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 מסמך א' 

 01/21מכרז פומבי מס'    – הזמנה להציע הצעות  

 

 כללי 

קיבלו  אשר  מציעים (, מזמינה בזאת " ן המזמי החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: "  .1

הגשת הצעות    שלב   - , להגיש הצעות בשלב הנוכחי  ( P.Q)   שלב המיון המוקדם כי עברו את  הודעה  

תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות השפלת  למתן שירותי    קבלן (, לבחירת  R.F.Pבמכרז ) 

   "(. הפרויקט "   - " ו המכרז " )להלן:    מי תהום באזור המלונות בדרום ים המלח 

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

מבלי לגרוע מסמכות המזמין לדחות את המועדים הקבועים במסמכי המכרז, להלן מתווה לוחות   .3

 הזמנים המתוכנן להליכי המכרז: 

 

 

 

 

 

 דמי השתתפות 

ש"ח, אשר לא יוחזרו בכל   10,000יידרשו לשלם דמי השתתפות בסך המעוניינים להשתתף במכרז,   .4

בסעיף   כאמור  השתתפות,  דמי  לתשלום  האחרון  היום  מן  יאוחר  לא  וזאת  דמי    . לעיל   3מקרה, 

ה  באמצעות  ישולמו  בנקאית  ההשתתפות  מס'  עברה  בבנק    114סניף    , 409-358061לחשבון 

עם ביצוע התשלום  .  " 01/21עבור השתתפות במכרז  " בפרטי העברה יצוין  . ( 31הבינלאומי הראשון ) 

אסמכתא   המכרזים למ"מ  תועבר  ועדת  דוא"ל:  מזכירת  באמצעות  משיח,  אבישי  מר   ,

tenders@haganot.co.il .המציע לוודא קבלת האסמכתא בדוא"ל חוזר על    , תוך ציון שם המציע . 

 מסמכי המכרז 

 מסמכי המכרז מצורפים וכוללים את המסמכים המפורטים להלן:  .5

 . מסמך א'   - )מסמך זה(    הצעות   להציע הזמנה   .5.1

 . מסמך ב'   -   הצעה   הגשת טופס   .5.2

 . ' מסמך ג   - ההצעה הכספית  טופס   .5.3

 . ' ד מסמך    -   אישור עו"ד בדבר חתימה על מסמכי המכרז  .5.4

 על נספחיו:   ' ה מסמך    -   הסכם  .5.5

 . נספח א'   - (  ההצעה הזוכה   צורף ת מסמכי המכרז על נספחיהם )  .5.5.1

 . נספח ב'   - מפרט טכני   .5.5.2

 תאריך  פעילות 

 31.3.2022 תשלום דמי השתתפות ל   אחרון מועד  

 28.4.2022   שאלות הבהרה העברת  ל   אחרון מועד  

 14:00בשעה      31.5.2022 צעות מועד אחרון להגשת ה 

mailto:sarahm@haganot.co.il
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 . נספח ג'   -   במכרז(   הזוכה של    התמורה )יצורף טופס ההצעה הכספית  .5.5.3

 . ' ד נספח    - הצהרה בדבר היעדר תביעות   .5.5.4

 . ' ה נספח    - ביטוח  ה   נספח הוראות  .5.5.5

 . ' ו נספח    - התחייבות לשמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים   .5.5.6

 . ' ז נספח    - נוסח ערבויות הביצוע, המקדמה והבדק   .5.5.7

 . ' ח נספח    -   על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף   מדווח   הצהרת  .5.5.8

 . נספח ט'   - קנסות  לוח   .5.5.9

 ". מסמכי המכרז "   –   מסמכים אלו, על נספחיהם, יכונו להלן ביחד או לחוד 

   עיקרי ההתקשרות 

  רק   הצדדים   את   תחייבנה   הסעיף   והוראות   בלבד   כלליים   הינם   להלן   זה   בסעיף   המובאים   הפרטים  .6

  התייחסות  הייתה . המכרז  ממסמכי  באיזה  ומפורשת   מפורטת  אחרת  התייחסות  אין  בהם  במקרים 

 . והמפורטת   האחרת   ההוראה   תחייב   , כאמור   אחרת 

נכון למועד פרסום מכרז זה, פועלות באזור המלונות בדרום ים המלח שלוש מערכות השפלה של   .7

 " )להלן:  מלוחים  תהום  אתרים: "( המערכות מי  בשני  הממוקמות  " אחת    ,  בוקק באתר  ,  " עין 

ב  זוהר " אתר  והשתיים האחרות  ק   -   " חמי  ובשטח מלון לאונרדו  )להלן:    לאב בשטח מלון הרודס 

של מפלס    מדידה   בנפרד   כל אתר מחולק למספר אזורים, כאשר בכל אזור מתבצעת   . "( האתרים " 

  פירוט   . ( " הפיזומטרים "   - ו   " האזורים : " בהתאמה   )להלן   באמצעות מספר פיזומטרים   מי התהום 

סכמטית   תמציתי  מפה  בצירוף  הקיימות,  המערכות  והאזורים   בדבר  האתרים  למצוא  של  ניתן   ,

וכן בחדר מידע ייעודי אותו פתח    להסכם ההתקשרות   ב' נספח  במסגרת המפרט הטכני המצורף כ 

 . להלן   21בסעיף    כמפורט   המזמין, 

נובע מהפעילות התעשייתית המבוצעת על ידי מפעלי ים המלח )להלן:    ום ה בהשפלת מי הת הצורך   .8

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

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

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

 . ובכך גורמת לסיכון היסודות ממפגעי קורוזיה   , חותם מפלס מי התהום ואת מלי 

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

מהמקומות לתוך שכבה אוטמת ובחלק מהמקומות לא, כך שהוא מקטין אך לא מונע את חדירת  

 . התמלחת מהבריכה 

נה על יסודות ותשתיות תת קרקעיות, בין היתר, של המלונות,  של המערכות הינה הג יסוד  ה   מטרת  .9

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

לאורך    עת   בכל ,  24/7  ברצף . על מפלס זה יש לשמור  "( מפלס המטרה )להלן: "   מהאזורים   אחד   כל ב 

שלה,  ההתקשרות תקופת   המירבי  למפלס  עד  הבריכה  של  מפלס  בכל  זאת    אתר   תנאי   ובכל , 

הגיאו  כולל התנאים  אי - ואקלים,  עם  באזור,  הקיימים  הנלוות אליהם.  - הידרולוגיים  הוודאויות 

לעיל   כאמור  המטרה  מפלס  של  ושמירה  להשגה  הבלעדי  האחראי  להיות  יידרש  במכרז  הזוכה 

 . וכמפורט להלן 
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ז  .10 ה, המערכות הקיימות מתקשות להנמיך את מי התהום ברצף למפלס  נכון למועד פרסום מכרז 

 . המטרה בחלק מהאזורים 

השלמת  (, בכפוף ל מסמך ה' )   הסכם ההתקשרות   ת המזמין על חתימ עם  חל  ת תקופת ההתקשרות   .11

המוקדמים   הזוכה   בהסכם   הקבועים התנאים  לתוקף,    ע"י  לכניסתו  ב כתנאי  תסתיים  יום  והיא 

שנים נוספות    10תהא קיימת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בעד    ן . למזמי 31.12.2031

בהסכם ההתקשרות. על תקופת ההארכה יחולו הוראות    כמפורט ,  ו או חלק מהן, על פי שיקול דעת 

 . ההסכם ותשלום התמורה, ללא שינוי 

לבצע  .12 יידרש  במכרז  כהגדרתה    הזוכה  הביניים  בתקופת  )לרבות  ההתקשרות  תקופת  כל  במהלך 

את כלל עבודות התפעול והתחזוקה של המערכות הקיימות ו/או מערכות חדשות    להלן(   13עיף  בס 

במפרט   המפורטות  המטלות  זאת  ובכלל  נוספות,  ) ו/או  תיקונים  ( ב' נספח  הטכני  ביצוע  לרבות   ,

ו  תוספות  וכן  הקיימות,  במערכות  ) והתאמות  אלו  למערכות  רכיבים    כגון: שדרוגים  השמשת 

לקויים, שינוי גודל משאבות, תוספות ושינויים לשיפור ושדרוג המערכות הקיימות, שינוי מתכונת  

הכל על מנת לעמוד ביעד הנדרש, קרי: השפלת    –   וכל עבודה נוספת שתידרש   השאיבה, וכיוצ"ב( 

לאורך כל תקופת  ברציפות ובקביעות  יו  מי התהום למפלס המטרה בכל אחד מהאזורים ושמירה על 

 . , ובכל תנאי ההתקשרות 

ביצוע העבודות על ידי הזוכה במכרז יחל עם הוצאת צו התחלת עבודה על ידי המזמין, כמפורט   .13

ולמשך תקופה של  ההתקשרות   בהסכם  "   חודשים   12. החל ממועד זה  ,  "( תקופת הביניים )להלן: 

על   לשמור  הזוכה  התהום  מפלס  רומי  יידרש  לו  מי  שנמסרו  לנתונים  בהתאם  אזור  מראש  בכל 

המזמין  ידי  על  בסעיף    ובכתב  את   להלן,   23כמפורט  שהתקבל    המהווים  ביותר  הנמוך  המפלס 

במהלך   ידי המזמין  על  הנתונים למועד  הימים שקדמו    30מהמדידות שבוצעו  ביחס לכל    מסירת 

אחד  לפעול להשגת מפלס המטרה בכל  יידרש הזוכה    , במקביל לכך   . "( מפלס הבסיס )להלן: "   אזור 

הביניים   האזורים מ  תקופת  בכל  במהלך  המטרה  מפלסי  כל  יושגו  הביניים  תקופת  בתום  כאשר   ,

 .  האזורים 

מובהר כי אין בחובותיו של הזוכה לשמירה על מפלס הבסיס והשגת מפלס המטרה במהלך תקופת  

כדי   לעיל  זה  בסעיף  כאמור  ה הביניים  של  ממחויבויותיו  לביצוע לגרוע  העבודות    של   זוכה  כל 

 . עיל( ל   12בסעיף  והמטלות מושא מכרז זה )לרבות העבודות המפורטות  

ממועד  ו   , השיג את מפלס המטרה בכל האזורים יהא על הזוכה ל   הביניים   תקופת   כי בסיום   , מודגש  .14

הזוכה  יידרש  ואילך  לעיל  ל   זה  כאמור  המטרה  מפלסי  על  למשך שמור  ובקביעות  כל    ברציפות 

 , כמפורט במפרט הטכני ובהסכם ההתקשרות.  תקופת ההתקשרות 

ו/או אי השגה ו/או עמידה  אחד או יותר  אי עמידה במפלס הבסיס במהלך תקופת הביניים באזור  

יסודית אשר בין    תהווה הפרה   , תקופת הביניים   החל מתום   באזור אחד או יותר   במפלס המטרה 

מוסכמים ת   היתר  בפיצויים  המזמין  את  )   זכה  הקנסות  בלוח  ט' כמפורט  להסכם    נספח 

למזמין,    , ההתקשרות(  העומדת  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  ל וזאת    הסכם הוראות  בהתאם 

 . ההתקשרות 

וקבועה  מובהר כי ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא להשגת התוצאה הנדרשת )שמירה   .15 רציפה 

זו. לפיכך, כל העלויות וכל    ן על מפלס המטרה(, ללא שהמזמי  מכתיב לזוכה כיצד להשיג תוצאה 

הנדרשת  התוצאה  בהשגת  הכרוכים  תקופת    כאמור   הסיכונים  כל  לרבות  ההתקשרות לאורך   ,
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  – כח אדם, ציוד, בלאי וכיוצ"ב  ניטור, הפעלה,  התקנה, התאמה, שדרוג,  רכישה,  עלויות תכנון,  

 . התקשרות , כמפורט בהסכם ה יחולו על הזוכה במכרז בלבד 

המזמין   כי  מובהר  האמור,  אף  )בין  על  המערכות  בהפעלת  הכרוכות  החשמל  בעלויות  ישא 

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

 בעתיד(, והזוכה במכרז לא יידרש לשאת בעלויות אלו. 

