצא בית משפט מוסמך כי אין תוקף לסעיף או לסעיפים במסמכי  .60

המכרז אשר ההזמנה ום, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר מסמכי שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפ

ייוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין; זולת אם החליטה המזמינה כי עקב ביטול או צמצום 

 .ההליךשינויים נוספים או לבטל את בהזמנה ו/או במכרז ש לערוך כאמור, י

כרז בפני ערכאה שיפוטית ונפסק על ידי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הובא עניין הנוגע או הקשור למ

אותה ערכאה כי הוראה או חלק מהוראה מהוראות מסמכי המכרז פסולה, מבוטלת או בטלה, משום 

מכל סיבה אחרת, יראו את אותו חלק בהוראה כאילו צומצמה  שאינה עומדת בדרישות הדין או

 במידה הפחותה ביותר הנדרשת על מנת שתוסיף לעמוד בתוקפה.

וכל סמכות השיפוט הבלעדית לצרכי מכרז זה החל על מכרז זה הינו דין מדינת ישראל בלבד.  הדין .61

 תהיה נתונה לבתי המשפט בעיר ירושלים בלבד.הנובע הימנו 

והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה.  המזמינהמכרז הנם רכוש כל מסמכי ה .62

 ש בהם לכל מטרה אחרת. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמ
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 טופס הגשת הצעה
 

 לכבוד 
 מ"החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע

 
 ( P.Q) מוקדם מיון הליך - 6/20מכרז פומבי מס' הנדון: 

 לביצוע עבודות תשתית לשיקום ופיתוח מקטעים שונים ברצועת החוף באילתבמסגרת מכרז 

  (P.Qלהשתתפות במיון מוקדם )אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון את ההזמנה להציע הצעות 

 :כדלקמן בזאתומתחייבים מצהירים על נספחיה, 

על פרטיהם ללא יוצא  המיון המוקדםהננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי  .1

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

ו. לא וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנ הפרויקטהגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות 

עתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי הסתמכנו בהצ

על עובדיה ו/או מי מטעמה, "( ו/או המזמינה)להלן: " מ"החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע

כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי בלבד.  ההליךאלא על האמור במסמכי 

גות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי ללא כל הסתייההליך 

ואנו מוותרים בזה מראש נה ההזממסמכי מידע הכלול ו/או הנעדר מהבנה או אי ידיעה כלשהי של 

 על טענות כאמור.

הננו מצהירים כי אנו בעלי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע העבודות והפרויקט מושאי  .2

 . וז הזמנה

הננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים, האישורים, ההסמכות והרישיונות הנדרשים על פי כל דין  .3

 . לביצוע כל התחייבויות הזוכה במכרז

 . ההזמנההננו מצהירים כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  .4

על ידנו במהלך הליך בחתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל העובדות והמצגים שניתנו  .5

המיון המוקדם, הינם נכונים ומדויקים, ויישארו כך בכל מועד עתידי והינם חלק בלתי נפרד 

ע לנו שההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת המזמינה מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידו

, וכי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלב הגשת ההצעותלהשתתפותנו בהליך המיון המוקדם וב

לבדוק את כל המצגים האמורים, לרבות במהלך שלב הגשת ההצעות ולרבות לאחר הודעת הזכייה. 

א המזמינה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט ידוע לנו כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תה

המצויה בידה ו/או לבטל את ההתקשרות עימנו מטעמנו לפסול את הצעתנו ו/או לחלט כל ערבות 

 וט בכל פעולה אחרת, ולא תהא לנו כל טענה בעניין זה. ו/או לנק

אותנו במשך הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינו או תיקון ותהא תקפה ומחייבת  .6

(, או R.F.P-בשלב הגשת ההצעות במכרז )שלב היום מהמועד האחרון להגשת הצעות  90תקופה של 

 6/20מכרז מס' 
 

'במסמך   
 

 טופס הגשת הצעה
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, לפי המאוחר מבניהם, והמזמינה עד למועד אחר אשר ייקבע במסגרת שלב הגשת ההצעות במכרז

לפי  תוכל לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. תוקף הצעתנו זו יוארך, אף מעבר לתקופה הנ"ל,

אין באמור כדי לחייב משתתף בשלב המיון המוקדם להגיש הצעה במסגרת שלב דרישת המזמינה. 

