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  15/2017הזמנה להציע הצעות מס' 

  מבוא .1

 להשתתף במכרז הזמנה  .1.1

קבלנים להציע , מזמינה בזאת )"העירייה"או  "המזמינה(להלן: "עיריית קריית ביאליק 
הנדרשות  ,, כולל גשריםותשתיותעפר עבודות , לביצוע 15/2017 הצעות, במסגרת מכרז מס'

ולעבודות נוספות  ית ביאליקיהקמת תשתיות לשכונת נאות אפק בקרפיתוח ו מיזםבמסגרת 
הקבלני , הכל בהתאם לתנאי הזמנה זו ובהתאם לתנאי ההסכם ביאליק קרייתיית בתחום עיר

 -" וההזמנה", "הפרויקט"" או המיזם", "העבודות", המכרז""המצורף לה (להלן, בהתאמה: 
  .)"ההסכם"

  מסמכי ההזמנה .1.2

 מסמכי ההזמנה כוללים את:

  ;המזמינה)(לרבות כל הודעה או הבהרה בכתב שיפורסמו על ידי  זוהזמנה  -

 ;תנאים מיוחדים למכרז – נספח א' -

 טפסים; –' בנספח  -

 . (כולל נספחיו ובהם מפרט מיוחד וכ"כ) חוזה התקשרות –' גנספח  -

בדבר חלק  להלן 3.4.4תשומת לב המציעים מופנית בהקשר זה להוראות סעיף  -
 ממסמכי ההזמנה שאינם ניתנים לרכישה אלא לעיון בלבד. 

 )"מסמכי המכרז"או  "מסמכי ההזמנה"(להלן: 

בלוח אין באמור בנספח א' להזמנה.  1בהליך המכרז הוא כמפורט בסעיף לוח הזמנים הצפוי  .1.3
שיקול דעתה הבלעדי, לפי המזמינה, בכל עת ו מסמכותכדי לגרוע הזמנים המפורט בנספח א' 

 [שינוי תנאי ההזמנה]. להלן  3.9 סעיףל, בהודעה שתינתן בהתאם אמורה לשנות את לוח הזמנים

  

 ושל העבודות מיזםתיאור כללי של ה .2

 .המיזם .2.1

שמונתה כחברה  חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ -ח.פ.ת ביאליק, באמצעות  תקרייעיריית  
עבודות פיתוח,  מיזםמתעתדת לבצע ) "החברה המנהלת"מנהלת מטעם העירייה (להלן: 

של העיר, המתוכננת לפי  מזרחי-צפוניתשתיות ומבני ציבור בשכונת מגורים חדשה בחלקה ה
 . )"המיזם" או "הפרויקט"(לעיל ולהלן:  425תב"ע ק/

 . העבודות .2.2

להעמסה מוקדמת וקירות תומכים, עפר עבודות  מבוצעות , אל הפועל המיזםהוצאת לצורך 
) ובדעת בעפר לשטח ומילוי פני הקרקעהחדרת נקזים בתת הקרקע, אספקת עפר (לרבות 

העירייה לבצע עבודות עפר, סלילה ותשתיות ובכלל זה פירוק סוללות זמניות קיימות, העתקת 
עבודות תשתיות והקמת תשתיות חדשות, בניית גשרים, קביעת הסדרי תנועה וכיוצב' 

בהתאם לתנאי י העבודות המוגדרים בהסכם ובאזור, כולן תבוצענה המפורטות בהסכם
   .)"העבודות"(להלן:  ההסכם

 להסכם. תיאור כללי מקיף יותר של העבודות מצוי במפרט המיוחד הנספח .2.3
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 .משך ביצוע העבודות .2.4

, הכל עבודה לקבלןהצו התחלת  הוצאתעם  חודשים שתחילתם 28הינו  משך ביצוע העבודות
 .של המפרט המיוחד הנספח לו(מוקדמות)  00כמפורט בחוזה ובפרק 

 . / תמריצים כספיים מוסכמים פיצוייםמנגנוני  .2.5

, למזמינה ומהותית חיונית הינהבחוזה  לכך יםהקבוע יםבמועד העבודות השלמת כי, מודגש
ולצורך  להמשך עבודות הפיתוח והתשתית בפרויקט,בין היתר לצורך עמידה בלוח הזמנים 

בין היתר כלפי יזמים שרכשו או ירכשו , עמידה בהתחייבויות המזמינה כלפי צדדים שלישיים
אי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע כל  ,לפיכך. מגרשים בפרויקט מאת רשות מקרקעי ישראל

בהסכם, תגרור השתת כמפורט , הקבוע לסיום העבודותשלב משלבי העבודות ו/או במועד 
  הקבלן על ידי המזמינה.על ם פיצויים מוסכמי

עבודות בהתאם לאבני דרך מסוימות מאידך מובהר, כי עמידת הקבלן בהתחייבותו להשלמת 
המוגדרות לשם כך בחוזה, וכן השלמת אבן הדרך האחרונה בפרויקט במועדי ההשלמה 
המירביים הקבועים בחוזה, תזכה את הקבלן בתמריץ כספי קבוע מראש, הכל כמפורט בחוזה. 
מודגש ומובהר בהקשר זה, כי המועדים המירביים להשלמת אבן הדרך יימנו החל ממועד מתן 

(כולל סיבות שמקורן  שהיא סיבה מכלאי עמידה במועדים אלו, צו התחלת עבודה לקבלן, ו
בנסיבות אחרות שאינן בקבלנים אחרים הפועלים באתר או בסמוך לו ו/או במזמינה ו/או 

  זכותו של הקבלן לדרוש את התמריץ הכספי הרלוונטי.  תאיין אתבשליטת הקבלן) 

 עבודות נוספות. .2.6

מובהר, כי בנוסף לעבודות בתחום הפרויקט כמפורט לעיל, תהא העירייה רשאית (לפי שיקול 
דעתה הבלעדי) להזמין מאת הקבלן הזוכה עבודות נוספות, מסוג העבודות נשוא החוזה ו/או 

 בתקופת , בין בתחומי האתר ובין מחוצה לו,העירעבודות נוספות, שתידרשנה עבורה בתחום 
במקביל לביצוע העבודות בפרויקט, רויקט, והקבלן יהא מחוייב לבצען ביצוע העבודות בפ

הזמנת עבודות נוספות כאמור תבוצע . , הכל בהתאם ובכפוף להוראות החוזהבמחירי החוזהו
במסגרת פקודת שינויים שתוצא לקבלן, ובהקשר זה מובהר, כי בגין פקודת שינויים מסוג זה 

 לעבודות הפרויקט. לא יאושר בכל מקרה הארכת משך ביצוע 

 אישור רמ"י. .2.7

התשלום לקבלן הזוכה יבוצע מכספים שיועברו לעירייה על , כי כאמור בתנאי החוזה, מודגש
ידי רשות מקרקעי ישראל והתשלום בפועל לקבלן מותנה באישור רשות מקרקעי ישראל 

 ולהעברת הכספים עבור החשבונות המאושרים על ידי רשות מקרקעי ישראל לחשבונותיו
  . לעירייה בפועל

 בקרת איכות. .2.8

להקים וליישם מערכת של בקרת איכות עצמית עוד מודגש, כי במסגרת העבודות יידרש הקבלן 
מעקב ובדיקה של מימוש כל שתכליתה קיום  משנה המועסקים על ידו)(כולל לספקיו ולקבלני 

ת לעניין זה ועמידה ביעדי האיכות המוגדרים, הכל בהתאם לדרישות המפורטו סעיפי החוזה
ת רשאי תהא המזמינהבנוסף ומבלי לגרוע ממחויבות הקבלן כאמור לעיל, . במפרטי החוזה

ות מעבדה שונות בהתאם לשיקול , ובין היתר להזמין בדיקלקיים בדיקות איכות מטעמה
מהחשבון, הכל  1%שיעור קבוע של  , ולצורך כך יופחתו מכל חשבון שיאושר לקבלןדעתה

  כמפורט בחוזה. 

מערך העבודות וערבות בדק בשיעור  5%הזוכה יידרש להפקיד ערבות ביצוע בשיעור של  הקבלן .2.9
 מערך העבודות, הכל כמפורט בתנאי החוזה.  2.5% של 

 מכרז מותנה .2.10

ידוע למציעים, כי ביצוע העבודות נשוא מכרז זה תלוי ומותנה בקבלת אישור תקציבי  .2.10.1
למועד פרסום המכרז, המזמינה טרם  כי נכון, ")האישור התקציבי(להלן: "לעירייה 

פועלת על מנת להשלים את ההליכים הדרושים על , וכי היא קיבלה אישור תקציבי
(לרבות ומבלי מותנית בהתנהלותם של הרשויות המוסמכות אך קבלתו  ומנת לקבל

באופן שאינו מצוי בשליטתה הבלעדית של לגרוע אישורים מאת רמ"י ומשרד הפנים) 
 המזמינה.

למציעים, כי היה ולא יינתן האישור התקציבי, המזמינה תהא רשאית, לפי שיקול  ידוע .2.10.2
דעתה, לבטל את המכרז ו/או לדחות מעת לעת את המועד האחרון להגשת ההצעות 
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במכרז ו/או את מועד חתימת ההסכם עם הזוכה ו/או את מועד מתן צו התחלת עבודה 
  וולה של המזמינה).(והכל מבלי שהדבר יחשב כהפרת התחייבות ו/או כע

כי המציעים, לא יהיו זכאים בשום מקרה, לכל פיצוי, שיפוי או תשלום, מכל מין וסוג  .2.10.3
לעיל וכן לא יהיו זכאים בשום מקרה,  2.10.2שהם בגין דחיית המועדים כאמור בסעיף 

מבלי לגרוע  לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם בגין ביטול המכרז.
 מהאמור מובהר כי המציעים לא יהיו זכאים לקבל את דמי ההשתתפות ששילמו.

זה על מנת לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למזמינה על פי שאר  2.7סעיף אין באמור ב .2.10.4
 הוראות מסמכי המכרז. 

 

   הוראות כלליות .3

 הגדרות .3.1

הקשר עולה אחרת מאלא אם הנתונה להם להלן, תהא המשמעות  זו הזמנהבכל המונחים ל
  הגיונם.או הדברים 

ומהווה (על כל נספחיו) ' להזמנה זו גההסכם המצורף כנספח   "ההסכם":
  חלק בלתי נפרד הימנה. 

