
 4/2017 מכרז מס'

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/2017 מכרז פומבי מס'

 

 

 הצעות: הזמנה להציע

 

 אגן העיר העתיקה – מונומנטיםלעבודות תאורת חוץ והארת 

 בירושלים

 

 

 

 

 )חוברת מסמכי המכרז הכלליים והסכם התקשרות(

 

 

 

 

 

 2017אפריל תאריך: 

 

פיתוח מזרח ירושלים 

 בע"מ

 



 4/2017 מכרז מס'

 2 

 

 

 )הזמנה להצעת הצעות( תוכן עניינים

 

 4 ................................................................................................................... כללי

 10 .............................................................................................................סף תנאי

 15 ................................................... במכרז השתתפות בגין ותשלום המכרז מסמכי רכישת

 15 ....................................................................................... המכרז תנאי הבנת אישור

 15 ............................................................................................................. הבהרות

 16 ..................................................................................................... מסמכי המכרז

 17 ...................................................................................................... ההצעה תוקף

 17 ............................................................................................. ההצעות הגשת כללי

 20 .................................................................................... ע"י החברה הבהרות בקשת

 21 .................................................................................. ביותר הטובה ההצעה קביעת

 24 .................................................................................... הודעה על זכייה והתקשרות

 26 ..................................................................................................... כלליים תנאים

 

 

 

 



 4/2017 מכרז מס'

 3 

 טפסים ונספחים

 

 4 ................................................................................... הזמנה ותנאים כלליים למשתתפים במכרז - מסמך א'

 30 .................................................................................................................. תכולת מעטפת הצעה - 1טופס 

 32 .........................................................................................................................  הצהרת המציע – 2טופס 

 37 ..................................................................................... אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה במציע - 3טופס 

 38 .................................................................................................... דף מידע כללי ומסמכי הערכה   - 4טופס 

 40 ..................................................................................... תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  - 5טופס 

 41 .......... טני, כתוב וחתום של מזמין עבודה, לגבי  ההתקשרות עימו, בתוספת חוו"ד / המלצהאישור פר  - 6טופס 

 42 .............................................................. דו"ח מיוחד של רו"ח המציע בעניין עמידה בתנאי הניסיון  - 7טופס 

 43 ................................................................................מחזור הכנסות  –הצהרת מציע ואישור רו"ח  – 8טופס 

 45 ................................................................ העדר הליכי כינוס –אישור עו"ד או רו"ח הצהרת מציע ו – 9טופס 

 47 ........................................................................................ אנשי מקצוע וניסיונם –הצהרת מציע – א'9טופס 

 49 ............................................................. ינוסהעדר הליכי כ –אישור עו"ד או רו"ח הצהרת מציע ו – ב'9טופס 

 53 ....................................................................................................... נוסח ערבות בנקאית מכרז  – 10טופס 

 55 ......................................................................................................... אישור הבנת תנאי המכרז – 11טופס 

  .................................................................................................. (מצורף בנפרד) הסכם התקשרות – מסמך ב'

  ............................................................. ( לא צורף בפועל) המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנייה – מסמך ג'

 65 .................................................................................................................  מפרט טכני מיוחד – 1מסמך ג'

 68 ..........................................................................................  אתרים-ים טכניים פרטניים מפרט – 2מסמך ג'

  .......................................................................................  (לא צורף בפועלמפרט עיריית ירושלים ) – 3מסמך ג'

  .....................................................................................................  (לא צורף בפועלמפרט מע"צ ) – 4מסמך ג'

 77 ........................................................................................................................ מפרט אחזקה – 5מסמך ג'

  .......................................................................................................................................  בוטל – 6מסמך ג'

  ............................................................................................ (מצורף בנפרד) כתב כמויות ומחירים – מסמך ד'

  ........................................................................................................................................  בוטל – מסמך ה'

 48 ........................................................................................................................ רשימת תכניות – מסמך ו'

 

 

 

 



 4/2017 מכרז מס'

 4 

 בע"מירושלים מזרח תוח פי

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 

  4/2017 מכרז פומבי מס'

 אגן העיר העתיקה בירושלים –והארת מונומנטים לעבודות תאורת חוץ 

 12:00בשעה   (7.5.17"א אייר, תשע"ז )א', ייום  :המועד האחרון להגשת הצעות

 13:00בשעה  (19.4.17ד', כ"ג ניסן, תשע"ז )יום  :יםמציעמועד מפגש 

 

 כללי .1

(, מזמינה בזאת הצעות "המזמין"או  "החברה"בע"מ )להלן:  ירושליםמזרח פיתוח  1.1

, בהתאם אגן העיר העתיקה בירושלים –והארת מונומנטים לעבודות תאורת חוץ להתקשרות 

 . ("עבודותה"ורט במסמכי המכרז )להלן: למפ

 :גם בלשון נקבה במשמע וכן להפך( –כל האמור בזכר ) הגדרות 1.2

ונחים ומושגים בהזמנה זו יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות שיש להן בהסכם על מ

 נספחיו, ובהתאם לאמור להלן ו/או למוגדר במסמכי המכרז במפורש:

 ירושלים בע"מ. מזרח ח פיתו –"המזמין" או  "החברה"

 המציע שמגיש הצעה על פי תנאי הזמנה זו. – "המציע"

 מי שהצעתו תבחר על ידי החברה כהצעה הזוכה ותקובל על ידי החברה. –"הזוכה" 

 4/2017הזמנה זו להציע הצעות למכרז פומבי מס'  –"הזמנה להציע הצעות" או "ההזמנה" 

 .גן העיר העתיקה בירושליםא –והארת מונומנטים לעבודות תאורת חוץ 

 להלן 6.1סעיף בכמפורט  –מסמכי המכרז" "

ההצעה שתוגש על ידי המציע, על כל נספחיה וכל העדכונים ו/או השינויים  –"מסמכי ההצעה" 

שיתווספו להם, אם יתווספו, כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע, בהתאם לתנאים 

 המפורטים במסמכי המכרז. 

מטעם החברה, אשר ימונה ע"י מנכ"ל החברה ויהיה איש הקשר בין הזוכה מפקח  – "המפקח"

לבין החברה, ויהיה אחראי, בין היתר, להעברת הנחיות החברה לזוכה, מעת לעת; לפיקוח על 

 ביצוע העבודות; לבדיקתם ו/או אישורם של החשבונות שיוגשו ע"י הזוכה וכיו"ב.

יקבעו כל הנתונים המפורטים בכלל מסמכי לעניין זה  –הפרויקט ותכולתו )תמצית בלבד  1.3

 המכרז(:

 כללי: .1.3.1

נשוא מחירי היחידות, יגיש הקבלן את הצעתו ל", במסגרתו מחיריםהינו "מכרז  מכרז זה

 "כתב)להלן:  כמסמך ד'המצ"ב למסמכי המכרז  כתב הכמויות והמחיריםההתקשרות, ב

 (.מחירים"כמויות והה

מונומנטים שונים והארתם של עבודות לתאורת חוץ  בביצועעוסק המכרז 

בליט את ייחודם של אותם העיר העתיקה בירושלים, במטרה להבאגן 

)להלן,  ים מושכי תיירות ממעלה ראשונהאתרלמיצובם כ מונומנטים ולתרום
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 5כוללות  ות. העבוד("הפרויקט"או  "העבודות"כולל הבדק והאחזקה: 

 :("האתרים")להלן:  להלןבאתרים , ייםמשנ םקטיפרוי

 דרון ויד אבשלום.ינחל ק .1.3.1.1

 בית רוטשילד ורחבת רוטשילד. .1.3.1.2

 נסית סן סלבדור.כ .1.3.1.3

 נסית גת שמנים.כ .1.3.1.4

 ית הגואל.נסכ .1.3.1.5

, בהתאם פרויקט יבוצע בכל אתר בנפרד, לחוד או במקביל לאתרים נוספיםה

להנחיות החברה בלבד. למען הסר ספק, החברה איננה מתחייבת לביצועם של 

יונפק צו התחלת עבודה  אתר, ולכל םו/או לביצוע איזה מה אתריםכל ה

 נפרד.

העבודות יתבצעו בהתאם להוראות המכרז, על מסמכיו ומפרטיו, ויכללו 

, , כשהכל כפוף להנחיות המתכנן מטעם החברהעבודות, כאמורהביצוע 

 .והמפקח החברה

-ביצוע תשתיות תתבין היתר, עשויות להיכלל, ההקמה  במסגרת עבודות

ות; הנחת צינורות וכבלי חשמל; בריכות ותאי מעבר; קרקעיות; חפירות ותעל

מגשי אבטחה; הארקות למתקן תאורת חוץ; התקנת גופי תאורה, נורות 

 וציוד הדלקה.

תכנית בכל אתר יבוצעו העבודות, בהתאם לתיק אתר נפרד, הכולל יובהר, כי 

 ייחודית לאותו אתר, לרבות גופי תאורה ייחודיים וכיו"ב.

התקנת גופי התאורה בתוך ומחוץ לאזור רונית כוללת תפיסת הביצוע העק

המבנים, אשר באתרים השונים, עם מערך חשמל נפרד, אשר יחובר למערכת 

מדובר במערכות חשמל  1.3.1.1החשמל באתר )למעט באתר הנ"ל בס"ק 

 פרטיות(.

