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 ( P.Q)   השתתפות בהליך מיון מוקדם ל   להציע הצעות   הזמנה 
 

תפעול ותחזוקה של מערכות  תכנון, הקמה,  מתן שירותי  ל במסגרת מכרז  
 באזור המלונות בדרום ים המלח השפלת מי תהום  

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

תפעול ותחזוקה  תכנון, הקמה,  מתן שירותי  ל מכרז  של    ( Pre-Qualificationמוקדם ) ה מיון  ה בהליך  

( וליאונרדו קלאב  מוריה הרודס )לשעבר  באזור המלונות בעין בוקק,  של מערכות השפלת מי תהום  

 .  "( הפרויקט )להלן: "   בדרום ים המלח   ( נירוונה   )לשעבר 

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

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

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

 "(.  ההצעות הגשת  שלב  )להלן: "   ן המוקדם עמידתם בהליך המיו 

  אין בהגשת הצעה בשלב המיון המוקדם כדי לחייב את המציע להגיש הצעה במסגרת שלב ההצעות 

 במכרז. 

במסמכי   .3 לעיין  המיון המוקדם  ניתן  של המזמינה  הליך  באתר האינטרנט  ללא תשלום,  ולהדפיסם 

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

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

 . בהליך המיון המוקדם לא יוכל להשתתף  להגיש שאלות הבהרה ו לא יהא רשאי  

 להליך המיון המוקדם   זמנים לוח  

 יהיה כדלקמן:   להליך המיון המוקדם   לוח הזמנים להגשת הצעות  .5

 ( חובה ) וסדנת מידע ראשוני    סיור קבלנים 
 רודס ים המלח ה מלון  נקודת כינוס לסיור:  

 מציעים אשר השתתפו בסיור המציעים הקודם )שהתקיים 
 נדרשים להשתתף בסיור הנ"ל.   אינם (  4.5.2021ביום  

 11:00בשעה    6.202115.

 27בהתאם להוראות סעיף  להרשמה למכרז  מועד אחרון  
 . לשלב זה   הבהרה   העברת שאלות ול (  חובה ) להלן  

 נדרשים להירשם פעם    אינם נרשמו למכרז  כבר  מציעים אשר  
 נוספת. 

24.6.2021 

   שלב המיון המוקדם ב   מועד אחרון להגשת הצעות 
 14:00בשעה    20217.7.

 01/21  ' מס   מכרז 

 
 ' א   מסמך 
 

  הזמנה להציע הצעות 
 לשלב המיון המוקדם 
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עד למועד האחרון להגשת הצעות לשלב  רשאית להורות בכל עת על שינוי המועדים הנ"ל    המזמינה 

 .  נוספים   בלנים ק   י סיור לעריכת  כן רשאית המזמינה לקבוע מועדים    . המיון המוקדם 

 

 המוקדם   ההליך   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 הצעה טופס   .6.2

 . מסמך ג'   –   להזמנה   24.2  ף סעי ב   ים הקבוע   סף ה תצהיר להוכחת עמידה בתנאי   .6.3

  מסמך   - )ככל שצורף קבלן משנה להצעה(    תצהיר והתחייבות קבלן המשנה מטעם המציע  .6.4

 . 1' ג 

זכויות   .6.5 על חוק שוויון  ושמירה  מינימום  זרים, תשלום שכר  עובדים  תצהיר בדבר העסקת 

 . ' ד מסמך    – מוגבלות לאנשים עם  

 . ' ה מסמך    – בתאגיד  זכויות חתימה    אישור  .6.6

 . ' ו מסמך    - טופס רישום למכרז   .6.7

 . ' ז   מסמך   – סכמטית    מפה הקיימות ו   וכללי של המערכות תיאור ראשוני  .6.8

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

 הפרויקט   תיאור כללי של 

זו הפרטים המובאים   .7 הינם לצורך תיאור כללי בלבד של הפרויקט, ואין להסתמך עליהם    בהזמנה 

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

 . אותה כפי שייחתמו על ידי המזמינה יחייבו  

שלוש מערכות השפלה של מי  ים המלח  באזור המלונות בדרום  נכון למועד פרסום מכרז זה, פועלות   .8

 " )להלן:  בחמי    ; "( המערכות תהום מלוחים  והשתיים האחרות  בוקק,  בעין  אחת במתחם המלונות 

 בשטח מלון הרודס ובשטח מלון לאונרדו קלאב.   - זוהר  

המלח  .9 ים  מפעלי  ידי  על  המבוצעת  התעשייתית  מהפעילות  נובע  המערכות  בתפעול  )להלן:    הצורך 

מס'  "(  מי"ה "  המלון   5בבריכה  בתי  שוכנים  לחופיה  שניתן  אשר  לזיכיון  בהתאם  ידי  למי"ה  ,  על 

ככל שמפלס הבריכה  .  5ישראל. פעילות תעשייתית זו גורמת לעליית מפלס המים בבריכה מס'    מדינת 

הקרקע של  המלונות הסמוכים לבריכה, מעלה את מפלס מי  - מורם, התמלחת חודרת יותר אל תת 

מליחו  ואת  )לצפיפות  התהום  כ של  תם  ממפגעי    , גר/סמ"ק(   1.25- עד  היסודות  לסיכון  גורמת  ובכך 

 . קורוזיה 

חלק  קיר שיגומים עם חרסית בחלקו העליון, חוצץ בין הבריכה לבין אתרי ההשפלה. בסיסו חודר ב 

ו מה  כך שהוא מקטין אך לא מונע את חדירת  בחלק מה מקומות לתוך שכבה אוטמת  מקומות לא, 

 התמלחת מהבריכה. 
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     . מסמך ז' , בצירוף מפה סכמטית, מצורף כ תיאור כללי ראשוני ותמציתי של המערכות הקיימות  .10

מידע מפורט יותר ביחס    מובהר כי מדובר במידע ראשוני וכללי בלבד, שאינו ממצה ואינו מחייב. 

למערכות הקיימות וביחס לדרישות מהזוכה יינתן בשלב הגשת ההצעות, באמצעות פתיחת "חדר  

 להלן.   19ציעים שעברו את שלב המיון המוקדם, כמפורט בסעיף  מידע" למ 

המלונות,  ותשתיות תת קרקעיות, בין היתר, של  של המערכות הינה הגנה על יסודות  יסוד  ה   מטרת  .11

של מי התהום ל"מפלס מטרה" מוגדר מתחת לרום היסודות הנמוכים    ( השפלה ) באמצעות הנמכה  

יש לשמור  האתרים   משלושת   אחד   כל ב  זה  לאורך תקופת ההפעלה    עת   בכל ,  24/7  ברצף . על מפלס 

המירבי שלה,   למפלס  עד  של הבריכה  מפלס  בכל  זאת  כולל  ואקלים   אתר   תנאי   ובכל והתחזוקה,   ,

הגיאו  באזו   הידרולוגיים - התנאים  אי   ר, הקיימים  אליהם דאויות  ו ו ה - עם  במכרז    . הנלוות  הזוכה 

   . וכמפורט להלן   יידרש להיות האחראי הבלעדי להשגה ושמירה של מפלס המטרה כאמור לעיל 

כי  .12 יצוין  זה  השונים   בהקשר  באזורים  המטרה  מפלסי  בין  שונות  יובא  תחול  בנושא  פירוט  בשלב  . 

   . ( .R.F.P- הגשת ההצעות )שלב ה 

זה,   .13 מכרז  פרסום  למועד  הקיימות  נכון  למפלס    מתקשות המערכות  ברצף  התהום  מי  את  להנמיך 

   בחלק מהאזורים.   המטרה 

הזוכה במכרז יידרש לבצע את כלל עבודות התפעול והתחזוקה של המערכות הקיימות ו/או מערכות   .14

גו בשלב הגשת  במפרט ובמסמכים נוספים שיוצ המטלות המפורטות  חדשות ו/או נוספות, ובכלל זאת  

ה  )שלב  לרבות  ( .R.F.P- ההצעות  במערכות  ,  והתאמות  תיקונים  תוספות    , הקיימות ביצוע  וכן 

אלו   למערכות  ושינויים  ושדרוגים  תוספות  משאבות,  גודל  שינוי  לקויים,  רכיבים  השמשת  )כגון 

יעד  לעמוד ב על מנת  הכל    – וכיוצ"ב(  שינוי מתכונת השאיבה,  לשיפור ושדרוג המערכות הקיימות,  

קרי:   ל הנדרש,  התהום  מי  המטרה  השפלת  עליו מפלס  ושמירה  הרלוונטיים  מהאזורים  אחד    בכל 

 ובכל תנאי.   , לאורך כל תקופת ההפעלה 

תוך   .15 התהום  מי  )הנמכת  הנדרשת  התוצאה  להשגת  תהא  במכרז  הזוכה  עם  ההתקשרות  כי  מובהר 

שהמזמינה   ללא  המטרה(,  מפלס  על  תוצ מכתיבה  שמירה  להשיג  כיצד  כל  לזוכה  לפיכך,  זו.  אה 

,  לאורך כל תקופת התפעול והתחזוקה   העלויות וכל הסיכונים הכרוכים בהשגת התוצאה הנדרשת 

התקנה,   תכנון,  עלויות  וכיוצ"ב  התאמה,  לרבות  בלאי  ציוד,  אדם,  כח  הזוכה    – שדרוג,  על  יחולו 

 במכרז בלבד. 

)בין  המערכות  החשמל הכרוכות בהפעלת צריכת על אף האמור, מובהר כי המזמינה תישא בעלויות  

להם   שתהיה  תוספת  ו/או  שיפור  כל  לרבות  הזוכה,  שיתקין  עתידיות  מערכות  ובין  הקיימות 

 לא יידרש לשאת בעלויות אלו.   , והזוכה במכרז בעתיד( 

התנאים  תקופת   .16 והשלמת  הזוכה  עם  ההתקשרות  הסכם  על  מהחתימה  החל  תהא  ההתקשרות 

. למזמינה תהא קיימת  31.12.2031, ועד ליום  לכניסתו לתוקף נאי  המוקדמים שייקבעו בהסכם כת 

שנים נוספות או חלק מהן, על פי שיקול דעתה,    10האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בעד  

התמורה,   ותשלום  ההסכם  הוראות  יחולו  ההארכה  תקופת  על  ההתקשרות.  בהסכם  שייקבע  וכפי 

 ללא שינוי. 
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יידרש לבצע את עבודות התפעול והתחזוקה של המערכות הקיימות מיד עם תחילת  הזוכה במכרז   .17

ש ההתקשרות,   תוך  חודשים  י ולסיים  )לרבות  של  עבודות  שה  הקיימות  המערכות  ושדרוג  התאמה 

נוספים הוספת   המטרה וציוד   מרכיבים  מפלס  להשגת  עד  הנדרש(,  ככל  הסכם    , ,  להוראות  בכפוף 

יחל השלב השני    ששת החודשים הראשונים תקופת חלוף ב ו  , הנ"ל   העבודות עם השלמת  .  ההתקשרות 

והתחזוקה תקופת  של   מפלס   , התפעול  על  לשמור  הזוכה  על  יהא  לעיל   י במהלכה  כאמור    המטרה 

 . לאורך כל תקופת ההתקשרות 

הסכם ההתקשרות,  , כפי שאלו יפורטו ב במועדן ובמלואן לביצוע התחייבויות הזוכה במכרז  בתמורה   .18

וקבוע  על פי הצעתו הכספית, אשר תעמוד על  וכה זכאי לקבלת תמורה  הז יהא   מחיר חודשי אחיד 

 הכל כפי שיפורט בשלב הגשת ההצעות.   , ההתקשרות לכל תקופת  

בסך    כתנאי לחתימת הסכם התקשרות עם הזוכה, יידרש הזוכה, בין היתר, להעמיד ערבות הסכם  .19

 בהסכם. בשיעור ובתנאים שייקבעו  ולהמציא אישורי קיום ביטוחים,  ש"ח    5,000,000של  

יוגדרו  את שלב המיון המוקדם  מציעים שיעברו  (,  .R.F.Pלצורך הגשת הצעה בשלב הגשת ההצעות )  .20

שיכלול את    גישה לחדר מידע , וכן  מסמכי המכרז יתר  ויקבלו לידם את    , כקבוצת המציעים הסופית 