כי המציעים  עוד   .16 להציג הצעה טכנית ו/או תכנונית לעמידה במפלס המטרה.    נדרשים   לא מובהר 

, וזאת מבלי  להלן   52כמפורט בסעיף  בלבד,  הכוללת  על סמך הצעת המחיר    בחינת ההצעות תתבצע 

מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות. לפיכך, מובהר פעם נוספת  על פי    ן של המזמי   ו לגרוע מזכויותי 

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

 . יחולו על הזוכה במכרז בלבד   –   במהלך כל תקופת ההתקשרות   ו/או כח אדם שיידרשו לצורך כך 

כי   בזאת  שיפתח  יודגש  המידע  חדר  במסגרת  ובמשתמע  לרבות  כלשהם,  נתונים  במסירת  אין 

בסעיף   כמפורט  זה  לצורך מכרז  בדבר    21המזמין  כלשהי  המזמין אחריות  על  להטיל  כדי  להלן, 

את  למצות  כדי  ו/או  דיוקם  ו/או  הסיכונים    נכונותם  את  ו/או  לפרויקט  הרלבנטיים  הנתונים 

להוציא את הפרויקט וכל חלק הימנו לפועל ו/או    ן הכרוכים בפרויקט ו/או כדי לחייב את המזמי 

 . לרבות במפורש משיקולים תקציביים   לבטל את הפרויקט מכל סיבה שהיא,   ו כדי לגרוע מזכות 

במכרז  .17 הזוכה  בחירת  לאחר  שיתגלה  ככל  לעיל,  מהאמור  לגרוע  במהלך    מבלי  שלב  תקופת  בכל 

כי התכנון ו/או הציוד ו/או כח האדם שהעמיד הזוכה לצורך ביצוע העבודות, באחד  ההתקשרות  

ב  ו/או  הטכני  המפרט  ו/או  ההסכם  בדרישות  עומד  לא  מהאזורים,  יותר  ו/או  או  הדין  הוראות 

וכן   כל רשות מוסמכת,  , כי אין  תקופת ההתקשרות במקרה שיתגלה, בכל שלב במהלך  בדרישות 

הזוכה  ביכולתו   המטרה של  למפלס  להגיע  ו/או  הבסיס  מפלס  על  מפלס    לשמור  על  לשמור  ו/או 

של הזוכה, יידרש הזוכה לבצע את כל ההתאמות הנדרשות, לרבות    למחויבויותיו בהתאם    המטרה 

ו/או   ביצוע תכנון נוסף ו/או מחודש ו/או החלפת כח אדם ו/או החלפת ציוד ו/או רכישת ציוד נוסף 

ו/או ביצוע כל פעולה נוספת בהתאם לדרישות ההסכם ו/או המפרטי   שכירת יועצים ו/או מתכננים 

חשבונו,   על  מוסמכת,  רשות  כל  להוראות  בהתאם  ו/או  הדין  הוראות  ו/או  לצורך  הטכני  וזאת 

זה ע  ביצו  מכרז  מושא  והמטלות  העבודות  לביצוע  הזוכה  של  זאת    מחויבויותיו  ובכלל  במלואן, 

מפלס    ושמירה על עבודות התפעול והתחזוקה    בתקופת הביניים, ביצוע כל   שמירה על מפלס הבסיס 

ו המטרה   הביניים  תקופת  מתום  החל  ובקביעות  ההתקשרות ברציפות  תקופת  כל  ומבלי  למשך   ,

ההתאמות ו/או הפעולות הקשורות בכך כאמור לעיל יהוו עילה להארכת תקופת הביניים  שביצוע  

בכל אחד מהאזורים ומבלי שביצוע   ו/או לאי עמידה ביעדים ביחס למפלס הבסיס ולמפלס המטרה 

פעולות אלו ו/או כל ביצוע פעולה אחרת יזכו את הזוכה בתוספת תמורה ו/או פיצוי כלשהו מצד  

 המזמין. 

 : השירותים נוספות בדבר ההתקשרות ואופן ביצוע  וראות  ה  .18

,  להסכם(   ' ב נספח  )   המיוחד   במפרט הטכני   ות המפורט בהתאם להוראות    העבודות תבוצענה  .18.1

ל  במרחב,    תכניות בהתאם  החלות  החל  ל הסטטוטוריות  וציבורי  פרטי  וקניין  בעלויות 

ה ,  במרחב  ובהתאם  הסכם הוראות  ה דין ל ,  עם  בתיאום  הכל    העבודות   . ו ובפיקוח   ן מזמי , 

שמיר   נה בוצע ת  הקשורים    ת תוך  והתקנות  נהלי   , ן ביצוע ב החוקים  ה   ו לרבות    מזמין של 

 . כל גורם מוסמך אחר והנחיות  



 6 

יידרש   .18.2 במכרז  את  לבצע  הזוכה  אנשי  העבודות  בפועל  המקצועי ה באמצעות  וקבלני    צוות 

 שהוצגו במסגרת הצעתו בשלב הליך המיון המוקדם.    המשנה )ככל שהיו( 

תתבצע  המציע  שהציג  או קבלני המשנה )ככל שהיו(  החלפתו של מי מאנשי הצוות המקצועי 

הדרישות   בכל  לעמידתו  בכפוף  המחליף,  הצוות  לאיש  המזמין  של  מראש  לאישור  בכפוף 

והכישורים שפורטו במסמכי ההליך המוקדם ביחס לאותו בעל תפקיד. מובהר כי המזמין  

יהא רשאי שלא לאשר איש צוות מסוים על פי שיקול דעתו המוחלט, ובמקרה כאמור יידרש  

 נשי צוות חלופיים עד לקבלת אישורו של המזמין. להציג א הקבלן  

משנה ו/או    י / הפרויקט בכללותו לקבלן הזוכה לא יהיה רשאי להסב את  הקבלן  מובהר כי   .18.3

 קבלן/י משנה.  גורם אחר, לרבות    באמצעות הפרויקט או כל חלק ממנו  את  נהל  ל 

ש  משנה  ככל  קבלני  בהעסקת  מעוניין  יהא  הזוכה    מסוימות עבודות  ביצוע  ל המציע 

בכתב בפרויקט  לכך  המזמין  של  המוקדם  אישורו  את  לקבל  עליו  המפורטים    ,  בתנאים 

  במפרט הטכני   , בכל הדרישות המפורטות בהסכם , בכפוף לעמידת קבלני המשנה  בהסכם 

דין.  כל  פי  ועל  משנה    המיוחד,  לקבלני  המזמין  של  מוקדם  אישור  יידרש  לא  כי  מובהר 

ה  המציע  של  הצעתו  במסגרת  מהצוות  שהוצגו  כחלק  המוקדם  ההליך  במסגרת  זוכה 

בסעיף  המקצועי  כאמור  החלפתם  של  במקרה  זולת  להוראות    18.2,  ובהתאם  לעיל, 

 . ההסכם 

ידי   על  משנה  קבלני  פי  המזמין  אישור  על  הזוכה  מהתחייבויות  יגרע  לא  ויאושרו(  )ככל 

לכלל   הבלעדי  האחראי  ויהיה  ינהל  הזוכה  שהוא.  אופן  בכל  והמזמין  העבודות ההסכם   ,

 ופן שוטף ורציף. תנהל מולו בא י 

כי    , וכן   סמוך כלל המרחב ה ב   עבודות   מבוצעות כי    התחשבות בכך תוך    תבוצענה העבודות   .18.4

עסקים, שטחים ציבוריים,    , בתי מלון , בין היתר,  פעילים תיירות    מי מתח   בסמוך   קיימים 

מתאימים למניעת הפרעה ונזקים  ה אמצעים  ה   לשם ביצוע העבודות יינקטו דרכים וכיוצ"ב.  

באופן שיפחית ככל הניתן את    השירותים יידרש לבצע את    במכרז   הזוכה   שהוא. לכל צד ג'  

כל  ב באתר ובסביבתו  הנ"ל ותוך הקפדה יתרה על הבטיחות  ת  ו ת השוטפ יו ההפרעה לפעילו 

   . העבודות תקופת ביצוע  

מול    במכרז הזוכה   .18.5 בטיחות  תאום  לבצע  תמר יידרש  האזורית  גורם    המועצה  כל  ו/או 

בשטחי הפרויקט    וגורמים משיקים אחרים   , וכן תיאומים מול בעלי עסקים רלוונטי אחר 

מהאמור,  .  סביבתו ב ו  לגרוע  ביצוע  מבלי  עצם  לגבי  וראשוני  עקרוני  תיאום  כי  מובהר 

על  התבצע  כבר  המזמין. - הפרויקט  עיכובים   ידי  בדבר  הזוכה  מאת  טענה  כל  תשמע  לא 

ו/או יתר התיאומים הנדרשים, ועל    המועצה האזורית תמר בביצוע הפרויקט בשל דרישות  

להיערך לביצוע במקביל של כלל העבודות לגביהן אין מניעה כאמור. ככל שהזוכה    הקבלן 

בי  לאור  בביצוע העבודות  כלשהו  עיכוב  צפוי  ו/או  מניעה  קיימת  כי  צוע התיאומים  סבור 

יגיש הזוכה למזמין פירוט מנומק בכתב בדבר התיאומים   והעיכוב הצפוי,  הנ"ל,  שבוצעו 

הא רשאי ליתן כל הוראה בקשר לכך, לרבות שינוי שלביות העבודה ותכולתה,  י   ן והמזמי 

 והכל מבלי שהדבר יביא לשינוי הוראות ההסכם.   

להוציא   .18.6 הזוכה  בנייה,  באחריות  חפירה,  היתרי  להוציא  ומי  א תי לבצע  היתר  תשתיות, 

לביצוע   הנדרשים  נוספים  היתר/אישור  כל  להוציא  התארגנות,  לשטח/י  אישורים 

 וכן הלאה, הכל במסגרת לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט.    השירותים 
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מהאמור,   לגרוע  התשתיות    באחריות מבלי  תיאומי  כל  את  לבצע  במכרז  אישורי  ו הזוכה 

מול כל חברות התשתיות הרלוונטיות )לרבות בזק,    השירותים החפירה הנדרשים לביצוע  

וכיוצ"ב(  המים  רשות  מקורות,  החשמל,  חברת  תמר   , הוט,  האזורית  רשות    המועצה  וכל 

אחרת  בעלי בעלי ,  מוסמכת  ו/או  וציבוריים   ניות קניי זכויות    ם  יהא    . במרחב   פרטיים  לא 

במסירת/אי מסירת מידע, מלא או חלקי, במסגרת מסמכי המכרז, לגרוע מאחריות הזוכה  

 לבצע את התיאומים כאמור. 

או לסדר ומתכונת    בפועל   העבודות מובהר כי המזמין אינו מתחייב באשר למועד תחילת   .18.7

בהודעה   העבודות , והזוכה במכרז יידרש להיות ערוך לתחילת ביצוע  העבודות ביצוע שלבי 

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

ביצוע   בתחילת  ו/או    העבודות עיכוב  התארגנות  ו/או  היערכות  כל  בגין  לרבות  כאמור, 

מסמכי  המצאת  ו/או  אדם  כח  הקצאת  ו/או  ציוד  עד  הזמנת  ממנו  הנדרשים  ואישורים  ם 

של עיכוב בהוצאת צו התחלת עבודה לתקופה העולה על  במקרה  לצד האמור,    לאותו מועד. 