של החברה לביצוע עבודות אחזקה, בהתאם למפרט בנוסף, קיימת אופציה 

 למסמכי המכרז(. 5האחזקה )מסמך ג'

 דגשים מיוחדים: .1.3.2

הפרויקט מבוצע באזור בעל רגישות דתית ופוליטית, ולכן כל פעולותיו של  .1.3.2.1

הקבלן יתבצעו תוך תיאום נרחב עם כל הרשויות והגורמים הרלוואנטיים בשטח 

 )רשמיים ושאינם רשמיים(.

כפופות לאישור רשות העתיקות העבודות הפרויקט מבוצע בשטח עתיקות, ולכן  .1.3.2.2

והחברה. העבודות תתבצענה בזהירות מרבית ותוך הימנעות מפגיעה לא 

 הכרחית בקיים.

נטים, אשר מבלא לפגוע באמור, תכליתו של הפרויקט היא הארתם של מונו .1.3.2.3

מרביתם מצוי בבעלות פרטית, חלק גדול מגופי התאורה יוצבו בשטחים 

ש להקפיד, פרטיים, והמערכות יחוברו למערכת חשמל פרטית. בנסיבות אלה, י

 בין היתר, על הנושאים להלן:
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  :( תפעל, ככל שניתן, כמערכת "המערכת"מערכת התאורה )להלן

 עצמאית )בלא לפגוע בהיותה מחוברת למערכת החשמל של האתר(.

 תישאר בבעלות החברה, תהיה המערכת אחזקת המערכת, הגם ש

הקבלן הוראות אחזקה  כיןבאמצעות בעלי האתר. לאור זאת, י

עביר לחברה את כל כתבי האחריות הרלוואנטיים, לגבי ית ומפורטו

 האתר.

 .לוחות הזמנים המדויקים להתקנת המערכת, יתואמו עם בעלי האתר 

 נוור של יתהיה הקפדה על כך, שהתאורה שתותקן לא תגרום לס

 המבקרים באתר והדרים / משתמשים בו.

 ככל לאתרים תהיה בתיאום עם בעלי האתרים בלבד, ו ת הקבלןכניס

 שיהיה צורך בכך, בליווי של נציג בעלי האתר.

  תכנית ההרכבה המפורטת של המערכת )ככל שיהיה צורך בתיאומים

נוספים מעבר למופיע בתיק האתר(, תיקבע ע"י הקבלן, באישור 

 החברה, ובתיאום עם בעלי האתר.

מבוצע בשטחים ציבוריים המיועדים לתנועה של הציבור הרחב. הפרויקט חלק מ .1.3.2.4

יבוצע באופן שיבטיח נגישות והמשך תנועה בכל כביש ודרך ר זאת, הפרויקט לאו

פעילים, הקיימים בתוואי הפרויקט, לכל כיוון לכל אורך תקופת הביצוע, 

בהתאם לתכניות ולנהלי החברה, תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לפי 

ט כל דין ובהתאם להוראות החברה )המחמירים מביניהם(, הכל כמפור

ויבוצעו ע"י הקבלן,  הסדרי התנועה יתוכננושלבי ביצוע / במסמכים ההנדסיים. 

תוך קבלת האישורים הדרושים מהגורמים המוסמכים, לפי דין. שלבי הביצוע 

והסדרי התנועה יתוכננו כך שתתאפשר, כל העת, גישה לרכבי חירום לכל אורך 

הפרויקט, מרקם  , ויישמר, בכל תקופת ביצועוהסמטאות הדרכים ,הכבישים

עבודת קבלנים ביצוע החיים באזור ותנועת כלי רכב והולכי רגל. כן יתאפשר גם 

, אחרים וגורמי תשתית אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודת הקבלן הזוכה

בתיאום עם הקבלן. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת מחיר )לרבות כ"קבלן 

, אלא בכפוף שטח, כאמור ראשי"( בגין ביצוע עבודות במקביל באותו תא

 .להוראות הסכם ההתקשרות, על נספחיו

, לרבות אלה המפרטים השונים המצורפים למכרזהעבודות יתבצעו לפי  .1.3.2.5

המפרטים בכל מקרה של סתירה בין  שמצורפים אליו על דרך ההפניה.

והמסמכים השונים, באופן שלא הוכרע במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות, 

לאופן / המתכנן  המפקחל את הנחיות החברה באמצעות באחריות הקבלן לקב

 הביצוע בפועל.

העבודה תתבצע במקביל, כאשר הקבלן יידרש לבצע את למען הסר ספק, יכול ש .1.3.2.6

העבודה, בהתאם לצורך, ביום ובלילה, ובהיקף של עד שלושה צוותים במקביל 

 )לחברה תהיה האפשרות להגדיל או להקטין את היקף הצוותים, כאמור(.
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העבודות לא יתבצעו בשבתות ובמועדי ישראל. כמו כן, בהתחשב בכך שהעבודות  .1.3.2.7

אמורות להתבצע באזורים בהם קיימת אוכלוסייה מוסלמית ו/או נוצרית ו/או 

מוסדות דת פעילים של נוצרים במוסדות דת פעילים של נוצרים ו/או בסמוך ל

דות )ואלה ו/או מוסלמים, הרי שיהיה לדבר השפעה על מועדי ביצוע העבו

הנוצרים, בהתאם /או יתבצעו תוך התחשבות במועדי החגים המוסלמים ו

 לעניין(.

יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו, ללא כל תמורה  ,הסדרי תנועה, ככל שיידרשו .1.3.2.8

שוטרים בשכר, תשלומים בגין נוספת, הן לגבי התכנון והן לגבי הביצוע )למעט 

 .ע"י הקבלן( םקבלות בדבר תשלומ ע"י החברה, בכפוף להצגתלקבלן שישולמו 

בלא לפגוע באמור, יהיה על הקבלן לקבל מראש את אישורה של החברה 

 .להסדרי התנועה, כאמור

האמור במסמכי המכרז, ידוע לקבלן, כי לא תשולם לו כל תוספת כל למרות  .1.3.2.9

תשלום בגין סיכון כלשהו הנובע מבעיות ביטחוניות באזור העבודות, לרבות 

ת שיהיו לו, ככל שיהיו, בגין אבטחה, שמירה וכל הוצאה אחרת בקשר להוצאו

טחוני באזור העבודות. למען הסר ספק, יודגש, כי האחריות יהנובעת מהמצב הב

תהיה מוטלת על הקבלן  שתידרש בשל כך,לעניינים אלה, לרבות לכל הוצאה 

 ועל חשבונו בלבד. ,בלבד

קבלן, כי הוא לבדו אחראי כמו כן, למרות כל האמור במסמכי המכרז, ידוע ל .1.3.2.10

התארגנות לצורך ביצוע העבודות, על חשבונו בלבד, ולא תשולם לו כל  ילשטח

 תוספת תשלום, בכל הנוגע לעניין זה.

מובהר בזאת, כי למרות כל האמור במסמכי , ולמען הסר כל ספק, בנוסף .1.3.2.11

ו/או  ת כל היתר ו/או אישור תיאום תשתיותקבלל הבלעדיתהמכרז, האחריות 

לפי כל דין ו/או בהתאם לדרישת לצורך ביצוע העבודות, , הנדרש שור אחראי

הרשויות המוסמכות )לרבות עיריית ירושלים(, חלה על הקבלן בלבד. הקבלן לא 

 לכך,יהיה זכאי לכל תמורה בכל הקשור 

לא יעלה )לא כולל אחזקה ובדק( זמן ביצוע העבודות הכולל במסגרת המכרז  .1.3.2.12

 ועד מתן צו תחילת העבודה הראשון במסגרתחודשים ממ שנים עשרעל 

בלא לפגוע באמור, במסגרת כל צו תחילת עבודה ייכלל לו"ז לעניין  העבודות.

)בכפוף לתיאום עם  , נשוא אותו שלב, ועל הקבלן יהיה לעמוד בואתרביצוע 

 .בעלי האתר(

, עם עיריית בשטחים ציבוריים על הקבלן יהיה לתאם את ביצוע העבודות .1.3.2.13

 ו/או עם הקבלן/ים מטעמה, בהתאם לצורך. ירושלים

)שלא יוחזר(  , בתוספת מע"מ₪ 3,200של בסך את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה לתשלום  1.4

"משרדי )להלן: במשרדים(  1)קומה , ירושלים 18שלומציון המלכה רח' , בבמשרדי החברה

( ועד 4.4.17ניסן, תשע"ז ) ג' ח'החל מיום , 15:00-ל-09:00ה', בין השעות -בימים א' (,החברה"

  .(4.5.17ליום ה' ח' אייר, תשע"ז )

, , קודם רכישתם, ללא תשלום, במשרדי החברה)ללא זכות להעתקם( ניתן לעיין במסמכי המכרז 1.5

עם  בתיאום מראש ,(4.5.17( ועד ליום ה' ח' אייר, תשע"ז )4.4.17ג' ח' ניסן, תשע"ז )החל מיום 
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ובאתר האינטרנט של  ,02-6254404ו/או  02-6231221' מס' באמצעות טל ,גב' שרונה מזרחי

 .(, תחת הלשונית "מכרזים""אתר האינטרנט")להלן:  www.pami.co.ilבכתובת  החברה

 .במשרדי החברה 13:00בשעה  (19.4.17ד', כ"ג ניסן, תשע"ז )יום במפגש מציעים יתקיים  1.6

מציע  – חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז ההינ המציעיםגש ההשתתפות במפ .1.6.1

 .ששמו לא נרשם כמי שהשתתף במפגש לא יוכל להגיש הצעה

 דקות למפגש ייחשב כאי התייצבות. 15-איחור של למעלה מ .1.6.2

א ניתן לעמוד בחובת ההשתתפות באמצעות צד שלישי אלא רק באמצעות עובד של ל .1.6.3

ספק, לא יאושר לנציג אחד לייצג מספר מציעים  המציע או בעל תפקיד בו. למען הסר

 במפגש.