או " המזמינה"
  ":עירייה"ה

  להזמנה זו [הזמנה להשתתף במכרז].  1.1כהגדרתה בסעיף 

"מסמכי או  "ההזמנה"
  ההזמנה": 

  להזמנה זו [מסמכי ההזמנה].  1.2כהגדרתם בסעיף 

"מסמכי  או "המכרז"
  המכרז":

מסמכי ההזמנה וכן כל מסמך נוסף שיישלח למציעים על ידי 
  מסמכי ההצעה של המציע.  –המזמינה, וביחס לכל מציע בנפרד 

  להזמנה זו [המציע].  4.1כהגדרתו בסעיף   "המציע":

 או"המיזם" 
  "הפרויקט":

  ] מיזםהלהזמנה זו [ 2.1כהגדרתו בסעיף 

  להזמנה זו [הצהרת עדכון]. 11 בסעיף הגדרתהכ  ":הצהרת עדכון"

    "הצעה  או"הצעה" 
  למכרז":  

  הצעה המוגשת על ידי מציע על פי תנאי הזמנה זו.

  . 1987-תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח  "התקנות" 

מועד הגשת "
  ":ההצעות

  להזמנה זו [מועד הגשת ההצעות].  8.4בסעיף  הגדרתוכ

  ].קביעת הזוכה במכרזלהזמנה זו [ 14.1כהגדרתו בסעיף   "הקבלן הזוכה":

רכישת [ 3.4 סעיףבבהזמנה זו, ובעיקר תנאי הסף המפורטים   "תנאי סף":
 5.1-ו 4.1 פים, בסעי]סיור קבלנים[ 3.11סעיף ], במסמכי ההזמנה

אישורי [ 6 ,]תנאי סף מקצועיים[ 5 פיםוכן בסעי [חברה בע"מ]
  .הזמנהל[ערבות לקיום מכרז]  7 -ו ]סים ואישורים נוספיםימ

  

  



  הזמנה למכרז   15/2017מכרז מס'   עיריית קריית ביאליק

 

29  /5  

 הדין החל  .3.2

וכל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי המכרז (לפני או אחרי הזמנה זו, על כל מסמכיה וחלקיה, 
תקנות , לרבות דיני מדינת ישראלבהתאם להוראות בחירת הזוכה במכרז), ינוהלו ויפורשו 

  . 1987-העיריות (מכרזים), תשמ"ח

דון רק בבתי המשפט י, לפני או אחרי בחירת הזוכה במכרז, הזמנהמסמכי הכל עניין הנוגע ל
 .חיפההעיר המוסמכים של 

ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ מציעים ערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין, והיההצעות ת
  .המכרזהליך משפטי מתאים לצורך השתתפות ב

   .שפת מסמכי המכרז, לרבות הצעת המציע, תהיה השפה העברית בלבד

קיבל לידיו את המציע, כי  מאשר זו(טפסים) להזמנה  'בנספח שב 1טופס מס' גבי בחתימתו על 
, וכי הוא מקבל על עצמו את כל ההתחייבויות היטב מסמכי ההזמנה, קרא אותם והבינם

 בהם.  יםהכלולוהתנאים 

 ההזמנהתקפות מסמכי  .3.3

, פים כאמור, או חלקי סעיההזמנהאם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי 
סעיפי או כפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר ואין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לא

  יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.י, אשר ההזמנהמסמכי  בחלקי סעיפי

 רכישת מסמכי ההזמנה .3.4

, אשר ישולם בנספח א' 2הנקוב בסעיף לסך מסמכי ההזמנה ניתנים לרכישה בתמורה  .3.4.1
וכתנאי לקבלתם (לעיל ולהלן:  מנהמסמכי ההז למזמינה במועד קבלתידי המציע -על

מקרה. מובהר, כי רכישת מסמכי ההזמנה  כלזה לא יוחזר ב). סך "דמי השתתפות"
 על ידי המציע, הנה תנאי להגשת ההצעות במסגרת המכרז. 

עד ה'  ביאליק, בימים א' קרייתאת דמי ההשתתפות יש לשלם במשרד גזברות עיריית 
 . 12:30ועד  8:30(למעט ערבי חג וחול המועד), בין השעות 

  המציע יידרש לצרף להצעתו העתק מקבלת התשלום על רכישת מסמכי ההזמנה. 

כנגד  לימור יהודה, אצל הגב' במחלקת חוזים ומכרזיםמעטפת המכרז תימסר למציע 
   הצגת האסמכתא על תשלום דמי ההשתתפות.

, מחלקת חוזים ומכרזיםההזמנה (ללא זכות צילום) ללא תשלום ניתן לעיין במסמכי  .3.4.2
 . 12:30ועד  08:30בין השעות (למעט ערבי חג וחול המועד) ה'  - בימים א'

 כל אדם שעיין במסמכי ההזמנה יאשר זאת בכתב. (ה) לתקנות, 10בתקנה כאמור 

למען הסר ספק מובהר, כי אין במכירה או ברכישה של מסמכי ההזמנה כדי להוכיח  .3.4.3
 מנה זו.את עמידתו של הרוכש בתנאי המכרז או בכל תנאי אחר הקבוע בהז

 לא יכללומודגש ומובהר למציעים, כי חלק ממסמכי ההזמנה, כמפורט להלן,  .3.4.4
, במשרדי והם יועמדו לעיון המציעים בלבדבמסמכי ההזמנה שניתנים לרכישה, 

. כל מציע אחראי לכך כי מסמכים אלו לעיל 3.4.2גזברות העירייה כמפורט בסעיף 
ייבדקו היטב על ידי נציגים מוסמכים ומיומנים מטעמו, ולא תישמע כל טענה בדבר 

מסמכי ההזמנה הנ"ל יצורפו לחתימת המציע אי הכרת מסמכי ההזמנה הנ"ל. 
 חתימתו על החוזה.  שיזכה במכרז בעת

 מסמכי ההזמנה שאינם ניתנים לרכישה ומועמדים לעיון בלבד: 
 דו"ח תכן מבנה.      א.
  דו"ח גיאוטכני.      ב.
 דו"ח הידרוגיאולוגי.       ג.
 טבלת סקר עצים.      ד.
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 . עלות הכנת ההצעות .3.5

, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי יהםוהכנת הצעותבמכרז המציעים ישאו בהוצאות השתתפותם 
במקרה של ביטול , לרבות בגין הוצאות אלההמזמינה ו/או ממי מטעמה או שיפוי מאת ו/

 המכרז מכל סיבה שהיא.

 . במסמכים המזמינהקניין  .3.6

מסמכי ההזמנה הנם רכושה של המזמינה והם נמסרים למציעים לצורך השתתפותם במכרז 
מבלי לגרוע מכלליות האמור בלבד. אין לעשות במסמכי ההזמנה כל שימוש אלא למטרה זו. 

, לרבות לעיל, מודגש כי המציעים נדרשים להימנע ממסירת מסמכי ההזמנה ו/או גילוי תכנם
ם או הקשור למכרז, טרם קבלת אישור מראש ובכתב מאת כל מידע אחר שנמסר למציעי

  המזמינה. 

למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה של המזמינה גם לאחר שמולאו על ידי 
המציעים, וכי המזמינה יכולה לעשות בהם ובנתונים שמולאו בהצעות המציעים כל שימוש, על 

להלן  13בחר כקבלן הזוכה, בהתאם לסעיף פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נ
  [קביעת הקבלן הזוכה], ובין אם לאו, ומבלי שלמציעים תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 . מידע המסופק למציעים .3.7

כל היבטי את  (לרבות באמצעות יועצים מקצועיים) באופן עצמאיעל המציע לבדוק בעצמו ו
 , הנדסי, ביצועי, תפעולי,כל נתון משפטי, תכנוניוכן  ,כמו גם את מסמכי ההזמנה, העבודות

  לצורך הגשת הצעתו במסגרת המכרז. רלוונטי ה או אחר, עסקי

 בקשות להבהרות .3.8

או תשובות לשאלות המציעים רשאים לפנות אל המזמינה בבקשה לקבלת הבהרות  .3.8.1
מסמכי ההזמנה, רק באמצעות פנייה בכתב, שתוגש לא יאוחר מן המועד בקשר ל

המזמינה המפורטת  לכתובת ,הזמנים הצפוי][לוח  א' בנספח 1הקבוע לצורך כך בסעיף 
 :(הפנייה תישלח בדואר רשום וכן בפקסימיליה/בדוא"ל) להלן
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  ). לעריכה פתוח wordוכן בדוא"ל (בקובץ  'יש לשלוח ההודעות בפקס

המציע יוודא טלפונית את קבלתה של הבקשה להבהרה אצל נציגי המזמינה 
  המפורטים לעיל. 

 שיקול דעתה הבלעדי, להיענות או שלא להיענות לבקשותלפי תהא רשאית,  המזמינה .3.8.2
 3.9 סעיףלבקשות תופצנה לכל המציעים כהודעה לפי  המזמינה. תשובות ההבהרה

י , מבלי לחשוף את זהות השואל. למען הסר ספק מובהר, כלהלן [שינוי תנאי ההזמנה]
לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמינה למסמכי ההזמנה אלא אם ניתנה בהודעה 

  בכתב כאמור.

זה  3.8 לענות לבקשות כאמור בסעיףהמזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת אם  .3.8.3
 בנספח א' 1 , אשר תוגשנה לאחר המועד הקבוע לצורך כך בסעיף[בקשות להבהרות]

 .]לוח הזמנים הצפוי[

קשות זה [ב 3.8 סעיףלמען הסר ספק מובהר, כי אין בהיענות המזמינה לבקשה על פי  .3.8.4
להבהרות] כדי להגביל את שיקול דעתה של המזמינה, והיא תהא רשאית להשתמש 
במלוא הסמכויות המוקנות לה בהזמנה זו ועל פי כל דין, ובפרט על פי הוראות סעיף 

 תנאי ההזמנה].  להלן [שינוי 3.9

 ההזמנה תנאישינוי  .3.9

מתנאי מסמכי תנאי  כלמועד הגשת ההצעות, לשנות טרם המזמינה רשאית, בכל עת  .3.9.1
אם ביוזמתה ובין אם בין  לרבות הגדלת היקפם או הקטנתם,, והמכרז ההזמנה

לעיל  3.8 בקשות מציעים שתוגשנה בהתאם להוראות סעיףשאלות ו/או בתשובה ל
 .]בקשות להבהרות[

ש את מסמכי מי שרכההזמנה ייעשה בהודעה בכתב שתופץ לכל במסמכי שינוי תנאי  .3.9.2
למען הסר  ההזמנה.מסמכי . הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה

ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמינה למסמכי ההזמנה אלא 
 אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור.