לעיל    11חודשים ממועד מסירת הודעת זכייה, תוארך תקופת ההתקשרות המנויה בסעיף    6

לפרק זמן הזהה לתקופה שמעבר לששת החודשים הראשונים כאמור ועד למועד הוצאתו  

, בכפוף לכך שהמזמין הוציא צו התחלת עבודה לזוכה ומבלי לגרוע  של צו התחלת העבודה 

 . בהתאם למסמכי המכרז   , מיתר זכויות המזמין 

בהסכם,   .18.8 לאמור  והדרישות  בהתאם  בתנאים  היתר,  בין  לעמוד,  יהא  במכרז  הזוכה  על 

ימים מיום ההודעה על    30, וזאת תוך  לחתימת ההסכם עם הזוכה , המהווים תנאי  ים הבא 

   : זכייתו במכרז 

  אשר תחליף את ערבות המכרז   ש"ח   5,000,000בשיעור של    הסכם המצאת ערבות   .18.8.1

המיון  ב שהוגשה   להלן ,  המוקדם שלב  המכרז  תנאי  פי  על  המפורט    הכל  פי  ועל 

 . בהסכם 

 המצאת טופס אישור קיומי ביטוח כמפורט בהסכם.  .18.8.2

כשהם חתומים בשולי    , להסכם(   ' ב נספח  והמפרט הטכני )   הגשת כל מסמכי המכרז  .18.8.3

 כל דף על ידי מורשי החתימה של הזוכה. 

 ההתקשרות. הגשת כל מסמך ו/או אישור נוסף כנדרש בהסכם   .18.8.4

מהווה   כאמור  המסמכים  כל  במכרז הגשת  לזכייה  בכתב  תנאי  הסכמה  ניתנה  אם  אלא   ,

מאת   שיקול  המזמין ומראש  לפי  כלשהו  דעתו  ,  מסמך  של  הגשה  מועד  לדחיית  המוחלט, 

 ובכפוף לתנאי ההסכמה.  

ב  .18.9 מותנה  העבודות  ביצוע  כי  בזאת  ו מובהר  וכי  אישור  שונים,  ממקורות  תקציבים  קבלת 

ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, יהא המזמין רשאי לבטל את   במידה 

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

למכרז  בגין הכנת הצעתו  פיצוי  לכל  זכאי  יהא  לא  והמציע  שינוי  במכרז,  זכייתו,  ביטול   ,

העבודות  רשאי    היקף  יהא  כן  ההתקשרות  וכיוצ"ב.  את  לממש  שלא  הזוכה  המזמין  מול 

היקף   את  לצמצם  ו/או  להפסיק  שהוא - על   השירותים ו/או  שלב  בכל  זה,  מכרז  מבלי  פי   ,

   , כמפורט בהסכם. שהדבר יהווה הפרה של ההסכם ומבלי שהדבר יקנה לזוכה פיצוי כלשהו 
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 התמורה 

בהצעתו הכספית   .19 הזוכה  שנקב  פי המחיר  על  התמורה,  ג' ) תשלום  אזור,    ( מסמך  לאחר  לכל  יחל 

יהא מותנה בהשגת התוצאה של עמידה במפלס המטרה בכל אזור ושמירה  הוא  תקופת הביניים ו 

 עליו ברציפות ובקביעות.  

עליו ברציפות ובקביעות בהתאם להוראות   ומודגש כי עד להשגת מפלס המטרה ושמירה  מובהר 

שהיא, וזאת מבלי שיהא בכך כדי לגרוע  הסכם ההתקשרות, לא תשולם לזוכה במכרז כל תמורה  

העבודות  כל  לביצוע  במכרז  הזוכה  של  ומחויבותו  לבצע    והמטלות   מאחריותו  מחויב  הוא  אותן 

 בהתאם להוראות ההסכם והמפרט הטכני. 

בהגשת הצעתם, מוותרים המציעים מראש על כל טענה ו/או דרישה לקבלת תמורה, לרבות תשלום  

לרבות פיצוי בעד הפסד רווח ו/או פיצוי בגין הסתמכות ו/או תשלום  ו/או פיצוי מכל סוג שהוא, ו 

בגין שכר ראוי ו/או העסקת כח אדם ו/או בגין התקנת תוספות ו/או שדרוג של ציוד ו/או השקעת  

אי השגת מפלס   של  מקרה  בכל  וזאת  וכיוצ"ב,  צדדים שלישיים  כלפי  התחייבויות  ו/או  חומרים 

 לעיל.   רט כמפו המטרה באזור אחד או יותר,  

הביניים מנגנון   .20 בתקופת  בסעיף   -   תמרוץ  מהאמור  לגרוע  אפשרות    19  מבלי  לזוכה  תינתן  לעיל, 

 : להלן לקבלת תשלום חלקי במהלך תקופת הביניים, בהתאם למנגנון התמרוץ המתואר  

א'   .20.1 התהום    - אפשרות  מי  של  )השפלה(  הנמכה  תתבצע  הביניים  תקופת  שבתוך  במקרה 

מסוים  הבסיס    , באזור  מ ממפלס  ביותר  המטרה,  מפלס  עבר  כל  ב בממוצע  ס"מ    10  - אל 

ימים, ישלם המזמין עבור אותה    30תקופה רציפה של    באותו אזור, למשך     הפיזומטרים 

מסמך  ) תקופה תשלום חלקי אשר יחושב מתוך המחיר אותו נקב הזוכה בהצעתו הכספית  

המפלסים    ( ג'  כל  של  המשוקלל  הממוצע  שבין  ליחס  התואם  בשיעור  אזור,  אותו  עבור 

בניכוי   אזור,  באותו  הנ"ל  בתקופה  שהושגו  הפיזומטרים  בכל  לבין    10המשופרים  ס"מ, 

 ההפרש בין מפלס הבסיס למפלס המטרה.  

ספק  הסר  ומפלס   , כי   יובהר   למען  התהום   ככל  ממפלס    מי  גבוה  בפיזומטר  הבסיס  יהיה 

, לא ייערך כל  הימים   30במהלך התקופה של    ביום אחד אפילו    , באותו האזור   או יותר   אחד 

בגין אותה תקופה, בלי קשר ליתר המפלסים    חלקי   לתשלום חישוב ולא יהא הזוכה זכאי  

יהא  ם  לה הסעדים  מבלי לגרוע מיתר  זאת  ו   , ם במהלך תקופה זו ו/או לממוצע שלה ששופרו  

 . , כמפורט בהסכם ממפלס הבסיס   בגין החריגות   מזמין זכאי ה 

 בלבד(: לדוגמא )הנתונים לצורכי המחשה  

  100מטרים; הצעת מחיר לאזור =    13מטרים; מפלס מטרה =    14; מפלס בסיס =  Xאזור  

 ₪ לחודש. 

הבסיס    30במשך   מפלסי  היו  רצופים,  הפיזומטרים ימים  ממפלס  Xבאזור    בכל  נמוכים   ,

  13.95היה ממוצע המפלס בפיזומטרים באותו אזור    10עד    1הבסיס בכל יום. לדוג': ימים  

עד    21מ'; ימים    13.89היה ממוצע המפלס בפיזומטרים באותו אזור    20ד  ע   11מ'; ימים  

אזור    25 באותו  בפיזומטרים  המפלס  ממוצע  ימים    13.50היה  ממוצע    30עד    26מ';  היה 

 מ'.    13.40המפלס בפיזומטרים באותו אזור  

 ייערך ממוצע משוקלל של כלל הממוצעים, באופן הבא: 
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  13.76ימים שהיו באותו החודש =    30( חלקי  5* 13.40+    5* 13.50+    10* 13.89+    10* 13.95) 

ינוכו ה משוקלל   מ' בממוצע  ס"מ הראשונים ולכן הממוצע    10  - . משיעור ירידת מפלס זה 

הינו   המהווים    13.86הסופי  במפלס   14מ',  ממוצעת  ירידה  מפלס    ס"מ  לעבר  הבסיס 

וכה זכאי לתשלום  ס"מ, יהא הז   10  - . מכיוון שהירידה הממוצעת הרציפה גדולה מ המטרה 

)לפני   כי הזכאות תחושב רק ככל והמפלס הממוצע המשוקלל  יובהר,  לעיל.  יחסי כאמור 

הינו   הינה    10הניכוי(  התוצאה  כן,  לא  שאם  ומעלה,  כולל(  )לא  ולא    0ס"מ  שלילית  ו/או 

 תהא כל זכאות לתשלום יחסי או אחר. 

הינו   המטרה,  למפלס  הבסיס  מפלס  בין  המפלס,  הממוצעת  ס"מ,    100הפרש  הירידה 

ועל כן יהא זכאי לתשלום חודשי    14%ס"מ, שהינם    14הינה  הסופית  הרציפה המשוקללת  

 ₪.   14=    ₪14% *    100מההצעה לאותו האזור =    14%בגין אותו החודש בשיעור  

ב'   .20.2 הביניים    - אפשרות  תקופת  שבתוך  והוא  במקרה  מסוים  באזור  המטרה  מפלס  יושג 

ימים, ישלם המזמין    30פיזומטר באותו אזור, למשך תקופה רציפה של    בכל יום    בכל יישמר  

עבור    ( מסמך ג' ) את המחיר החודשי אותו נקב הזוכה בהצעתו הכספית    אותה תקופה עבור  

 אותו אזור. 

  או יותר  בפיזומטר אחד  המטרה יהיה גבוה ממפלס  מפלס ה ככל ו   , כי   יובהר  למען הסר ספק 

האזור  אחד אפילו  ,  באותו  של    ביום  התקופה  הזוכה  הימים   30במהלך  זכאי  יהיה  לא  , 

החודשי    לתשלום  תקופה,  המחיר  אותה  הזוכה  בגין  של  מהאפשרות  לגרוע  מבלי  וזאת 

  20.1  לקבלת תשלום חלקי, ככל שעמד בתנאים המפורטים באפשרות א', כמפורט בסעיף 

 לעיל. 

להלן מספר הבהרות ביחס למנגנון התמרוץ המתואר לעיל )הן ביחס לאפשרות א' והן ביחס   .20.3

 לאפשרות ב'(: 

יותר מ  .20.3.1 ולא  יחול רק בתקופת הביניים  חודשים מיום קבלת    12  - מנגנון התמרוץ 

התחלת העבודה, אשר בסיומם יידרש הזוכה לעמוד במפלס המטרה ברציפות  צו  

בסעיף  כאמור  הביניים  תקופת  בתום  המטרה  במפלס  עמידה  אי    14  ובקביעות. 

את   תזכה  אשר  יסודית,  הפרה  תהווה  המפורטים  לעיל  הסעדים  בכל  המזמין 

 בהסכם ההתקשרות.  