למען הסר ספק, בסמכותה של החברה לקיים מפגש ו/או סיור מציעים נוסף, לפי  .1.6.4

נוסף, ולא ניתנה הודעה אחרת  מציעיםשיקול דעתה הבלעדי. התקיים מפגש ו/או סיור 

באמצעות פרסום באתר האינטרנט, תחשב ההשתתפות באחד מהמפגשים ו/או 

ויודגש, כי אין בזכותה  הסיורים, לפי העניין, כעמידה בדרישת ההשתתפות האמורה.

ש ו/או סיור נוסף ו/או להיענות ה לערוך מפגאות האמורה של החברה, כדי לחייב

 לבקשות מצד גורם כלשהו לקיים מפגש ו/או סיור נוסף כאמור.

עתה הבלעדי, להציג בסיור המציעים, החברה תהיה רשאית על פי שיקול ד/או מפגש וב .1.6.5

עניינים שונים הקשורים במכרז ובפרויקט. למען הסר ספק, לא יהיה תוקף לכל 

 היא באהלמסמכי המכרז במהלך המפגש, אלא אם למכרז ו/או התייחסות של החברה 

 לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב, שתופץ למשתתפים.

, ויצורף מסמכי המכרזיהיה חלק בלתי נפרד מ מציעיםסיור ה/או מפגש והסיכום  .1.6.6

 .למסמכי ההצעה כשהוא חתום ע"י המציע

אלא רק במקומות אין להוסיף או לגרוע מהכתוב במסמכי במכרז  – מציעלתשומת לב ה 1.7

אשר יוסיף על דעתו  הערות, פירושים, תוספות והכרזות למיניהם אזי  מציעהמיועדים לכך. 

שאין ולא יהיה תוקף לכל תיקון ו/או  תהיה החברה רשאית לפסול את הצעתו, וזאת מעבר לכך,

  תוספת, כאמור, כלפי החברה.

, והחברה איננה כולל אתרים שונים )פרויקטי משנה(המכרז מודגש שוב, כי למען הסר ספק,  1.8

, לרבות לביצוע העבודות בכלל האתרים מתחייבת לכל כמות ו/או היקף של עבודה כלפי הזוכה

, אתרשיוצאו בקשר עם כל  ,עבודהתחילת צווי לף כפו. ביצוע העבודות ו/או באיזה מהם

 .ולתכולתם

 בהתאםהחברה, כל זכות אחרת המוקנית לחברה במסמכי המכרז, אמור לעיל, ובבלי לפגוע במ

נוספות, לרבות  לדרוש מהקבלן ביצוע עבודותלשיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות 

המחירים, הכמויות בכתב המכרז ו/או  במסמכי שאינם מופיעיםעבודות באתרים נוספים, 

"עבודות )להלן:  ההתקשרות במכרז ולאחר חתימת הסכם גם לאחר קביעת הזוכהוזאת, 

 .(נוספות"

 61תחושב עלות העבודות הנוספות, בהתאם להוראות סעיף , עבודות נוספותבמקרה של 

 להלן(. 1.11, מסמך ב' למכרז )ס"ק הסכם ההתקשרותל

http://www.pami.co.il/
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, לרבות ס, בכל עת, שינויים במסמכי המכרזות, רשאית החברה להכניעד למועד הגשת ההצע 1.9

השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלק בלתי נפרד  לכ .בנוגע למועדים הנקובים בו

הליכי כמו כן, החברה שומרת על זכותה לשינוי לוחות הזמנים במסגרת ממסמכי המכרז. 

ת, באתר האינטרנט, קיומן של הודעות ו/או קיומם באחריות המציעים לבדוק, מעת לעהמכרז. 

אך , היה החברה רשאיתמבלי לפגוע באחריותם של המציעים, כאמור, ת של שינויים, כאמור.

ביא את השינויים, ככל שיהיו כאלה, לידיעתם של רוכשי המכרז באמצעות לה ,לא חייבת

 כרז.הממסמכי הפקס' או בדוא"ל, בהתאם לפרטים שמסרו במועד רכישת 

 , יחייבו את החברה.רק מסמכי המכרז הסופיים, לאחר כל השינוייםלמען הסר ספק, 

 .מובהר בזאת, כי המכרז וההתקשרות עם המציע הזוכה כפופים לדיני המכרזים 1.10

קיום התחייבויותיו של המציע הזוכה, ייחתם עמו הסכם התקשרות זכייתו במכרז ולבכפוף ל 1.11

 י המכרז. סמכלמ 'במסמך כמצורף  הבנוסח "( הסכם ההתקשרות)להלן: "

בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך, שהחברה תמחה את זכויותיה וחובותיה לפי המכרז והסכם  1.12

משרד רשות לפיתוח ירושלים ו/או לההתקשרות ו/או חלק מהן לעיריית ירושלים ו/או ל

, בהתאם םים הקשורים אליה ו/או אליהלגופו/או ו/או לבעלי האתרים  לירושלים ולמורשת

 . לשיקול דעתה הבלעדי

 . 'במסמך  ,הוראות ותנאים נוספים ביחס להתקשרות מפורטים בהסכם ההתקשרות 1.13

, מותנים במספר תנאים אשר העל פיו, ככל שיהי המכרז זה וכן ההתקשרות עם המציע הזוכ 1.14

משרד לירושלים של הות, ובהן בין היתר בהחלטות רשויות שונואין כל וודאות כי יתקיימו, 

 לרבות החלטה שלהם ,עיריית ירושליםשל /או ו של הרשות לפיתוח ירושלים ו/או ולמורשת

כמו כן, מותנים המכרז וההתקשרות )בנוגע לאתרים . או של מי מהן לגבי תקצוב הפרויקט

אי תנ ואשל תנאים אלה ה קיומםהשונים(, בהסכמתם של בעל/י האתר/ים ו/או מנהליהם. 

 .לביצוע ההתקשרות( מתלה ומפסיק)

ואף לאחר ההתקשרות עם נוסף לאמור, החברה עצמה זכאית בכל שלב במהלך מכרז זה, ב

, והמציעים מנועים ואף מכל סיבה שהיאהמכרז ו/או ההתקשרות את לבטל  הזוכההקבלן 

 .ר, כאמוו/או ההסכם המכרז ביטולבגין מוותרים מראש, על כל טענה 

ישאו בעצמם יבהגשת הצעה על פי מכרז זה, המציעים מצהירים מראש, כי הם לאור האמור, 

גין ו/או ב ו של המכרזביטולגין בבהשתתפותם במכרז זה, לרבות בסיכונים ובעלויות הכרוכים 

, ולא , כאמורו/או בגין דחייה בביצוע המכרז היקף העבודות שיינתנו לזוכה על פיו )אם בכלל(

קשר עם השתתפותם במכרז, לרבות ישה ו/או תביעה כלפי החברה ביבואו בכל טענה ו/או דר

, למעט ו/או בגין הגשת הצעותיהם היקף העבודות שניתן בקשר עם זכייתםו/או המכרז  ביטול

למען הסר ספק,  ., במקרה של ביטולו של המכרזהשבת הערבות, שצירפו למסמכי המכרז

אה ו/או נזק, שייגרמו לו בקשר עם מוסכם על המציע, כי החברה איננה אחראית לכל הוצ

 הגשת הצעתו, לרבות ככל שלא התקבלה.

 , כאמור, ובכפוף להשבת כל מסמכי המכרזביטול המכרזבלא לפגוע באמור לעיל, במקרה של 

)במקרה  לעיל 1.4, יוחזר למציעים התשלום בגין רכישת המכרז, כאמור בסעיף ע"י המציעים

 .ל המציע הזוכה, יוחזר התשלום למציע הזוכה בלבד(של ביטול המכרז לאחר מתן הודעה ע
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 תנאי סף .2

)למעט  בעצמםהעומדים אשר רכשו את חוברת המכרז ו ,רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים

 במצטבר בכל תנאי הסף המפורטים להלן.ובמקרים שצוינו במפורש במסמכי המכרז( 

לא תתקבל למען הסר ספק, ל. תאגיד רשום כדין בישרא, אחת משפטית אישיות הוא מציעה 2.1

או תאגיד שאיננו רשום  הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד"

  .בישראל

 להצעתו: לצרף על המציע ,עמידה בתנאי סף זההוכחת הצורך ל

 .למקור ע"י עו"ד ןמאושר כנאמההתאגדות של המציע  תעודתהעתק  2.1.1

 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז( של תדפיס עדכני )לכל המאוחר חודש לפני 2.1.2

 .רשם החברותהתאגיד ב

תדפיס עדכני של הבורסה לניירות ערך ו/או  להצעתויצרף  חברה ציבורית, מציע שהוא 2.1.3

 הרשות ניירות ערך לגבי האחזקות בחברה.