 ימי עבודה) 2(שני קבלת ההודעה בתוך  רוכשי מסמכי ההזמנה מתבקשים לאשר .3.9.3
 3.8.1בסעיף המזמינה המפורטת  כתובת , לפימזמינהבהודעה בכתב ל ממועד קבלתה,

לעיל. המציע יידרש לצרף העתק של הודעות המזמינה להצעתו, חתום בחתימתו, 
  להלן.  8.1.3כמפורט בסעיף 

 . הארכת מועדים .3.10

[שינוי תנאי ההזמנה]  3.9 -] ו[לוח הזמנים הצפוי 1.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפי משנה 
מועד הגשת כל אחד מהמועדים הקבועים בהזמנה זו, לרבות  דחותהמזמינה רשאית ללעיל, 

לעיל  3.9, בהודעה לפי סעיף פעמים בלתי מוגבל של מספר , ככל שתמצא לנכון, ואףההצעות
, וקבעיעל ידי המזמינה, במידה וי ואשר ייקבע המועדים החדשים. על [שינוי תנאי ההזמנה]

אם כן נאמר אחרת בהודעה הם, אלא ל מואשר קד המועדיםאשר חלו על  ההוראותתחולנה כל 
ארכה מתן כדי להבטיח זה [הארכת מועדים]  3.10 סעיףהוראות . אין באמור בבדבר הדחייה

 להגשת ההצעות.

 סיור קבלנים  .3.11

. לוח הזמנים הצפוי][ בנספח א' 1 הקבוע לצורך כך בסעיףבמועד סיור קבלנים המזמינה תקיים 
  משרדיל בכניסה ,ביאליק קרייתלבית העלמין "צור שלום", ברחוב התל בהסיור יחל בסמוך 

 בסמוך לשמורת הטבע אפקהפרויקט  מנהלת
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רשאית המזמינה להשיב לשאלות מציעים, אולם בכל מקרה, לא יהיה סיור הקבלנים במהלך 
, אלא אם באה לידי ביטוי הסיורתוקף לכל התייחסות של המזמינה למסמכי ההזמנה במהלך 

 .לעיל [שינוי תנאי ההזמנה] 3.9סעיף  לפיבהודעה בכתב 

תנאי מוקדם והיא מהווה  לכל אורך הסיור ועד סיומוחובה  הינהסיור הקבלנים ההשתתפות ב
. כל מציע יידרש לצרף להצעתו העתק טופס "אישור השתתפות" של מכרזלהגשת ההצעות ל

  בסיור.  נציג מטעמו

 . איש קשר .3.12

, אשר של איש קשר מוסמך מטעמו לכל עניין הנוגע להזמנה זו ולמכרזאת פרטיו  יצייןהמציע 
פרטי איש הקשר  .ולקבל הודעות ו/או הנחיות בשמוהמציע בשם מזמינה יהיה מוסמך לפנות ל

יכללו, לפחות: שם ומשפחה, כתובת קשר, טלפונים בהם איש הקשר זמין בכל שעות הפעילות 
  ]. 3[סעיף  1בטופס מס' פרטי איש הקשר יצוינו  .ודוא"ל 'מספר פקס ,המקובלות

 שמירת זכויות  .3.13

הליך המכרז מכל הבלעדי, לבטל את  השיקול דעתלפי רשאית, בכל עת ו המזמינה .3.13.1
באופן  מיזםלבצע את ה המזמינהמבלי לגרוע מכלליות האמור, רשאית  .סיבה שהיא

, לשנות את תכולתו, את שלביו ו/או לבצע כל שינוי אחר זוהשונה מהמתואר בהזמנה 
ובכלל זה לשנות את אשר תמצא לנכון (לרבות שינויים שיחייבו שינוי תנאי ההסכם), 

 . להוסיף תנאי סף ותנאים מוקדמים נוספיםולגרוע או התנאים לביצועו 

, בהליך המכרז ו/או במסירת המידע הכלול במסמכי והעבודות הפרויקט ראין בתיאו .3.13.2
ההזמנה, או שיימסר מכוחם, בכדי להטיל על המזמינה ו/או על מי מטעמה אחריות 

 ידי המציעים ו/או מי מטעמם. -בגין המידע כאמור ו/או השימוש בו, ככל שייעשה על

כל  הסתמכות מטעם מציע ו/או מי מטעמו על מידע הכלול במסמכי ההזמנה או על .3.13.3
מידע שנמסר או יימסר על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה, ובכלל זה מידע בקשר עם 

והליך המכרז, הינה באחריותו של המציע בלבד, והמזמינה ו/או מי העבודות  רתיאו
מטעמה, לא ישאו באחריות לכל סוג של נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למי מהמציעים 

 עקב הסתמכות על מידע כאמור.  ו/או מי מטעמם ו/או צד שלישי כלשהו

 עבודות עבור יזמים / קבלנים באתר. .3.14

מובהר ומודגש למציעים, כי המציע הזוכה יהיה מנוע מלבצע עבודות נוספות כלשהן  .3.14.1
כל מציע יידרש לאשר בהצעתו כי הוא מודע  .באתר עבור יזמים אחרים שיפעלו באתר

ל את השלכותיה האפשריות למגבלה זו שתחול עליו אם ייבחר כזוכה במכרז, כי שק
עליו, וכי לא ישמע בכל טענה או תביעה בעתיד כלפי המזמינה ו/או רמ"י ו/או מי 

עבודתו אצל מזמינים אחרים (שהם יזמים אחרים שיפעלו על  בגין האיסורמטעמן 
  באתר).

העבודות נשוא חוזה זה יתבצעו, בחלקם, באתר בו מתבצעות עבודות אחרות וע"י  .3.14.2
הקבלן ישתף פעולה ויפעל ככל הנדרש כדי לאפשר את הביצוע הרציף  קבלנים אחרים.

והתקין של כל העבודות כאמור, בתיאום עם הקבלן/נים האחר/ים שעובד/ים במקום 
ביצוע העבודות. הקבלן יפעל בהתאם להנחיות המפקח אשר ייקבע, לפי שיקול דעתו,  

י" לצורך לן אחר כ"קבלן ראשמנגנון "הפרדת חצרים" או מנגנון של מינוי הזוכה או קב
בין הקבלנים השונים. מובהר כי על המציע לשקלל את  העניין, או כל הסדר אחר

 האמור לעיל בכלל הצעתו והוא לא יהיה זכאי לכל תוספת ו/או הנחה עקב האמור.

 המציע .4

 . המציע .4.1

 6 -ו 5בהליך המכרז מוזמנים להשתתף מציעים, אשר עומדים בתנאים המפורטים בסעיפים 
 "). המציעלהלן וביתר תנאי הסף המפורטים בהזמנה זו (לעיל ולהלן: "
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 . אחת הגשה .4.2

  בעל מניות רשאי להשתתף במציע אחד בלבד. מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.כל 

  

 .גופים שאינם רשאים להשתתף במכרז .4.3

בקשר עם  למזמינהכיועצים ישמשו בעתיד אשר או , או ששימשו בעבר, משמשיםהגופים  
שפרטיהם מצוינים במפרט הטכני המיוחד הנספח  , לרבות הגופים(כהגדרתו לעיל)פרויקט ה

 מכרז, בין במישרין ובין בעקיפין.בהכנת הצעה ללמציע לייעץ מאו מנועים מלהשתתף  ,להסכם
המזמינה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול מציעים ו/או הצעות אשר בהכנתן 

  הופרו הוראות סעיף זה.

 

  תנאי סף מקצועיים .5

  זה להלן. 5המציע נדרש להציג את עמידתו בתנאי הסף המפורטים בסעיף 

. על מנת להוכיח עמידתו הרשומה בישראל על המציע להיות מאוגד כחברה בע"מ. חברה בע"מ .5.1
את מספר התאגיד הרשום  [מכתב ההצעה למכרז] 1בתנאי סף זה יציין המציע בטופס מס' 

  ברשם החברות ויצרף תדפיס עדכני של נסח החברה מאת רשם החברות. 

רישיונות בסיווגים המפורטים על המציע להוכיח כי הוא בעל . סיווג קבלנירישום, רישוי ו .5.2
, על המציע זהעל מנת להוכיח עמידתו בתנאי סף  .[תנאים מיוחדים למכרז] נספח א'ב 3בסעיף 

שיון תקף למועד הגשת יוהעתק ר תעודות רישום מפנקס הקבלניםהעתק לצרף להצעתו 
 . למקור םומתאי ןעו"ד כנאממאושר על ידי ההצעה, הכל 

 המציעניסיון  .5.3

פרויקט מוביל" "בביצוע כקבלן ראשי של יש לו ניסיון מוכח ידרש להוכיח כי יהמציע  .5.3.1
 . נספח א'ב 4בסעיף כמפורט ושל "צבר פרויקטים" 

ככל שיוצג פרויקט שטרם הסתיים, יידרש המציע לצרף את החשבון החלקי המצטבר  .5.3.2
. ושולם בפועל האחרון שנתקבל ממזמין הפרויקט (בחתימת מזמין הפרויקט) המאושר

ניתנו המקדמות העבודות בגינן סכומי מקדמות יילקחו בחשבון רק ככל שביצוע 
רק היקפי יילקחו בחשבון  ,הסףהוכחת עמידה בתנאי , לצורך במקרה כאמור .מוהושל

על ידי  שבוצעו בפועל(הן כספיים של הפרויקט והן מבחינת כמות קוב עפר) הביצוע 
 הקבלן, אושרו לתשלום ושולמו בפועל. 

זה, על  5.3להוכחת עמידתו בתנאי הסף המפורט בסעיף . מסמכים להוכחת ניסיון .5.3.3
 המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים: 

  –, מאושר ומאומת על ידי עו"ד; וכן 2כטופס מס' בנוסח המצורף תצהיר  .5.3.3.1

חלקיים או סופיים, מאושרים וחתומים על ידי מזמיני העתקי חשבונות  .5.3.3.2
בפרויקט, וכן ההיקף הפרויקטים, ובהם אזכור/ציון של מהות העבודות 
 המציע;-הכספי שאושר על ידי מזמין העבודה לתשלום לקבלן

 החשבונות העתקי כי המעידהלשביעות רצון העירייה בכתב  אסמכתא .5.3.3.3
 שאושרו חשבונות נםיה המציע ידי על שהוצגו הסופיים או החלקיים
(ובמקרה שהוצג פרויקט שטרם הסתיים  העבודות מזמין ידי על לתשלום
  .אסמכתא כי החשבון שולם בפועל) –לעיל  5.3.2סעיף כאמור ב

, כולל שם מלא, כתובת וטלפון המוצג ציון איש קשר מטעם מזמין הפרויקט .5.3.3.4
 להתקשרות. 
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ישמשו את  5.3.3.2בסעיף העתקי החשבונות שימסרו כאמור יובהר, כי  .5.3.3.5
המזמינה ככלי נוסף לבדיקת עמידתו של המציע בתנאי הסף שלעיל (בנוסף 
לתצהיר שיוגש על ידו), ולפיכך המזמינה אינה מחויבת לבדוק מסמכים אלו 

לחלק מהמציעים באופן מדגמי ו/או ביחס  לבדקםכלל ו/או שתהא רשאית 
לפנות למזמיני העבודה בבקשה מובהר, כי המזמינה תהא רשאית כן בלבד. 