ועל    הקיימות. אצל המזמינה בקשר למערכות  הקיים  הרלבנטי  המידע ההנדסי   על בסיס מידע זה, 

כאמור  מחיר  ה הצעת  את  יידרשו המציעים להגיש  בסיס הבדיקות שיבצעו המציעים באופן עצמאי,  

 . לעיל 

כי המציעים   .21 הגשת    לא מובהר  בשלב  והן  הנוכחי(  )השלב  המוקדם  המיון  בשלב  הן  להציג,  יידרשו 

שיוגשו בשלב הגשת ההצעות  עות  ההצעות, הצעה טכנית ו/או תכנונית לעמידה במפלס המטרה. ההצ 

תיבחנה על סמך הצעת המחיר בלבד, כאשר ההצעה הזולה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה, וזאת מבלי  

לגרוע מזכויותיה של המזמינה על פי מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות. לפיכך, מובהר פעם נוספת  

ו/א  ו/או שדרוג  תכנון  כל  לרבות  הנדרשת,  התוצאה  האחריות להשגת  הוספת  כי  ציוד  מרכיבים,  ו 

 יחולו על הזוכה במכרז בלבד.   – ו/או כח אדם שיידרשו לצורך כך  

מובהר כי האמור בהזמנה זו על נספחיה, הינו בגדר מידע ראשוני לצורך תיאור הפרויקט במסגרת   .22

ו/או  הזוכה  הליך המיון המוקדם, והוא אינו ממצה את כלל העבודות והמטלות אשר   יידרש לבצע 

תיקבענה  הזוכה  . המטלות הסופיות של  הפרויקט להוציא בקשר עם  הזוכה  רים שיידרש  את האישו 

   ההתקשרות שיפורסם בשלב הגשת ההצעות.   הסכם במסגרת  

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

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

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

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

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

בשלב פתיחת חדר  בכנס המציעים וסדנת המידע הראשוני, וכן  , לרבות  אין במסירת נתונים כלשהם 

ו/או    המידע,  נכונותם  בדבר  כלשהי  אחריות  המזמינה  על  להטיל  את  כדי  למצות  כדי  ו/או  דיוקם 

כדי לחייב את המזמינה    את הסיכונים הכרוכים בפרויקט ו/או   הנתונים הרלבנטיים לפרויקט ו/או 

להוציא את הפרויקט וכל חלק הימנו לפועל ו/או כדי לגרוע מזכותה לבטל את הפרויקט מכל סיבה  

 שהיא, לרבות במפורש משיקולים תקציביים.  
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ל ידי המזמינה ביחס למערכות הקיימות אינו מהווה בהכרח מידע שלם  מובהר כי המידע שיסופק ע  .23

וכולל, והמזמינה אינה מתחייבת כי הוא ממצה את כלל המידע הנדרש לצורך הגשת הצעות במכרז  

את    ובאמצעות מומחים מטעמו   באופן עצמאי   לבחון מציע  כל  באחריות  ההסכם.  ו/או לצורך ביצוע  

התכנוניים  כל   הפרויקט והטכניים  הנתונים  גם  ,  של  לרבות  כל  כמו  זו  בהזמנה  המובא  אחר  מידע 

לצורך  וכיוצ"ב וכל נתון נוסף הנדרש    , מצב המערכות הקיימות מידע משפטי, קנייני, הנדסי, כלכלי 

בטרם  ,  הגשת הצעתו בהליך המיון המוקדם ובהליך הגשת ההצעות במכרז ולצורך ביצוע הפרויקט 

בכל מקרה, רק הוראות ההסכם אשר    . צעות להליך המיון המוקדם ולשלב ההצעות במכרז הגשת ה 

 אותה. תחייבנה  על ידי המזמינה  ייחתם  

טענה   כל  על  מוותר  והוא  הסתייגות  ללא  זה  בסעיף  לאמור  המציע  מסכים  הצעתו  כלפי  בהגשת 

 . ובקשר למידע המסופק ו/או שיסופק על ידה   בקשר לאמור המזמינה  

 בהליך המיון המוקדם  סף להשתתפות  - תנאי 

להלן, - תנאי   כל ב העומד    מציע רק   .24 המפורטים  להגיש  י   הסף  ויוכל  המוקדם  המיון  שלב  את  עבור 

 : ( P.F.R) הגשת ההצעות  שלב  הצעתו ב 

הקבלנים   הינו   המציע  .24.1 בפנקס  רשום  בתוקף(   קבלן  קבלנים  ,  )רישום  רישום  תקנות  לפי 

התשמ"ח   רשומים(,  קבלנים  )סיווג  בנאיות  הנדסה  ל ב ,  1988  – לעבודות  אחת  התאם 

 החלופות הבאות: מ 

 ; 5, בקבוצה ג', בסיווג  200  -   תשתית ופיתוח   , כבישים   ראשי ענף   .24.1.1

 : ו/או 

, בקבוצה ב', בסיווג  500  –  מערכות אלקטרומכאניות בתחנות שאיבה ענף ראשי   .24.1.2

5 . 

 : ו/או 

 . 5, בקבוצה ג', בסיווג  100  - בנייה    ראשי ענף   .24.1.3

)לרבות  או קבלן משנה מטעמו    ציע המ השלים    01.01.2016תקופה שתחילתה ביום  מהלך ה ב  .24.2

 :  במצטבר   ת הכוללות עבודו   ( ה זר   ה חבר 

 ; תכנון  .24.2.1

   ; הקמה  .24.2.2

 ; תפעול, ניטור ותחזוקה  .24.2.3

שאיבה,   בארות  באמצעות  תהום  מי  להשפלת  פרויקטים  התנאים  בשני  על  עונים  אשר 

 : הבאים המצטברים  

בארות  .24.2.4 עשר  של  במצטבר,   , לפחות   העומק  הפרויקטים  על    בשני    טר מ   10עולה 

 ; לכל באר 



 
   

7   

,  לפחות   השאיבה באחד מהפרויקטים הנ"ל מערך  הספיקה הכוללת של  יכולת   .24.2.5

 ; מ"ק/שעה   750- גבוהה מ 

הנ"ל באחד   .24.2.6 הבארות לפחות   מהפרויקטים  בתוך  המים  מפלס  בקרת  בוצעה    , 

 ; לפחות   יום   90רצוף    באופן 

,  לפחות   אחד מהפרויקטים הנ"ל ב שבוצע  והתחזוקה  , הניטור  משך זמן התפעול  .24.2.7

 ; לפחות   יום   90עומד על  

 לפחות כלל ביצוע מודל הידרולוגי. הנ"ל  הפרויקטים  מ אחד   .24.2.8

      ו/או חלקם יהיו מחוץ לישראל.   יובהר כי אין מניעה שהפרוייקטים הנ"ל  .24.2.9

 : הסף   תנאי   לגבי   נוספות   מחייבות   הוראות  .24.2.10

  זה   סף   לתנאי והמציע מבקש להסתמך על קבלן משנה ביחס    במידה  .24.2.10.1

על   חתומים   והתחייבות   תצהיר המציע   יגיש , לעיל בלבד(  24.2)סעיף 

.  )מצורף נוסח בעברית ובאנגלית(  1ג'  מסמך משנה בנוסח ה קבלן ידי 

לעיל יוכח באמצעות המציע    24.1מובהר כי תנאי הסף הקבוע בסעיף  

 בלבד.  

מחויב לבצע את העבודות אשר לגביהן הוצג    א מציע יה ה   כי   מובהר 

בלבד ה   קבלן  משנה  קבלן  אותו  באמצעות  כאמור  ובכפוף    , משנה 

 . להוראת ההסכם 

הסף   .24.2.10.2 בסעיף  תנאי  באמצעות    24.2הקבוע  יוכח  :  אחד   גורם לעיל 

מצטבר  ניסיון  להציג  אין  מטעמו.  המשנה  קבלן  או  ניסיון    , המציע 

 . מספר קבלני משנה ואין להציג    של מספר גורמים יחדיו 

 למציע צוות מקצועי הכולל:  .24.3

ישראל   רשום בפנקס המהנדסים   ו/או מהנדס אזרחי   מכונות מהנדס   .24.3.1 ,  במדינת 

בשלב    מועד אחרון להגשת הצעות בתקופה שעד ל   שנים לפחות   7בעל ניסיון של  

 ; שנים לפחות בהידראוליקה   5, מהם  המיון המוקדם 

של  הידרולוג  .24.3.2 ניסיון  בעל  לפחות   7,  ל   שנים  שעד  להגשת  בתקופה  אחרון  מועד 

המוקדם   הצעות  המיון    ייעוץ או  / ו   בתכנון   לפחות   שנים   3  מתוכם ,  בשלב 

 . מים   השפלת   במערכות 

אלקטרוניקה, מהנדס   .24.3.3 מהנדס  ו/או  המהנדסים   חשמל  בפנקס  במדינת    רשום 

של    ישראל,  ניסיון  לפחות   7בעל  ל   שנים  שעד  להגשת  בתקופה  אחרון  מועד 

 . בשלב המיון המוקדם   הצעות 

 : המקצועי יובהר לצוות    ביחס 

 להציג איש צוות אחד בלבד במענה לכל סעיף. יש   •
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ניתן להציג איש צוות העונה על יותר מאחד מהתנאים דלעיל )אין חובה להציג   •

 . אנשי צוות שונים(   3

במציע  • מניות  בעל  ו/או  שותף  ו/או  המציע  עובד  שיהיה  יכול  צוות    ו/או   איש 

 . ( מטעם המציע " פרילאנס " קבלן משנה ) 

את השירותים הנדרשים, במידה  באופן אישי  פועל  יספקו ב   , אנשי הצוות שיוצגו  •

 . והמציע יזכה במכרז 

 חוץ לישראל. להציג ניסיון שנצבר מ אין מניעה   •

   . להלן   25, כמפורט בסעיף  ח " ש   250,000  סך ב   הגיש ערבות מכרז   המציע  .24.4

 . 1975- חוק מס ערך מוסף, תשל"ו עוסק )יחיד או תאגיד(, כהגדרתו ב   הינו   המציע  .24.5

 . וסדנת מידע ראשוני   השתתף בסיור קבלנים או מי מטעמו  המציע   .24.6

 . להלן   27עיף  נרשם להליך המיון המוקדם, כמפורט בס או מי מטעמו  המציע   .24.7

חוק עסקאות גופים ציבוריים  ל   2  סעיף נדרש ב ל   בהתאם ,  תקף   ספרים ניהול    אישור    למציע  .24.8

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

 

 המכרז   ערבות 

בשלב  ,  ובשלמות   בדייקנות   המכרז   תנאי   את   לקיים   המציע   של   התחייבויותיו   קיום   להבטחת  .25 הן 

)ה  ההצעות  הגשת  בשלב  והן  המוקדם    ושיפוי   המציע   של   הצעתו   רצינות   ולהבטחת (,  .R.F.P- המיון 

  בסך   מותנית   ובלתי   אוטונומית ,  מקורית   בנקאית   ערבות   המזמינה   לידי   המציע   ימסור ,  המזמינה 

  ביטוח   חברת   או   בישראל   מסחרי   בנק   מאת (,  חדשים   שקלים   אלף מאתים וחמישים  )   ח " ש   250,000

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

   בהתאם להוראות הבאות: 

  פי   על ,  רשאית   תהא   המזמינה .  לפחות   31.12.2021  ליום   עד   בתוקף   תהיה   המכרז   ערבות  .25.1

הליך    נוספת   לתקופה   הערבות   הארכת   מהמציע   לדרוש ,  הבלעדי   דעתה   שיקול  לסיום  עד 

 . המזמינה   ידי   על   שתקבע   יותר   ארוכה   לתקופה   או / ו   .R.F.P- ההצעות בשלב ה בחינת  

  המציע   הצעת   לפסילת   עילה ,  כשלעצמה ,  תהווה   המזמינה   ידי   על   כנדרש   הערבות   הארכת - אי 

 המכרז.   ערבות   ולחילוט 

  או   פ " בע ,  טענותיו   את   להשמיע   הזדמנות   למציע   שנתנה   לאחר ,  רשאית   תהיה   המזמינה  .25.2