 , בו יצוינו, בין4ס טופבמסגרת י, בנוסח המצ"ב כללמו כן, יצרף המציע דף מידע כ 2.1.4

איש הקשר המוסמך מטעם המציע לכל עניין הנוגע להזמנה זו, להסכם  היתר, גם פרטי

ו/או לעבודות, אשר יהיה מוסמך לפנות לחברה בשמו של המציע ולקבל הודעות ו/או 

הנחיות מאת החברה עבור המציע ובשמו. פרטי איש הקשר יכללו, לפחות, שם פרטי 

)לרבות  עילות המקובלותומשפחה, כתובת קשר, מס' טלפון בהם יהיה זמין בשעות הפ

 ., מס' פקס', כתובת דוא"למס' טלפון נייד(

 למען הסר ספק, כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים ע"פ חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  2.2

סיווג כספי ב ,(חשמלאות) 160בענף  וגם( תאורת כבישים ורחובות) 270, בענף 1969 –תשכ"ט 

 .)בשני הענפים( ומעלה 3-א

 :להצעתוהמציע תנאי סף זה, יצרף העמידה בלצורך הוכחת 

 ןמאושר כנאמ הכספי סיווגהבדבר רישומו בפנקס הקבלנים לרבות רשמי אישור העתק  2.2.1

 .למקור ע"י עו"ד

יהול ועומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת נבישראל  הינו עוסק מורשה ציעהמ 2.3

  .1976 -חשבונות ותשלומי חובת מס(, התשל"ו 

 :להצעתוהמצע תנאי סף זה, יצרף עמידתו בצורך הוכחת ל

 .ק מורשה, ומספרו אצל רשויות המסהיותו עוס דבראישור ב 2.3.1

בונות כחוק, או שהוא ישור מפקיד השומה או מרואה חשבון שהוא מנהל ספרי חשא 2.3.2

 .פטור מלנהלם

 .יכוי מס במקוראישור מאת פקיד שומה על נ 2.3.3

, לרבות 1976 –התשל"ו  ,חוק עסקאות גופים ציבורייםכל אישור אחר הנדרש לפי  2.3.4

 (5ס טופ, מאושר ומאומת כדין )התצהיר הנדרש לפי החוק

 .מטעם המציעאו עו"ד ע"י רו"ח כנאמנים למקור האישורים יאומתו 
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 ניסיון המציע  2.4

, תאורת כבישים ורחובותבביצוע עבודות של שנים לפחות  5המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 

לפחות כל אחד, ומתוכם, לפחות  ₪מליון  3הכוללים לפחות שלושה פרויקטים בסכום של 

 .2012-2016, בשנים פרויקט אחד שבוצע עבור עיריית ירושלים ו/או מי מטעמה

 לשם הוכחת האמור בסעיף זה, על המציע לצרף את המסמכים להלן:

, תאורת כבישים ורחובותת הפרויקטים שביצע בתחום את רשימ 4 בטופסהשלים ל 2.4.1

 2יש למלא את סעיף ) , תוך שהוא ממלא את כל הפרטים הדרושים לפי הטופסכאמור

 .(עבור כל פרויקט בנפרד 4בטופס 

ישור חתום של מזמין העבודה, לגבי ההתקשרות עימו, בתוספת חוות דעת ו/או א 2.4.2

 .6בטופס המלצה, כמפורט 

ד מטעם רו"ח המציע, המאשר את עמידת המציע בהוראות הסעיף, בנוסח ו"ח מיוחד 2.4.3

 .(₪-)למען הסר ספק, היקפי הפרויקטים יצוינו ב 7כטופס המצ"ב 

תתחשב החברה רק בעבודות, אותן ביצע המציע, , סעיף זה ךמען הסר ספק יודגש, כי לצורל

 ואשר היה מוסמך לבצען, בעת ביצוען, לפי כל דין.

 יתאיתנות פיננס 2.5

 לשנה ₪ מיליון 7בסכום של  2014-2016בשנים  שנתיכספי חזור ממציע הוא בעל ה 2.5.1

)לגבי שנת  , בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורותלפחות

 ., ככל שאין בידי המציע דו"ח כספי מבוקר, ניתן יהיה להסתפק בדו"ח סקור(2016

 לצרף להצעתו:לצורך הוכחת עמידתו בסעיף זה, על המציע 

אישור , ו2014-2016לעניין מחזור ההכנסות שלו לשנים  מציעה תצהיר  2.5.1.1

 .למסמכי המכרז 8בטופס רו"ח בנוסח הנכלל 

, ככל שאין 2016)לגבי שנת  2014-2016דו"חות כספיים מבוקרים לשנים  2.5.1.2

 .בידי המציע דו"ח כספי מבוקר, ניתן יהיה להסתפק בדו"ח סקור(

י כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין המציע אינו נמצא בהליכ 2.5.2

הדו"חות בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, 

וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", 

על נכסיו, נכון למועד העיקולים המוטלים  כל)לעניין זה, על המציע לפרט את  מהותיים

 .הגשת ההצעה(

 לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף זה, על המציע לצרף להצעתו:

עו"ד או רו"ח בנוסח המצורף תצהיר המציע לעניין האמור, בצירוף אישור  2.5.2.1

 למסמכי המכרז. 9 כטופס

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות כלכליות אודות המציע לפי שיקול  2.5.3

, לרבות בקשת מסמכים נוספים, מידע עסקי וכד', והמציע, בהגישו את הצעתו, דעתה

מתחייב להעביר לחברה כל מסמך שתבקש, כאמור, בקשר עם הבדיקות. החברה 



 4/2017 מכרז מס'

 12 

מתחייבת לשמור בסודיות על המסמכים / הנתונים שיסופקו לה, כאמור, ואלה ישמשו 

 .לצורך מכרז זה בלבד

צוע העבודות באמצעות קבלני משנה, אלא באישור שקיים איסור על ביבהתחשב בכך,  2.5.4

)לצורך אפשרות  , על המציע לעמוד בתנאים להלןמפורש מראש ובכתב של החברה

 :לביצוע עצמי(

מיומנים,  עובדים 5לפחות  , בשנה האחרונה,בעצמוהמציע מעסיק  2.5.4.1

, שאינם מועסקים כאנשי לבצע את העבודות, נשוא מכרז זה המתאימים

 .להלן( 2.5.4.2לה המפורטים בסעיף )ואינם א מנהלה

 לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף זה, על המציע לצרף להצעתו:

  בצירוף אישור רו"ח עובדים, כאמור לעיל,  5לפחות רשימה של

 .ותקופת העסקתם העסקתםעצם בדבר 

אנשי מקצוע בעלי הכישורים המתאימים העבודות יבוצעו באמצעות  2.5.4.2

להלן. ככל שהמציע הזוכה יבקש  צוע העבודות כמפורטוהניסיון הנדרש לבי

להחליף את אנשי המקצוע המפורטים להלן באחרים, עליהם לעמוד 

בתנאים המפורטים להלן, ועל המציע הזוכה לקבל את אישורה של החברה, 

 , להעסקתם:מראש ובכתב

מהנדס הנדסאי חשמל או  הואמנהל הפרויקט מטעם המציע  2.5.4.2.1

בעל , והוא חודשים 12י המציע לפחות המועסק ע"רשוי,  חשמל

תאורת שנים בביצוע עבודות בתחום  5ניסיון מוכח של לפחות 

 3בפרויקטים בהיקף ביצוע קבלני של לפחות , רחובות וכבישים

השנים שקדמו להגשת ההצעה  5-, אשר הסתיימו ב₪ מיליון

 למכרז.

המועסק ע"י , אשר הוסמך כמנהל עבודה כדין ,מנהל עבודה 2.5.4.2.2

שנים  5לפחות בעל וותק של  , והואחודשים 12לפחות  המציע

הפיתוח, בתחום בניהול עבודה במסגרת פרויקטים של עבודות 

 .הסלילה ותאורת החוץ

תקנות ארגון בעל הסמכה על פי  -ממונה בטיחות בעבודה  2.5.4.2.3

, 1996 –הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, תשנ"ו 

בטיחות בעבודה בעבודות  וניסיון של לפחות שנתיים כממונה על

 .דומות לעבודות, נשוא המכרז

, כממונה בטיחות בתנועהבעל הסמכה  –ממונה בטיחות בתנועה  2.5.4.2.4

לפחות בניהול ובקרה על ביצוע הסדרי ים שנתיוכן בעל ניסיון של 

 .עירוניים ו/או בינעירוניים תנועה בכבישים

 ע לצרף להצעתו:זה, על המצי רך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבס"קלצו      

  מסמך מפורט המאשר את פרטיהם של אנשי המקצוע דלעיל ואת

 .א'9כטופס ניסיונם, בצירוף הצהרת המציע בנוסח המצ"ב 
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  ,תצהיר של כל אחד מאנשי המקצוע דלעיל המאשר את פרטי ניסיונו

אמור להיות מועסק באותו  -כאמור, וכי בהתאם לסיכום עם המציע 

ובצירוף כל , ב'9כטופס בנוסח המצ"ב תפקיד במסגרת העבודות, 

 .המסמכים הנדרשים במסגרת התצהיר

  ותקופת העסקתם של מנהל הפרויקט  העסקתםעצם אישור רו"ח בדבר

 .ומנהל העבודה, כאמור לעיל

  :ערבות בנקאית 2.6

שקלים חדשים(  מאה אלף) ₪ 100,000ל המציע יצרף להצעתו ערבות מכרז על סך ש 2.6.1

(. הערבות "הערבות"ידה בתנאי ההצעה למכרז )להלן: להבטחת התחייבויותיו לעמ

תהיה ערבות צמודה, אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית, מאת בנק ישראלי או 

נוסח ערבות  שלים בע"מ.מזרח ירופיתוח  טובתחברת ביטוח ישראלית מורשית ל

 המצ"ב. 10לטופס המכרז יהיה בהתאם 

קאית או המחאה אישית לא ייחשבו ערבות למען הסר ספק, מכתב עיכוב או המחאה בנ

 לצורך מכרז זה.

סכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה  2.6.2

, כפי שפורסם ביום 3/2017חודש המרכזית לסטטיסטיקה כשמדד הבסיס יהיה מדד 

טוח ע"י חברת הביטוח, תיחתם ע"י חברת הבישתינתן יובהר כי ערבות  .7.2014.15

 ע"י סוכן שלה.  ולאעצמה 

החברה תהא רשאית (. 31.10.17) י"א חשון, תשע"חעד ליום הערבות תעמוד בתוקפה  2.6.3

יום. היה והמציע  180 עד ת שלת/ונוספ /ותלדרוש מהמציע הארכת הערבות לתקופה

)שבעה( ימים לפני מועד פקיעת הערבות או במועד אחר  7לא ייענה לדרישה זו לפחות 

יה החברה רשאית לחלט את הערבות באופן מיידי, והמציע ייחשב כמי שייקבע, תה

 מהצעתו.בו שחזר 

 ה חדיהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פני 2.6.4

 .האו לנמק את דרישתו/כל חובה להוכיח  ה, מבלי להטיל עליהחברהצדדית של 

, תם הסכם ההתקשרות עם המציע/ים הזוכההערבות תוחזר למציעים, מיד לאחר שייח 2.6.5

 . בכפוף לקבלת ערבות ביצוע מאת המציע הזוכה

  החברה תהא רשאית לחלט את הערבות, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק 2.6.6

 בכל מקרה בו המציע:

 נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; או 2.6.6.1

 או מידע מהותי בלתי מדויק; אומסר לוועדת המכרזים מידע מטעה  2.6.6.2

חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  2.6.6.3

 במכרז; או

לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן  ,אחרי שנבחר כזוכה במכרז 2.6.6.4

 ; אותנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז

ו/או מנע מהחברה לפעול ן הלל 9.2-9.5בהתאם להוראות סעיפים לא פעל  2.6.6.5

 ; ו/אוהלןל 9.6 בהתאם לסעיף
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 להלן; ו/או 12.10.4לא האריך את הערבות, בהתאם להוראות סעיף  2.6.6.6

 לעיל. 2.6.3בהתאם להוראות סעיף  2.6.6.7

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, להזמין את המציע להשמעת טענותיו בקשר עם חילוט 

 הערבות, כאמור.

 לעיל מהווה פיצוי קבוע ומוסכם מראש, לפיצויה 1.62.סכום הערבות, כאמור בס"ק  2.6.7

, ובהגשת הצעתו, מסכים 2.6.6של החברה, בכל אחד מהמקרים המפורטים בס"ק 

המציע לסכום זה. אין בחילוטה של הערבות, כאמור, כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד, 

קב אחד העומדים לרשות החברה כנגד הזוכה, לפי כל דין ו/או לפי מסמכי המכרז, ע

 לעיל. 2.6.6המקרים המפורטים בס"ק 

מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או כמו כן, מובהר, כי החברה רשאית לחלט את הערבות,  2.6.8

לבסס דרישתה או לפנות קודם אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הגורם 

הפיננסי המאושר שנתן את הערבות, והמציע לא יהיה רשאי להתנגד לחילוטה של 

 הערבות, כאמור

  תביא לפסילת ההצעה על הסף , בהתאם לאמור לעיל,יובהר כי אי המצאת הערבות

 להלן. 3כרז, בהתאם להוראות סעיף המציע רכש את מסמכי המ 2.7

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו קבלה בדבר התשלום עבור  2.7.1

 מסמכי המכרז.

 ים, בהתאם לנדרש ע"י החברה.יעמצהמציע השתתף במפגש ו/או בסיור ה 2.8

פרוטוקול/ים של המפגש/ים ו/או להצעתו המציע להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף  2.8.1

 ים, כאמור.מציעסיור/י ה

 .ISO  9001-2008שור לבקרת איכות לפי תקן יבעל א הואהמציע  2.9

אישור מגוף מוסמך בדבר היותו להצעתו יצרף המציע להוכחת עמידתו בתנאי סף זה,  2.9.1

 על תקן, כאמור.ב

המציע יציג בהצעתו את גופי התאורה, בהם הוא מתכוון להשתמש במסגרת ביצוע העבודות,  2.10

 .לפחות שנים 10-ויצרף אישור מאת היצרן בדבר אחריות יצרן לתקינות גופי התאורה ל

להצעתו התחייבות מטעם היבואן / ספק גופי התאורה של המציע, כי הוא מחזיק, יצרף המציע  2.11

מכמות גופי  20%, מלאי של )לרבות האופציה( האחזקה זיק במשך כל תקופת הסכםוכי יח

 .לעניין אתר נחל קדרון ויד אבשלום התאורה מהסוג/ים המוצע/ים ע"י המציע במסגרת מכרז זה

לעניין עידוד  1992-( לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2מציע העונה על דרישות תיקון תשס"ג )מס'  2.12

בשליטת אישה, בהתאם להגדרות הינו ישור של רו"ח ותצהיר, לפיו העסק נשים בעסקים, יגיש א

 .חלק מתנאי הסף( לא) התיקון לחוק

 אי עמידה בתנאי הסף יגרום לפסילת ההצעה. 2.13

לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף, לא  המסמכיםלמען הסדר הטוב יובהר כי אי המצאת  2.14

במפורש, ובלבד שבמועד הגשת ההצעה הווה עילה לפסילת הצעת המציע, למעט אם צוין הדבר י

שהמציא את המסמכים החסרים לוועדת המכרזים של  עמד המציע בכל תנאי הסף לגופם, וכן

 ע"י וועדת המכרזים. ,ימים מדרישה או בתוך מועד אחר, ככל שנקבע כזה 7בתוך  החברה
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 רכישת מסמכי המכרז ותשלום בגין השתתפות במכרז .3

החל , 15:00-ל-09:00ה', בין השעות -בימים א', במשרדי החברה את מסמכי המכרז ניתן לרכוש

שלושת ) ₪ 3,200תמורת  ,(4.5.17( ועד ליום ה' ח' אייר, תשע"ז )4.4.17ג' ח' ניסן, תשע"ז )מיום 

בנקאית , אשר ישולמו באמצעות המחאה כחוק מע"מ בתוספתשקלים חדשים(,  אלפים ומאתיים

, ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת המכרז וכתנאי לקבלתם, במועד קבלת מסמכי החברהלפקודת 

ת הצעל. אישור בגין התשלום האמור יצורף סכום זה לא יוחזר למציע בכל מקרה. ההצעות למכרז

 .ומהווה תנאי להגשת ההצעה למכרז המציע

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי מלוא העלויות וההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת 

לרבות במקרה של ביטולו של להשתתפות המציע במכרז,  ותרוקשה/או וובהגשתה הצעה למכרז ה

 . תחולנה על המציע בלבד, ע"י החברה מכל סיבה שהיא המכרז

כמו כן מובהר, כי רכישת מסמכי המכרז היא אישית, ולא ניתן להעביר את זכות הרכישה לגורם 

 תאם לשיקול דעתה הבלעדי.אחר אלא בהסכמתה של החברה מראש ובכתב, ובה

 

 אישור הבנת תנאי המכרז .4

לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על בעצמו כל מציע אחראי  4.1

, ואין הוא מסתמך על כל מצג של החברה, למעט אלה האמורים הצעתו ועל ביצוע העבודות

 .במסמכי המכרז ו/או במסמכים שצורפו ו/או יצורפו להם

יאשר, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא והבין אותם, וכי הוא מקבל על עצמו את  המציע 4.2

 לתנאי המכרז. 11 כטופסתנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם. נוסח האישור מצורף 

א יהיה למען הסר ספק, לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז והמציע ל 4.3

רשאי לחזור בו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי הזמנה זו. חזר בו המציע מהצעתו 

יעמדו לחברה כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי המכרז, לרבות, ומבלי  -מכל סיבה שהיא 

 לפגוע בכלליות האמור, חילוט ערבות ההצעה.

 

 הבהרות .5

ודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביס ל המציעע 5.1

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

אי התאמה אחרת, עליו לפנות לועדת המכרזים ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד האחרון 

הנקוב להגשת שאלות הבהרה כמפורט להלן. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד 

 לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות.

החל מיום , לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרזרשאים יהיו מציעים ה 5.2

ג', כ"ט ניסן, תשע"ז ועד ליום )לאחר מפגש המציעים(  (19.4.17ד', כ"ג ניסן, תשע"ז )

שלומי  מרלמנהל הפרויקט, את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב  .13:00בשעה  ,(25.4.17)

. חובה לוודא קבלת השאלות 02-6525443"מ( בפקס אי.אי.סי.סי. הנדסת חשמל בע) וויסמן

( מזרחי שרונהגב' גם לחברה )עבור העתק משאלות ההבהרה יש לשלוח  .02-6525442בטל' 

 .02-6247137בפקס 

או  ול דעתה הבלעדי, לענות לכל או לחלק משאלות ההבהרההחברה תהא רשאית, על פי שיק 5.3

באמצעות  צוופיבכתב ו נוינתית החברה לשאלות ההבהרה ו. תשובלהימנע מתשובה
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פק המציע בעת רכישת לכל רוכשי מסמכי המכרז המלאים, בהתאם למידע שיספקסימיליה 

 ., בלא לחשוף את זהותו של הפונהמסמכי המכרז

ל עת, קודם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס החברה תהיה רשאית, בכ 5.4

 לעיל. 1.9שינויים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות ההבהרה, כאמור בסעיף 

בנוסף, בכל מקרה של סתירות ואי התאמות שיתגלו במסמכי המכרז גם לאחר פתיחת תיבת  5.5

תהיה החברה התקשרות, ואף לאחר קביעתו של המציע הזוכה וחתימת הסכם ההמכרזים 

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין, לשנות את תנאי הסכם ההתקשרות, כדי 

 להסדיר את הסתירות ו/או להתאים את הדורש התאמה.