לקבוע, לפי שיקול דעתה, כי לקבלת חוות דעת ביחס לפרויקט שהוצג, וכן 
מאת מזמין הפרויקט חוות דעת אם תתקבל  מציע אינו עומד בתנאי הסף

 . הדעתשאינה מניחה את 

 

  ואשורים נוספים אישורי מסים .6

  : 1976-תשל"וגופים ציבוריים, על המציע להיות בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות 

או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס  מורשה"פקיד "אישור תקף מ .6.1
 ;1975-הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 מס הכנסה (נוסח חדש). אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת  .6.2

, 1976-תשל"וק עסקאות גופים ציבוריים, לחו 1ב2 -ו ב2 תצהיר בהתאם להוראות סעיפים .6.3
 להזמנה זו.  5כטופס מס' בנוסח המצורף 

 

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף את האישורים שלעיל, כשהם תקפים למועד הגשת 
  . למכרזההצעות 

  

 ערבות לקיום המכרז .7

, בסך בנק בישראל, מאת בלתי מותניתאוטונומית והמציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על  .7.1
התחייבויותיו של א מלו "), להבטחתערבות לקיום המכרז(להלן: "נספח א' ב 5הנקוב בסעיף 

 1למועד הנקוב בסעיף לקיום המכרז תהיה עד תקופת תוקף הערבות הזמנה זו. על פי המציע 
 להלן. 7.1.3  אלא אם כן הוארכה כמפורט בסעיף[לוח זמנים] נספח א' ב

  הוראה זו מהווה תנאי סף. 

  הנערב/המבקש הרשום בכתב הערבות לקיום ההצעה חייב להיות המציע עצמו. .7.1.1

המהווה חלק בלתי נפרד מטופס  4טופס מס' כ פי הנוסח המצורף-הערבות תהיה על .7.1.2
  .הזמנת ההצעות למכרז ומתנאי המכרז

על התחייבויות המציע מלוא  הבטחתתשמש כערובה ללקיום המכרז כאמור, הערבות  .7.1.3
, בין אם חזר בו מהצעתו טרם ההכרזה על הזוכה במכרז הזמנה זו ועל פי הצעתופי 

ו/או סרב לחתום על  ובין אם הוכרז על זוכה והמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו
ההסכם ו/או לא ביצע את התחייבויותיו המהוות תנאי לחתימת ההסכם ו/או תנאי 

למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון המזמינה הודיעה  .למתן צו תחילת עבודה
בדיקת ההצעות הליך  חל עיכוב בהשלמת אומכרז ו/הפי תנאי ל שבו תקפה הצעתו ע

הארכת מהזוכה או מכל המציעים, לפי העניין,  רשאית לדרושהמזמינה תהא  ,מכרזל
ואף תוקף תקופת הצעתו של לתקופה שתקבע על ידה, לקיום המכרז תוקף הערבות 

מתחייב להאריך את תוקף כאמור והמציע המציע תידחה לאותו מועד בהתאמה, 
  .מעבר לתקופה הנקובה בערבותהערבות 

ו/או לא  לקיום המכרזך את תוקף הערבות מציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא הארי .7.1.4
ו/או לא הפקיד ערבות המזמינה י ל ידמיום שנדרש לכך עימים  7תוך ההסכם חתם על 
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 סכום הערבותמלוא את  לחלטרשאית  המזמינהתהא , להלן 7.1.5כמפורט בסעיף 
מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות  ,לקיום המכרז

לתבוע נזקים המזמינה לפגוע בזכות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת 
  פי כל דין.-להליכים עבו/או לנקוט נגד המציע כאמור 

המכרז, תוארך תקופת תוקף ההצעה, בהתאמה במקרה בו הוארכה הערבות לקיום 
  לאותו מועד. 

, וכתנאי לשחרור הערבות ההסכםעל פי  זוכההכבטחון לקיום התחייבויותיו של  .7.1.5
 חוזה.בבנקאית, כמפורט  ערבותהמזמינה לקיום המכרז, יפקיד הזוכה בידי 

  

 להליך המכרז אופן הגשת ההצעות .8

 כללי - תוכן ההצעה .8.1

הזמנה זו. מבלי לגרוע מכלליות וכות ומוגשות לפי תנאי תהיינה ערלמכרז ההצעות  .8.1.1
להזמנה זו  'בנספח בכמפורט האמור, המציע יצרף את כל הטפסים הנדרשים, 

 [טפסים]. 

תוכן עניינים , והמציע יצרף להזמנה במספרים עוקביםכל דפי ההצעה ימוספרו  .8.1.2
 . מפורט מודפס

הנדרשים בתנאי ההזמנה ולצרף להן על המציעים להתייחס בהצעותיהם לכל הפרטים  .8.1.3
לפיהם, ובכלל זה גם מסמכי הזמנה זו (לרבות הודעות  את כל המסמכים הנדרשים

אחרות שנשלחו על ידי המזמינה) חתומים בחותמת המציע ועל ידי מורשי החתימה 
  .שלהם בכל עמוד ועמוד

ים, בנוסף, רשאים המציעים לצרף להצעותיהם פרטים ומסמכים רלוונטיים נוספ .8.1.4
לכל צורך אחר שלדעת כן ו ,לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים

  מציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו. ה

הפרויקט או עם החל על לא יהיה בהצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין  .8.1.5
 מסמכי ההזמנה.

בלבד יוגש  הכספית ההצעה טופסעותק אחד מקורי. בתוגש כולה ההצעה . מספר עותקים .8.2
  .נוספים העתקים )2שני (אשר יסומן כמקור ו) 1(עותק אחד  ;עותקים )3שלושה (ב

  :באריזה חיצונית סגורה, אשר תשא את הכיתובמסמכי ההצעה ירוכזו כל . מעטפת ההצעה .8.3

   ותשתיות עפרעבודות לביצוע  15/2017מס' מכרז שתתף ב"הזמנה לה
  .ביאליק" קרייתבמסגרת פרויקט שכונת נאות אפק ב

  
(תשריטים שמצורפים  להצעה שתצורפנה לביצוע התכניותלמרות האמור לעיל מודגש, כי 

(התכניות תחתמנה בחתימה מלאה שתאפשר  נפרד בתיקלמפרט המיוחד של החוזה) יוגשו 
ישא את הכיתוב: זיהוי מלא של המציע). תיק התכניות ייחתם אף הוא במעטפה סגורה שת

  . "חתומות תכניותתיק  – 15/2017למכרז  הזמנה"
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 1 לא יאוחר מן המועד הקבוע לצורך כך בסעיףעד וההצעות תוגשנה . מועד הגשת ההצעות .8.4

מועד הגשת "להלן: ( בצהרי היום (שעון ישראל) 12:00בשעה , [לוח הזמנים הצפוי] נספח א'ב
 . )ההצעות"

על המציע להביא בחשבון כי בעת הכניסה למשרדי רמ"י נערך בידוק ביטחוני קפדני העלול 
  להמשך זמן רב. 

הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים, עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל, 
 לא יתקבלו וייפסלו.

במשרדי לתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא ההצעות תוגשנה  מקום הגשת ההצעות. .8.5
בימים  , קריית הממשלה, חיפה,15ים -פלרחוב  רשות מקרקעי ישראל, מרחב עסקי חיפה,

 דה המקובלים. ובשעות העבו

המוצבת , לתוך תיבת המכרזים במסירה ביד בלבדההצעות תוגשנה  .אופן הגשת ההצעות .8.6
מטעם  שנציג מוסמךלאחר כמפורט לעיל,   רשות מקרקעי ישראל, מרחב עסקי חיפה,משרדי ב

את תאריך המסירה ושעת המסירה על  וציינו בחתימת(לרבות באמצעות נציג רמ"י) העירייה 
מודגש כי אין לשלוח הצעות באמצעות  .ועל גבי תיק התכניות החתומות גבי מעטפת ההצעה

 הדואר. 

  הטפסים .9

' בנספח זו, וכמפורט ב הזמנהעל פי תנאי  הצעהמציע יגיש את כל המסמכים הנדרשים להיכלל בכל 
מכלליות הוראות מסמכי ההזמנה (ובכלל זה , ומבלי לגרוע המציעים . לנוחותלהזמנה זו [טפסים]

] כללי - תוכן ההצעהלעיל [ 8.1-[מידע המסופק למציעים] ו 3.7 פי משנהמאחריות המציע לפי סעי
   בהצעתו:אותם נדרש המציע לכלול להזמנה זו, ' בנספח להלן הטפסים שבמפורטים 

 (מכתב מלווה להגשת ההצעה למכרז) 1 טופס מס' .9.1

המציע , כשהוא חתום על ידי 1טופס מס' המצורף כ בנוסח המלוומכתב ההעל המציע להגיש את 
על גבי הטופס יוסף . המציעהגורמים המורשים לחייב את באמצעות חותמת המציע ובחתימת 

מסמכי תאם לבהגשת הצעה בה אישור עו"ד בדבר סמכות מורשי החתימה לחייב את המציע
 הזמנה. ה

 (תצהיר המציע בדבר ניסיון קודם) 2טופס מס'  .9.2

(וכל מסמך נלווה הנדרש על פי  2על המציע להגיש את התצהיר בנוסח המצורף כטופס מס' 
להזמנה [ניסיון המציע], כשהוא  5.3תנאי ההזמנה) להוכחת עמידתו בתנאים המפורטים בסעיף 

חתום על ידי המציע באמצעות חותמת המציע ובחתימת הגורמים המוסמכים מטעם המציע, 
 ומאושר על ידי עו"ד בנוסח המובא בטופס. 

 ההצעה הכספית  - 3טופס מס'  .9.3

, כשהוא חתום על ידי המציע 3תו הכספית בנוסח המצורף כטופס מס' על המציע להגיש את הצע
  באמצעות חותמת המציע ובחתימת הגורמים המוסמכים מטעם המציע. 