,  חלקו   את   או   בה   הנקוב   הסכום   מלוא   את   ולחלט   לפירעון   המכרז   ערבות   את   להציג ,  בכתב 

  המכרז   תנאי   את   קיים   לא   המציע   בו   מקרה   בכל ,  והבלעדי   המוחלט   דעתה   שיקול   פי   על 

  מסר ,  כפיים   ניקיון   בחוסר   או   בתכסיסנות   בעורמה   נהג   אם   זה   ובכלל ,  ובשלמות   בדייקנות 

  סירב   או / ו   שהיא   צורה   בכל   שלה   חלק   מכל   בו   חזר   או ,  מההצעה   בו   חזר ,  מדויק   בלתי   מידע 

  בהתאם   התחייבויותיו   במלוא   עמד   לא   או / ו   במכרז   הזכייה   בגין   ממנו   הדרישות   אחר   למלא 
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  בתום   שלא   המכרז   עם   בקשר   המציע   יפעל   בו   מקרה   בכל   או / ו   המכרז   מסמכי   וליתר   להצעה 

 . זה   מעין   מכרז   בהליכי   המקובלת   בדרך   שלא   או / ו   לב 

  עומד   אשר   אחר   סעד   לכל   בנוסף   הינה   לפירעון   המכרז   ערבות   את   להציג   המזמינה   של   זכותה  .25.3

 . דין   כל   פי   ועל   זה   מכרז   למסמכי   בהתאם   למזמינה 

שלא  למציע   תוחזר   המכרז   ערבות  .25.4 שלב  ים  את  המוקדם  עברו    במכרז זכו  לא  ו/או  המיון 

המוק   לאחר ,  רשום   דואר   באמצעות  המיון  שלב  או  ד סיום  לפי  ,  במכרז   הזוכה   בחירת ם 

  להציג   המזמינה   זכות   בדבר   לעיל   המפורטות   מהנסיבות   אחת   אף   ה תקיימ ה   לא   אם העניין,  

 . הערבות   תוקף   הארכת   את   לבקש   המזמינה   של   לזכותה   בכפוף   והכל ,  לפירעון   הערבות   את 

וקיים    ביצוע   ערבות   המזמינה   בידי תוחזר לזוכה במכרז רק לאחר שהפקיד    המכרז   ערבות  .25.5

 . פי שיפורט בהסכם ההתקשרות את כל התנאים המקדימים להתקשרות עימו כ 

  יוכל   לא ,  במכרז   הצעתו   במסגרת   ידו   על   שהוגשה   המכרז   ערבות   לו   הוחזרה   אשר   מציע  .25.6

  לבקשתו   במצורף   למזמינה   המציא   כן   אם   אלא ,  תוצאותיו   על   או   במכרז   הזכייה   על   לערער 

  מיום   ימים   120  הינו   תוקפה   שתום   ערבות ,  המכרז   ערבות   את   קבלתו   עם   ומיד ,  לערער 

 .  למזמינה   החזרתה 

  מכרז   בתנאי   עומדת   אינה   לה   שצורפה   הערבות   אשר   הצעה   לפסול   רשאית   תהא   המזמינה  .25.7

  כי ,  המוחלט   דעתה   ל שיקו   לפי ,  שהתרשמה   ככל ,  בה   שנפלו   הפגמים   למרות   להכשירה   או ,  זה 

 . , בכפוף לדין המציעים   בין   בשוויון   פוגעים   ואינם   מהותיים   שאינם   בפגמים   המדובר 

ו/או המחאת  ו/או שיק בנקאי  כערבות המחאה אישית    לא תתקבל למען הסר ספק יודגש כי   .25.8

 עסק ערב. 

עד    ( והודיעו על כך למזמינה .R.F.Pמציעים שהחליטו שלא להתמודד בשלב הגשת ההצעות )  .25.9

ההצעות  הגשת  בשלב  ההצעות  הגשת  המכרז ,  למועד  ערבות  להם  ל   , תוחזר  זכויות  בכפוף 

 אמור בסעיף זה לעיל. המזמינה כ 

י לחלט את הערבות  רשא   לעיל, המזמין   25.2בכפוף לעריכת שימוע למציע, כאמור בסעיף   .25.10

  או לפנות קודם לכן אל המציע, וזאת על ידי   ו או לבסס דרישת   ו בקשת   לנמק צטרך  י מבלי ש 

 הצגת כתב הערבות בפני הבנק. 

בסעיף  עד   .26 הנקוב  רשאים    5למועד  דוא"ל לעיל,  באמצעות  המזמינה,  לאישור  להגיש    המציעים 

tenders@haganot.co.il  ,  תבחן המזמינה  המנפיק.  הגורם  מאת  הבנקאית,  הערבות  של  טיוטה 

שינויים בנוסח, על מנת להתאימו  להעביר    , אך לא חייבת, טיוטת הערבות, והיא תהא רשאית את  

בכל   לאחר הגשת ההצעות,  . אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיה של המזמינה לדרישות ההזמנה 

תיקון פגמים בערבות ו/או התעלמות מהם ו/או לפסול ערבות מכרז שתוגש שלא בהתאם  הנוגע ל 

 מנה. להוראות ההז 

 הליך המיון המוקדם רישום ל 

מסמך    - מעוניינים להשתתף במכרז, ישלחו )בעצמם או באמצעות מי מטעמם( את טופס הרישום  ה  .27

ל   ' ו  אותו  ויעבירו  ידם,  על  שמולא  והתקשרויות,  מ"מ  לאחר  רכש  תחום  משיח ראש  אבישי  ,  מר 

 לעיל.    5, עד למועד הנקוב בסעיף  tenders@haganot.co.ilבדוא"ל:  

mailto:sarahm@haganot.co.il
mailto:sarahm@haganot.co.il
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טופס הרישום יכלול את פרטי המציע, איש קשר מטעמו ופרטי ההתקשרות עימם. על המציע ו/או  

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

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

בטל'   לוודא  מטעמו  מי  או  המציע  באחריות  וכי    02-6558203כאמור,  התקבל  הרישום  טופס  כי 

 נשלח אליו אישור רישום למכרז. 

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

במסגרתו.  הבהרה  שאלות  לשלוח  את    יוכל  פוטרת  אינה  המציעים  בכנס  השתתפות  כי  מובהר 

 המציע מחובת הרישום כנ"ל. 

   בהליך המיון המוקדם   מסמכי ההצעה 

להצעתו  .28 לצרף  נדרש  מציע  המוקדם   כל  המיון  המפורטים    בהליך  והאישורים  המסמכים  כל  את 

  נדרש כל ה כ ,  ומאומתים כדין   החתימה מטעם המציע   על ידי מורשי , כשהם מלאים וחתומים  להלן 

 : בכל מסמך 

 . מסמך ב'   - הצעה    הגשת טופס   .28.1

 . מסמך ג'   –   סף ה תצהיר להוכחת עמידה בתנאי   .28.2

  מטעם   משנה   קבלן   ומוגש )ככל    1מסמך ג'   -   תצהיר והתחייבות קבלן המשנה מטעם המציע  .28.3

 (. המציע 

 להגישו באחת השפות לבחירת המציע. מסמך זה מצורף בשפה העברית והאנגלית, וניתן  

זכויות   .28.4 על חוק שוויון  ושמירה  מינימום  זרים, תשלום שכר  עובדים  תצהיר בדבר העסקת 

 . ' ד מסמך    –   לאנשים עם מוגבלות 

 . ' ה מסמך    – בתאגיד  זכויות חתימה    אישור  .28.5

 . לעיל   27  רישום למכרז כמפורט בסעיף   אישור  .28.6

חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  ל   2  סעיף נדרש ב ל   בהתאם ,  תקף   ספרים ניהול    אישור  .28.7

 . 1976- תשל"ו ה   , ניהול חשבונות ותשלום מס( 

תקפה   .28.8 רישום  הקבלנים מאת  תעודת  סעיף  ,  הנדרש בסיווג    רשם  בדרישת  עמידה  להוכחת 

 . לעיל   24.1

המוקדם   יתר כל   .28.9 המיון  הליך  )ככל  מסמכי  למציעים  והודעות  הבהרה  מסמכי  לרבות   ,

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

 . ם המציע המוסמכים מטע 

 מסמכי ההצעה:   הגשת ל הוראות נוספות בנוגע   .29

המציע   לצרף ניתן   .29.1 פרופיל  את  להצעה( להצעה  שצורף  )ככל  המשנה  קבלן  פרופיל  ופירוט    , 

 . לעבודות מושא המכרז   רלבנטי ה   ם סיונ י נ 

 יש לצרף קורות חיים של אנשי הצוות המוצעים במענה לתנאי הסף.  .29.2
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 . , אלא במקומות המיועדים לכך ההליך המוקדם   במסמכי לחתום על כל עמוד    אין צורך  .29.3

לשמור   .29.4 מתבקשים  מלא   בידם המציעים  מסמכי    של   עותק  וכל  הצעתם  ההליך  מסמכי 

 . המוקדם 

כתנאי  .29.5 מוגדרת  אינה  המסמכים  אי בהזמנה  סף  - הגשת  להצעתו  מציע  צירף  לא  אלו  - זו. 

פגם    מהמסמכים  שנפל  או  הפרטים  כל  בהם  שמולאו  מבלי  שהגישם  או  לעיל,  המפורטים 

של   המכרזים  ועדת  תהא  מילויים,  ו )   המזמינה באופן  " לעיל  המכרזים להלן:  או  ועדת   "

דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את ההצעה או לבקש  - "( רשאית, בהתאם לשיקול הוועדה " 

לפי    שאינם מהותיים או להתעלם מפגמים  ו/   החסרים ו/או הפרטים  את השלמת המסמכים  

 . שיקול דעתה 

 תוקף ההצעה 

מועד  ה לאחר ימים   90לתקופה בת תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה,   הצעת המציע  .30

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

 . במסגרת שלב הגשת ההצעות במכרז 

 הבהרות ושינויים 

ל  .31 בכתב  תוגשנה  הבהרה  המכרזים,    ת מזכיר מ"מ  שאלות  משיח ועדת  אבישי  בדוא"ל:    , מר 

tenders@haganot.co.il ת  לוודא טלפונית את קבל המציע  על  .  עיל ל  5 הנקוב בסעיף מועד  , עד ל

 .  6558203-02השאלות, בטל':  

תשובה  והוראה  כל  הנחייה  הסבר,  שתינתן    המזמינה מ ,  תשובה  לכל  תוקף  יהא  ולא  בכתב  תהא 

בכל  ו/ בע"פ   אחרת או  המזמינה   בדרך  למעט  שהוא  גורם  כל  מטעם  לשאלות  ו/או  התשובות   .

יופצו לכל משתתפי     של המזמינה באתר האינטרנט  יפורסמו  ו/או  הליך המיון המוקדם  ההבהרה 

 . הליך המיון המוקדם ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  

.  אישור רישום למכרז   ועדת המכרזים   ת למזכיר   ו הציג ממציעים אשר  שאלות הבהרה יתקבלו רק   .32

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

 הלן בלבד.  ל לפורמט  , בהתאם  Wordשאלות הבהרה יוגשו בקובץ   .33

)כשמו   מס"ד  המסמך  שם 

ו/או   ההזמנה  במסמכי 

 ההסכם(  

 השאלה  מספר הסעיף 

    

דעת   .34 לשיקול  בכפוף  והכל  מענה,  יקבלו  ולא  ייבחנו  לא  לעיל,  כאמור  שלא  יוגשו  אשר  שאלות 

 המזמינה. 

בכל מקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות לגבי מסמכי המכרז, תקבע   .35

המזמינה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה הנובעות מסתירה ו/או אי  
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בהירות ו/או הפרשנות שנקבעה על ידי המזמינה כאמור. לא קבעה המזמינה פרשנות כאמור, הרי  

 המזמינה.   עם   המטיבה   פרשנות יב ה חי ת ש 

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

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

למועד האחרון לשליחת שאלות  כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות למזמינה ולפרטן בכתב, וזאת עד  

 הבהרה. 

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

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

לפי שיקול דעתה המוחלט,    הפרשנות הנכונה ו/או לתקן את אי הבהירות, הסתירה או אי ההתאמה, 

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

להגשת הצעות  האחרון  בכל עת קודם למועד  ת רשאי על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,   המזמינה  .36

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

המציעים  המכרז לשאלות  בהליכי  הזמנים  לוחות  ועדכון  שינוי  במפורש  לרבות  השינויים  ,   .

   . והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז 

באחריות המציעים להגיש את הצעותיהם על בסיס המסמכים המעודכנים והסופיים אשר יפורסמו  

 באתר האינטרנט. 

באופן עצמאי ובאמצעות מומחים    , מצהיר המציע כי ראה ובדק המיון המוקדם בהליך  הגשת הצעה  ב  .37

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

. המציע יהיה מנוע מלטעון כי  המיון המוקדם לכל תנאי ומסמכי    מסויגת מלאה ובלתי    ה הסכמ תוך  

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

 לשלב המיון המוקדם   הגשת ההצעה 

38.  ( אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  למכרז  הצעה  ו כל  " לעיל  המסמכים  "(,  המציע להלן:  כל  כאשר 

המציע  שם  על  יהיו  במכרז  הנדרשים  האישורים  והאישורים  אשר  המקצועי,  לצוות  ביחס  למעט   ,

ולמעט המסמכים הרלבנטיים ביחס לקבלן המשנה להוכחת  ,  לגביהם יהיו ע"ש איש הצוות הרלוונטי 

 . לעיל )ככל שצורף להצעה קבלן משנה כאמור(   24.2עמידה בסעיף  

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

הסף   .39 בתנאי  עמידתו  את  יבסס  והמציע  משנה לעיל    24.2שבסעיף  ככל  קבלן  או  )מקומי    באמצעות 

של המציע להעביר את כלל מסמכי  והמוחלטת  , באחריותו המלאה  הזמנה זו , בהתאם להוראות  ( זר 

 . תרגומם לשפה זרה לרבות  ,  לעיון ולידיעת קבלן המשנה   המכרז ההליך המוקדם ו 

כי   של  מודגש  מוחלטת  את  באחריות  זר(  או  )מקומי  המשנה  קבלן  לידיעת  ולהביא  לתרגם  המציע 

הוראות המכרז והפרויקט; לא תשמע כל טענה בדבר אי הבנה של קבלן המשנה את הוראות מסמכי  

 המכרז ובכלל. 

לאמור  בנוגע  המשנה  קבלן  ו/או  המציע  מפי  טענה  כל  תשמע  במהלך  לא  ובין  המכרז  בשלב  בין   ,

 תקופת ההתקשרות עם הזוכה.  

   מסמכים שיוגשו על ידי ו/או בקשר לקבלן המשנה יוגשו בעברית או באנגלית בלבד. 
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באנגלית, בצירוף  המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש תרגום לעברית של כל מסמך שיוגש  

פרק  של המציע ובתוך    על חשבונו המלא והכל  ,  אישור נכונות התרגום על ידי עו"ד/נוטריון ישראלי 

 . ידי המזמינה הזמן שיקבע על  

כאמור    תורגם לעברית לפי בקשתה י שלא  לבחון מסמך  שומרת לעצמה את הזכות שלא    כן המזמינה 

 . וזאת אף אם הדבר יביא לפסילת ההצעה כולה 

יגבר    - תוכן המסמך באנגלית ובין תוכן המסמך בעברית  ככל שתחול סתירה בין  בכל מקרה שהוא,  

 המסמך בעברית. 

הפרטים ההצע את   .40 בצירוף  בסעיף   ות,  המפורטים  להגיש  28 והמסמכים  יש  אישי   לעיל,    , באופן 

לעיל    5, וזאת עד למועד המפורט בסעיף המזמינה במשרדי תיבת המכרזים ל  ישירות בהכנסתן פיזית  

   . "( מועד סגירת המכרז )לעיל ולהלן: " 

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

מעטפת ההצעה    הפקדת או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה    ר בדוא משלוח ההצעה  למען הסר ספק,  

 . הזמנה זו בתיבת המכרזים, אינם עונים על דרישות  

המזמינה   האמור,  אף  את    ת רשאי על  הליכי  להאריך  מועדי  יתר  ואת  המכרז,  סגירת  המיום  מועד 

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

 . באתר האינטרנט 

וכל אסמכתא ואישור אשר   החתומים על ידי המציע  ההליך המוקדם סמכי  מ   כל יתר ההצעה, בצירוף   .41

זו  להזמנה  בהתאם  להגיש  דיגיטלי ,  כים כרו   ים עותק שני  ב תוגש  ,  יש  בעותק  של    ובנוסף  סרוק 

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

 בלבד. "  מיון מוקדם   –   1/21    מס' 

לגרוע   .42 ומבלי  לרבות,  בארץ,  הדין  את  היטב  מכיר  הוא  כי  ומאשר  המציע  מצהיר  הצעתו  בהגשת 

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

 . במכרז וזוכים  

לתקנות חובת המכרזים,    )א( 6מצהיר המשתתף כי הוא עומד בדרישות תקנה בהגשת הצעתו כמו כן,  .43

 . 1993- התשנ"ג 

 ותיקונן   בחינת ההצעות 

ההצעות   .44 להסתייע    המזמינה מטעם  תיעשה  בחינת  רשאית  תהא  הועדה  המכרזים.  ועדת  ידי  על 

 בבדיקותיה, בין היתר, ביועצים מקצועיים ובוועדות משנה מטעמה. 

, או לקבל אותה  הזמנה זו המזמינה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שתוגש שלא בהתאם לתנאי   .45

 דעתה. - למרות הפגמים שנפלו בה, הכול לפי שיקול 

עת    ת רשאי תהא    המזמינה  .46 הצעתם,  בכל  בפרטי  עם המציעים  גורם    לדרוש מהמציעים ו לדון  ומכל 

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

רצונ   נוספים  )ככל    המלא   ה לשביעות  האמור  לכל  כמסכימים  מטעמו  מי  וכל  המציע  את  ויראו 

על רקע מסמכי המכרז שיפורסמו  לבחון את כל הנ"ל בשלב הגשת ההצעות  וכן  ,  שנדרשת הסכמתם( 
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במסגרתם  המציע  ומטלות  התחייבויות  או ,  ולאור  למציעים  להתיר  את    וכן  לתקן  מהם  למי 

ש  מנחים  קווים  לפי  על    המזמינה קבע  ת הצעותיהם,  שמירה  ותוך  שיותרו,  התיקונים  היקף  בדבר 

 עקרון השוויון בין המציעים. 

המיון  שיעשה המציע במסמכי    , חוסר בהירות והסתייגות מחיקה   , לגבי כל מקרה של שינוי, הוספה  .47

דעת   ת רשאי   המזמינה תהיה    והצעתו,   המוקדם  פי שיקול  על  בכל אחת מהדרכים הבאות,    ה לפעול 

 הבלעדי: 

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;  .47.1

 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה שינויים כלל; להתעלם מהשינוי ו  .47.2

את   .47.3 לשנות  ו/או  לתקן  אחרים  ממציעים  לדרוש  ו/או  השינויים  את  לתקן  מהמציע  לדרוש 

לפסול    המזמינה ת  , רשאי המזמינה שה בהתאם לדרישת  הצעתם; אם מי מהמציעים לא יע 

 את הצעתו; 

 לסווג את השינוי כטכני ולהכשירו;  .47.4

עקרון   .47.5 על  שמירה  תוך  וזאת  המציע,  של  מהצעתו  כחלק  ולראותם  השינויים  את  לאפשר 

 השוויון בין המציעים. 

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

 הזוכה במכרז תחייבנה את המזמינה.   מול אשר ייחתם  

 בהליך המיון המוקדם בדיקת ההצעות  אופן  

המוקדם,  בשלב   .48 על המיון  שהוגשו  המסמכים  על - יבדקו  מציע  כל  עומד  - ידי  שהמציע  לוודא  מנת 

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

 שהמציע נדרש לצרף להצעתו. 

או שקיים חוסר כלשהו או אי בהירות    לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל  .49

ר בהצעה  ולפי שיקול ,  זה בלבד  ועדת המכרזים, מטעם  דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את  - שאית 

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

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

 לעדי. דעתה הב - שיקול 

למציעים  .50 הודעות  תשלחנה  זה  שלב  פסילה/דחייה    בתום  הודעות  המזמינה:  להחלטת  בהתאם 

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

 להמשך הליכי המכרז.    ת נטיו וו בצירוף ההוראות הרל   , עברו את שלב המיון המוקדם 

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

בשלב   .51 הזוכה  ההצעה  שיוצע  למחיר    בהתאם תהיה    ההצעות   הגשת בחירת  ביותר  הנמוך  החודשי 

, הכל בכפוף להוראות  תפעול ואחזקת המערכות במהלך תקופת האחזקה והתפעול תכנון, הקמה,  ל 

סעיף   )לרבות  זו  ובכפוף    61הזמנה  ידי  ל להלן(,  על  יפורסמו  אשר  ההצעות  הגשת  שלב  מסמכי 

 . המזמינה 
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עם   .52 בקשר  נוספים  תנאים  ו/או  סף  תנאי  לקבוע  הזכות  את  לעצמה  שומרת  השתתפות  ה המזמינה 

או ו/או    ההצעות הגשת  בשלב   בדבר  שונות/נוספות  הזוכה הוראות  בחירת  דעתה  פן  שיקול  פי  על   ,

 .  המוחלט 

אופן  בדבר הליך הגשת ההצעות, לוחות הזמנים להמשך הליכי המכרז,  מחייבות  הוראות פרטניות   .53

הסכם   הזוכה,  ההוראות  ה בחירת  ויתר  מקצועיות  דרישות  זמנים,  לוחות  התמורה,  התקשרות, 

,  הזוכה לפי שיקול דעתה המזמינה המסמכים הרלבנטיים להמשך הליכי המכרז ולהתקשרות עם  ו 

מובהר בזאת כי ההצעה שהוגשה בשלב המיון  .  יועברו למציעים אשר עברו את שלב המיון המוקדם 

 .  , לרבות ערבות ההצעה מציע בשלב הגשת ההצעות במכרז המוקדם תהווה חלק בלתי נפרד מהצעת ה 

בכל   .54 ו/או לצמצמו  לגרוע משיקול דעתה של המזמינה  זו או בנעדר ממנה, כדי  אין באמור בהזמנה 

 . ובכלל   שלב הגשת ההצעות ב והדרישות    , ההוראות אופן שהוא, בקביעת התנאים 

ללא  לעיל   54 -  51בסעיפים  ור בהגשת הצעתו בהליך המיון המוקדם מצהיר המציע על הסכמתו לאמ  .55

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

 מכל סוג שהוא או טענת הסתמכות.  

הצ  .56 להגיש  חייבים  יהיו  לא  המוקדם  המיון  שלב  את  שעברו  מציעים  כי  הגשת  מובהר  בשלב  עה 

 ההצעות. 

 סמכויות ועדת המכרזים 

ועדת המכרזים תהא רשאית שלא לדון בהצעה ו/או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשש כי המציע   .57

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

שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא    שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון ו/או 

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

 הערכת ההצעה כדבעי. 

לגלות  ו/או מכל אחד מהשותפים במציע    ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע  .58

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

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

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

 בדיקותיה.  דעתה לבחון פרויקטים אחרים של המציע במסגרת  

רשאית ועדת    – מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון   .59

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

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

כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד    למזמינה זכה מציע, ולאחר מכן התברר   .60

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

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

וועדת המכרזים הסמכות לפסול הצעתו של מציע, בכל שלב משלבי המכרז, זאת אם מצאה לנכון  ל  .61

ממזמיני עבודות  דה )לרבות המלצות ומידע שהגיע על פי מסמכים ו/או מידע שיש בידה ו/או הגיע לי 
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להעניק    אחרים  ביכולתו  שאין  המציע(  המבוקשים את    למזמינה של  רצונ   השירותים    ה לשביעות 

 המלאה.  

  או לקבל את ההצעה הזולה ביותר  בשלב הגשת ההצעות  איננה מתחייבת    המזמינה מובהר בזאת כי   .62

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

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

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

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

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

 ביטול המכרז. בשל  או  ו/ , בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה  המזמינה מ   – אחרת  

מלטעון  .63 מנוע  יהא  הבטחה,    הזוכה  מידע,  על  בהתבסס  סמכות  או  חובה  זכות,  כל  של  לקיומה 

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

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

 הודעות ונציגות 

יציין   .64 במכרז  הודעות בכל הקשור    ו' מסמך  בי  ג על  כל מציע  לצורך קבלת  זה את כתובתו    בהליך 

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

 המוסמך לחייב את המציע על פי דין לעניין מכרז זה. 