)או למציע הזוכה בלבד,  ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים מכרזשינוי תנאי ההבהרה ו 5.6

, כי לא יהיה תוקף מודגשמכרז. ק בלתי נפרד מתנאי ה. הודעות אלה תהוונה חללפי העניין(

, לרבות תשובות לשאלות ו/או הבהרות ושינויים לכל התייחסות של החברה למסמכי המכרז

 למשתתפים. אלא אם ניתנה בהודעה בכתב ביוזמתה של החברה,

 

לעיל, באופן שיוגדר בהודעה שתועבר  5.6המציעים יאשרו קבלת ההודעות, כאמור בס"ק  5.7

 שעות ממועד קבלת ההודעה. 24ליהם, כאמור, בתוך א

ועל המציע יהיה לצרף  ,השינויים ו/או ההבהרות, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז 5.8

 ., כשהם חתומים על ידוהשינוי ו/או ההבהרה, בהתאם לעניין מסמכיכל את להצעתו 

 

 מסמכי המכרז .6

, לרבות כל לעיל 3סים ונספחים", עמ' מסמכי המכרז הם כל המסמכים המפורטים בפרק "טפ 6.1

שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון, שייערכו בהם )ולרבות פרוטוקול/י מפגש/סיור הקבלנים, תשובות 

 .הזמנה זו(לשאלות הבהרה וכל הודעה שהחברה תעביר למשתתפי המכרז, בהתאם להוראות 

 עדיפות בין מסמכים: 6.2

כם, העדיפות בין המסמכים תהיה לפי עד להכרזה על הזוכה במכרז ומועד חתימת ההס 6.2.1

 הסדר המפורט להלן:

 ההזמנה להציע הצעות )תוכן ההזמנה גובר על האמור בטפסים(; -מסמך א'  6.2.1.1

)תוכן ההסכם גובר על האמור בנספחים  הסכם ההתקשרות –מסמך ב'  6.2.1.2

 ;ובמסמכים שצורפו לו(

 להסכם ההתקשרות. 6יתר מסמכי המכרז לפי סדר העדיפות האמור בסעיף  6.2.1.3

 להלן:בהתאם לסדר המפורט , לאחר חתימת ההסכם, יחול סדר הקדימויות 6.2.2

 .מפרט מיוחדה – 1מסמך ג' 6.2.2.1

 המפרטים הספציפיים )אתרים(. – 2מסמך ג' 6.2.2.2

 ההזמנה. –מסמך א'  6.2.2.3

 להסכם ההתקשרות 6האמור בסעיף  לרבותהסכם ההתקשרות ) –מסמך ב'  6.2.2.4

 .(ק זה לעיל, ככל שלא שונה בס"מסמכיםיתר הבין סדרי העדיפות  לעניין
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שהמתכנן מטעם החברה ו/או כי בכל מקרה  לעיל, 6.2.2, למרות האמור בס"ק מובהר 6.2.3

ביצוע, תגבר החלטתם צורך ל 6.2.2החברה יקבעו סדר עדיפות שונה מהאמור בס"ק 

הערות אמור בבנוסף ל) סדר הקדימויות המפורט לעיל של המתכנן ו/או של החברה על

 .(1למסמך ג' סיפא 08.1.3סעיף שב

על אף האמור לעיל, החברה שומרת על זכותה לקבוע, בהתאם לשיקול דעתה, כי  6.2.4

 במקרה של סתירה בין מסמכים )לרבות ההסכם( יגבר האמור בהצעת הקבלן.

ים השונים, כאשר לכל אתרכאמור, המכרז דנן יתבצע בשלבים, בהתאם למובהר בזאת, כי  6.3

העבודות באותו שלב ואת לוח הזמנים  לתתכויונפק צו התחלת עבודה, אשר יפרט את  אתרשלב/

ורק אלה יחייבו את  "לביצוע", ותוכניות , הנחיות לביצועמסמכיםיועברו לקבלן לביצוע, ו

 .החברה

כדי , ר יהיואש יהיובפועל לקבלן,  ושיועברי הביצוע שלבו/או כי אין בהיקף העבודות , ויובהר 6.4

 ומחירי יחידה אלה ייחשבו כסופיים לשנות את מחירי היחידה שהוגשו ע"י הקבלן בהצעתו,

 .לצורך ביצוע העבודות, נשוא המכרז, בכל מקרה וכמחייבים את הקבלן

 

 תוקף ההצעה .7

 .(31.10.17) ח, תשע"י"א חשוןעד ליום  ,ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה 7.1

/ות, וזאת נוספת /ותלתקופה ה של המציעהצעהתהא רשאית להאריך את תוקף בלבד החברה  7.2

 .ימים קודם תום תוקפה של ההצעה 7בהודעה בכתב  ימים נוספים, 180 עד

ו/או זוכה נקבע  אפילו, רשאית החברהבמהלך תקופת התוקף של ההצעה, כאמור, תהיה  7.3

זכייתם להודיע למציעים נוספים ו/או אחרים על  על זכייתו של מציע במכרז, נמסרה הודעה

 מכל סיבה שהיא.

 

 כללי הגשת ההצעות .8

 :תנאי המכרזהתאמה ל 8.1

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז. החברה תהא רשאית, על  8.1.1

פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת או 

 השמטה ביחס לתנאי המכרז.

כרז, , כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המובלא לפגוע באמור לעיללמען הסר ספק,  8.1.2

לרבות בהסכם ההתקשרות, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת 

בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את החברה ולא 

 יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי החברה.

את  צעההפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה לכלעל המציע להתייחס בהצעתו  8.1.3

, כאשר כל המסמכים וכל האישורים )לרבות הערבות המסמכים הנדרשים כל

 .הבנקאית( הינם על שמו בלבד

רשאי המציע לצרף להצעה לעיל,  8.1.1-8.1.3 ובלא לפגוע באמור בסעיפיםבנוסף,  8.1.4

פרטים ומסמכים רלבנטיים נוספים לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים 

ים ככל שיש בהם כדי להצביע על כושרו, ניסיונו ויכולתו המדווחים לרבות פרטים נוספ
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בנושאים נשוא המכרז, ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה 

 מיטבית של הצעתו.

החברה רשאית לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים נוספים, הן לעניין בחינת עמידתו  של  8.1.5

ינת המציע באופן כללי והן ביחס המציע בתנאים המקדמיים להגשת ההצעות, הן לבח

 .של המציע בהצעתו היבטים הטכנייםל

 הצהרת המציע: 8.2

 .2כטופס  המציע יצרף להצעתו הצהרת מציע חתומה בנוסח המצ"ב 8.2.1

 יאשר המציע, בין היתר, כי הצעתו אושרה כדין, ע"י האורגנים 2טופס במסגרת  8.2.2

התקשרות )ככל המוסמכים מטעמו, וכי אין בהגשת ההצעה ובחתימתו על הסכם ה

שייבחר כזוכה במכרז( משום סתירה ו/או הפרה של מסמכי ההתאגדות של המציע 

ו/או של כל התחייבות אחרת של המציע ו/או של כל דין, לרבות ומבלי לגרוע הוראות 

 .1988-חוק ההגבלים העסקיים, התשנ"ח

 :הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה 8.3

יהיו חתומים  ,(כל עמוד!) פי דרישות המכרז שיש להגיש על ,וכל טופס ומסמךההצעה  8.3.1

, ככל שמדובר מורשי החתימה מטעם המציעהמציע או של בחתימה מלאה של 

כשהחתימות ובהתאם להחלטות המציע בנוגע לזכויות החתימה שלו, , בתאגיד

 .מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד, ככל שהדבר נדרש בכל טופס ומסמך

של על כל אחד מהעמודים י החתימה שלו, לפי העניין, מו כן, יחתום המציע או מורשכ 8.3.2

, ועל יד כל תיקון טעות, ככל שיהיה כזה, וכל השלמה בראשי תיבותמסמכי המכרז 

 בכתב יד, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

 , בדבר זכויות החתימה אצל3כטופס בנוסף, ימציא המציע אישור עו"ד בנוסח המצ"ב  8.3.3

של התאגיד ופעולתו כדין והיות ההצעה תואמת את המציע, שמות החותמים, קיומו 

 מסמכי ההתאגדות של התאגיד המציע והחלטותיו.