הכולל  המוצעת על ידו ביחס למחיר ההנחהיידרש המציע להשלים את אחוז  3בטופס מס' 
הכמויות בשקלול ההנחה הכולל של כתב , וכן למלא את ההיקף הכספי הנקוב בכתב הכמויות

  . שהוצעה על ידו

   ויחושבו בש"ח, ויהיו ללא מע"מ.כל הסכומים בהצעה ינקבו 
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 . עילל 7בסעיף כהגדרתה נוסח ערבות לקיום ההצעה  - 4טופס מס'  .9.4

 לעיל.  6.3, כמפורט בסעיף חוק עסקאות גופים ציבורייםנוסח תצהיר לפי  – 5טופס מס'  .9.5

 ם מסמכים נוספי .9.6

על המציע לצרף את כל המסמכים הנדרשים על פי תנאי הזמנה זו, לרבות ומבלי לגרוע רשימת 
  [מסמכים מצורפים].  1לטופס מס'  2.2המסמכים המובאת בסעיף 

  

, אלא אם בנספח א' 1למועד הנקוב בסעיף הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה עד . תוקף ההצעה .10
  לעיל.  7.1.4כן הוארכה בהתאם להוראות סעיף 

  

מהותי שיתרחש לאחר מועד הגשת כל שינוי כל מציע נדרש לעדכן את המזמינה בדבר . הצהרת עדכון .11
 )."הצהרת עדכון"לעיל (להלן:  12.3.3המפורטים בתת סעיף למציע, בנושאים ביחס ההצעות במכרז 

המזמינה רשאית לדרוש מן המציעים, כולם או חלקם, להגיש הצהרת עדכון בכל מועד בנוסף, תהא 
ה, ובין היתר המזמינה תהא רשאית לפעול ביחס להצהרת העדכון לפי שיקול דעתשתמצא לנכון. 

  [פסילת הצעות].  12.3 -[בקשות להבהרות] ו 12.2בהתאם להוראות סעיפים 

 

 כללי - בדיקת ההצעות .12

  המזמינהבדיקה על ידי  .12.1

מומחים כפי שתמצא בההצעות תיבדקנה על ידי המזמינה, אשר תיעזר לצורך כך ביועצים ו
  לנכון.

רשאית להורות לכל אחד מן המציעים  המזמינהתהא זמנה, ההמסמכי מבלי לגרוע מהוראות 
  או כל חלק ממנה. מכרזל הצעתובפני ועדת המכרזים או מי מטעמה את להציג 

ההצעה, לרבות עמידת המציע בכל תנאי הסף, וכן כי ההצעה אינה במסגרת הבדיקה תיבחן 
 פסולה על פי תנאי הזמנה זו ולפי כל דין.

 בקשת הבהרות  .12.2

המזמינה רשאית לפנות למציעים (או למי מהם) בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע  .12.2.1
נוספים מסמכים ו/או נתונים השלמות ו/או דוחות ו/או או בבקשה לקבלת ו/להצעות 

, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן, בכל שלב, מספר פעמים או אחרים
  כפי שתמצא לנכון.

המזמינה  כתובת במועד שקבעה בפנייתה, לפיייענו לבקשת המזמינה המציעים  .12.2.2
. תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד לעיל 3.8.1כמפורט בסעיף 

הימנה. במקרה של סתירה בין האמור בהצעה בהקשר מסוים לבין האמור בתשובת 
מציע לשאלת המזמינה בהקשר זה, יגבר האמור בתשובת המציע לשאלת המזמינה על 

 האמור בהצעה.

 פסילת הצעות  .12.3

  :פי כל דין, המזמינה רשאיתמבלי לגרוע מהיקף הסמכות המוענק לה על 
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חלקית, חסרה, מותנית, מסויגת, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי לפסול הצעה  .12.3.1
החליטה המזמינה אחרת. , זולת אם נכונות או על הבנה מוטעית של מסמכי ההזמנה

 .ירשמו בפרוטוקוליוטעמיה, ביחס להצעה או למספר הצעות,  מזמינהת הוהחלט

ההזמנה מסמכי כי אי התאמה לתנאי  ,החליטרשאית ל המזמינהעל אף האמור,  .12.3.2
יעשה ילתקנה; תיקון כאמור והייתה בגדר טעות סופר או טעות חשבונאית בהצעה, 

 .ירשם בפרוטוקוליבמהלך בדיקת ההצעות בידי המזמינה ו

או לפי כל דין, בכל אחד מהמקרים  זומבלי לגרוע מסמכויות המזמינה על פי הזמנה  .12.3.3
נה רשאית לפסול מציע, או להתנות את המשך השתתפותו בתנאים הבאים תהא המזמי

 -או הנחיות, כפי שתקבע 

פתח בעצמו בהליכי שהמציע , או פירוקהליכי המציע  נגדכננקטו ככל ש .12.3.3.1
, או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או שמונה לו כונס פירוק או הקפאת הליכים

הגיע ש, או מיוחד או נאמן זמני או קבוע או מנהל נכסים זמני או קבוע
או כל הליך להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים, 

 בעל אופי דומה או שמונה למציע מינוי בעל אופי דומה.

להלן בעבירה פלילית, או במקרה בו  המפורטיםהרשעה של אחד מן הגופים  .12.3.3.2
המציע; ) i( מתנהלים נגד מי מהם הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית:

)ii גם  –) בעלי המניות במציע (במקרה שבעלי המניות במציע הינם תאגידים
 מנהלי המציע.) iiiבעלי המניות בתאגיד); (

משמע עבירה פלילית מכל סוג (למעט עבירות  "עבירה פלילית"לעניין זה: 
) השנים 7תעבורה), ובלבד שההרשעה באותה עבירה ניתנה במהלך שבע (

שת ההצעות בהליך המכרז, וזאת בין אם העבירה נעברה הקודמות למועד הג
 בישראל ובין אם נעברה מחוצה לה.

התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו, לפי שיקול דעתה של המזמינה,  .12.3.3.3
השלכה שלילית מהותית על יכולתו הפיננסית או המקצועית של המציע 

 .מיזםלבצע את ה

 הגשת מידע שקרי או מטעה למזמינה. .12.3.3.4

 . המזמינהות סמכוי .12.4

המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי מסמכי 
  ההזמנה.

  

  חריגה מאומדן .13

מתעתדת לערוך אומדן של שווי ההתקשרות מזמינה המציע מצהיר בזאת, כי הודע לו שה .13.1
 ").האומדןבמכרז (להלן: "

ו/או על פי דין, תהיה  על פי מסמכי המכרז מזמינהמבלי לגרוע מכל זכות נוספת העומדת ל .13.2
רשאית לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ואף בנסיבות בהן המזמינה 

בין ההצעה הכספית הכשרה הנמוכה ביותר לבין האומדן (מבין ההצעות התגלה פער משמעותי, 
רה הגבוהה ביותר לבין הכספיות הכשרות הגבוהות מהאומדן) ו/או בין ההצעה הכספית הכש

לנקוט בכל אחת  האומדן (מבין ההצעות הכספיות הכשרות הנמוכות מהאומדן), לפי העניין,
מהפעולות המפורטות להלן, במצטבר או לחילופין, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 

 ועל פי סדר שיקבע על ידה (אם בכלל): 

תי בין האומדן לבין ההצעות הכספיות לבצע בדיקה בקשר עם קיומו של הפער המשמעו .13.2.1
(כולן או חלקן), וזאת בין בדרך של עריכת שימוע פרונטאלי, בין בדרך של עריכת שימוע 
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בכתב ובין בדרך של בחינה חוזרת של האומדן וההצעה הכספית, באמצעות גורמים 
 ; המזמינהמקצועיים מטעם 

על פי  –ובנסיבות האמורות  לפסול כל הצעה שבינה לבין האומדן קיים פער משמעותי, .13.2.2
 לבחון את ההצעה של המציע בעל ההצעה הכשרה העוקבת;  –שיקול דעתה הבלעדי 

  לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף קיומו של הפער המשמעותי; .13.2.3

 . לעיל 3.13.1לבטל את המכרז, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף  .13.2.4

, בהליך תחרותי אותו מזמינהלדרוש מהמציעים הגשת הצעות כספיות מיטביות ל .13.2.5
  לשם כך;  מזמינהתערוך ה

להורות על ביצועה החלקי של ההתקשרות מושא המכרז ו/או להורות על פיצול  .13.2.6
אף  – מזמינהעל פי שיקול דעת ה –ההתקשרות בין מספר מציעים במכרז, ולשם כך 

לדרוש מכל אחד מהמציעים בעלי הצעות כספיות כשרות, להגיש הצעות כספיות 
  ").צעות חלופיותהחלופיות התואמות את המכרז במתכונתו העדכנית (להלן: "

 

 זה:  13לצורך סעיף  .13.3

שיעור החריגה מהאומדן [באחוזים] (חיובי ו/או  –" שיעורי חריגה מקסימאליים" .13.3.1
  שלילי, לפי העניין), שנקבע על ידי ועדת המכרזים במסגרת עריכת האומדן. 

פערים חיוביים ו/או שליליים, לפי העניין, בין ההצעה הכספית  –" פער משמעותי" .13.3.2
ת הנמוכה ביותר לבין שיעורי החריגה המקסימאליים מהאומדן (מבין ההצעות הכספיו

הכשרות הגבוהות מהאומדן) או לחילופין, בין ההצעה הכספית הכשרה הגבוהה ביותר 
לבין שיעורי החריגה המקסימאליים מהאומדן (מבין ההצעות הכספיות הנמוכות 

 מהאומדן).

הצעה כספית של מציע, אשר על פי מסמכי המכרז, עמדה בכל תנאי  –" הצעה כשרה" .13.3.3
  .המכרז עד לשלב בדיקת ההצעה הכספית

מזכויות המזמינה על פי זה, על מנת לגרוע בשום צורה ואופן  13מובהר, כי אין בהוראת סעיף  .13.4
כן מובהר כי עריכת אומדן הינו לפי שיקול דעתה של המזמינה ואין באמור כדי ליצור כל דין. 