ה  והוא יהי להזמנה זו ולהליכי המכרז  בקשר  נה עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של המזמי  .65

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

זו,   .66 הזמנה  הוראות  מיתר  לגרוע  בדואר  מבלי  או  בפקסימיליה  או  בדואר  תשלחנה  הודעות 

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

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

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

 אישור אלקטרוני על ההגעה. 

 שונות 

,  המוקדם   ן בהליך המיו מציע אשר יבקש, לאחר קבלת הודעה בדבר החלטת הוועדה בנוגע להצעתו   .67

הליך  ו/או פרוטוקולים ו/או כל מסמך אחר בקשר עם  המיון המוקדם  לעיין ו/או לצלם את מסמכי  

מראש זה  לשלם  יידרש  המסמכים    500  ,  בהפקת  הכרוכה  העלות  לכיסוי  מע"מ  בתוספת  ש"ח 

 המבוקשים.  

בהגשת הצעות, מביעים המציעים את הסכמתם מראש לגילוי הצעותיהם למציעים אחרים, במידה   .68

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

של   דעתה  שיקול  מסחרי המזמינה לפי  סוד  בבחינת  סבורה    מבוהר .  מקצועי / ,  תהא  בו  במקרה  כי 

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

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

ההצעה  , על גבי  ו/או ישחיר  עותק נוסף שבו יסמן המציע המכילה  מעטפה  להצעתו,  מציע רשאי לצרף  .69

שאין    , ב שלדעתו הם בגדר סוד מקצועי ו/או מסחרי מסמכים וכיו" ה נתונים,  ה מידע,  ה הטקסט,  את  
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המשתתפים  ליתר  והפסיקה.  בהליך   לגלותם  התקנות  המכרזים,  חובת  חוק  להוראות  בהתאם   ,

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

סימון    - מיון מוקדם    –    01/21מכרז  יצוין " במעטפה נפרדת עליה  הצעה  ההצעה המושחרת תצורף ל 

 ". מסחרי / מידע שהנו בגדר סוד מקצועי 

נתונה לוועדת  דע וחשיפתו ליתר המשתתפים, י הסופית בעניין סודיות המ סמכות ההכרעה  מובהר כי  

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

שהחלקים שבהצעתו   ת המציע כמוה כהסכמ חלקים מסוימים בהצעה המושחרת/אי סימונם בשחור,  

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

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

 . לרבות בהצעה הזוכה 

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע   .70

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

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

   הסכם. ה 

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

 המכרז, לרבות לאחר בחירת זוכה.  

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

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

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

 על המציע.   ם השינוי כאמור לעיל, יחולו במלוא 

בשלב המיון  בקשר עם הצעתו    מציע בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו ל   ת נושא   ה אינ   המזמינה  .71

ה  ו/או שלב הגשת  זה,  ב   הצעות המוקדם  ל מכרז  ביטול המכרז אי קבלת הצעתו לרבות בכל הנוגע   ,  

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

ב  השתתפותו  עם  בקשר  כלשהן  הוצאות  להחזר  או  כלשהו  ה לפיצוי  במפורש  מכרז הליכי  לרבות   ,

 . ביטולו בכל עת 

כל מידע שיימסר    וכל מי מטעמו   המציע  .72 על סודיות  ידי  מתחייב לשמור  על  או    המזמינה לו  בקשר 

פיו לצורך   על  ביצוע העבודות  וכן להימנע מגילוי  המכרז או  פרטי הצעת   ו פרטי ,  במכרז לכל    ו ואת 

 . מראש ובכתב   המזמינה אלא בהסכמת    , גורם שהוא 

או לחלקי סעיפים או    ההליך ם במסמכי  אם ימצא בית משפט מוסמך כי אין תוקף לסעיף או לסעיפי  .73

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

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

 . ההליך שינויים נוספים או לבטל את  בהזמנה ו/או במכרז  כאמור, יש לערוך  

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

המכרז  ההליך המוקדם ו/או יתר מסמכי  כאה כי הוראה או חלק מהוראה מהוראות מסמכי  אותה ער 

פסולה, מבוטלת או בטלה, משום שאינה עומדת בדרישות הדין או מכל סיבה אחרת, יראו את אותו  

 חלק בהוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת על מנת שתוסיף לעמוד בתוקפה. 
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וכל  סמכות השיפוט הבלעדית לצרכי מכרז זה  .  בלבד הינו דין מדינת ישראל    הדין החל על מכרז זה  .74

 תהיה נתונה לבתי המשפט בעיר ירושלים בלבד. הנובע הימנו  

ו   כל מסמכי  .75 רכוש  ההליך המוקדם  הנם  הכנת    המזמינה המכרז  למציע לשם  והמסמכים מושאלים 

 בהם לכל מטרה אחרת.    הצעתו והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש 
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 טופס הגשת הצעה 
 

 לכבוד  
 מ " החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע 

 
תכנון, הקמה,  מתן שירותי  ל במסגרת מכרז  (  P.Q)   מוקדם   מיון   הליך  -   1/21מכרז פומבי מס'  הנדון:  

 באזור המלונות בדרום ים המלח תפעול ותחזוקה של מערכות השפלת מי תהום  

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

 :כדלקמן   בזאת ומתחייבים  מצהירים  על נספחיה,  

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

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

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

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

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

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

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

ואנו מוותרים בזה מראש  ההזמנה  מסמכי  מידע הכלול ו/או הנעדר מ הבנה או אי ידיעה כלשהי של  

 על טענות כאמור. 

התיאור   .2 כי  לנו  המיון  ה ידוע  למסמכי  המצורף  הקיימות  המערכות  של  והתמציתי  הראשוני  כללי, 

מידע ראשוני וכללי בלבד, שאינו ממצה ואינו מחייב, וכי מידע מפורט יותר  ם הינו בבחינת  המוקד 

פתיחת   בשלב הגשת ההצעות, באמצעות  יינתן  לדרישות מהזוכה  וביחס  הקיימות  למערכות  ביחס 

למידע   ביחס  אף  המוקדם.  המיון  שלב  את  שעברו  למציעים  מידע"  "חדר  "חדר  במסגרת  שיימסר 

ו כי מדובר במידע הקיים בידי המזמינה והוא אינו ממצה, וכי באחריותנו לערוך  לנ המידע", ידוע  

כל הבדיקות הדרושות  על  לצורך הגשת הצעתנו   את  כל טענה בדבר הסתמכות  ולא תישמע מפינו   ,

 . , ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור מידע המזמינה ו/או מידע חסר ו/או בלתי מדויק 

הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע העבודות והפרויקט מושאי  הננו מצהירים כי אנו בעלי   .3

 הזמנה זו.  

דין   .4 כל  פי  על  הנדרשים  והרישיונות  האישורים, ההסמכות  כל ההיתרים,  בידינו  כי  הננו מצהירים 

 לביצוע כל התחייבויות הזוכה במכרז.  

 הננו מצהירים כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי ההזמנה.   .5

מתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידנו במהלך הליך  בחתי  .6

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

 01/21'  מס   מכרז 

 
 ' ב   מסמך 
 

 טופס הגשת הצעה 
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המזמינה   הסכמת  ביסוד  הינה  האמורה  שההצהרה  לנו  ידוע  כי  מצהירים  אנו  מהצעתנו. 

ון המוקדם ובשלב הגשת ההצעות, וכי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות  להשתתפותנו בהליך המי 

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

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

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

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

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינו או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו במשך   .7

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

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

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

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

 ההצעות במכרז. 

המכרז  .8 הליכי  את  לבטל  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  כי המזמינה רשאית  לנו  בכל    ידוע 

הגשת ההצעות במכרז  עת, 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 

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

ז  .9 הצעתנו  כי  מצהירים  אחרים  הננו  גופים  או  אנשים  עם  קשר  או  הסכם  וללא  לב  בתום  מוגשת  ו 

 המגישים הצעות בהליך המיון המוקדם.  

הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת   .10

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

 לחתימתנו על הצעה זו.  

המזמינה תהא רשאית לשנות ו/או    (, R.F.P- )שלב ה ידוע לנו כי במסגרת שלב הגשת ההצעות במכרז   .11

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

 שתבצע המזמינה, לרבות במפורש טענת הסתמכות. 

כי השירותים יסופקו באמצעות אנשי הצוות שהוצגו על ידינו במענה לדרישות סעיף  הננו מתחייבים   .12

אישי.   24.3 באופן  חריגים   להזמנה  במקרים  הזוכה  ידי  על  הצוות  אנשי  לאישור    –   החלפת  כפופה 

לערעור.  המזמינה   ניתן  והבלתי  המוחלט  דעתה  שיקול  לפי  ובכתב  השירותים  מראש  אספקת  אי 

באמצעות אנשי הצוות הנ"ל תהווה הפרה יסודית של ההצעה והסכם ההתקשרות, אשר תזכה את  

במלוא   ההצעה  ערבות  חילוט  לרבות  ובדין,  המכרז  במסמכי  לה  המוקנים  הסעדים  בכל  המזמינה 

 ת נזק. פיצוי מוסכם ללא הוכח כ ערכה  

 להזמנה(:    24.2ככל ולהצעה צורף קבלן משנה )במענה לדרישות סעיף   .13

ואמונתנו,   .13.1 ידיעתנו  למיטב  כי  מצהירים  קבלן  ו הננו  שערכנו,  מקצועיות  בדיקות  סמך  על 

לא ידוע לנו על  כי  המשנה עומד בתנאי הסף, הינו בעל היכולת והאמצעים למתן השירותים ו 

 ים באמצעות קבלן המשנה.  כל מניעה שהיא למתן השירות 

 הובהר לנו כי באחריותנו הבלעדית ליידע את קבלן המשנה בהוראות המכרז.  .13.2

 .  באופן אישי   הננו מתחייבים כי השירותים יסופקו באמצעות קבלן המשנה  .13.3
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והסכם   .13.4 ההצעה  של  יסודית  הפרה  תהווה  המשנה  קבלן  באמצעות  השירותים  אספקת  אי 

ב  המזמינה  את  תזכה  אשר  ובדין,  ההתקשרות,  המכרז  במסמכי  לה  המוקנים  הסעדים  כל 

 פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק. כ לרבות חילוט ערבות ההצעה במלוא ערכה  

כפופה לאישור המזמינה מראש ובכתב   – החלפת קבלן המשנה על ידי הזוכה במקרים חריגים   .13.5

 לפי שיקול דעתה המוחלט והבלתי ניתן לערעור, וכן כפופה להוראות הסכם ההתקשרות. 

אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים חתומים ומלאים כנדרש בכל מסמך )ניתן   .14

 את המסמכים שהוגשו(:    V- לסמן ב 

 V /X שם המסמך 

רישום תקפה   או  ו/   5ג' - 200בסיווג    רשם הקבלנים מאת  תעודת 
בסיווג    5ב' - 500בסיווג   בדרישת  ,  5ג' - 100ו/או  עמידה  להוכחת 

 להזמנה.   24.1סעיף  

 

  להזמנה   24.2ף  סעי הקבוע ב   סף ה תצהיר להוכחת עמידה בתנאי  
 . מסמך ג'   – 

 

המציע   מטעם  המשנה  קבלן  והתחייבות  שצורף  תצהיר  )ככל 
 . 1מסמך ג'   - קבלן משנה להצעה(  

 

מינימום   שכר  תשלום  זרים,  עובדים  העסקת  בדבר  תצהיר 
 . ' ד ך מ מס  –   מוגבלות ושמירה על חוק שוויון זכויות לאנשים עם 

 

  . ' ה מסמך    – אישור זכויות חתימה בתאגיד  

 להזמנה.   25ערבות מכרז כמפורט בסעיף  
 

 להזמנה.   27  אישור רישום למכרז כמפורט בסעיף 
 

ב ל   בהתאם ,  תקף   ספרים ניהול    אישור  חוק  ל   2  סעיף נדרש 
  , עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס( 

 . 1976- תשל"ו ה 

 

מסמכי   לרבות  המלאים,  המוקדם  המיון  הליך  מסמכי  יתר  כל 
חתומים   כשהם  שפורסמו(,  )ככל  למציעים  והודעות  הבהרה 
המוסמכים   החתימה  מורשי  ידי  על  לכך  המועדים  במקומות 

 מטעמו. 