למען הסר ספק, במסגרת הצעתו, המציע יחתום גם על הסכם ההתקשרות באופן מלא,  8.3.4

, ויגיש את הסכם ההתקשרות )לרבות אישור עו"ד בשוליו, כנדרש( על כל נספחיו

 צעה.החתום, בשני עותקים, במעטפת הה

 חלק הכספי בהצעה:ה 8.4

מחירי היחידות, יגיש הקבלן את הצעתו ל", במסגרתו מחיריםהינו "מכרז  מכרז זה 8.4.1

 כמסמך ד'המצ"ב למסמכי המכרז  כתב הכמויות והמחיריםנשוא ההתקשרות, ב

שיופיעו (. למען הסר ספק מודגש, כי המחירים מחירים"כמויות והה "כתב)להלן: 

 כוללים מע"מ. םאינ כתב הכמויות והמחיריםב

כתב הכמויות והמחירים, מסמך ד' למסמכי המכרז על גבי  ,ההצעה הכספית תירשם 8.4.2

 (."ההצעה הכספית"בכתב יד )להלן: 

למעטפה סגורה שתוכנס למעטפת  בשני עותקים מקורייםוכנס תההצעה הכספית  8.4.3

ההצעה )להלן(. מעטפת ההצעה הכספית לא תיפתח אלא לאחר בדיקת יתר מסמכי 

 וככל שאלה יעמדו בדרישות המכרז ותנאי הסף. ההצעה,
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הוצאותיו  כלבהגשת ההצעה הכספית מצהיר המציע, כי ההצעה הכספית כוללת את  8.4.4

הישירות והעקיפות, מכל סוג שהוא, לצורך ביצוע מלא ושלם של העבודות, נשוא 

את כל ההיטלים, גם המכרז. במסגרת זו, על ההצעה הכספית לכלול, בין היתר, 

 ותשלומי החובה, למעט מס ערך מוסף, וכן את הרווח הקבלני. המיסים

, לרבות מוצהר בזאת, כי החברה לא תכסה כל הוצאה הכרוכה בביצוע העבודות 8.4.5

 , שאינה כלולה ו/או שלא חושבה ע"י המציע במסגרת הגשת הצעת המחיר.האחזקה

 ות.תנאי ההצמדה ותנאי התשלום של התמורה יהיו בהתאם למוגדר בהסכם ההתקשר 8.4.6

 :הגשת ההצעות 8.5

"תכולת מעטפת  1 בטופסהמציע יכלול בהצעתו את כל המסמכים המפורטים  8.5.1

 הצעה", המצורף למכרז זה

 ויצרף אותו להצעה. 1בטופס המציע ימלא את טור "ביקורת המציע"  8.5.2

 , בהתאם להוראות המכרז ו/אוכל עמודי ההצעה )לרבות המסמכים המצורפים לה 8.5.3

 ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי.( יהיו לעיל 8.1.4לפי סעיף שצירף המציע 

עליה , ש("מעטפת ההצעה")להלן:  וחתומהההצעה החתומה תוגש במעטפה סגורה   8.5.4

 :)ללא ציון שם המציע ו/או כל פרט מזהה של המציע על גבי מעטפת ההצעה( יירשם

אגן העיר  –נטים והארת מונומלעבודות תאורת חוץ  4/2017 מספר "מכרז

 " העתיקה בירושלים

, בהתאם של ההצעהישלשל לתיבת המכרזים שני עותקים חתומים וזהים המציע 

 .להוראות סעיף זה

 מעטפות נפרדות, כלהלן: 4-מסמכי ההצעה יוכנסו לתוך מעטפת ההצעה ב 8.5.5

בהתאם יסודרו , בקלסרכל המסמכים הדרושים להוכחת תנאי הסף יוגשו  8.5.5.1

, הנושא חוצץקבוע בהזמנה זו, תוך הפרדה באמצעות דר תנאי הסף, הלס

את מס' הסעיף הרלוואנטי בין תנאי סף למשנהו. הקלסר יוכנס למעטפת 

 "."תנאי הסףמעטפה סגורה שאליה ייכתב בההצעה 

תוכנס למעטפת ההצעה  01 בטופסבנוסח האמור ( מקור)ערבות ההצעה  8.5.5.2

 ."כתב ערבות"ה יירשם יבמעטפה סגורה על

)בשני  תוכנס , המלא(מסמך ד')כתב הכמויות והמחירים,  פיתההצעה הכס 8.5.5.3

"הצעת , עליה יירשם , במעטפה סגורה למעטפת ההצעהעותקים מקוריים(

 .המחיר"

כל יתר המסמכים יוגשו באופן מסודר, כולל תוכן עניינים ומיספור רץ של  8.5.5.4

"מסמכי העמודים, בקלסר נפרד, שיוכנס למעטפה נפרדת, עליה יירשם 

 .ההצעה"

כל מסמך שאמור להיות מצורף למסמכי ההצעה יהיה מקורי או מאושר כנאמן  8.5.6

למקור ע"י עו"ד. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאפשר למציע להשלים 

 את אישורי עוה"ד על המסמכים, כאמור, גם לאחר פתיחת ההצעות.
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הנוסח  מסמכים שאינם בעברית יוגשו בצירוף תרגום לעברית מאושר ע"י נוטריון. 8.5.7

הקובע יהיה נוסח התרגום לעברית, ובלבד שנוסח המקור עומד בדרישות המכרז 

 )לרבות בכל הנוגע לתנאי הסף, בהתאם לעניין(.

שלומציון רח' החברה, ב במשרדי המכרזיםלתיבת  ידנית תימסר ותוכנסהמעטפה  8.5.8

א', י"א אייר, תשע"ז יום לא יאוחר מ, במשרדים( 1)קומה  , ירושלים18המלכה 

מועד השתתקבלנה במשרדי החברה לאחר  ,ההצעות בדיוק. 12:00בשעה  ,(7.5.17)

 ותוחזרנה למציע כמות שהן. לא תיבדקנה ,והשעה שלעיל

או בדרך שונה מהאמור בסעיף  לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה באמצעות הדואר 8.5.9

 .לעיל 8.5.8

-פי שיקול-מועד סגירת המכרז, עלרשאי להאריך את  המזמיןעל אף האמור לעיל,  8.5.10

, באמצעות ששילמו את דמי ההשתתפות ,למציעיםשתישלח בהודעה בכתב  דעתו,

 פקס' או בדוא"ל.

למעט אלה המצוינים לעיל, בהזמנה זו כאמור  ,כלל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו 8.6

והמציע מצהיר, כי ידוע לו  ,ייחשבו גם כנספחים להסכם ההתקשרותלעיל,  8.1.4בסעיף 

מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם  ,כלולים במסמכים אלושיהיו  ,שהנתונים והמידע

 ההתקשרות, על כל המשתמע מכך.

תנאי איזה מו/או שלא בהתאם ל המסמכים המבוקשים כאמור,כל הצעה שתוגש ללא  8.7

 .או לקבלה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לפסלה החברהתהיה  המכרז,

  

 ע"י החברה בקשת הבהרות .9

מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע לות למציעים )או החברה תהא רשאית לפנ 9.1

להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת 

 ., לרבות לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי הסףההצעות והערכתן

בתוך המועד שקבעה  ,המציעים יעבירו לחברה את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים 9.2

ובדרך שקבעה החברה )בפקס', בדוא"ל, ישירות למשרדי החברה בפנייתה החברה 

 . תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה.וכיו"ב(

לי את אהחברה רשאית להזמין את המציעים )או מי מהם( להציג בפניה באופן פרונט 9.3

 ההצעה ולקבל הבהרות לגביה.

רוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר רשאית, על פי שיקול דעתה, לד החברה 9.4

ין בו, וכן כל מידע יזהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי ענ

לבחון  החברה. כן רשאית לו רלוואנטיות להתקשרות, נשוא מכרז זהאחר שלדעתה יש 

מתן הניקוד פרויקטים אחרים של המציע במסגרת בדיקתה את המציע ובמסגרת הליך 

 לאיכות המציע.

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם  9.5

יחול, במידע שמסר לחברה, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד 

 עד לחתימה על ההסכם. –בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה  החברהפרסום החלטת 
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כל שלב משלבי המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לצדדי ג', רשאית, בהחברה   9.6

ביחס  פרטים נוספיםבין שצוינו בהצעת המציע ובין אם לאו, ולבקש מהם אישורים ו/או 

לעבודות שביצע המציע וכל מידע אחר שהוועדה סבורה כי הוא רלוואנטי לקבלת החלטה 

עים כאילו הסכימו לביצוע הבדיקות בהגשת הצעות, יראו את המצי בדבר הזוכה במכרז.

 ., וכאילו נתנו לצדדי ג', כאמור, הוראה למתן המידע המבוקשדלעיל על ידי החברה

או מסר מידע לא  שיידרש על ידה, כאמור,את המידע  חברהמציע אשר נמנע מלמסור ל  9.7

שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות  החברהרשאית  –נכון 

או ו/רת העומדת לחברה, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה אח

 לפי כל דין.

זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע  9.8

זכייתו, מבלי שהזוכה יהיה את ל בטחלקי בלבד ו/או מסר מידע מטעה, רשאית החברה ל

ו החזר הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה זכאי לקבל כל פיצוי ו/א

 לחברה כתוצאה מההפרה.

בכל מקרה של סתירות ואי התאמות שיתגלו על ידי בלא לפגוע בכל האמור לעיל ולהלן,  9.9

זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה החברה במסמכי המכרז לאחר הזכייה, תהא 

ידרש, על מנת להסדיר סתירות ו/או לשנות את תנאי הסכם ההתקשרות, ככל שי

 להתאים הנדרש התאמה.