 ההצעות במכרז.

בכל  לעדי והמוחלט, לבטל את הליכי המכרזידוע לנו כי המזמינה רשאית על פי שיקול דעתה הב .7

ת במכרז הגשת ההצעועת, לרבות במפורש לאחר הגשת ההצעות בהליך המיון המוקדם, וכן בשלב 

וכל עוד לא נחתם הסכם התקשרות עם מי מהמציעים במכרז, ואנו מוותרים על כל (, R.F.P-)שלב ה

 ו עקב כך.טענה בדבר שיקול דעת המזמינה ו/או הוצאות אשר נגרמו לנ

הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים  .8

 . המיון המוקדםבהליך המגישים הצעות 

הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .9

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

 לחתימתנו על הצעה זו. 

המזמינה תהא רשאית לשנות ו/או  (,R.F.P-)שלב הידוע לנו כי במסגרת שלב הגשת ההצעות במכרז  .10

לעדכן ו/או להוסיף תנאים והוראות, ואנו מוותרים על כל טענה בנוגע לכל אותן פעולות ושינויים 

 מפורש טענת הסתמכות.שתבצע המזמינה, לרבות ב

אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים חתומים ומלאים כנדרש בכל מסמך )ניתן  .11

 ת המסמכים שהוגשו(: א V-לסמן ב

 V/X שם המסמך

  .'א מסמך –הזמנה להציע הצעות 

 5ג'-200בסיווג  רשם הקבלניםמאת תעודת רישום תקפה 

 להזמנה. 14.1להוכחת עמידה בדרישת סעיף 

 

 להזמנה 14.2ף סעיהקבוע ב סףהתצהיר להוכחת עמידה בתנאי 

 .מסמך ג' –

 

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום 

 .'דך ממס – ושמירה על חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

 .'המסמך  –אישור זכויות חתימה בתאגיד 
 

 להזמנה. 15 כמפורט בסעיףאישור רישום למכרז 
 

חוק ל 2 סעיףנדרש בל בהתאם, תקף ספריםניהול  אישור

 ,עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(

 .1976-תשל"וה

 

כל יתר מסמכי הליך המיון המוקדם המלאים, לרבות מסמכי 

הבהרה והודעות למציעים )ככל שפורסמו(, כשהם חתומים 
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ה המוסמכים במקומות המועדים לכך על ידי מורשי החתימ

 מטעמו.

 

 בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע בלשון "רבים", משמעו גם לשון "יחיד" ולהיפך.  .12

 

חתימת וחותמת המציע: _____________  תאריך: ___________  
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 (להזמנה 14.2ף עמידה בתנאי סף )סעיתצהיר להוכחת 
 

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: 

 מוסמך ליתןו"( המציע_______, ח.פ. _____________ )להלן: "______  -באני מורשה חתימה  .1

  .6/20מס'  מכרז במסגרת ותצהיר זה כחלק מהצעת

  קבלןפרטי ה .2

         :תאריך התאגדות .2.1

         :שמות הבעלים .2.2

         :שם המנהל הכללי .2.3

        :)כולל מיקוד( קבלןמען ה .2.4

        :המציעשם איש הקשר אצל  .2.5

          תפקיד איש הקשר: .2.6

          טלפונים: .2.7

          פקסימיליה: .2.8

         קטרוני: דואר אל .2.9

        : קבלן בפנקס הקבלניםמספר  .2.10

         :פרטי סיווג קבלן .2.11

 

 במלואה להוכחת עמידה בתנאי הסף: (4או סעיף  3יש למלא את אחת החלופות להלן )סעיף 

 קבלת תעודת השלמה מאת מזמין העבודות. –" השלמת עבודות"

עבודות עפר ו/או בביצוע  הוכחת ניסיון המציעצורך ל – "ו/או תשתיותעבודות עפר ו/או פיתוח "

  .שבוצעו בתוך מבנהאין להגיש פרויקטים , פיתוח ו/או תשתיות

 

, השלים  המציע  ביצועו של פרויקט אחד לפחות, בהיקף 1.1.2014במהלך התקופה שתחילתה ביום  .3
עבודות עפר ו/או  לביצועש"ח )שישה עשר מיליון ש"ח; לא כולל מע"מ(,  16,000,000-שלא יפחת מ