 

המציע  והוגש(   פרופיל  ככל  המשנה  הניסיון    )וקבלן  ופירוט 
 הרלוונטי )לא חובה( 

 

בסעיף   כמפורט  המוצעים,  הצוות  אנשי  של  חיים    24.3קורות 
 . להזמנה 

 

 

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

 

 חתימת וחותמת המציע: _____________   תאריך: ___________ 
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 ( להזמנה   24.2ף  עמידה בתנאי סף )סעי תצהיר להוכחת  
 

 : מו להזמנה באמצעות קבלן משנה מטע   24.2המציע מוכיח עמידה בתנאי הסף שבסעיף  ו   במידה 

 . להלן   3א. המציע ימלא תצהיר זה במלואו למעט סעיף  

 ימולא על ידי קבלן המשנה המוצע.   1ב. מסמך ג' 

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

מוסמך ליתן  ו "(  המציע _______, ח.פ. _____________ )להלן: " ______     - ב אני מורשה חתימה   .1
   . 1/21מס'    מכרז   במסגרת ו  תצהיר זה כחלק מהצעת 

   המציע פרטי   .2

         : תאריך התאגדות  .2.1

         : שמות הבעלים  .2.2

         : שם המנהל הכללי  .2.3

        : )כולל מיקוד(   המציע מען   .2.4

         : המציע שם איש הקשר אצל   .2.5

           תפקיד איש הקשר:  .2.6

          טלפונים:  .2.7

          פקסימיליה:  .2.8

         דואר אלקטרוני:   .2.9

         :   קבלן בפנקס הקבלנים מספר   .2.10

         : פרטי סיווג קבלן  .2.11

 

 : קודם   ניסיון  .3

מלא    1ג'   מסמך חובה להגיש את  ו   זה   סעיף   למלא   אין   משנה   קבלן   באמצעות   מוכח   והניסיון ]ככל  
 [  וחתום על ידי קבלן המשנה 

 :  במצטבר   ת הכוללות עבודו   ציע המ השלים    01.01.2016תקופה שתחילתה ביום  מהלך ה ב  .3.1

 ; תכנון  .3.1.1

 1/21מכרז מס'  
 

' ג מסמך    
 

 תצהיר להוכחת ניסיון 
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   ; הקמה  .3.1.2

 ; תפעול, ניטור ותחזוקה  .3.1.3

שאיבה,   בארות  באמצעות  תהום  מי  להשפלת  פרויקטים  התנאים  בשני  על  עונים  אשר 

 : הבאים המצטברים  

 ; לכל באר   טר מ   10עולה על    בשני הפרויקטים במצטבר,   , לפחות   העומק של עשר בארות  .3.1.4

- , גבוהה מ לפחות   השאיבה באחד מהפרויקטים הנ"ל מערך  הספיקה הכוללת של  יכולת   .3.1.5

 ; מ"ק/שעה   750

רצוף    בוצעה באופן   , בקרת מפלס המים בתוך הבארות לפחות   באחד מהפרויקטים הנ"ל  .3.1.6

 לפחות;   יום   90

זמן התפעול  .3.1.7 הנ"ל והתחזוקה  , הניטור  משך  על  ,  לפחות   של אחד מהפרויקטים    90עומד 

 לפחות;   יום 

 . לפחות כלל ביצוע מודל הידרולוגי הנ"ל  הפרויקטים  מ אחד   .3.1.8

 

 1'  מס   פרויקט        

  -  הפרויקט שם    .1

2.  
שם מזמין  

  -  הפרויקט 

3.  
פרטי איש קשר  

 -  במזמין 

 שם: ________________   

 תפקיד: ______________   

 טלפון: _______________   

 מייל: ________________   

 ___________________________________________    -  מקום ביצוע   .4

 _____________   ה ____________ שנ חודש     -  השלמה   מועד   .5

 -    תיאור הפרויקט   .6

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
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7.  

העבודות שביצע  
 המציע כללו: 

]יש לסמן את  
העבודות שביצע  

המציע ולפרט  
בקצרה את  

 השירותים שניתנו[  

 תכנון. פירוט: __________________________    ☐    - 
 

 _____________________________________ 
 

 _____________________________________ 
 

 ט: __________________________ פירו   . הקמה    ☐ 
 

 _____________________________________   
 

 _____________________________________ 
 

 תפעול, ניטור ותחזוקה. פירוט: ______________    ☐ 
 

 _______ ______________________________ 
 

 _____________________________________ 

8.  
מספר הבארות  

 בפרויקט 
 -  ___________ 

 

9.  
מספר הבארות  

שעומקן עולה על  
 מטר   10

 - 
 ___________ 

10.  
יכולת הספיקה  

הכוללת של מערך  
 השאיבה בפרויקט 

 - 
 ___________ מ"ק/שעה 

11.  

בקרת מפלס המים  
הבארות  בתוך  

בוצעה באופן  
 רצוף? 

 כן/לא )יש לסמן(  
 

במידה וכן, מספר הימים בהם בוצעה הבקרה ברציפות:  
 _______ ימים 

12.  

משך זמן התפעול,  
הניטור והתחזוקה  

שבוצע על ידי  
 המציע 

 - 

 _________ ימים 

13.  

האם הפרויקט כלל  
מודל הידרולוגי  

על ידי  שבוצע  
 המציע? 

 כן/לא )יש לסמן(  - 
 

 __________________________________ פירוט :  
 

 ________________________________________ 
 

 

 2'  מס   פרויקט       

  -  הפרויקט שם    .1

2.  
שם מזמין  

  -  הפרויקט 
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3.  
פרטי איש קשר  

 -  במזמין 

 שם: ________________   

 תפקיד: ______________   

 טלפון: _______________   

 ________________ מייל:    

 ___________________________________________    -  מקום ביצוע   .4

 ____________ שנה _____________ חודש     -  השלמה   מועד   .5

 -    תיאור הפרויקט   .6

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

7.  

העבודות שביצע  
 המציע כללו: 

]יש לסמן את  
העבודות שביצע  

המציע ולפרט  
בקצרה את  

 השירותים שניתנו[  

 תכנון. פירוט: __________________________   ☐  - 
 

 _____________________________________ 
 

 _____________________________________ 
 

 פירוט: __________________________   הקמה.   ☐ 
 

 _____________________________________   
 

 _____________________________________ 
 

 ______________ תפעול, ניטור ותחזוקה. פירוט:    ☐ 
 

 _____________________________________ 
 

 _____________________________________ 

8.  
מספר הבארות  

 בפרויקט 
 -  ___________ 

 

9.  
מספר הבארות  

שעומקן עולה על  
 מטר   10

 - 
 ___________ 

10.  
יכולת הספיקה  

הכוללת של מערך  
 השאיבה בפרויקט 

 - 
 ___________ מ"ק/שעה 
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11.  

בקרת מפלס המים  
בתוך הבארות  
בוצעה באופן  

 רצוף? 

 כן/לא )יש לסמן(  
 

במידה וכן, מספר הימים בהם בוצעה הבקרה ברציפות:  
 _______ ימים 

12.  

משך זמן התפעול,  
הניטור והתחזוקה  

שבוצע על ידי  
 המציע 

 - 

 _________ ימים 

13.  

האם הפרויקט כלל  
  מודל הידרולוגי 

על ידי    שבוצע 
 המציע? 

 כן/לא )יש לסמן(  - 
 

 פירוט : __________________________________ 
 

 ________________________________________ 
 

 

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

 : צוות מקצועי  .4

בעל ניסיון של    , רשום בפנקס המהנדסים במדינת ישראל מהנדס מכונות ו/או מהנדס אזרחי,   .4.1

  שנים  5 מהם , מועד אחרון להגשת הצעות בשלב המיון המוקדם ל   שעד   בתקופה  שנים לפחות   7

 : בהידראוליקה   לפחות 

 .               שם מלא של המהנדס המוצע:  

 .               המהנדס המוצע:    ת.ז. 

 : במשבצת המתאימה(   ✓  )יש לסמן המהנדס המוצע הינו  

   מהנדס מכונות   ☐ 

 מהנדס אזרחי   ☐ 

 מועד קבלת התואר: ______________________________________ 

 _____________________________ מועד הרישום בפנקס המהנדסים:  

 : במשבצת המתאימה(   ✓  )יש לסמן המוצע הינו  המהנדס  

 מעביד(  - עובד המציע )מתקיימים יחסי עובד   ☐ 

 פרילנס    ☐ 

 אחר: _________________   ☐ 

 שנים.      המוצע: המהנדס  מספר שנות הניסיון של  

 שנים.      מתוכם, מספר שנות הניסיון בהידראוליקה: 

 

של  הידרולוג  .4.2 ניסיון  בעל  לפחות   7,  ל   שנים  שעד  הצעות בתקופה  להגשת  אחרון  בשלב    מועד 

 : מים   השפלת   במערכות   ייעוץ או  / ו   בתכנון   שנים   3  מתוכם ,  המיון המוקדם 

 .               המוצע:  ההידרולוג  שם מלא של  

 מועד קבלת התואר: ______________________________________ 

 : במשבצת המתאימה(   ✓  )יש לסמן נו  ההידרולוג המוצע הי 
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 מעביד( /  - עובד המציע )מתקיימים יחסי עובד   ☐ 

 פרילנס    ☐ 

 אחר: _________________   ☐ 

 שנים.      מספר שנות הניסיון של ההידרולוג המוצע: 

 שנים.      מתוכם, מספר שנות הניסיון בתכנון ו/או יעוץ במערכות השפלת מים: 

 

 במערכות השפלת מים: פרוט ביחס לניסיון  

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________ _________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________ __________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

ישראל ,  אלקטרוניקה   מהנדס או  / ו   חשמל מהנדס   .4.3 במדינת  המהנדסים  בפנקס    בעל   , רשום 

   : בשלב המיון המוקדם   מועד אחרון להגשת הצעות בתקופה שעד ל   לפחות   שנים   7  של   ניסיון 
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 .               המוצע:  המהנדס  שם מלא של  

 .               המהנדס המוצע:    ת.ז. 

 : במשבצת המתאימה(   ✓  )יש לסמן המהנדס המוצע הינו  

   מהנדס חשמל   ☐ 

 מהנדס אלקטרוניקה   ☐ 

 מועד קבלת התואר: ______________________________________ 

 מועד הרישום בפנקס המהנדסים: _____________________________ 

 : במשבצת המתאימה(   ✓  )יש לסמן המהנדס המוצע הינו  

 מעביד( /  - עובד המציע )מתקיימים יחסי עובד   ☐ 

 פרילנס    ☐ 

   אחר: _________________   ☐ 

 שנים.      מספר שנות הניסיון של המהנדס המוצע: 

 

 : הערות כלליות 

 ; כל אחד מאנשי הצוות של    קורות חיים יש לצרף   •

אנשי צוות    3ניתן להציג איש צוות העונה על יותר מאחד מהתנאים דלעיל )אין חובה להציג   •
 . שונים( 

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

 
 

 

  

מלא של המצהיר שם   תאריך   חתימת המצהיר  

 אישור 

  _______________ ______, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום  __ אני הח"מ, _______ 

על   __________ _________   ברח'   י במשרדי י הופיע בפנ  ידי  - מר/גב' _____________ שזיהה עצמו 
ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר  
הצהרתו   נכונות  אישר את  כן,  יעשה  לא  בחוק, אם  העונשים הקבועים  לכל  צפוי  יהא  וכי  האמת,  את 

 . י בפני   וחתם עליה 

 

 

  

מלא של עו"ד שם   תאריך   חתימה וחותמת  
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 המציע   מטעם   המשנה   קבלן   והתחייבות   תצהיר 
 

להזמנה באמצעות    24.2אם המציע מוכיח עמידה בתנאי הסף שבסעיף    רק ו   אך   זה   מסמך יש למלא  

 קבלן משנה מטעמו 

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

שמספרו   .1  ___________________ בתאגיד   ___________________ בתפקיד  מכהן  הנני 
 ___________   _____________ במדינת  כדין  " הרשום  המשנה )להלן:  ליתן  קבלן  ומוסמך   )"

 היר זה בשמו. תצ 

)להלן:   .2  ____________________ של  מהצעתו  כחלק  המשנה  קבלן  בשם  זה  תצהיר  מוסר  הנני 
פומבי המציע "  מכרז  במסגרת  מערכות    1/21  "(  של  ותחזוקה  תפעול  הקמה,  תכנון,  שירותי  למתן 

המלח  ים  בדרום  המלונות  באזור  תהום  מי  "   השפלת  החברה  "( הפרויקט )להלן:  ידי  על  שפורסם   ,
 . "( המזמין לתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: " הממש 

תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה  ם בקשר עם מכרז ל למתן שירותי קבלן המשנה התקשר עם המציע   .3
"(, במסגרת הצעת  העבודות )להלן: "   של מערכות השפלת מי תהום באזור המלונות בדרום ים המלח 
 רותים. המציע במכרז הנ"ל, וברשותו האמצעים הדרושים למתן השי 

המציע   המשנה קבלן   .4 הצעת  ותתקבל  במידה  כי  ל   מתחייב  כקבלן  ישמש  הפרויקט,  מתן  לביצוע 
 באמצעות גורם אחר.  מהן  ו/או כל חלק    ות בצע את העבוד י הוא לא  באופן אישי, וכי  השירותים  

הזמנה, וכי אין כל מניעה על  ל   24.2הקבוע בסעיף  תנאי הסף  ב הנני מצהיר כי קבלן המשנה עומד   .5
 פי כל דין והסכם מלבצע את העבודות. 