  אומדן כאמור. מצג ו/או התחייבות מצד המזמינה כאילו היא מחויבת לערוך

כפי שהן י הם מודעים ומסכימים לסמכויות המזמינה המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כ .13.5
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים  13נקובות סעיף 

ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בקשר עם הפעלת 
 ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.המזמינה סמכויותיה של 

 הזוכה במכרזקביעת  .14

תכריע בדבר עמידתו של כל מציע ו בות ההצעות הכספיות,, לרהמזמינה תבדוק את ההצעות .14.1
לעיל [בדיקת  8בהתאם להוראות סעיף בכפוף לסמכויות המזמינה . בתנאי הסף על פי הזמנה זו

תבחר  ,ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, להלן ולהוראות סעיף זה כללי] –ההצעות 
 "הזוכה"(להלן: ההצעה המיטבית עבורה לפי שיקול דעתה הבלעדי המזמינה כזוכה במכרז את 

 ). "הקבלן הזוכה"או 

המזמינה רשאית, תהא בהקשר זה מובהר, כי במסגרת שיקוליה לבחירת ההצעה המיטבית, 
שיקולים שאינם כספיים הנוגעים למציע  ,בנוסף להצעות הכספיות ,אך לא חייבת, לשקול

ולהצעתו (כגון ומבלי לגרוע: שיקולי איכות, ותק, כושרו של המציע לבצע העבודה כפי שנבחן 
בפרויקטים קודמים, אמינותו, ניסיון קודם של המזמינה או של החברה המנהלת מטעמה או 

  של גופים אחרים עם המציע וכיו"ב). 
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המזמינה רשאית שלא ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, לעיל, על אף האמור . גיםסיי .14.2
לכל  םזכאי ולא יהי המציעים. במקרה כזה, כזוכה, מכל סיבה שהיאלהכריז על מציע כלשהו 

 .המזמינהפיצוי או שיפוי מאת 

 פניה למציע השני. .14.3

את הזכות לפנות אל המציע  מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין העירייה שומרת לעצמה
המיטבי השני על מנת שיבצע את העבודות נשוא מכרז זה על פי הצעתו, וזאת גם לאחר שהוכרז 

, וזאת אף אם מויעעל זוכה אחר במכרז, בכל מקום שבוטלה זכייתו של הזוכה או בוטל החוזה 
  מציע השני כאמור כבר אינה בתוקף.הצעתו של ה

  

 .עיון בהצעות .15

לאמור בסעיף בהתאם יתאפשר , הזוכה במכרזובהצעת  ועדת המכרזיםוהחלטתה הסופית של עיון ב 
  ובכפוף לתנאים המקובלים אצל המזמינה.עמה, אום ילאחר ת, במשרדי המזמינה ותקנות(ט) ל22

   

  .איסור הסבה .16

, לאחר ו/או להסב ו/או להמחות שלא להעביר יםמתחייב ,הזוכהכל אחד מהמציעים, לרבות  .16.1
מסמכי המכרז (לרבות לפי לפי  הםכל זכות מזכויותי צורה ואופן, במישרין ו/או בעקיפין,בשום 

ולא  , במלואן או בחלקן,(ככל שיחתם))שייחתם עמו ההסכם טופס הזמנת ההצעות ו/או 
כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי קבלת  להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם

 .המזמינהר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של , אלא לאחהנ"להמכרז 

המזמינה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר העברה ו/או הסבה ו/או  .16.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור שלא תקבל את  16.1המחאה כאמור בסעיף 

 אישורה בכתב של המזמינה, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף. 

 . חובת חתימה על ההסכם .17

ורף מצ שהעתקו , בנוסחונספחיו עם המזמינהההסכם על המציע שהצעתו זכתה במכרז לחתום על 
ימים  7תוך  ז, וזאתלרבות כל תיקון אותו תבצע המזמינה בהסכם (ככל שתבצע), במסגרת הליך המכר

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ההסכם על כל נספחיו  .המזמינה שהתבקש לכך על ידימועד המ
  . תנאי מכרז זהה חלק בלתי נפרד מומהו

מטעמה, מורשי החתימה על ידי  וכי החוזה יחייב את המזמינה אך ורק בכפוף לחתימת מובהר ומודגש,
 2.10האישור התקציבי, כמפורט בסעיף , בין היתר, בקבלתו של וכי היא רשאית להתנות את חתימתה

   לעיל.

 . היעדר בלעדיות .18

העבודות לביצוע לא תקנה לו בלעדיות כלשהי  ,עמוהסכם וחתימת הזוכה במכרז קבלת הצעת המציע 
ם אחר ו/או ע י שקול דעתה המוחלט, להתקשרל פרשאית בכל עת, וע, והמזמינה מהןאו כל חלק 

  . חרים לביצועא

 

 התמורה .19

, במלואן ובמועדן, תשלם ההסכםכל התחייבויות הזוכה על פי בפועל של  ןתמורת ביצוע .19.1
נקב בהצעתו  האותמחירים לאחר ההנחה ללזוכה תמורה המחושבת בהתאם המזמינה 

 .בהסכם הכספית, והכול במועדים, באופן ובתנאים ובכפוף לשאר הוראות המפורטות לשם כך

ננקבו על דרך מובהר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות  .19.2
ואין הן מהוות הצהרה באשר השוואת הצעות במסגרת הליך זה, לצרכי האומדנא בלבד, 
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ידרש הזוכה יו/או של איזה מרכיביהן אותם איזה מהעבודות הכלולות בהסכם ן של להיקפ
 לבצע בפועל. 

התמורה בכפוף להוראות החוזה (במיוחד לעניין מדידת כמויות), פק יצוין, כי למען הסר ס .19.3
וכל יתר העבודות הינה מלאה, סופית וכוללת בגין ביצוע הנקובה בכל סעיף בכתב הכמויות 

, במישרין ו/או , לרבות כל ההוצאות והעלויות הכרוכותההסכםעל פי  הזוכההתחייבויות 
 . וע העבודותובביצ במתן השירותים בעקיפין,

 

  לשון המסמכים .20

במסמכי המכרז, התייחסות  בלשון זכר משמעה גם בלשון נקבה, אלא אם נאמר במפורש אחרת ו/או 
  מתחייב מהקשר הדברים.

  

� � �  
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   15/2017 תנאים מיוחדים למכרז מס' –נספח א' 

 מיוחדים שלהלן ייקראו כחלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה למכרז. ההתנאים 

 בהליך המכרז הוא כמפורט להלן:  מנים הצפויזה חלו .1

  חמישי יום  06.03.17  -  פרסום מסמכי ההזמנה

ה סיור קבלנים [הסיור יחל בשע
9:30[  

  שני יום     09.03.17  -

מועד אחרון להגשת שאלות 
סעיף לפי  ובקשות להבהרות

  להזמנה [בקשות להבהרות] 3.8

  שלישי יום  21.03.17 -

  למכרז  מועד הגשת ההצעות
  בצהריים] 12:00[עד שעה 

  שני יום  03.04.17 -

מועד תוקף ההצעה ותוקף 
הערבות הבנקאית לקיום 

 -ו 10ההצעה כמפורט בסעיפים 
  להזמנה 7

  יום שני    03.07.17  -

  
   .(כולל מע"מ)₪ אלפים) עשרת ( 10,000בסך של להזמנה יהיו  3.4כאמור בסעיף השתתפות. דמי  .2

 להזמנה]. 5.2סיווג קבלני [סעיף  .3

, 1969-רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"טעל המציע להוכיח כי הוא  
  ).5(כבישים תשתיות ופיתוח, סיווג  5-ג'/200בעל רישיון קבלן בסיווג הוא ו

 להזמנה].  5.3ניסיון קודם [סעיף  .4

 יש לו ניסיון מוכח בביצוע כקבלן ראשי של פרויקטים בהיקף ובאופי, כמפורטלהוכיח כי על המציע 
 להלן (כששני התנאים המפורטים להלן הינם תנאים מצטברים): 

אחד, שביצועו החל משנת תשתית  מיזםפחות לוהשלים ביצע  המציע. הצגת פרויקט מוביל .4.1
לפחות (נומינלי, ללא ) ש"ח מיליוןה (מא ₪  100,000,000ינו הואילך, שהיקפו הכספי  2012

  - וגם .)"הפרויקט המוביל"(להלן: , מע"מ)

, שביצועם החל תשתית מיזמי )השבע( 7 לפחותוהשלים ביצע  המציע פרויקטים.הצגת צבר  .4.2
  מאתיים( ש"ח 250,000,000הינו כולם ביחד של  המצטברואילך, שההיקף הכספי  2012משנת 

במילוי של עבודות עפר  המצטברושההיקף לפחות (נומינלי, ללא מע"מ), ) ש"ח מיליוןוחמישים 
; מילוי מובאקוב  800,000הוא לפחות  הפרויקטים האמורים ביחד שבוצעו במסגרתמובא 

הפרוייקטים כאמור, רשאי הקבלן לכלול גם את הפרויקט המוביל הנזכר מובהר, כי בגדר צבר 
 לעיל. 4.1בסעיף 

  

ו/או גישור ו/או  פיתוחעפר ו/או סלילה ו/או עבודות שבוצע בארץ של  מיזם – "תשתית"פרויקט 
של ביצוע פרויקט הכולל גם עבודות שונות מהעבודות הנ"ל, יילקחו בחשבון  במקרה .קירות תומכים

  לצורך הגדרה זו רק אותן עבודות שהן מן הסוג המפורט לעיל. 

מי שהתקשר עם מזמין עבודה לביצוע פרויקט כקבלן ראשי האחראי כלפי מזמין  – "קבלן ראשי"
  . ניהל בעצמו את ביצוע הפרויקטויצוע הפרויקט העבודה לב
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  – "פרויקט אשר ביצועו הושלם"

 או ;פרויקט אשר התקבלה בגינו תעודת גמר •

 או ;פרויקט אשר התקבל בגינו חשבון סופי •

 אן ;פרויקט שנפתח לתנועה •

  פרויקט שהסתיימו עבודות ההקמה ובוצעה מסירה, והתקבלה ערבות בדק עבורו. •

 ש"ח 5,200,000להזמנה הוא:  7סכום הערבות הבנקאית הנדרש כאמור בסעיף ערבות לקיום מכרז.  .5
  ) (כשסכום זה יראה ככולל רכיב מע"מ). חמש מיליון ומאתיים אלף ש"ח(

� � �  
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  )הצעה למכרזה(מכתב  1טופס מס' 

  יש למספר את כל דפי ההצעה במספרים עוקבים –תזכורת 
  

  לכבוד 
  ביאליק קרייתעיריית 

  
  א.ג.נ.,

  
   ותשתיותעפר לביצוע עבודות  15/2017הצעה למכרז מס'  הנדון:

  ביאליק קרייתבוכן עבודות נוספות פרויקט שכונת נאות אפק מסגרת ב
  

כפי שתוקנה בהבהרות שנשלחו על ידי המזמינה , שבנדון 15/2017מס' הזמנה להגיש הצעות למכרז בהמשך ל
 (והמצורפות להצעתנו זו), אותה קיבלנו לידינו, קראנו והבנו, מתכבדים הח"מ להגיש את הצעתם למכרז. 

 ' אחלק 

 והצהרות התחייבות .1

 אנו, החתומים מטה,  .1.1

 _____________________, ת.ז. _____________________

  _____________________, ת.ז. _____________________ [מורשי החתימה]

מספר חברה , )שם המציע, להשלמה( ________________הוסמכנו כדין לפעול בשם 
   ;בכל הקשור למכרז שבנדון ,"המציע"להלן:  (להשלמה)________________ 

, ואנו , קראנו והבנו אותםלהזמנה) 1.2(כהגדרתם בסעיף  קיבלנו לידינו את מסמכי ההזמנה
 מגישים בזאת את הצעתנו למכרז.