 :, כדלקמןפיתוח ו/או תשתיות

  - הפרויקטשם   .1

 6/20מכרז מס' 
 

'גמסמך   
 

תצהיר להוכחת ניסיון  
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2.  
שם מזמין 

  - הפרויקט

3.  
פרטי איש קשר 

 - במזמין

 שם: ________________ 

 תפקיד: ______________ 

 טלפון: _______________ 

 מייל: ________________ 

  - ביצוע מקום  .4

 ____________ שנת _____________חודש   - השלמה מועד  .5

6.  
של  כספיהיקף 

)לא כולל  הפרויקט
 מע"מ(

- 
 ש"ח_____________ 

7.  

הפרויקט הינו 
 :לביצוע

]יש לסמן את 
החלופה/ות 

המתאימות ולפרט 
 להלן[  9בסעיף 

- 

 עבודות עפר 

  פיתוח עבודות 

  תשתיותעבודות 

 -  תיאור הפרויקט  .8

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 

 

שהיקף לפחות, פרויקטים  3, השלים המציע ביצועם של 1.1.2014במהלך התקופה שתחילתה ביום  .4
ד מהם ש"ח )שמונה מיליון ש"ח; לא כולל מע"מ(, אשר כל אח 8,000,000-כל אחד מהם לא יפחת מ

 , כדלקמן:עבודות עפר ו/או פיתוח ו/או תשתיות הינו לביצוע

 

 1' מס פרויקט      

  - הפרויקטשם   .1

2.  
שם מזמין 

  - הפרויקט
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3.  
פרטי איש קשר 

 - במזמין

 ________________שם:  

 תפקיד: ______________ 

 טלפון: _______________ 

 מייל: ________________ 

  - מקום ביצוע  .4

 ____________ שנת _____________חודש   - השלמה דמוע  .5

6.  
של  כספיהיקף 

)לא כולל  הפרויקט
 מע"מ(

- 
 ש"ח_____________ 

7.  

הינו הפרויקט 
 :לביצוע

]יש לסמן את 
החלופה/ות 

המתאימות ולפרט 
 להלן[  9בסעיף 

- 

 עבודות עפר 

  פיתוח עבודות 

  תשתיותעבודות 

 -  תיאור הפרויקט  .8

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 

 

 2 'מס פרויקט      

  - הפרויקטשם   .1

2.  
שם מזמין 

  - הפרויקט

3.  
פרטי איש קשר 

 - במזמין

 שם: ________________ 

 תפקיד: ______________ 

 טלפון: _______________ 

 מייל: ________________ 

  - מקום ביצוע  .4
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 _________________________ שנת חודש   - השלמה מועד  .5

6.  
של  כספיהיקף 

)לא כולל  הפרויקט
 מע"מ(

- 
 ש"ח_____________ 

7.  

הפרויקט הינו 
 :לביצוע

]יש לסמן את 
החלופה/ות 

המתאימות ולפרט 
 להלן[  9בסעיף 

- 

 עבודות עפר 

  פיתוח עבודות 

  תשתיותעבודות 

 -  תיאור הפרויקט  .8

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 

 

 3 'מס פרויקט      

  - הפרויקטשם   .1

2.  
שם מזמין 

  - הפרויקט

3.  
פרטי איש קשר 

 - במזמין

 שם: ________________ 

 תפקיד: ______________ 

 טלפון: _______________ 

 ________________מייל:  

  - מקום ביצוע  .4

 ____________ שנת _____________חודש   - השלמה מועד  .5

6.  
של  כספיהיקף 

)לא כולל  הפרויקט
 מע"מ(

- 
 ש"ח_____________ 

7.  