וכי אין לקבלן   .6 ועמו בלבד  הינה עם המציע  לי שהתקשרותו של קבלן המשנה  ידוע  כי  הנני מצהיר 
לאמור  בהתאם  ישירות.  המזמין  עם  ודברים  דין  של  המשנה  מקרה  בכל  כי  המשנה  לקבלן  ידוע   ,

ו/או   המציע    דרישת תביעה  אל  הדרישה  או  התביעה  תופנה  הפרויקט,  עם  בקשר  לו  שתהיה  פיצוי 
 ישירות ואליו בלבד. 

 פרטי קבלן המשנה   .7

         שם קבלן המשנה:  .7.1

          מס' ח.פ.:  .7.2

       : מען קבלן המשנה )כולל מיקוד(  .7.3

        המשנה: שם איש הקשר אצל קבלן   .7.4

           תפקיד איש הקשר:  .7.5

          טלפונים:  .7.6

          פקסימיליה:  .7.7

 1/21מכרז מס'  

 1' ג מסמך  

 

  והתחייבות   תצהיר 
מטעם    משנה ה קבלן  

 המציע 



 
   

30   

           דואר אלקטרוני:  .7.8

 

 : הסף   תנאי   לדרישות   במענה   המשנה   קבלן   ניסיון   פירוט  .8

 :  במצטבר   ת הכוללות עבודו   קבלן המשנה השלים    01.01.2016תקופה שתחילתה ביום  מהלך ה ב 

 ; תכנון  .8.1

   ; הקמה  .8.2

 ; ניטור ותחזוקה תפעול,   .8.3

מי תהום באמצעות בארות שאיבה,   על התנאים המצטברים  בשני פרויקטים להשפלת  עונים  אשר 

 : הבאים 

 טר לכל באר; מ   10עולה על    בשני הפרויקטים במצטבר,   , לפחות   העומק של עשר בארות  .8.4

של  יכולת   .8.5 הכוללת  הנ"ל מערך  הספיקה  מהפרויקטים  באחד  מ לפחות   השאיבה  גבוהה   , -750  
 ; מ"ק/שעה 

  יום   90רצוף    בוצעה באופן   , בקרת מפלס המים בתוך הבארות לפחות   באחד מהפרויקטים הנ"ל  .8.6
 לפחות; 

התפעול  .8.7 זמן  הניטור  משך  הנ"ל והתחזוקה  ,  מהפרויקטים  אחד  על  ,  לפחות   של    יום   90עומד 
 לפחות; 

 . לפחות כלל ביצוע מודל הידרולוגי הנ"ל  הפרויקטים  מ אחד   .8.8

 כמפורט להלן: 

 1'  מס   פרויקט       

  -  הפרויקט שם    .1

2.  
שם מזמין  

  -  הפרויקט 

3.  
פרטי איש קשר  

 -  במזמין 

 שם: ________________   

 תפקיד: ______________   

 טלפון: _______________   

 מייל: ________________   

 ___________________________________________    -  מקום ביצוע   .4

 ____________ שנה _____________ חודש     -  השלמה   מועד   .5

 -    תיאור הפרויקט   .6

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
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 __________________________________________ 

 
 __________________________________________ 

 

7.  

העבודות שביצע  
 המציע כללו: 

]יש לסמן את  
העבודות שביצע  

  קבלן המשנה 
ולפרט בקצרה את  
 השירותים שניתנו[  

 תכנון. פירוט: __________________________    ☐    - 
 

 _____________________________________ 
 

 _____________________________________ 
 

 ט: __________________________ פירו   . הקמה    ☐ 
 

 _____________________________________   
 

 _____________________________________ 
 

 תפעול, ניטור ותחזוקה. פירוט: ______________    ☐ 
 

 _______ ______________________________ 
 

 _____________________________________ 

8.  
מספר הבארות  

 בפרויקט 
 -  ___________ 

 

9.  
מספר הבארות  

שעומקן עולה על  
 מטר   10

 - 
 ___________ 

10.  
יכולת הספיקה  

הכוללת של מערך  
 השאיבה בפרויקט 

 - 
 ___________ מ"ק/שעה 

11.  

בקרת מפלס המים  
הבארות  בתוך  

בוצעה באופן  
 רצוף? 

 כן/לא )יש לסמן(  
 

במידה וכן, מספר הימים בהם בוצעה הבקרה ברציפות:  
 _______ ימים 

12.  

משך זמן התפעול,  
הניטור והתחזוקה  

קבלן  שבוצע על ידי  
 המשנה 

 - 

 _________ ימים 

13.  

האם הפרויקט כלל  
מודל הידרולוגי  

קבלן  שבוצע על ידי  
 ? המשנה 

 כן/לא )יש לסמן(  - 
 

 פירוט : __________________________________ 
 

 ________________________________________ 
 

 

 2'  מס   פרויקט       
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  -  הפרויקט שם    .1

2.  
שם מזמין  

  -  הפרויקט 

3.  
פרטי איש קשר  

 -  במזמין 

 ________________ שם:    

 תפקיד: ______________   

 טלפון: _______________   

 מייל: ________________   

 ___________________________________________    -  מקום ביצוע   .4

 ____________ שנה _____________ חודש     -  השלמה   מועד   .5

 -    תיאור הפרויקט   .6

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
 

 ____________________________________ ______ 
 

 __________________________________________ 
 

7.  

העבודות שביצע  
 כללו:   קבלן המשנה 

]יש לסמן את  
העבודות שביצע  

המציע ולפרט  
בקצרה את  

 השירותים שניתנו[  

 תכנון. פירוט: __________________________   ☐  - 
 

 _____________________________________ 
 

 _____________________________________ 
 

 פירוט: __________________________   הקמה.   ☐ 
 

 _____________________________________   
 

 _____________________________________ 
 

 תפעול, ניטור ותחזוקה. פירוט: ______________   ☐ 
 

 _____________________________________ 
 

 _____________________________________ 

8.  
מספר הבארות  

 בפרויקט 
 -  ___________ 

 

9.  
מספר הבארות  

שעומקן עולה על  
 מטר   10

 - 
 ___________ 
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10.  
יכולת הספיקה  

הכוללת של מערך  
 בפרויקט השאיבה  

 - 
 ___________ מ"ק/שעה 

11.  

בקרת מפלס המים  
בתוך הבארות  
בוצעה באופן  

 רצוף? 

 כן/לא )יש לסמן(  
 

במידה וכן, מספר הימים בהם בוצעה הבקרה ברציפות:  
 _______ ימים 

12.  

משך זמן התפעול,  
הניטור והתחזוקה  

קבלן  שבוצע על ידי  
 המשנה 

 - 

 _________ ימים 

13.  

האם הפרויקט כלל  
מודל הידרולוגי  

קבלן  שבוצע על ידי  
 ? המשנה 

 כן/לא )יש לסמן(  - 
 

 פירוט : __________________________________ 
 

 ________________________________________ 
 

 

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

 מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי, והאמור בתצהיר זה אמת.   אני  .9

 
 

 

  

 חתימת המצהיר   שם המצהיר  תאריך 

 אישור 

אני הח"מ, _______________, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום _______________  
על הופיע בפניי   ידי  - במשרדי ברח' ___________________ מר/גב' _____________ שזיהה עצמו 

ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר  
 את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן. 

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד  תאריך 
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 -ENGLISH VERSION - 

 

 המציע   מטעם   המשנה   קבלן   והתחייבות   תצהיר 
 

להזמנה באמצעות    24.2אם המציע מוכיח עמידה בתנאי הסף שבסעיף    ורק   אך למלא מסמך זה    יש 

 קבלן משנה מטעמו. 

ויאומת על ידי עו"ד מוסמך על פי הדין המקומי במדינה בה    מסמך זה ייחתם על ידי קבלן המשנה 

 . נחתם המסמך 

  

 1/21מכרז מס'  

 1' ג מסמך  

 

  והתחייבות   תצהיר 
  מטעם   המשנה   קבלן 

 המציע 
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Tender no. 1/21 

Document C1 

Declaration and commitment by the subcontractor on behalf of the Bidder 

 

 

Declaration and commitment by the subcontractor on behalf of 

the Bidder 

 

Only fill out this document if the Bidder demonstrates that it conforms to the 

threshold conditions in Section 24.2 of the RFP by a subcontractor on its behalf . 

 

This document will be signed by the subcontractor and verified by a qualified 

attorney according to the local law of the country where the document was signed.  

 

I, the undersigned, ______________, bearer of I.D> ___________, issued by  the state of 

_______, after being warned that I must state the truth and that I will be liable to the 

penalties prescribed in law if I do not do so, hereby declare as follows:  

 

1. I serve in the position of _____________ at the company ______________, number 

___________ , which is lawfully registered in the state of _________________ 

(hereinafter: "the Subcontractor") and I am authorized to issue this declaration on its 

behalf. 

2. I am giving this declaration on behalf of the Subcontractor as part of the declaration of 

____________________ (hereinafter: "the Bidder") in Public Tender 1/21 for the 

provision of planning, construction, operations, and maintenance services for systems 

to lower the groundwater in area of the south Dead Sea hotels (hereinafter: " the 

Project"), published by the Government Company for the Protection of the Dead Sea 

Ltd. (hereinafter: "the Customer"). 

3. The Subcontractor has entered into a contract with the Bidder to provide services with 

respect to the tender for the provision of planning, construction, operations, and 

maintenance services for systems to lower the groundwater in area of the south Dead 

Sea hotels (hereinafter: "the Work"), under which the Bidder in the aforesaid tender 

has the means required to provide the services.  

4. The Subcontractor undertakes that if the proposal of the Bidder is accepted to execute 

the Project, it shall serve as a contractor to provide the services personally and it shall 

not execute the Work or any part thereof by means of another party.  

5. I declare that the Subcontractor meets the threshold conditions set forth in Section 24.2 

of the RFP and that there is no impediment under any law or agreement to executing 

the Work. 
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6. I declare that I am aware that the agreement of the Subcontractor is with the Bidder and 

the Bidder alone, and that the Subcontractor has no direct relations with the Customer. 

Pursuant to the aforesaid, the Subcontractor is aware that in case of a claim and/or 

demand for compensation that it shall have with respect to the Contract, the claim or 

demand shall be directed directly to the Bidder and it alone.  