מכנו כדין על ידי המציע להצהיר ההצהרות ולהתחייב אנו מורשי החתימה הנ"ל, הוס .1.2
  בהתחייבויות המפורטות להלן בשם המציע.

ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם, של מסמכי ההזמנה אנו מקבלים על עצמנו את תנאיהם  .1.3
ידוע  על פיהם.למכרז , ואנו מגישים את הצעתנו מזמינההמוקנות בהם לויות הסמכאת ובפרט 

 וחזקים כמי שקיבל ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפותנו במכרז. לנו כי אנו מ

 3.4.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו מצהירים כי קראנו והבנו את הוראות סעיפים 
   [שמירת זכויות]. 3.13 -ו[מידע המסופק למציעים];  3.7להזמנה [עלות הכנת ההצעות]; 

יינו במסמכים שלא היוו חלק כן הננו מאשרים, כי נציגים מוסמכים ומיומנים מטעמו ע
דו"ח תכן מבנה, : בהזמנה 3.4.4ממסמכי ההזמנה שנרכשו והועמדו לעיון בלבד, כאמור בסעיף 

   דו"ח גיאוטכני; דו"ח הידרוגיאולוגי; טבלת סקר עצים.

 .בלבד למכרז זו משתתפים בהצעהיע וכל אחד מבעלי המניות במציע המצ .1.4

 .אשר הוסתרו באופן כלשהו או ישות לטובת או בשם כל אדם תמוגש האינהצעה למכרז ה .1.5

מוסמכים של הגופים הל ידי כדין ע ואושרלמכרז וכל ההתחייבויות על פיה הגשת ההצעה  .1.6
 הגופים המוסמכים באותו תאגיד). על ידי המציע (ואם בעל המניות במציע הינו תאגיד, 

מכרז עם כל קבלן ו/או מציע פוטנציאלי אנו וכל מי מטעם המציע לא תיאמנו את הצעתנו זו ל .1.7
שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים, עד לשלב פתיחת אחר, ואנו מתחייבים 

  מעטפות המכרז.
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ם נכונים, מלאים, מדויקים המכרז לבהצעה  יםהכלולהנתונים, המצגים וההצהרות כל  .1.8
למכרז, ולא הושמט מההצעה למכרז כל פרט אשר יש בו כדי  הגשת ההצעהומעודכנים למועד 

 להשפיע על שיקול דעתה של המזמינה.

המציע יודיע למזמינה בכתב על כל שינוי בעובדות מהותיות שפורטו בהצעה, אנו מתחייבים ש .1.9
 מייד עם קרות השינוי. 

 , כי אין בהגשת הצעתנו זו כדי לחייב את המזמינה להכריז עלינו כזוכה במכרזאנו מסכימים .1.10
, כי למזמינה הסמכות לבטל הליך זה ו/או לדחות (אף אם הצעתנו הכספית תמצא הזולה ביותר)

את כל ההצעות המוגשות במסגרתו, הכול בכפוף להוראות מסמכי ההזמנה ומבלי לגרוע 
 מכלליות האמור בהם. 

כי אם נבחר כזוכה, תהא המזמינה רשאית לאפשר ליתר המציעים בהליך, אם יבקשו  ידוע לנו, .1.11
זאת, לעיין בהצעתנו זו, על כל חלקיה, ואנו מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם 

  האמור, כאמור בהזמנה. 

להזמנה [יועצים  4.3איננו קשורים, במישרין או בעקיפין, עם מי מבין היועצים כמפורט בסעיף  .1.12
המיוחד הנספח להסכם הטכני במפרט לרבות אלו המפורטים  למסמכי ההזמנה,למזמינה] 

  .הקבלני

 מסמכים מצורפים .2

 הטפסים המפורטים להלן:מצורפים לטופס זה, ומהווים חלק בלתי נפרד מהצעתנו למכרז, כל  .2.1

 (תצהיר המציע בדבר ניסיון קודם) 2טופס מס'  .2.1.1

 (ההצעה הכספית) 3טופס מס'  .2.1.2

 )4ערבות בנקאית (בנוסח המצורף כטופס מס'  .2.1.3

 (תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים) 5טופס מס'  .2.1.4

 : להצעה זו מצורפים המסמכים הבאים .2.2

  להזמנה]; 8.1.2תוכן עניינים מפורט ומודפס [סעיף   �

  להזמנה]; 8.1.3ההזמנה (למעט הנספחים לה) כשהיא חתומה על ידי המציע [סעיף   �

מסמכי הבהרות להזמנה מס' _____ עד _____ כשהם חתומים על ידי המציע [סעיף   �
  להזמנה];  8.1.3

  להזמנה]; 3.4.1ההזמנה [סעיף קבלת התשלום על רכישת מסמכי העתק מ  �

  להזמנה]; 3.11[סעיף  סיור קבלניםהעתק אישור השתתפות ב  �

  להזמנה];  5.1תדפיס עדכני של נסח החברה מאת רשם החברות [סעיף   �

להוכחת עמידה בתנאי הסף כאמור בסעיף ורישיון תקף ם תעודות רישום מפנקס הקבלני  �
  להזמנה; 5.2

אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס),   �
  ;להזמנה] 6.1[סעיף  1976-התשל"ו

  .מנה]להז 6.2[סעיף  שור תקף על ניכוי מס במקור לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]יא  �
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  איש הקשר .3

  איש הקשר המוסמך מטעם המציע לכל עניין הנוגע להזמנה ולמכרז הוא: 

  )ומשפחה (פרטי שם
  

  כתובת 
  

  מספר טלפון 
  

  מספר טלפון נייד
  

  'מספר פקס
  

  דוא"ל
  

  

 שונות .4

למען הסר ספק מובהר, כי אין בהצהרות האמורות בטופס זה כדי לגרוע מההצהרות והמצגים  .4.1
 בהסכם. המפורטים 

זה ובטפסים הנוספים המהווים חלק מהצעתנו למכרז תהא  1לכל המונחים בטופס מס'  .4.2
 הגיונם.מ, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או זמנההבמסמכי ההנתונה להם המשמעות 

תהיה סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל עניין הנובע או חיפה בעיר  מוסמךלבית המשפט ה .4.3
   הקשור בהזמנה ובהצעה זו.

  

  על החתום: נוולראיה בא

  שם וחתימה    תאריך
  

  אישור עו"ד 
  

ביום _____________ מצהיר ומאשר בחתימתי, כי ______  אני הח"מ, _____________, עו"ד, מ.ר.
הן יהתייצבו בפני ה"ה ______________________ אשר זיהו עצמם באמצעות תעודות זהות שמספר

___________________ / המוכרים לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת, 
  בפניי.  טופס ההצעה וחתמו עלהצהרותיהם המפורטות לעיל אישרו את נכונות 

, המכרזבשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, רשאים לחייב אותו למטרות כן הנני לאשר, כי החתומים 
ם להצהיר בשם המציע את כל ההצהרות הכלולות במסמך זה וכי כל ההחלטות של המציע הנזכרות מוסמכי

  .במסמך זה התקבלו כדין

  

  חותמת עוה"ד    תאריך
  וחתימה 
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  2טופס מס' 
  תצהיר המציע בדבר ניסיון קודם

אני הח"מ, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים 
  בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלהלן: 

"), ומוסמך המציע" ____________ (להלן: ח.צ./אני מנהלה של חברת ____________ בע"מ, ח.פ. .1
  .15/2017ליתן תצהיר זה כחלק מהצעת המציע למכרז מס'  מטעמו

"צבר ) וכן להזמנהנספח א' ב 4.1(כאמור בסעיף " פרויקט מוביל"הריני מצהיר, כי המציע ביצע  .2
 5.3.1לדרישות המפורטות בסעיף הכל בהתאמה  ,להזמנה)נספח א' ב 4.2(כאמור בסעיף פרויקטים" 

  להזמנה להציע הצעות 

(פירוט במתכונת מורחבת מצורף ביחס לכל פרויקט בעמודים  להלן פירוט הפרויקטים הרלוונטיים .3
   :הבאים)

שנת /חודש   הפרויקט שם  "דמס
  העבודות תחילת

שנת /חודש
  1סיום העבודות 

היקף כספי 
נומינלי ללא 

  מע"מ

היקף עבודות עפר 
במילוי מובא 

  בקוב בפרויקט

  פירוט בדף נפרד 

  ] �[סמן 

יש למלא בשורה זו את   .1
  המוצג"הפרויקט המוביל" 

  

  

          

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

  להזמנה.  5.3.2ראה הוראות סעיף  –לפרויקט שטרם הסתיים ) 1(
  

  ביחס לכל אחד מהפרויקטים המוצגים בטבלה לעיל. במתכונת מורחבת מצ"ב פירוט  .4

  צהירי אמת. תאני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן  .5

  ולראיה באתי על החתום:

  וחתימה שם    תאריך
  

  אישור עו"ד 
ביום _____________ מצהיר ומאשר בחתימתי, כי ______  אני הח"מ, _____________, עו"ד, מ.ר.

התייצב בפני מר ____________ אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה ____________ / 
לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים  המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם

  הקבועים בחוק, אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי. 