כמו כן, מובהר כי מנגנון התמרוץ כאמור יחול רק באופן רטרואקטיבי ביחס לכל   .20.3.2

ימים רצופים בהם שופר מפלס הבסיס אל עבר מפלס    30תקופה בפני עצמה של  

כתלות   לעיל  המתואר  למנגנון  בהתאם  וזאת  המטרה,  מפלס  הושג  או  המטרה 

השיפו  החודשי  בנתוני  המחיר  בתשלום  או  החלקי  בתשלום  שיהא  ומבלי  ר, 

)במקרה של השגת מפלס המטרה( ביחס לתקופה מסוימת כדי לחייב את המזמין  

כל   לא תישמע  הביניים.  במהלך תקופת  אזור  עבור אותו  בתשלום עתידי כלשהו 

למנגנון   בהתאם  תשלום  קבלת  בשל  עתידי  תשלום  לקבלת  דרישה  ו/או  טענה 

 בות טענת הסתמכות. התמרוץ, לר 

 חדר מידע 

לרשות   .21 המזמין  יפתח  ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד  ועד  זה  מכרזי  הליך  פרסום  ממועד  החל 

מידע המציעים   זה,    חדר  למכרז  ייעודי  אצל  מקוון  הקיים  הרלבנטי  ההנדסי  המידע  את  שיכלול 
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בקשר למערכות הקיימות. על בסיס מידע זה, ועל בסיס הבדיקות שיבצעו המציעים באופן    ן המזמי 

 . כאמור לעיל   ם הכספית עצמאי, יידרשו המציעים להגיש את הצעת 

המידע  לחדר  כניסה    הגישה  באמצעות  משתמש: ,  / https://ramdor.netלאתר  תהיה    שם 

tenders@haganot.co.il  ,  :סיסמאTender01 . 

המידע,  .22 חדר  של  לפעילותו  רשאי   במקביל  לקיים המזמי   יהא  וישיבות    ן  בשטח  סיורים  או  סיור 

את    לגבש מקצועיות עם כל המתמודדים בכדי לתת להם את מירב המידע האפשרי על מנת שיוכלו  

והמדויק   הנכון  המזמי   ביותר הפתרון  צרכי  את  ו ן שיהלום  הבהרה,  י ,  שאלות  להגיש  להם  אפשר 

 ן. בסבב אחד או במספר סבבים, בהתאם להחלטת המזמי 

עד   .23 כן,  ל   30כמו  לעיל, ימסור המזמין    3פני המועד האחרון להגשת הצעות, כאמור בסעיף  ימים 

 .  בכל אחד מהאזורים   מפלס הבסיס למשתתפי המכרז את הנתונים של  

עריכת   .24 ו/או  המידע  בפרסום  אין  כי  מפלס  יובהר,  נתוני  מסירת  ו/או  הישיבות  ו/או  הסיורים 

הבסיס, כדי להטיל אחריות מכל סוג ומין שהיא על המזמין, ואלו ניתנים ככלי עזר בלבד. בהגשת  

בדווקנות   הנדרשים,  המקצועיים  הכלים  בכל  בעצמו,  ובדק  בחן  כי  המציע  מצהיר  הצעתו 

ואין לו שום טענה בדבר מידע שנמסר  וביסודיות, את כלל הנתונים הנדרשים לצורך הגשת הצעתו,  

 לו. 

וה בהכרח מידע  ביחס למערכות הקיימות אינו מהו   ן כי המידע שיסופק על ידי המזמי   עוד יובהר,  .25

והמזמין  וכולל,  הצעות    ו אינ   שלם  הגשת  לצורך  הנדרש  המידע  כלל  את  ממצה  הוא  כי  מתחייב 

ההסכם.   ביצוע  לצורך  ו/או  לבחון באחריות  במכרז  מציע  מומחים  באופ   כל  ובאמצעות  עצמאי  ן 

, כמו גם כל מידע אחר המובא בהזמנה  של הפרויקט והטכניים  הנתונים התכנוניים  כל  את  מטעמו  

משפטי, קנייני, הנדסי, כלכלי, מצב המערכות הקיימות וכיוצ"ב וכל  סטטוטורי,  זו לרבות מידע  

ביצוע   ולצורך  במכרז  הצעתו  הגשת  לצורך  הנדרש  נוסף  הגשת  בט ,  השירותים נתון    הצעתו רם 

 ו. תחייבנה אות   ן בכל מקרה, רק הוראות ההסכם אשר ייחתם על ידי המזמי   . במכרז 

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

 ו. בקשר לאמור ובקשר למידע המסופק ו/או שיסופק על יד   ן המזמי 

 הבהרות ושינויים 

דוא"ל:  אמצעות  ב   מר אבישי משיח ,  מזכירת ועדת המכרזים מ"מ  ל שאלות הבהרה תוגשנה בכתב   .26

tenders@haganot.co.il ל עד  בסעיף  ,  הנקוב  באמצעות    לעיל   3מועד  קבלה  לוודא  המציע  )על 

חוזר(  ולא  המזמין ו/או מנציג    מהמזמין . כל תשובה  דוא"ל  לעת, תהא בכתב  כפי שיתמנה מעת   ,

משתתפי   לכל  יופצו  ההבהרה  לשאלות  התשובות  אחרת.  בדרך  שתינתן  תשובה  לכל  תוקף  יהא 

ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי    המזמין ו/או באתר האינטרנט של    ששילמו דמי השתתפות   המכרז 

 המכרז. 

, בהתאם לפורמט שלהלן בלבד. שאלות אשר יוגשו שלא כאמור  Wordשאלות הבהרה יוגשו בקובץ  .27

 : ן לעיל, לא ייבחנו ולא יקבלו מענה, והכל לשיקול דעת המזמי 

במסמכי   מס"ד  )כשמו  המסמך  שם 

 ההזמנה ו/או ההסכם(  

 השאלה  מספר הסעיף 

https://ramdor.net/
https://ramdor.net/
https://ramdor.net/
mailto:tenders@haganot.co.il
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בעל  .28 שניתנו  תשובה  או  פרשנות  הסבר,  תשובות  - כל  רק  שהוא.  תוקף  כל  להם  יהיה  ולא  אין  פה, 

 . המזמין בכתב תחייבנה את  

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות   .29

כל   או  שונות מהוראותיהם,  הוראות  או  בין מסמכי המכרז השונים  התאמות  אי  התאמה  או  אי 

מציע    לעיל.   3בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף    ן ועדת המכרזים ולפרט ו אחרת, עליו לפנות ל 

וע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר  שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנ 

, ומובהר כי במקרה כזה יהא המזמין רשאי לקבוע  אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור 

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

 . יעת המזמין המוחלט, והמציע או הזוכה במכרז לא יהא רשאי להעלות כל טענה בענין קב 

רשאי בכל עת, קודם למועד להגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי    המזמין  .30

ביוזמת  בלתי    ו המכרז,  חלק  יהיו  כאמור  והתיקונים  השינויים  המציעים.  לשאלות  בתשובה  או 

  יובאו בכתב לידיעתם יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין ו/או  נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ו 

 דואר אלקטרוני לפי הפרטים שנמסרו מראש. אמצעות  ב ,  של משתתפי המכרז 

הנתונים   .31 וכל  כל מסמכי המכרז  ובדק את  ראה  הוא  כי  המציע  מצהיר  במכרז,  עם הגשת הצעתו 

מנוע   יהיה  במכרז,  הצעה  שהגיש  מציע  זה.  בסיס  על  הצעתו  והגיש  שהוא,  סוג  מכל  הרלבנטיים 

 כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו. מלטעון כי לא היה מודע לפרט  

 מסמכי ההצעה 

את המסמכים והאישורים המפורטים    להצעתו לצרף  מציע  לשם הוכחת עמידה בתנאי המכרז על ה  .32

 להלן: 

 ; מסמך ב' טופס הגשת הצעה בנוסח   .32.1

  ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע - על ם  וחתו   לא א מ ו כשה   טופס הצעה כספית  .32.2

 להלן;   46, כמפורט בסעיף  ' מסמך ג   – 

 ; ' ד מסמך  בנוסח  ,  אישור עו"ד בדבר חתימה על מסמכי המכרז  .32.3

)למעט   .32.4 המכרז  מסמכי  הטכני כל  ) המפרט  ההסכם  לרבות  כשהם  ' ה מסמך  (  חתומים  (, 

הודעות    בצרוף   , ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע - במקומות המיועדים לכך על 

 להלן;   46, כמפורט בסעיף  למציעים )ככל שנשלחו( והבהרות  

 חתימה על מסמכי המכרז יובהר כדלקמן: לעניין  

 א. אין חובה לחתום על כל עמוד במסמכי המכרז.  

ב. אין צורך למלא את הפרטים החסרים בהסכם ובנספחיו, ואולם חובה לחתום בעמוד  

 האחרון של ההסכם, במקום המיועד לחתימת הקבלן. 

 ג. אין צורך לחתום על נספחי ההסכם. 

 . דמי ההשתתפות במכרז   אסמכתא לתשלום  .32.5
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סף בפנייה זו. לא צירף מציע  - למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת המסמכים אינה מוגדרת כתנאי  .33

אי  או  - להצעתו  הפרטים  כל  בהם  שמולאו  מבלי  שהגישם  או  לעיל,  המפורטים  מהמסמכים  אלו 

ועדת  המזמין )להלן: " (, תהא ועדת המכרזים של  בכתב הכמויות שנפל פגם באופן מילויים )לרבות  

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

חשבונאיות  ו/או  טכניות  טעויות  בהם  לתקן  או  החסרים  המסמכים  השלמת  את  לבקש  ו/או    או 

 . להתעלם מפגמים שאינם מהותיים 

האמור,   .34 מן  לגרוע  ימצא  מבלי  בו  אי  חוסר  בכל מקרה  טעות  בהירות  ו/או  ו/או  אי התאמה  ו/או 

לשיקול  ועדת המכרזים, בהתאם  הצעת המחיר, רשאית  במסגרת  הקבלן  דעתה  - בנתונים שמילא 

יובהר   ו/או תיקונו מן המציע.  ו/או הבהרתו  לבקש את השלמת הנתון החסר  והמוחלט,  הבלעדי 

ו/או הבהרות  נוספים  פרטים  לגרוע מסמכותה של הוועדה לדרוש  כי מבלי  הוועדה    עוד,  כאמור, 

נתון שגוי.   לעדכן בעצמה  ו/או תביעה הנובעת  תהיה רשאית  כל טענה  לא תהא  מהחלטת  למציע 

 מתן אפשרות תיקון סעיפים בכתב הכמויות. - ועדת המכרזים בדבר מתן אפשרות תיקון ו/או אי 

. מובהר כי  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז   90הצעת המציע תהא בתוקף לתקופה של   .35

הצעתו    המזמין  תוקף  הארכת  את  מהמציע  לדרוש  נוספים   90  - ב רשאי  מתחייב  ו ,  ימים  המציע 

עצמה עילה לפסילת הצעת המציע  ל תהווה כש כנדרש  לפעול מיד בהתאם. אי הארכת תוקף ההצעה 

 . ולחילוט ערבות המכרז 

והאישורים   .36 המסמכים  כל  כאשר  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  למכרז  הצעה  כל 

, למעט ביחס לצוות המקצועי, אשר האישורים לגביהם  רשים במכרז, יהיו על שם המציע בלבד הנד 

נדרשים להגיש בשנית את האישורים והמסמכים    אינם המציעים    . הרלוונטי ע"ש איש הצוות    הינם 

 . ביחס לצוות המקצועי, ככל שאלו הוגשו בשלב המיון המוקדם 

בגוף  לגבי   .37 בין  המכרז,  למסמכי  ביחס  המציע  ידי  על  שייעשו  הסתייגות  או  תוספת  שינוי,  כל 

אחרת,   בדרך  ובין  לוואי  במסמך  בין  המזמין,  המסמכים,  דעת יהא  לשיקול    , המוחלט   ו בהתאם 

רשאי לפסול  או יהא  / שאי, אך לא חייב, להתעלם מכל שינוי כאמור ולראותו כאילו לא נעשה ו ר 

 . ההצעה את  

 אופן מילוי ההצעה הכספית 

גבי  .38 ג   –   טופס ההצעה הכספית   ההצעה הכספית של המציעים תוגש על  רישום  באמצעות    , ' מסמך 

 . כל אזור בנפרד עבור  חודשי קבוע ואחיד  מחיר    של 

 . במספרים שלמים )ללא ציון ספרות לאחר נקודה עשרונית(   אזור לכל    מחיר יש להציע   .39

כל  למלא מחיר    חובה  .40 )לרבות    . בנפרד   אזור עבור  לא מילא המציע אחד מרכיבי ההצעה הכספית 

", זאת  0מקרה בו לא מילא כנדרש(, יהיה המזמין רשאי לראות את הרכיב החסר כאילו מולא בו " 

 . לפעול על פי כל דין, לרבות פסילת ההצעה מבלי לגרוע מזכותו  

במקרה של אי התאמה בין הסכום הנקוב בספרות לבין תיאור הסכום במילים ביחס למחיר מסוים   .41

 . , יגבר הסכום המתואר במילים אזור עבור אותו  

לרבות  משך כל תקופת ההתקשרות,  ל תעמוד בתוקפה  עבור כל אחד מהאזורים  ההצעה הכספית   .42

וזאת   ללא שינוי ו/או עדכון מכל  תקופות ההארכה, ככל שתהיינה בהתאם להסכם ההתקשרות, 
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ו/או סוג שהוא  הצמדה  לזוכה הפרשי  שישולמו  ומבלי  ו/או   ,  מכל    מדדים  תוספות,  ו/או  פיצויים 

 סיבה שהיא. 