7. Particulars of the Subcontractor  

7.1. Name of the Subcontractor: _________________________  

7.2. Company no.: _____________________  

7.3. Address of the Subcontractor (including postal code): 

__________________________  

7.4. Name of the contact persona at the Subcontractor: _______________ 

7.5. Position of the contact person: ______________  

7.6. Telephone nos.: ______________________ 

7.7. Facsimile: ___________________ 

7.8. email: ____________________________________ 

8. Details of the experience of the Subcontractor in response to the threshold 

requirements:  

During the period commencing on 1 January 2016, the Subcontractor completed the 

following projects, cumulatively:  

8.1. Planning; 

8.2. Construction; 

8.3. Operation, monitoring and maintenance;  

in two projects to lower groundwater by pump wells, which cumulatively meet the 

following conditions: 

8.4. The depth of at least ten wells in the two projects together each exceeded ten 

meters; 

8.5. The total flow capacity of the pumping system in at least one of the two aforesaid 

projects is greater than 750 m3/h; 

8.6. In at least one of the aforesaid projects, the water level in the wells was 

continuously controlled for at least 90 days;  

8.7. During the operations, monitoring, and maintenance in at least one of one of the 

aforesaid projects lasted for at least 90 days;  

8.8. At least one of one of the aforesaid projects included execution of a hydrology 

model. 

As set forth hereinbelow: 

Project no. 1 

 

1.  Project name  -  



 
   

37   

2.  
Project 

customer's name 
 -  

3.  

Particulars of 

the project 

contact person 

 - 

Name: _______________ 

Position: _____________  

  Telephone: ___________________ 

Email: ____________________________  

4.  Project location  -    ___________________________________________  

5.  Completion date  - Month _____________ Year 

6.  
Project 

description 
 - 

 __________________________________________ 

 

 __________________________________________ 

 

 __________________________________________ 

 

 __________________________________________ 

 

 __________________________________________ 

 

 __________________________________________ 

 

 __________________________________________ 

 

7.  

The Work 

executed by the 

Bidder included 

[mark the work 

executed by the 

Subcontractor 

and briefly state 

the services 

provided] 

 -    ☐   Planning. State: __________________________ 

 

 _____________________________________ 

 

 _____________________________________ 

 

 ☐   Construction.  State: ______________________ 

 

 _____________________________________   

 

 _____________________________________ 

 

 ☐   Operations, monitoring, and maintenance. 

State: ____________________________ ______ 

 

 _____________________________________ 

 

 _____________________________________ 

8.  
No. of wells in 

the project 

 -  ___________ 
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9.  

No. of wells 

deeper than 10 

meters 

 - 

 ___________ 

10.  

Total flow 

capacity of the 

project pumping 

system 

 - 

M3/hr 

11.  

Was the water 

level control in 

the wells 

continuous? 

 
Yes/no (mark) 

If yes, the no. of days in which the control was 

continuous:   days 

12.  

How long the 

Subcontractor 

performed 

operations, 

monitoring, and 

maintenance 

 - 

____days 

13.  

Did the project 

include a 

hydrology model 

executed by the 

Subcontractor? 

 - Yes/no (mark) 

State:  __________________________________ 

 

 ________________________________________ 

 

 

Project no. 2 

 

1. Project name  -  

2. 
Project 

customer's name 
 -  

3. 

Particulars of 

the project 

contact person 

 - 

Name: _______________ 

Position: _____________  

  Telephone: ___________________ 

Email: ____________________________  

4. Project location  -    ___________________________________________  

5. Completion date  - Month _____________ Year 

6. 
Project 

description 
 - 

 __________________________________________ 
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 __________________________________________ 

 

 __________________________________________ 

 

 __________________________________________ 

 

 __________________________________________ 

 

 __________________________________________ 

 

 __________________________________________ 

 

7. 

The Work 

executed by the 

Bidder included 

[mark the work 

executed by the 

Subcontractor 

and briefly state 

the services 

provided] 

 -    ☐   Planning. State: __________________________ 

 

 _____________________________________ 

 

 _____________________________________ 

 

 ☐   Construction.  State: ______________________ 

 

 _____________________________________   

 

 _____________________________________ 

 

 ☐   Operations, monitoring, and maintenance. 

State: ____________________________ ______ 

 

 _____________________________________ 

 

 _____________________________________ 

8. 
No. of wells in 

the project 

 -  ___________ 

 

9. 

No. of wells 

deeper than 10 

meters 

 - 

 ___________ 

10. 

Total flow 

capacity of the 

project pumping 

system 

 - 

M3/hr 

11. 

Was the water 

level control in 

the wells 

continuous? 

 
Yes/no (mark) 

If yes, the no. of days in which the control was 

continuous:   days 
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12. 

How long the 

Subcontractor 

performed 

operations, 

monitoring, and 

maintenance 

 - 

____days 

13. 

Did the project 

include a 

hydrology model 

executed by the 

Subcontractor? 

 - Yes/no (mark) 

State:  __________________________________ 

 

 ________________________________________ 

 

 

* Additional projects may be stated on extra pages to demonstrate conforming to the 

threshold conditions, using the same format.  

 

1. I declare that this is my name, this is my signature, and what is set forth in this 

declaration is true. 

 

 

 

  

Date Declarant's name Declarant's signature 

Confirmation 

I, the undersigned, Adv. _________________ (license no. ___________, issued in the 

state of ____________) confirm that on this day ____________, there appeared before me 

at my offices at_________Mr./Ms. ______________, who identified himself/herself with 

I.D. no. _____________/ is known to me personally, and signed this declaration after  I 

warned him/her that he/she must state truth and that he/she will be liable to the penalties 

prescribed in law if he/she does not do so.  

 

 

  

Date Advocate's name Stamp and signature 
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תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק שוויון  
   זכויות לאנשים עם מוגבלות 

 

 

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

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

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

 . מו ומוסמך לתת תצהיר זה בש   , 1/21מס'    אני נותן תצהיר זה בשם המציע, בקשר עם מכרז  .1

- על זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו בתצהירי זה, משמעותו של המונח "ב  .2

)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה    1976

 וכי אני מבין/ה אותו. 

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

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

 : מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה הנני   .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 עבירות אם   . ב 

 .  במכרז   למועד האחרון להגשת ההצעות ועד  ההרשעה האחרונה  

 : מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה הנני   .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 המצהיר חתימ  המצהיר שם   תאריך 

 
  

 1/21מכרז מס'  
 

 ' ד מסמך  
 

תצהיר בדבר העסקת  
תשלום  עובדים זרים, 

שכר מינימום ושמירה  
על חוק שוויון זכויות  
 לאנשים עם מוגבלות 



 
   

42   

 אישור 

 
)מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום  __ אני הח"מ, _______    _______________ ______, עו"ד 

בפנ  על מר/גב'    __________ _________   ברח'   י במשרדי י הופיע  עצמו  שזיהה  ידי  - _____________ 
ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר  
הצהרתו   נכונות  את  אישר  כן,  יעשה  לא  אם  בחוק,  הקבועים  העונשים  לכל  צפוי  יהא  וכי  האמת,  את 

 . י בפני   וחתם עליה 

 

 

 

  

 

 

  

 חתימה וחותמת   שם מלא של עו"ד  תאריך 
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 אישור זכויות חתימה בתאגיד  
 

 1/21'  מס   הליך מוקדם אישור חתימות על מסמכי    – זכויות חתימה בתאגיד  הנדון:  
באזור  תפעול ותחזוקה של מערכות השפלת מי תהום  תכנון, הקמה,  למתן שירותי  במסגרת מכרז  

 המלונות בדרום ים המלח 

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

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

 שם: ____________ ת.ז. ______________  .1.1

 ____________ ת.ז. ______________ שם:   .1.2

  )ניתן להוסיף במידת הצורך(     

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

לכל    התאגיד חייב את  התאגיד, ת בנפרד בצירוף חותמת    1חתימת כל אחד מהמוזכרים בסעיף   .2.1

   . דבר ועניין 

 _____________________________ אחר: ___________________________  .2.2

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

 . לכל דבר וענין   התאגיד את    ות מחייב   ן ולאמור לעיל, וה 

 

 

 

 

 

  

 1/21מכרז מס'  
 

 ' ה מסמך  
 

אישור זכויות חתימה  
 בתאגיד 

 

 

  

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

 
ויועבר   ידי המציע ו/או מי מטעמו המבקש להירשם כמשתתף במכרז,  על  למר אבישי  טופס זה ימולא 

בסעיף    , tenders@haganot.co.il  בדוא"ל:   משיח  מי  .  להזמנה   27כאמור  ו/או  המציע  על  מקרה,  בכל 

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 

 שם המציע ________________  

 

 מספר עוסק/תאגיד _________________ 

 

 כתובת מלאה למשלוח דואר __________________________________________ 

 

 טלפון_________________ נייד _____________________דוא"ל __________________  

 

 : איש הקשר מטעם המציע 

 

  _________ שם איש הקשר ________________ 
 

 

 כתובת דואר אלקטרוני ____________________________________________ 

 
 

 טלפון_________________ נייד _____________________פקס ____________ 

 

  

 1/21מכרז מס'  
 
 ' ו   מסמך 
 

 למכרז טופס רישום 

mailto:sarahm@haganot.co.il
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 תיאור ראשוני וכללי של המערכות הקיימות ומפה סכמטית 
 

"נירוונה"(   מלון   באתר  )לשעבר  קלאב  המלון.    20  -   ליאונרדו  סביב  טבולות  משאבות  עם  בארות 

עומק   מק"ש.   695- מק"ש. כושר שאיבה מותקן כולל לאתר כ   70- ל   14כושר שאיבה מותקן לבאר בין  

  , ההשפלה ומטרים לניטור  ז פי   11;  5מאסף עם מוצא אחד לבריכה  צינור  מטר;    30- ל   24הבארות בין  

חדרי  ) חלקם לא פעיל; חדר בקרה; בנוסף פועלות משאבות יניקה לניקוז מים מרצפות שני מרתפים  

 המערכת פועלת למעלה מחמש שנים.  מכונות(;  

"מוריה"(   הרודס מלון    באתר  המלון   בארות   28  -   )לשעבר  סביב  טבולות  משאבות    ות משאב .  עם 

ב ואקום   הבארות  מותקנות  עדיין.  ראשי  מופעלות  לא  המשאבות  לשאיבה.  שאיבה  כושר  לסיוע 

+[  8.0כ    עמוק ]רום  נקז אופקי מטר;    25- ל   12ש. עומק הבארות בין  " ק מ   45- ל   8  בין מותקן לבאר:  

שלוש משאבות המפנות את מי הניקוז  ובו    , פתוח עשוי בטון   לבור שאיבה מזרים מים בגרביטציה  

- כ בארות בתנאי ואקום,  ב   ש " ק מ   288- כ )   ש " ק מ   633- באתר כ   מותקן כולל שר שאיבה  ; כו 5  ה לבריכ 

חלקם    , ההשפלה לניטור    פיזומטרים   11;  5מאסף עם שתי יציאות לבריכה   ור צינ ;  נקז ב   ש " ק מ   345

מערך הבארות  .  נקז אופקי מקומי בעומק רדוד בנוסף פועל מזה מספר שנים  ;  לא פעיל; חדר בקרה 

 למעלה מחמש שנים. הנקז האופקי פועל למעלה משלושים שנה. פועל  

בוקק   אתר  מקובצות בארות    62  -   עין  טבולות,  משאבות  את  מספר  ב   עם  מקיפים  שיחד  מקטעים 

מטר; כושר שאיבה מותקן לבאר    20- ל   15הבארות בין    עומק   המלונות והמבנים הסמוכים לבריכה. 

כ   , מק"ש   60- ל   20בין   באתר  כולל  שאיבה  מוצאים    2200- כושר  שלושה  עם  מאסף  צינור  מק"ש; 

המערכת פועלת למעלה  ; חדרי בקרה  5 חלקם לא פעיל;   – לניטור ההשפלה  ומטרים  ז פי   8;  5  לבריכה 

 מעשר שנים. 

מידע מפורט יותר ביחס  מובהר כי מדובר במידע ראשוני וכללי בלבד, שאינו ממצה ואינו מחייב.  

נתן בשלב הגשת ההצעות, באמצעות פתיחת "חדר  למערכות הקיימות וביחס לדרישות מהזוכה יי 

 מידע" למציעים שעברו את שלב המיון המוקדם, כמפורט במסמכי המכרז. 
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 טופס רישום למכרז 
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