  וחתימה  חותמת עוה"ד    תאריך
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  פירוט הפרויקטים המוצגים:

  : ("הפרויקט המוביל") בטבלה 1פרויקט מס' 

  שם הפרויקט: 

    

  שם הלקוח: 

    

תיאור הפרויקט/מהות 
  העבודות: 

    

  חודש ושנת תחילת הפרויקט: 

    

   1 חודש ושנת סיום הפרויקט:

    

של  נומינאלי כספי היקף
  :2"מ)מע(ללא הפרויקט 

    

היקף בקוב של עבודות עפר 
  שבוצעו בפרויקט: במילוי מובא 

    

  פרטי איש קשר מטעם הלקוח: 

    

  שם מלא: 

    

  תפקיד: 

    

  טל': 

    

  פקס: 

    

' ס( חשבונות העתקי צירוף
  הצעה)ל_ (עמודים ___ _______מצורף חשבון סופי / חלקי מיום _  בהזמנה):  5.3.3.2

אסמכתא נפרדת להיות  צירוף
  ש המצורף מאושר לתשלום -הח

  בהזמנה):  5.3.3.3' ס(
(עמודים ___ מסוג: __________ [פרט] מצורפת אסמכתא 

  להצעה)
  

  

   להזמנה. 5.3.2הוראות סעיף ראה  –לפרויקט שטרם הסתיים  1
   ו/או גישור ו/או קירות תומכים שאינן עבודות עפר ו/או סלילה ו/או פיתוח נוספות ככל שהפרויקט כלל עבודות  2

   בלבד שבוצעו  תומכיםגישור/קירות /מודגש, כי יש להציג את ההיקף הכספי של עבודות עפר, סלילה ופיתוח   
   .בנספח א') 4(ראה סעיף  בפרויקט   

  

 2שם המצהיר על טופס מס'     תאריך
  וחתימה
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 פרויקט מס' 2 בטבלה [**]:

  שם הפרויקט: 

    

  שם הלקוח: 

    

תיאור הפרויקט/מהות 
  העבודות: 

    

  חודש ושנת תחילת הפרויקט: 

    

   1 חודש ושנת סיום הפרויקט:

    

של  נומינאלי כספי היקף
  :2"מ)מע(ללא הפרויקט 

    

היקף בקוב של עבודות עפר 
  שבוצעו בפרויקט: במילוי מובא 

    

  פרטי איש קשר מטעם הלקוח: 

    

  שם מלא: 

    

  תפקיד: 

    

  טל': 

    

  פקס: 

    

' ס( חשבונות העתקי צירוף
  הצעה)ל_ (עמודים ___ _______מצורף חשבון סופי / חלקי מיום _  בהזמנה):  5.3.3.2

אסמכתא נפרדת להיות  צירוף
  ש המצורף מאושר לתשלום -הח

  בהזמנה):  5.3.3.3' ס(
(עמודים ___ מסוג: __________ [פרט] מצורפת אסמכתא 

  להצעה)
  

  

   להזמנה. 5.3.2הוראות סעיף ראה  –לפרויקט שטרם הסתיים  1
  ו/או גישור ו/או קירות תומכים ככל שהפרויקט כלל עבודות נוספות שאינן עבודות עפר ו/או סלילה ו/או פיתוח  2

   בלבד שבוצעו  כיםגישור/קירות תומ/מודגש, כי יש להציג את ההיקף הכספי של עבודות עפר, סלילה ופיתוח   
   בנספח א'). 4בפרויקט (ראה סעיף   

  

  

 2שם המצהיר על טופס מס'     תאריך
  וחתימה

  

  [**] יש לצרף טבלה בנוסח טבלה זו עבור כל אחד מהפרויקטים המוצגים להוכחת "צבר פרויקטים". 
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  ההצעה הכספית למכרז - 3טופס מס' 

 עמודים] 2טבלת ההצעה הכספית בת  –[שים לב 

  לכבוד 
  ביאליק קרייתעיריית 

  
  

  15/2017הצעה כספית למכרז מס'  הנדון:
  

להלן הצעתו הכספית של ____________________ (שם המציע) למכרז שבנדון. ידוע לנו כי ככל שנוכרז 
  כחלק מנספח ד' להסכם (נספח "כתב כמויות ומחירים"). כזוכה במכרז תצורף הצעתנו הכספית שלהלן 

  15/2017עפ"י מכרז/ חוזה מס'  הצעת הקבלן להנחה לכתב הכמויות -נספח א' לכתב הכמויות 
 

 

   ₪ ______________  סה"כ מחיר לפי כתב כמויות ללא מע"מ  1

  ______________________במילים: (

  _______ ₪( 

הקבלן לכל כתב "י אחוז הנחה המוצע ע  2
  הכמויות: 

  % ____________ הנחה 

  במילים: ________________ אחוזי הנחה 

 סה"כ הצעה כספית בשקלול אחוז הנחה  3
  ללא מע"מ: המוצעת 

_____________________________  ₪  

 ₪ _____________________________ )17%(תוספת מע"מ   4

הנחה כולל סה"כ לכל כתב הכמויות לאחר   5
 מע"מ:

_____________________________ ₪ 

  

 דגשים הכלליים למילוי טופס ההצעה  .1

זה להלן בקשר עם  1תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף 
בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או המזמינה , ובכלל האמור לסמכויות להזמנההמענה 
או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלו במענה האמור, כולו /ו השמטה

  חלקו: או 

. (הנחה שלילית) לסה"כ המחיר לפי כתב הכמויות תוספתבהצעה כספית הכוללת לנקוב  אין .1.1
 .בטבלה) 1למחיר הכולל (הפחתה מהמחיר הנקוב בשורה מס'  יש לנקוב באחוז הנחה בלבד

 אין להציע אחוז הנחה שונה לפרקים שונים של כתב הכמויות. 

 ו/או מכל רכיב מרכיביוההזמנה המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס  .1.2
 .לרבות להוסיף תוספת ו/או למחוק
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נתגלה בהצעתו הכספית של מציע, הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או  .1.3
לרבות בנסיבות תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא (

רשאית, על המזמינה לופין, בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה לחובהן נגרמה בשל רשלנות 
פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, 

 במצטבר ו/או באופן חליפי: 

 לפסול הצעה כאמור על הסף.  .1.3.1

הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת ו/או  לקבל מהמציע .1.3.2
השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או 
לדחות את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 .המזמינהוהמוחלט של 

גות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או להתעלם מקיומם של כל הסתיי .1.3.3
  תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.

זה, על מנת לגרוע  1 על פי סעיףלמזמינה למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית  .1.4
על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול מזמינה ו/או לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית ל

ינוי ו/או ליקוי ו/או בכל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או ש
ועל פי שיקול המזמינה בהצעתו הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי  ולעפגם שנתג

 דעתה הבלעדי והמוחלט.

  

  על החתום: נוולראיה בא

  חותמת וחתימת המציע    תאריך
  

  
  

  אישור עו"ד 
ביום _____________ מצהיר ומאשר בחתימתי, כי ______  אני הח"מ, _____________, עו"ד, מ.ר.

התייצבו בפני ה"ה ______________________ אשר זיהו עצמם באמצעות תעודות זהות שמספריהן 
___________________ / המוכרים לי באופן אישי, חתמו על טופס ההצעה בפניי. כן הנני לאשר, כי 

וכי התקבלו במציע  המכרז בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרותהחתומים 
  .כל ההחלטות הנדרשות לצורך כך

  

  וחתימה  חותמת עוה"ד    תאריך
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  נוסח ערבות לקיום מכרז  - 4טופס מס' 

  לכבוד
  ביאליק קרייתעיריית 

  

  ערבות מס' _______________הנדון: 

"), שהינו בעל חשבון המתנהל על שמו בסניפנו החייב(להלן: " 1__________________לבקשת  .1
) לסילוק כל "המזמינה"(להלן:  ביאליק קרייתעיריית מ, ערבים בזה כלפי הרשום מטה, אנו הח"
"סכום ) (להלן: ש"ח ________________(ובמילים: ₪  _____________סכום עד לסך כולל של 

להתקשרות בהסכם לביצוע  15/2017 'מספומבי מכרז ), אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם הערבות"
  ביאליק. קרייתבועבודות נוספות שכונת נאות אפק בפרויקט  ותשתיות עפרעבודות 

עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על  מחמישה ימילפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר  .2
סכום כל סכום הנקוב בדרישה (להלן: " למזמינה, אנו נשלם 2ידינו שתימסר ב _________________

") ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי הדרישה
מבלי  וכן עמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכםה לשיכולטענה  , לרבותלטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא

 דרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.שנ

לעיל הן מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה רשאים  2 - ו 1התחייבויותינו בסעיפים  .3
 .להלן 4לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

  .3 ___________ ליום ועד ערבותה התחייבויותינו לעיל יעמדו בתוקפן מיום הוצאת .4

תיחשב כדרישה תקפה  17:00כל דרישה שתתקבל על ידינו לא יאוחר מהתאריך הנ"ל עד השעה  .5
 ומחייבת בהתאם לתנאים המפורטים לעיל. 

יידונו באופן בלעדי בהתאם כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות בנקאית זו  .6
תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית  חיפהלהוראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים ב

 לדון בעניינים אלה.

 .ביאליק קרייתעיריית ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה לגוף שאינו  .7

  

  בכבוד רב,

  

  חתימה  תאריך  כתובת  שם הבנק
  

  . כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות של המציע המלאשמו יש להשלים את  1
  יש להשלים את כתובת הבנק. 2
   בנספח א' להזמנה. 1בסעיף  לקיום ההצעה, יש להשלים בהתאם למועד הנקוב כמועד תוקף ההצעה ותוקף הערבות הבנקאית 3
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  5טופס מס' 

   תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את 
  האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בכתב כלהלן.

  )[המציע]."החברה"אני משמש כמנהל/בעל מניות בחברת ___________________ (להלן  .1

(להלן:  1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2
 קרייתעיריית של  15/2017 מס') וכחלק מהצעת החברה למכרז "חוק עסקאות גופים ציבוריים"

 . ביאליק

עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשעה החברה ולא הורשע בעל זיקה אליה (כהגדרת מונח זה בחוק  .3
ביותר ) 31.10.2002(הרשעה בפס"ד חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום עסקאות גופים ציבוריים) 

-משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א
שנה אחת חלפה  –ביותר משתי עבירות ואם הורשעו , 1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991

 .לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.      

2.      

3.      

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

 מאלה: אחדקיים תמלחוק עסקאות גופים ציבוריים, כי  1ב2בנוסף אני מצהיר, בהתאם לסעיף  .4

(להלן:  1998 –שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק  9הוראות סעיף  )1(
  ;לא חלות על החברה ")חוק שוויון זכויות"

 ן.אות לחוק שוויון זכויות חלות על החברה והיא מקיימת 9יף הוראות סע )2(

ב לחוק עסקאות 2היא כהגדרתם בסעיף  "הורשע" -ו "זיקה"בעל בתצהירי זה, משמעות המונחים  .5
, וכך גופים ציבוריים. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם

 .והמונחים הנקובים בו לחוק שוויון זכויות 9גם לעניין סעיף 

ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם החברה, אשר הצהרתי זו הינה אישית  .6
 הסמיכה אותי למסור הצהרה זו.

לעיל ממועד חתימתי על תצהיר זה ועד  4ו/או בסעיף  3מתואר בסעיף אם ישתנה המצב העובדתי ב .7
אני , בחירת הזוכה)או במועד מאוחר יותר (עד למועד  למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל

  ביאליק. קרייתתצהיר מעודכן לעיריית מתחייב לפעול להגשת 

  אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

  ולראיה באתי על החתום: 

  חתימת המצהיר     תאריך

  אישור

 אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר ____________,
אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי 
עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו 

  ורשאי לחייב אותה למטרות המכרז. כן הנני לאשר, כי הנ"ל הינו מורשה חתימה מטעם החברה, בפניי.

  חתימת עוה"ד    תאריך
  חותמת וחתימה

 