  לבצע ע, ישירות ועקיפות, בכדי  ההצעה הכספית תכלול את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות המצי  .43

, לרבות כל מס או היטל  ונספחיו   הנדרשות כמפורט במסמכי המכרז והמטלות  העבודות  את מלוא  

או תוספת אחרת וכל תשלום לצד שלישי, למעט מע"מ, ובהגשת ההצעה הכספית המציע מצהיר  

כאמור  לכל תמורה שהיא במקרה של אי השגת מפלס המטרה  ומסכים כי ידוע לו שלא יהיה זכאי  

מלבד הסכום  לאחר השגת מפלס המטרה  לקבל כל תמורה אחרת  , וכי לא יהא זכאי לעיל  19בסעיף 

   . הסכם הנקוב בהצעה הכספית, בכפוף לאמור ב 

את   .44 הכספית  במסגרת ההצעה  בחשבון  להביא  המציעים  הסיכונים הכרוכים  על  וכל  העלויות  כל 

הנדרשת לאורך כל תקופת   תכנון,  ההתקשרות בהשגת התוצאה  עלויות  התקנה,  רכישה,  , לרבות 

וכיוצ"ב  בלאי  ציוד,  כח אדם,  בלבד , אשר  התאמה, שדרוג,  במכרז  הזוכה  על  על  .  יחולו  כן,  כמו 

כל    המציעים  עבור  בפועל  התמורה  תשלום  כי  בחשבון  מפלס    אזור להביא  בהשגת  מותנה  יהא 

 .  לעיל   19כאמור בסעיף  ,  אזור המטרה בכל  

לעיל כדי לגרוע מזכאותו של הזוכה לקבלת תשלום בתקופת הביניים    44- 43אין באמור בסעיפים   .45

 , ובכפוף לעמידה בכל תנאיו. לעיל   20בהתאם למנגנון התמרוץ המתואר בסעיף  

 הגשת ההצעה 

להגיש   .46 יש  ההצעות  במשרדי    ידנית - אישית   במסירה את  המכרזים  ברחוב  המזמין לתיבת  כנפי  , 

 . ל לעי   3עד המועד הנקוב בסעיף  ירושלים,  ,  1כניסה א', קומה  ,  7נשרים  

" ולתוכה  שלב הגשת ההצעות   –   1/21מס'    מכרז "   – יצוין  שעליה    תוגש בתוך מעטפה סגורה   ההצעה 

, בצירוף יתר מסמכי המכרז בצירוף  ( מסמך ג' ההצעה הכספית ) לרבות  ,  המכרז מסמכי    כל יוכנסו  

שנשלחו והבהרות  הודעות   )ככל  המזמין   למציעים  ידי  במקומות  ,  ( על  המציע  ידי  על  חתומים 

 .  וכרוכים   בשני עותקים מודפסים כולם יחד,  המיועדים לכך,  

47.  " )להלן:  יהא רשאי לחזור בו מהצעתו עד למועד  ההצעה המקורית מציע שהגיש הצעה במועד   )"

להגש  ב האחרון  הצעות  באמצעות  ת  וזאת  הצעתו    הגשה מכרז,  ביטול  בדבר  בכתב  הודעה  של 

הצעה מתוקנת המבטלת את הצעתו הקודמת במכרז לתיבת  באמצעות הגשת  שהוגשה למכרז ו/או  

 . הצעתו המקורית תהא בטלה במקרה כזה  המכרזים, ו 

המכרזים במועד  מובהר כי בכל מקרה שבו לא תימצא הודעת ביטול ו/או הצעה מתוקנת בתיבת  

האחרון להגשת ההצעות, ההצעה המקורית תחייב את המציע לכל דבר ועניין, מבלי שהמציע יוכל  

 . לחזור בו 

שאינה   .48 אחרת,  דרך  בכל  הגשתה  או  בדואר  המעטפה  המכרזים,  ל המעטפה  הכנסת  משלוח  תיבת 

ת המכרזים  מצא, מכל סיבה שהיא, בתיב י עונים על דרישות המכרז. מציע אשר מעטפתו לא ת   ם אינ 

 בעת פתיחתה לא תימנה בין ההצעות המשתתפות במכרז. 

הצעות   המזמין  .49 להגשת  המועד  את  להאריך  זו,   רשאי  בהזמנה  הנקובים  המועדים  בהודעה    ויתר 

 . ו/או באמצעות פרסום הודעה באתר האינטרנט   בכתב למציעים 
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א בהתאם לתנאי  היה רשאי לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש של י   המזמין  .50

 ו. מכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול דעת 

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת   .51

 הסכם. ה לכל תנאי  

 בחירת ההצעה הזוכה  

הכולל לכל  המחיר החודשי  סיכום  שהגיש, על פי  ההצעה הכספית    יסוד   על   בחר י י   במכרז   הזוכה  .52

הנמוכה ביותר תוכרז  הכוללת    הכספית   ההצעה   . )ההצעה הכספית(   עבור ביצוע העבודות האזורים  

 כזוכה בכפוף ליתר הוראות הזמנה זו. 

ו/או השלמתה ו/או   של הצעתו של מי מהמציעים   סמכות לבקש את תיקונה   תהא   ועדת המכרזים ו ל  .53

ל   ו/או לתקן בה טעויות חשבונאיות/חישוביות ו/או לנקוט כל פעולה   הבהרתה  סמכויות  בהתאם 

 . הוועדה על פי הזמנה זו, והוראות כל דין 

,  מפורשות   בזאת   מובהר .  הנמקה   חובת   ללא ,  בתנאים   הזכייה   את   להתנות   רשאית   המכרזים   ועדת  .54

  או / ו   לעיל   האמור   כל   עם   בקשר ,  מזמין מה   –   אחרת   או / ו   כספית   –   דרישה   כל   למציע   תהא   לא   כי 

 . המכרז   ביטול   או   ההצעה   קיבול   אי   עקב 

  למהות   ביחס   מחירה   מבחינת   סבירה   בלתי   שהיא   בהצעה   כלל   להתחשב   לא   רשאית   המכרזים   ועדת  .55

 . השירותים 

לעיל,   .56 לגרוע מהאמור  הליך  מבלי  לנהל  המכרזים רשאית  ועדת  תהא  כי במקרים הבאים  מובהר 

)הליך   נוסף  לתקנה  Best & Finalתחרותי  בנוסף  17( בהתאם  )וזאת  חובת המכרזים  לתקנות  ה 

להלן(, בהתקיים אחד    71( לתקנות הנ"ל, כמפורט בסעיף  1)א 21לזכותה לנהוג כן בהתאם לתקנה  

 מהתנאים הבאים:  

 מספר הצעות נקבו במחיר הנמוך ביותר.  במצב בו   .56.1

ההצעה  מ בלא יותר מחמישה אחוזים  גבוהה    שהצעת המחיר שלה/ן במצב בו יש הצעה/ות   .56.2

 . שיפור בין כל אותן הצעות ביותר, אזי יתקיים הליך  הנמוכה  

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

  משלבי   שלב   בכל ,  מציע   של   הצעתו   לפסול   הסמכות   המכרזים   לוועדת   כי   ספק   הסר   למען   מובהר  .57

  המלצות   לרבות )   לידה   הגיע   או / ו   בידה   שיש   מידע   או / ו   מסמכים   פי   על   לנכון   מצאה   אם   זאת ,  המכרז 

השירותים    את   מזמין ל   להעניק   ביכולתו   שאין (  המציע   של   אחרים   מלקוחות   שהגיע   ומידע 

   . ה המלא   ו רצונ   לשביעות   המבוקשים 

  לפסלה  או   מציע  בהצעת   לדון   שלא   רשאית  המכרזים  ועדת  תהא ,  לעיל  האמור  כלליות מ   לפגוע   מבלי  .58

  או ,  מכרז   בהליכי   המקובלת   בדרך   שלא   או / ו   לב   תום   בחוסר   שפעל   לחשוש   סביר   יסוד   לה   יש   אם 

  תכסיסים   ידי   על   או   במתכוון   שנעשו   שגיאות   ידי   על   עדה ו הו   את   שולל   להוליך   הייתה   שכוונתו 

  נכונות   בלתי   הנחות   על   או   המכרז   נושא   של   מוטעית   הבנה   על   מבוססת   שהצעתו   או ,  הוגנים   בלתי 

 . סבירים   אינם   בהצעה   שצוינו   המחירים   אם   או 

,  הצעתם   בפרטי   המציעים   עם   לדון ,  דעתה   שיקול   פי   על ,  רשאית (  מטעמה   מי   או )   המכרזים   ועדת  .59

,  יעים מהמצ  ולבקש   המלא  רצונה  לשביעות  נוספות   הבהרות   או / ו  נוספים  פרטים  מהמציעים   לדרוש 
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  לרבות )   מציעים   במספר   מדובר   אם  ובין  בודד   במציע   מדובר   אם  בין ,  מתאימות  נמצאו  שהצעותיהם 

שהגישו,    הכספיות   ההצעות , לרבות את  הצעותיהם   את   לשפר   או   לתקן (,  בלבד   מהמציעים   חלק   עם 

 .  לעיל   56  בסעיף   למפורט   בהתאם ,  זוכה   בחירת   לפני ,  שלבים   במספר   ובין   אחד   בשלב   בין   וזאת 

  את   לשפר   או   לתקן   במטרה   בדברים   עמו   לבוא   רשאית   המכרזים   ועדת ,  הזוכה   קביעת   לאחר   גם  .60

 . ההצעה הכספית , לרבות את  הצעתו 

  הליך   לערוך   המכרזים   ועדת   את   לחייב   כדי   המכרזים   ועדת   של   זו   בסמכות   אין ,  ספק   הסר   למען  .61

  מהאמור   שהיא   דרך   בכל   להסתייג   למציע   לאפשר   כדי ,  כאמור   מ " מו   לנהל   או / ו   נוסף   תחרותי 

 . בהצעתו   שכתב   ממה   בו   לחזור   למציע   לאפשר   כדי   או   המכרז   במסמכי 

שום הודעה אחרת, בין    . ועדת המכרזים   ת הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי מזכיר  .62

 . המזמין פה, לא תיצור כל טענת השתק או מניעות כלפי  - בכתב ובין בעל 

בסעיף  האישורים כאמור  אשר המציע ישלים את  עד   המזמין לא תחייב את   ז הודעת הזכייה במכר  .63

 . על ההסכם בנוסף עד לחתימת המזמין  ו   לעיל   18.8

מהזוכה   .64 וייבצר  במקרה  כעתודה  ישמש  אשר  במכרז,  שני  כשיר  לבחור  רשאית  המכרזים  ועדת 

במציע    , וזאת מכל סיבה שהיא בין שמקורה השירותים ו/או להתחיל בביצועם ביצוע  להשלים את  

במזמי  שמקורה  מסמכי  ן ובין  פי  על  התחייבויותיו  יתר  כל  לרבות  במכרז,  השני  הכשיר  הצעת   .