הפרויקט הינו 
 :לביצוע

]יש לסמן את 
החלופה/ות 

-  עבודות עפר 

  פיתוח עבודות 

  ותתשתיעבודות 
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המתאימות ולפרט 
 להלן[  9בסעיף 

 -  תיאור הפרויקט  .8

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 

 

 

 פרויקטים נוספים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בפורמט זהה. בדפים נוספים * ניתן לציין

 .אמת זה בתצהיר והאמור, חתימתי להלן, שמי זה כי מצהיר אני .5

 
 

 

  

המצהירמלא של שם  תאריך  חתימת המצהיר 

 אישור

 _____________________, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום __אני הח"מ, _______

ידי -מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ
שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר על תצהיר זה לאחר  ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם

את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו 
 .יבפני וחתם עליה

 

 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק שוויון 
  זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

 

____, מורשה חתימה מטעם __________ ___אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' ___

אחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים ל "(המציע)להלן: "

  מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: בחוק אם לא אעשה כן,

 .מו, ומוסמך לתת תצהיר זה בש6/20מס'  אני נותן תצהיר זה בשם המציע, בקשר עם מכרז .1

גופים ציבוריים  קאותבתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עס .2

)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו  1976-התשל"ו

 של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  –משמעותו של המונח "עבירה"  .3

 .1987-ימום התשמ"זמינ או לפי חוק שכר 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 :מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלההנני  .4

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

 במכרז.

חלפה שנה אחת לפחות ממועד , המציע ובעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירותאם  .ב

 . במכרז עותלמועד האחרון להגשת ההצועד ההרשעה האחרונה 

 :מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלההנני  .5

 .1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9המציע מקיים את הוראות סעיף  .א

אינן חלות על  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .ב

 המציע.

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.ז .6

 

 

  

 ת המצהירחתימ המצהירשם  תאריך

 
  

 6/20מכרז מס' 
 

 'דמסמך 
 

תצהיר בדבר העסקת 
עובדים זרים, תשלום 

ושמירה מינימום  שכר
על חוק שוויון זכויות 
 לאנשים עם מוגבלות
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 אישור

 
 _____________________, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום __אני הח"מ, _______

ידי -_____________ שזיהה עצמו עלמר/גב'  ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ
צהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על ת

את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו 
 .יבפני וחתם עליה

 

 

 

  

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד תאריך
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 יות חתימה בתאגיד אישור זכו
 

 6/20' מס הליך מוקדםאישור חתימות על מסמכי  –זכויות חתימה בתאגיד הנדון: 
 באילתבמסגרת מכרז לביצוע עבודות תשתית לשיקום ופיתוח מקטעים שונים ברצועת החוף 

 "( מאשר בזאת כדלקמן:התאגידאני הח"מ עו"ד/רו"ח של ______________ )להלן: "

 לכל דבר ועניין הם: התאגידום ולהתחייב בשם שמות המוסמכים לחת .1

 שם: ____________ ת.ז. ______________ .1.1

 שם: ____________ ת.ז. ______________ .1.2

  )ניתן להוסיף במידת הצורך(  

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

לכל  התאגידחייב את התאגיד, תרוף חותמת בנפרד בצי 1חתימת כל אחד מהמוזכרים בסעיף  .2.1

  .דבר ועניין

 אחר: ________________________________________________________ .2.2

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

 .לכל דבר וענין התאגידאת  ותמחייב ןולאמור לעיל, וה

 

 

 

 

 

  

 6/20מכרז מס' 
 

 'המסמך 
 

אישור זכויות חתימה 
 בתאגיד

 

 

  

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

טופס זה ימולא על ידי המציע ו/או מי מטעמו המבקש להירשם כמשתתף במכרז, ויועבר לעו"ד שרה 

בכל מקרה, על המציע ו/או מי . להזמנה 15כאמור בסעיף  ,aganot.co.ilsarahm@h בדוא"ל: מורלי

מטעמו לוודא כי המסמך נקלט ביעדו כאמור וכי קיבל אישור רישום למכרז. מציע שלא יירשם למכרז 

 במועד, לא יוכל להשתתף במכרז ו/או לשלוח שאלות הבהרה במסגרתו.

 :המציע

 ________________  המציעשם 

 

 מספר עוסק/תאגיד _________________

 

 כתובת מלאה למשלוח דואר __________________________________________

 

 טלפון_________________ נייד _____________________דוא"ל __________________ 

 

 :איש הקשר מטעם המציע

 

  ______שם איש הקשר ___________________
 

 

 כתובת דואר אלקטרוני ____________________________________________

 
 

 טלפון_________________ נייד _____________________פקס ____________

 

 6/20מכרז מס' 
 
 'ו מסמך
 

 טופס רישום למכרז

mailto:sarahm@haganot.co.il