למשך   בתוקפה  תעמוד  בדבר    180המכרז,  ההודעה  לו  נמסרה  בו  מהמועד  שיימנו  נוספים,  ימים 

המזמי  הודיע  שני.  ככשיר  כל    ן בחירתו  עליו  יחולו  עימו,  ההתקשרות  מימוש  על  השני  לכשיר 

מובהר כי ערבות המכרז לא תוכרז     הוראות הזמנה זו החלים על זוכה במכרז, ללא יוצא מן הכלל. 

   לכשיר השני במהלך כל התקופה הנ"ל. 

מהאמור  לגרוע  לסיום  לעיל   מבלי  ועד  השני  הכשיר  את  המחייבת  התקופה  בתום  חודשים    12, 

השני   הכשיר  של  זכייתו  על  להכריז  המזמין  רשאי  יהא  שני,  ככשיר  בחירתו  על  ההודעה  ממועד 

במכרז ולממש עימו את ההתקשרות, וזאת בכפוף להסכמתו לכך. במקרה כאמור, יחולו עליו כל  

 לא יוצא מן הכלל.  הוראות הזמנה זו החלים על זוכה במכרז, ל 

 . בכתב   מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה  .65

לבטל את הזכייה במכרז בהודעה    המזמין הא רשאי  י היה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו,   .66

ידי   על  למציע הודעה    המזמין בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע  וזאת לאחר שניתנה  בהודעה, 

ו  המציע לא עמד בהם בהתאם להודעה ובתוך הזמן שנקבע בה.  בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו, 

 על פי כל דין.   המזמין אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות  

בחוק ו/או בתנאי מכרז זה וכן למסור    ו לכל סעד המוקנה ל   המזמין בוטלה הזכייה במכרז, זכאי   .67

ביצוע   יד   השירותים את  על  יפצה המציע    לכשיר לרבות    ו נשוא המכרז למי שיקבע  ובנוסף  השני, 

 בגין כך.   ו על כל הפסד שיגרם ל   המזמין את  

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות,   .68

- מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם, בין בכתב ובין בעל 

 ובין לאחר שנחתם.   – לרבות במסגרת הליכי מכרז זה    – עימו    פה, בין לפני שנחתם ההסכם 
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בהודעה    המזמין  .69 המכרז  ביטול  על  להחליט  המוחלט,  דעתו  שיקול  פי  ועל  שלב  בכל  רשאי,  יהא 

המזמין  הא חייב  י לא  לעיל. בוטל המכרז,    18.9שתימסר למציעים, לרבות בנסיבות כמפורט בסעיף  

 . לפצות את המציעים במכרז ו/או את משתתפי המכרז בכל צורה שהיא 

 אומדן 

מרכיבי   .70 ואחד  אחד  לכל  )ביחס  ההתקשרות  לשווי  אומדן  לערוך  זכותו  על  שומר  המזמין 

לגרוע מכל זכות העומדת למזמין  "(, וכי מבלי  האומדן ההתקשרות ו/או ביחס לחלק מהם( )להלן: " 

על - על  ו/או  זו  הזמנה  רשאי לבחון את הצעותיהם הכספיות של  - פי מסמכי  יהיה המזמין  דין,  פי 

המציעים ביחס לאומדן, ואף בנסיבות בהן יתגלה פער משמעותי בין ההצעה בעלת הניקוד הגבוה  

הכול  להלן,  המפורטות  מהפעולות  אחת  בכל  לנקוט  האומדן,  לבין  שיקול - על   ביותר  דעתו  - פי 

 : המוחלט 

 בצע בדיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמור, לרבות עריכת שימוע, ככל שנדרש; ל  .70.1

 לפסול את ההצעה;  .70.2

 לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, חרף קיומו של פער משמעותי;  .70.3

 לבטל את המכרז, ובמקרה כאמור לא יהא זכאי הזוכה במכרז לפיצוי;  .70.4

 להפחית את הפער בין ההצעה הזוכה לבין האומדן; ומתן במטרה  - לנהל משא  .70.5

 . ו/או משופרות   להורות על הגשת הצעות כספיות חלופיות  .70.6

ו/או בזכויות המזמין על  .71 לגרוע  - למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה  כדי  פיו 

כדי   אלו  בהוראות  אין  וכן  זו,  הזמנה  הוראות  ליתר  בהתאם  המזמין  בזכויות  לפגוע  לגרוע  ו/או 

לתקנות   בהתאם  המזמין  ו 1)א 21מזכויות  התשנ"ג 23- (  המכרזים,  חובת  לתקנות  ,  1993- )א( 

 פיהן. - ומזכויות המזמין על 

פי סעיף  - המשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות המזמין על  .72

 של המזמין כאמור. זה, והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפעלת סמכויותיו  

 החלטות בית משפט 

זכאי   .73 יהא  הזוכה  המציע  שהיא,  סיבה  מכל  מוסמך  משפט  בית  ידי  על  במכרז  הזכייה  בוטלה 

שביצע בפועל עד למועד ביטול ההתקשרות על ידי בית המשפט, ובכל    השירותים לתמורה רק בגין  

טענת   לרבות  כאמור,  הביטול  בגין  המזמין  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  לו  תעמוד  לא  מקרה 

 . שטרם בוצעו בפועל   שירותים עתידיים הסתמכות ו/או הוצאת הוצאות בגין  

בוטלה הזכייה במכרז על ידי בית משפט מוסמך מכל סיבה שהיא, המציע הזוכה יפסיק את ביצוע   .74

בה   השירותים  שהחל  למזמי ם )ככל  יחזיר  ו/או  ויעביר  בצירוף    ן (  ברשותו,  המצוי  המידע  כל  את 

דו"ח עדכני באשר לפעולות שכבר בוצעו על ידו, וזאת מבלי לגרוע מקיום הוראות ההסכם הנוגעות  

 ההתקשרות.   לסיום 

 הוצאות המכרז 

כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על   .75

   . מכל סיבה שהיא   , , לרבות במקרה בו יבוטל המכרז המציע 
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 גילוי מידע במכרז 

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים   .76

ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי ענין בו, וכן כל  

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

מלמסור   .77 נמנע  אשר  נכון  ו לו מציע  לא  מידע  מסר  או  הדרוש  המידע  את  המכרזים  רשאית    – עדת 

העומדת   זכות אחרת  לגרוע מכל  וזאת מבלי  לפוסלה  או  בהצעתו  עוד  לדון  המכרזים שלא  ועדת 

, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי  מזמין לועדת המכרזים ו/או ל 

 כל דין. 

התברר   .78 מכן  ולאחר  המציע,  מידע חלקי    למזמין זכה  ו/או מסר  נכון  מידע  נמנע מלמסור  הוא  כי 

רשאי   מטעה,  או  כל    המזמין בלבד  לקבל  זכאי  יהיה  שהמציע  מבלי  מעיקרה,  זכייתו  את  לשלול 

לו  העומדת  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  הוצאות  החזר  או  ו/או  ו פיצוי  המכרזים  עדת 

 מסמכי מכרז זה או לפי כל דין. , לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי  מזמין ל 

למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע גילוי כל המידע כאמור וכן כל מידע אחר   .79

שלדעתה יש ענין בגילויו, גם לגבי בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו, במישרין או בעקיפין,  

 טה במציע. לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אחד או יותר, אמצעי שלי 

המכרזים   .80 ממקורותיה   ם לעצמ   ים שומר   והמזמין ועדת  לוודא  הזכות  יבחרו,    ם את  בה  דרך  ובכל 

כאילו   בו  העניין  בעלי  ואת  המציע,  את  יראו  הצעתו  בהגשת  המציע.  שימסור  מידע  כל  אמיתות 

לגביהם מידע הקשור למכרז מכל גורם אחר, ככל    יקבלו   והמזמין הסכימו לכך שועדת המכרזים  

 ה זו נחוצה. שהסכמ 

לצרף   .81 רשאי  המציע המכילה  מעטפה  להצעתו,  מציע  יסמן  שבו  נוסף  ישחיר   עותק  גבי  ו/או  על   ,

את   ו/או  ה נתונים,  ה מידע,  ה הטקסט,  ההצעה  מקצועי  סוד  בגדר  הם  שלדעתו  וכיו"ב  מסמכים 

, בהתאם להוראות חוק חובת המכרזים, התקנות  בהליך   שאין לגלותם ליתר המשתתפים   , מסחרי 

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

 . "( המושחרת 

  שלב הגשות ההצעות   –    01/21מכרז יצוין " במעטפה נפרדת עליה  הצעה  ההצעה המושחרת תצורף ל 

 ". מסחרי / סימון מידע שהנו בגדר סוד מקצועי   – 

כי   ההכרעה  מובהר  המשתתפים,  סמכות  ליתר  וחשיפתו  המידע  סודיות  בעניין  נתונה  הסופית 

, תוך שאי  לוועדת המכרזים. יחד עם זאת, הוועדה מעוניינת לקבל את התייחסות המציע מראש 

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

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

בהצעה  מסוים  קטע  המושחר  המושחרת   השחרת  בקטע  עיון  על  המציע  לוויתור  ראיה  תהווה   ,

 . , לרבות בהצעה הזוכה בהצעות אחרות 

; בהגשת  מקצועי / לסוד מסחרי תיחשב  לא  ההצעה הכספית של הזוכה במכרז  מובהר למציעים כי  

ליתר המציעים,  את הצעתו הכספית  חשוף  י  ן מכרז, המזמי הצעתו מסכים המציע כי במידה ויזכה ב 

אין באמור כדי    ככל שתועבר בקשת עיון מצידם במסמכי המכרז, בכפוף ליתר הוראות הזמנה זו. 

 להלן.   84לגרוע מהוראות סעיף  
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שו יחד   במקרה  כי  במכרז,  מציע  כל  מסכים  זאת,  דעתה,  ו עם  שיקול  לפי  תסבור,  המכרזים  עדת 

ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע כאמור,  

להימנע מלגלות כל מידע כאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי  תהיה ועדת המכרזים רשאית  

 פניית המעוניין בגילוי. 

ו/או ההצעה הזוכה ו/או פרוטוקולים וכל    ן ו/או לצלם את מסמכי המכרז י מציע אשר יבקש לעי  .82

לכיסוי העלות    בתוספת מע"מ ש"ח    500לשלם מראש  יידרש    מסמך אחר בקשר עם הליכי המכרז, 

 הכרוכה בהפקת המסמכים המבוקשים.  

יחול,   .83 אם  יחול,  אשר  שינוי  כל  לגבי  דיחוי  וללא  בכתב  המכרזים  ועדת  את  לעדכן  חייב  המציע 

בשלב המיון  או למזמין, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו  עדת המכרזים  ו במידע שמסר לו 

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

 הסכם. ה על  

ו/או   .84 לגבי בעלי  ל ועדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות  ובין  אחריו, בין ככלל 

סודיות   הסדרי  מסוימים,  יותר,  ענין  או  אחד  מציע  מצד  כזו  בקשה  תבוא  אם  לרבות  מיוחדים, 

   לא תהיה חייבת לעשות כן. ואולם היא  לעניין ההצעה הכספית,  

 אחריות 

נושא בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או   ו אינ  המזמין  .85

 . ו/או בשל ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא   בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו 

כלשהן   .86 הוצאות  להחזר  או  כלשהו  לפיצוי  זכאי  המציע  יהיה  לא  מקרה  בכל  כי  במפורש,  מובהר 

זה  במכרז  השתתפותו  עם  ללא  ,  בקשר  ואף  שהיא  סיבה  מכל  המזמין,  יחליט  בו  במקרה  לרבות 

 . צורך לנמק, לבטל את המכרז 

 סודיות 

ידי   .87 על  לו  שיימסר  מידע  כל  סודיות  על  לשמור  המכרז  מסמכי  בקבלת  מתחייב    המזמין המציע 

 בקשר או לצורך ביצוע העבודה, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב בגילוי לפי חוק. 

התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד    לשם מילוי  .88

 או כל מי מטעמו. קבלני המשנה שלו, ככל שיהיו,    עובדיו 

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות המזמין בכל הנוגע לשמירת סודיות.  .89

ו והגשתה.  והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעת   המזמין כל מסמכי המכרז הינם רכוש   .90

אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש המציע  

הודעה   קיבל  או  אם    מהמזמין הצעה,  המכרז,  מסמכי  את  מיד  המציע  יחזיר  במכרז,  זכה  לא  כי 

 . המזמין נדרש לעשות כן על ידי  

 שמירה על הליך הוגן 

זה בפרט  .91 ולמשתתפים אחרים במכרז  לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל  ,  המציע אינו רשאי 

או תיאום הצעות, בכל צורה שהיא, וזאת    או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה או תכסיסנות 

 .  , לכל הפחות ועד להכרזה על הזוכה במכרז מסמכי הליך המיון המוקדם  החל ממועד פרסום  
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 הודעות ונציגות 

במכרז  .92 מציע  ל   כל  בולט:  ציין  רשאי  ובאופן  במפורש  יצויין  שבכותרתו  להצעתו  שיצורף  במסמך 

המציע",   נציג  מספר  "פרטי  שמו,  ואת  במכרז  הקשור  בכל  הודעות  קבלת  לצורך  כתובתו  את 

את   לחייב  המוסמך  מטעמו,  נציג  של  האלקטרוני  הדואר  וכתובת  הפקסימיליה  מספר  הטלפון, 

תנהל מול נציג המציע/איש  המזמין י מסמך כאמור,  ככל ולא יוגש    המציע על פי דין לעניין מכרז זה. 

 בשלב המיון המוקדם.   ם שהוגשו הקשר אשר צוין על גבי המסמכי 

עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של המזמין בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג את   .93

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

תחשב    הודעות  .94 בדואר  שנשלחה  הודעה  אלקטרוני.  בדואר  או  בפקסימיליה  או  בדואר  תשלחנה 

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

תוך   ליעדה  הגיעה  כאילו  הודעה    24בפקסימיליה תחשב  וארבע( שעות ממועד המשלוח.  )עשרים 

 . שליחתה הגיעה ליעדה עם    שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו 

מהליך   .95 הנובעת  תביעה  בכל  או  למכרז,  הנוגעים  ועניינים  לנושאים  הקשור  בכל  השיפוט  סמכות 

 . בלבד   ניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים 

 בברכה, 

 בע"מ   החברה הממשלתית להגנות ים המלח 
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 טופס הגשת הצעה 

 לכבוד 

 חברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ה 

באזור  תפעול ותחזוקה של מערכות השפלת מי תהום    תכנון, הקמה,   מתן שירותי ל הצעה  הנדון:  
 המלונות בדרום ים המלח 

 

על כל  שבנדון,    למתן השירותים   1/21מס'  מכרז  אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי  

 , מצהירים בזאת: הם ונספחי   הם חלקי 

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

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

וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו    מתן השירותים האחרים המשפיעים על  

בעל  שנעשו  כלשהם  או הבטחות  אמירות  פרסומים,  על מצגים,  על - זו  הממשלתית  ידי  - פה  החברה 

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי    "( המזמין להגנות ים המלח בע"מ )להלן: " 

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

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

או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש  "(  ההסכם ההסכם )להלן: " ידיעה כלשהי של תנאי  

 על טענות כאמור. 

שנמסר לנו על ידי המזמין הן במסגרת הליך המיון המוקדם והן במסגרת הליך  מידע  ה ידוע לנו כי   . 2

, וכי באחריותנו לערוך את  ואינו מחייב   אינו ממצה זה, לרבות במסגרת "חדר המידע", הינו מידע ש 

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

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

הדרושים   . 3 והניסיון  המומחיות  הידע,  בעלי  אנו  כי  זה א  ו נש   השירותים   למתן הננו מצהירים    מכרז 

והר ו  ההיתרים  כל  בידינו  על יש כי  הנדרשים  על - יונות  התחייבויותינו  כל  לביצוע  דין  כל  פי  - פי 

 ההסכם. 

הננו מצהירים כי כל הנתונים שנמסרו למזמין על ידינו הינם נכונים ומדוייקים, וכי עודנו עומדים   . 4

 .  מתן השירותים בכל הדרישות לצורך  

עבודות  , בכלל זאת ביצוע  הפרויקט   במסגרת   העבודות הנדרשות ו את  הבנ כי בדקנו ו הננו מצהירים   . 5

ובכלל זאת המטלות  ,  התפעול והתחזוקה של המערכות הקיימות ו/או מערכות חדשות ו/או נוספות 

במפרט   ) המפורטות  ב' הטכני  וכן  (,  נספח  הקיימות,  במערכות  והתאמות  תיקונים  ביצוע  לרבות 

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

 1/21מכרז מס'  

 ב' מסמך  

 

 טופס הגשת הצעה 
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וכל עבודה נוספת    ושינויים לשיפור ושדרוג המערכות הקיימות, שינוי מתכונת השאיבה, וכיוצ"ב( 

להשגת  שנידרש  עד  וזאת   , ( הנדרשת  המטרה התוצאה  מפלס  על  מהאז   שמירה  אחד  ורים  בכל 

ובקביעות   ההתקשרות ברציפות  תקופת  כל  הזוכה    (, לאורך  של  ומלאה  בלעדית  באחריות  הכל 

   . מכתיב לזוכה כיצד להשיג תוצאה זו   ן ללא שהמזמי במכרז, ו 

כי   . 6 מצהירים  העבודות   ם בתחומ   ים האתר מורכבות  הננו  הגישה  קשיי  ,  תבוצענה  ,  הם אלי דרכי 

ממיקומ  הנובעות  באתר הפעילות  לרבות  ,  ם והמגבלות    ים מוכר ,  ובסביבתם הפרויקט    י הקיימת 

ל   ים וידוע  ו/או  ולסביבת   שטחי הפרויקט לנו ואנו מוותרים בזאת על כל טענת אי התאמה ביחס  ם 

   כל עיכוב ו/או הוצאה העשויים להיגרם על ידם. 

כי   . 7 לנו  ו ידוע  במכרז  הזוכה  בחירת  לאחר  שיתגלה  במהלך  ככל  שלב  כי  בכל  ההתקשרות  תקופת 

יותר   או  באחד  העבודות,  ביצוע  לצורך  הזוכה  שהעמיד  האדם  כח  ו/או  הציוד  ו/או  התכנון 

מהאזורים, לא עומד בדרישות ההסכם ו/או המפרט הטכני ו/או בהוראות הדין ו/או בדרישות כל  

וכן   מוסמכת,  במהלך  רשות  שלב  בכל  שיתגלה,  ההתקשרות במקרה  ביכולתו  תקופת  אין  כי  ל  ש , 

בהתאם    ו/או לשמור על מפלס המטרה   לשמור על מפלס הבסיס ו/או להגיע למפלס המטרה הזוכה  

של הזוכה, יידרש הזוכה לבצע את כל ההתאמות הנדרשות, לרבות ביצוע תכנון נוסף    מחויבויותיו ל 

נוסף  ציוד  רכישת  ו/או  ציוד  ו/או החלפת  כח אדם  ו/או החלפת  מחודש  יועצים    ו/או  ו/או שכירת 

ו/או    מתכננים   ו/או  הטכני  המפרטי  ו/או  ההסכם  לדרישות  בהתאם  נוספת  פעולה  כל  ביצוע  ו/או 

מחויבויותיו  וזאת לצורך ביצוע  הוראות הדין ו/או בהתאם להוראות כל רשות מוסמכת, על חשבונו,  

  במלואן, ובכלל זאת שמירה על מפלס הבסיס   של הזוכה לביצוע העבודות והמטלות מושא מכרז זה 

ה  כל בתקופת  ביצוע  על   ביניים,  ושמירה  והתחזוקה  התפעול  המטרה    עבודות  ברציפות  מפלס 

ההתקשרות  תקופת  כל  ולמשך  הביניים  תקופת  מתום  החל  ההתאמות  ובקביעות  שביצוע  ומבלי   ,

עמידה   לאי  ו/או  הביניים  תקופת  להארכת  עילה  יהוו  לעיל  כאמור  בכך  הקשורות  הפעולות  ו/או 

בכל אחד מהאזורים ומבלי שביצוע פעולות אלו ו/או    פלס המטרה ביעדים ביחס למפלס הבסיס ולמ 

 . כל ביצוע פעולה אחרת יזכו את הזוכה בתוספת תמורה ו/או פיצוי כלשהו מצד המזמין 

כי הצעתנו זו עונה על  ו ,  במכרז הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים   . 8

שבמסמכי   הדרישות  מתחייב המכרז כל  אנו  את  .  לפועל  להוציא  לתנאים    השירותים ים  בהתאם 

  ו לשביעות רצונ  השירותים את   בצע כולם יחד, והננו מקבלים על עצמנו ל   המכרז המפורטים במסמכי 

עוד מוצהר בזאת כי לא ידוע לנו על כל מניעה חוקית או    תקופה הנקובה. ה   המזמין בכל של    ה המלא 

 בהתאם להוראות ההסכם.   השירותים אחרת, המונעת מאיתנו לבצע את  

פי ההסכם, לרבות אך  - צעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, ננהג על ה הגשת  ב  . 9

על  לעיל,  לגרוע מכלליות האמור  נפרד  - ם המהווים חלק בלתי פי כל האמור בנספחים להסכ - מבלי 

 הימנו, ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו. 

ידנו במסגרת מכרז  - עובדות והמצגים שניתנו על ה חתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל  ב  . 10

המוקדם(   זה  הליך המיון  במסגרת  במוע )לרבות  לרבות  ומדויקים,  נכונים  הינם  ד הגשת ההצעה,  , 

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

  תנו במכרז וכי המזמין שומר לעצמו יי האמורה הינה ביסוד הסכמת המזמין להשתתפותנו ו/או לזכ 

י  הזוכה(.  על  ההודעה  שלב  לאחר  )לרבות  האמורים  המצגים  כל  את  לבדוק  הזכות  כי  את  לנו  דוע 
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הסכם  ה התאמה מכל מין וסוג, יהא המזמין זכאי לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את  - במקרה של אי 

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

וכי ידוע לנו כי תשלום  פי מסמכי המכרז,  - הננו מתחייבים לקיים ולמלא אחר כל התחייבויותינו על  . 11

ב תמורה  ה  אזור  עבור  בכל  הוא  יצוע העבודות  וכי  הביניים  לאחר תקופת  בהשגת  יחל  מותנה  יהא 

,  ברציפות ובקביעות במהלך כל תקופת ההתקשרות ושמירה עליו  כהגדרתו בהזמנה  מפלס המטרה  

  תנו בהצע   המחיר לכל אזור בנפרד כפי שמילאנו על פי  כאשר המחיר שישולם לנו בכפוף לנ"ל יתבצע  

, והבאנו בחשבון במסגרת  ובהתאם לאמור בהסכם   מסמך ג' כ   המצורפת למסמכי ההזמנה   הכספית 

והננו   בכך,  הכרוכים  הסיכונים  כל  את  ההצעה  דרישה  הגשת  ו/או  טענה  כל  על  מראש  מוותרים 

לקבלת תמורה בגין ביצוע העבודות, לרבות תשלום ו/או פיצוי מכל סוג שהוא, ולרבות פיצוי בעד  

צוי בגין הסתמכות ו/או תשלום בגין שכר ראוי ו/או העסקת כח אדם ו/או בגין  הפסד רווח ו/או פי 

התקנת תוספות ו/או שדרוג של ציוד ו/או השקעת חומרים ו/או התחייבויות כלפי צדדים שלישיים  

לתנאים   בהתאם  יותר,  או  אחד  באזור  המטרה  מפלס  השגת  אי  של  מקרה  בכל  וזאת  וכיוצ"ב, 

 .  המפורטים בהזמנה 

של עמידה במפלס  כל העלויות וכל הסיכונים הכרוכים בהשגת התוצאה הנדרשת  כי    , ידוע לנו כמו כן 

התקנה, התאמה, שדרוג, כח  רכישה,  , לרבות עלויות תכנון,  ההתקשרות לאורך כל תקופת  המטרה  

 . יחולו על הזוכה במכרז בלבד   – אדם, ציוד, בלאי וכיוצ"ב  

, תוך  ן או מקצת   ן כול   הכרוכות בזכייה במכרז, תנו  יו התחייבו הננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר   . 12

פטור מכל התחייבות כלפינו  המזמין  הא  י ,  או אם נחזור בנו מהצעתנו לאחר הגשתה   הזמן האמור 

  מוסכם   פיצוי   לקבל זכאי  המזמין  הא  י למשתתף אחר ובנוסף  ביצוע העבודות  הא זכאי למסור את  י ו 

 . בגובה ערבות המכרז ללא הוכחת נזק 

בלתי  . 31 היא  זו  אותנו  - הצעתנו  ומחייבת  תקפה  ותהא  תיקון  או  שינוי  לביטול,  ניתנת  ואינה  חוזרת 

, והיא תמשיך לחייב אותנו והמזמין יוכל  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות   120במשך תקופה של 

 לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. תוקף הצעתנו זו יוארך לפי דרישת המזמין. 

לנו  . 14 למועד    ידוע  ביחס  מצדכם  התחייבות  אין  העבודות  כי  ביצוע  היקפ תחילת  וכי  המדויק   ם או   ,

וקבלת התקציבים    ביצוע תיאומים   , תלויה בהתקיימותם של מספר גורמים   ביצוע העבודות תחילת  

 ההזמנה.   ך , כמפורט במסמ המתאימים 

לנו   . 15 ביצוע  ידוע  ממקורות    העבודות כי  תקציבים  בקבלת  יתקבלו  מותנה  ולא  במידה  וכי  שונים, 

התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהיו רשאים לבטל את המכרז בכל שלב שהוא, לרבות לאחר  

  העבודות וכן תהיו רשאים לצמצם את היקף  קבלת ההצעות ולרבות לאחר הכרזה על הזוכה במכרז, 

 ולא נהיה זכאים לכל פיצוי בגין כך.   , בכל עת   ם ו/או את תכולת 

את  ו מתחייבים  אנ  . 16 לרבות    העבודות לבצע  לצדדים שלישיים,  שייגרם  את המטרד  שיצמצם  באופן 

כם ועל ידי  ו על ידי נ נתנו ל י , ובין היתר על פי ההנחיות שי בשטחי הפרויקט וסביבתו לכל הגורמים  

 . הגורמים המוסמכים ורשויות התכנון המוסמכות יתר  

בתום  . 61 מוגשת  זו  הצעתנו  כי  מצהירים  אחרים  - הננו  גופים  או  אנשים  עם  קשר  או  הסכם  וללא  לב 

 . לביצוע העבודות המגישים הצעות  
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הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת   . 17

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

 על הצעה זו. לחתימתנו  

 : אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים  . 18

 V   /  X שם המסמך 

  מטעם ידי מורשי החתימה המוסמכים - על  מה וחתו  ה מלא א  י כשה ההצעה הכספית, 

 להזמנה;   46, כמפורט בסעיף  עותקים מודפסים   בשני ,  ' מסמך ג   – המציע  

 

  ; מסמך ד' בנוסח  ,  בדבר חתימה על מסמכי המכרז אישור עורך דין  

המפרט  )למעט  המכרז  מסמכי  ) הטכני   כל  ההסכם  לרבות  כשהם  ' ה מסמך  (   ,)

על חתומים   לכך  המיועדים  מטעם  - במקומות  המוסמכים  החתימה  מורשי  ידי 

  בשני עותקים מודפסים ,  למציעים )ככל שנשלחו( והבהרות  הודעות    בצרוף   , המציע 

 להזמנה;   46, כמפורט בסעיף  וכרוכים 

 לעניין חתימה על מסמכי המכרז יובהר: 

 א. אין חובה לחתום על כל עמוד במסמכי המכרז.  

ב. אין צורך למלא את הפרטים החסרים בהסכם ובנספחיו, ואולם חובה לחתום  

 המיועד לחתימת הקבלן. בעמוד האחרון של ההסכם, במקום  

 ג. אין צורך לחתום על נספחי ההסכם. 

 

 

 בו מופיע בלשון "רבים", משמעו גם לשון "יחיד", ולהיפך. הפנייה  בכל מקום במסמכי   . 16

 

   

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 
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 ההצעה הכספית  טופס  

 

 להזמנה וליתר מסמכי המכרז.   44- 38יש למלא את ההצעה הכספית בהתאם להוראות סעיפים  

אני/אנו החתום/מים מטה, לאחר שקראתי/נו בעיון את ההזמנה להציע הצעות, ההסכם על נספחיו ויתר  

קבוע   חודשי  למחיר  הכספית  הצעתנו  את  בזאת  מציעים  וצרופותיהם,  נספחיהם  על  המכרז  מסמכי 

 , כמפורט להלן: ן על ידינו במסגרת מכרז זה במלואם ולשביעות רצון המזמי   לביצוע העבודות בתמורה  

 

 1/21מכרז מס'  

 ' ג מסמך  

 

 הצעה כספית טופס  

 אתר 

 אתר "חמי זוהר" 

 לאונרדו קלאב  

 )לשעבר נירוונה( 

 הרודס  

 )לשעבר מוריה( 

 ד  ג  ב  א  * אזור 

 

מחיר  
 לחודש 

)לא  
כולל  
 מע"מ( 

 _______________ ש"ח  

ובמילים:  

_____________ שקלים  

 חדשים. 

 _______________ ש"ח  

 ובמילים: 

_____________ שקלים  

 חדשים. 

 _______________ ש"ח  

ובמילים:  

_____________ שקלים  

 חדשים. 

 _______________ ש"ח  

ובמילים:  

_____________ שקלים  

 חדשים. 

 " עין בוקק אתר "  אתר 

 ט  ח  ז  ו  ה  * אזור 

מחיר  
 לחודש 

  _______________

 ש"ח  

  _______________

 ש"ח  

  _______________

 ש"ח  

  _______________

 ש"ח  

  _______________

 ש"ח  
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 להסכם(   נספח ב' בהתאם למפה המצורפת למפרט הטכני ) * תיחום האזורים יהא  

לא מילא המציע אחד מרכיבי ההצעה    למלא מחיר בכל אחת מהתיבות המסומנות בצבע ירוק.   חובה  .1

הכספית )לרבות מקרה בו לא מילא כנדרש(, יהיה המזמין רשאי לראות את הרכיב החסר כאילו מולא  

 . כל דין, לרבות פסילת ההצעה   ", זאת מבלי לגרוע מזכותו לפעול על פי 0בו " 

   . במספרים שלמים )ללא ציון ספרות לאחר נקודה עשרונית(   בנפרד   אזור מחיר לכל  יש להציע   .2

במקרה של אי התאמה בין הסכום הנקוב בספרות לבין תיאור הסכום במילים ביחס למחיר מסוים   .3

 , יגבר הסכום המתואר במילים. אזור עבור אותו  

ידוע לנו כי הצעתנו הכספית הינה הצעה הכוללת את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות ישירות ועקיפות   .4

בגין מכרז זה, לרבות כל מס, אגרה,    ן במלוא   קשות לביצוע העבודות המבו של המציע ו/או מי מטעמו,  

וקבלני משנה(, למעט מע"מ,   יועצים  )לרבות  ולרבות כל תשלום לצד שלישי  היטל או תוספת אחרת 

עלויות החשמל הכרוכות בהפעלת המערכות )בין הקיימות ובין מערכות עתידיות  תשלום בגין  ולמעט  

 , הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות. תהיה להם בעתיד( שיתקין הזוכה, לרבות כל שיפור ו/או תוספת ש 

ידוע לנו כי הצעתנו הכספית תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופות הארכה   .5

שהוא,   סוג  מכל  עדכון  ו/או  שינוי  ללא  וזאת  שתהיינה(,  ו/או ככל  הצמדה  הפרשי  שישולמו    ומבלי 

 . פיצויים ו/או תוספות, מכל סיבה שהיא   מדדים ו/או 

הינו מותנה בהשגת  יחל בתום תקופת הביניים וכי  אנו מצהירים כי ידוע לנו כי תשלום התמורה בפועל   .6

בנפרד, בתנאים המפורטים בהזמנה ובהסכם, וכי עד להשגת הנ"ל לא תשולם    אזור מפלס המטרה בכל  

 כל תמורה שהיא בגין ביצוע העבודות.  

בגין   .7 אחרת  תמורה  כל  לקבל  זכאים  נהיה  שלא  מסכימים  ואנו  לנו  ידוע  כי  מצהירים  ביצוע  אנו 

 נשוא מכרז זה מלבד הסכום הנקוב בהצעתנו כאמור לעיל.   העבודות 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 

 

  

)לא  
כולל  
 מע"מ( 

ובמילים:  

  _____________

 שקלים חדשים. 

ובמילים:  

  _____________

 שקלים חדשים. 

ובמילים:  

  _____________

 שקלים חדשים. 

ובמילים:  

  _____________

 שקלים חדשים. 

ובמילים:  

  _____________

 שקלים חדשים. 
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 אישור עו"ד בדבר חתימה על מסמכי המכרז 

של    גבי מסמכי המכרז וההצעה - מאשר בזאת כי החתימות על הח"מ, עו"ד ______________,    אני 

"(, נעשו בהתאם לתקנון  המציע )להלן: "   שמספרו _____________   ___ __ ___________ המציע  

 את המציע לכל דבר וענין.   ות מחייב   ן , וה , לזכויות החתימה במציע ולפי כל דין המציע 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד  תאריך 

 

 1/21מכרז מס'  

 מסמך ד' 

 

אישור עו"ד בדבר חתימה  
    על מסמכי המכרז 