מנע יו/או  לעיל 9.2-9.5ככל שמציע לא יפעל, בהתאם להוראות סעיפים למען הסר ספק,  9.10

, וזאת , תהיה החברה רשאית לפסול את הצעתולעיל 9.6 מהחברה לפעול בהתאם לסעיף

 .לעיל 2.6.6.5בנוסף לזכותה לחלט את ערבות ההצעה, שהגיש, כאמור בסעיף 

 

 קביעת ההצעה הטובה ביותר  .10

בהתאם ו יבחניהסף שנקבעו במכרז(  תנאימובהר בזאת כי ההצעות הכשרות )שיעמדו ב 10.1

ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא דרישות  .להלןלמפורט 

הוגדרה ע"י וועדת המכרזים של החברה, כטובה ביותר, בהתאם לאמור אשר והמכרז, 

 . להלן

 גם אם ,, לקיים התמחרות בין המציעים או חלקםאך לא חייבתהחברה תהיה רשאית,  10.2

לבקש ו/או לאפשר למציעים או לחלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ת, הצעותיהם אינן זהו

)לפי קווים מנחים  לתקן או לשפר את הצעותיהם, בכתב או בע"פ, בכל עת ובכל דרך

, לרבות לאחר קביעתו של הזוכה במכרז )אך שתיקבע בדבר היקף התיקונים שיותרו(

 ו/או לנהל מו"מ עם המציעים ו/או עם מי מהם קודם החתימה על הסכם ההתקשרות(

ו/או לפצל את העבודות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין ולשמירה על 

ת . החברה בלבד תקבע את מיהות סדר ההתדיינות ומיהועקרון השוויון בין המציעים

 .בכל מו"מ ו/או התמחרות, כאמור המתדיינים

תהיה רשאית לבקש מהמציעים היא לפצל את העבודות, כאמור, החברה כל שתבקש כ 10.3

להשוות את המחיר  שעברו את תנאי הסף או מחלק מהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי,

כתנאי  , לרבות כזו שתתקבל במסגרת התמחרות, כאמור,בהצעתם להצעה הנמוכה ביותר

 כייה בחלק מהעבודות כאמור. לז
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החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש כל פרט/הסבר מהמציעים בנוגע להצעה וכן  10.4

המציע וזאת לצורך השוואה והתרשמות ו/או פעל פועל בהם וברשויות לבקר באתרים 

 החברה מהמציע. 

במסגרת בדיקותיה, תהיה החברה רשאית להיעזר, בין היתר, ביועצים מקצועיים  10.5

 רמים מקצועיים מטעמה.ובגו

בלתי סבירה מבחינת נראית לה הצעה שו/או לפסול לא להתחשב שהחברה רשאית  10.6

אינה מתאימה לדרישות ו/או ו/או חסרת תום לב תכסיסנית  כולם או חלקם ו/אוה, ימחיר

היא מבוססת על ו/או הצעה שמעוררת יסוד סביר לחשש, כי  המכרז ו/או איננה מלאה

 ./או תנאיוטעות בהבנת המכרז ו

למחול על פגמים טכניים ו/או אחרים,  כדי למנוע מהחברהלעיל  10.6בס"ק אין באמור  10.7

להשלים ו/או לתקן טעויות סופר ו/או חישוב בהצעות, , שיפלו בהצעה ו/או בלתי מהותיים

, תהא , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, והיא רשאית לעשות כןבכפוף לדיני המכרזים

התיקון של ההצעה, כאמור,  ככל שיבוצע תיקון. ון אשר תהאההשלכה הכספית לתיק

ייעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי החברה וירשם בפרוטוקול, הודעה על התיקון תימסר 

 ., ההצעה תכלול את תיקון הטעויות, כאמור, ותחייב את המציע לכל דבר וענייןלמציע

קים שונים של ההצעה, יובא בלא לפגוע באמור, יודגש, כי ככל שיופיע מחיר שונה בעות

למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה שהיא נגד  בחשבון המחיר הנמוך מבין השניים.

 החברה בשל הפעלתן או אי הפעלתן של זכויות החברה, כאמור בס"ק זה.

החברה רשאית לבחון, במסגרת בחינת ההצעות, את אמינותו וכושרו של המציע, גם  10.8

גוף לכל ו/או בעבר ע"י המציע לחברה ו/או לעיריית ירושלים  עבודותבהתייחס בטיב מתן 

 , בכפוף לקיום שימוע למציע.ציבורי אחר

כי המציע מחויב לשתף פעולה עם החברה במתן הפרטים שיידרשו, ככל  שוב, מובהר בזאת 10.9

מציע שלא  .ובהווה בעבר עבודתואופן שיידרשו, לרבות מתן אפשרות לחברה להתרשם מ

 מור, תהיה החברה רשאית לפסול את הצעתו.ישתף פעולה, כא

שלבי, -במסגרת הליך דובדיקת והערכת ההצעות ובחירת המציע/ים הזוכה/ים תיעשה  10.10

 כדלקמן:

 .המכרזהסף של בדיקה זהות המציע ועמידתו בתנאי  - שלב א' 10.10.1

לוודא שההצעה עומדת , כדי מציעהבשלב זה יבדקו המסמכים שהוגשו על ידי 

כוללת את כל  אלצורך השתתפות במכרז, וכן שהי בדרישות הסף שנקבעו

שהמציע נדרש לצרף להצעתו. החברה זכאית אך לא  ,המסמכים והאישורים

 מחויבת לבקש הבהרות והשלמות ככל שיידרשו לה.

, מטעם החברהא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ל

דעתה הבלעדי, לפסול את -י שיקולולפ לעיל, 2.14 , בכפוף לאמור בסעיףזה בלבד

כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר  ,חלופין לבקשלהצעתו של המציע או 

ה חברהכן רשאית  .איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה

 דעתה הבלעדי.-להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול

, לא תיבחן מבחינת הצעת המחיר הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הסף כאמור לעיל

  ותיפסל.
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נספח ד'  –)כתב הכמויות והמחירים המלא  בחינת ההצעה הכספית – 'בשלב  10.10.2

 : (100%למסמכי המכרז( )

ת ואת מעטפהחברה תפתח בתנאי הסף, המציעים בדיקת עמידת לאחר  10.10.2.1

תנאי הסף ובציון האיכות אשר עמדו ב המציעיםשל  ההצעה הכספית

 .המינימאלי, כאמור

 ערכם היחסי של מרכיבי ההצעה הכספית יהיה, כלהלן: 10.10.2.2

 %95 – כולו עלות העבודות להקמתו של הפרויקט 10.10.2.2.1

 %5 -( נחל קדרון בלבדעלות גופי התאורה ) 10.10.2.2.2

 אופן חישוב הציון לכל מרכיב, כאמור, יתבצע לפי הנוסחה להלן: 10.10.2.3

  A/B X Cציון המרכיב =

 אשר:כ

A –  מבין ההצעות מרכיב  לאותוההצעה הכספית הנמוכה ביותר ציון

  ;שהוגשו

 B –  המציע לאותו מרכיבההצעה הכספית של ציון; 

C –     האחוז היחסי של המרכיב בהצעה הכספית, כאמור בסעיף

 לעיל )ללא סימון האחוז(; 10.10.2.2

 ציוני המרכיבים, כאמור. שניציון ההצעה ייקבע ע"י חיבור  10.10.2.4

רויקט יוכנס לתיבת המכרזים של אומדן המתכנן לביצוע העבודות להקמתו של הפ 10.10.3

 10.6החברה, עובר לפתיחתן של ההצעות. מובהר בזאת, בלא לפגוע באמור בסעיף 

לעיל, כי החברה תהיה רשאית לפסול כל הצעה שתהיה גבוהה מאומדן המתכנן לביצוע 

מאומדן המתכנן לביצוע  30%-העבודות וכן כל הצעה שתהיה נמוכה בלמעלה מ

 העבודות, כאמור.

 יעת הזוכה במכרז:קב 10.11

מובהר בזאת, כי גם לאחר פתיחת ההצעות הכספיות, תהיה החברה רשאית לנהל  10.11.1

לעיל.  10.2מו"מ ו/או התמחרות וכיו"ב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כאמור בסעיף 

בהתאם לגובה ההצעות הכספיות לאחר הליך ההתמחרות ו/או המו"מ, ככל שיתבצע 

לעיל, וועדת  10.10.2.3קנות, בהתאם לאמור בסעיף כזה, יתבצע שקלול ההצעות המתו

 המכרזים תחליט ותודיע על זהות הזוכה.

דירוג הצעות המשתתפים במכרז, ייקבע באופן יחסי להצעה שקיבלה את ויובהר:  10.11.2

 הניקוד הגבוה ביותר, בהתאם לנוסחת הציון.

נם של את ניסיולבחון החברה רשאית במסגרת הפעלת שיקול דעתה ובחינת ההצעות,  10.11.3

המציעים, כישוריהם, היקף פעילותם וקיומן של המלצות אודותיהם )לרבות תוכנן(. 

שביעות רצונה של החברה  מידתבמסגרת האמור, תהיה החברה רשאית לשקול גם את 

 מהתקשרויות קודמות עם המציע, ככל שהיו כאלה.

כל הצעה כי החברה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או  ,מובהר בזאת 10.11.4

קודם  ,וכי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא ,אחרת או הצעה במלואה

 החברהכן רשאית  ,קביעת המציע הזוכה, וכן לפרסם מכרז אחר תחתיואו לאחר 
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והכל במטרה להבטיח את מירב  ,להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

זכות להעלות כל דרישה ו/או יע למצ יהכי לא תה ,מובהר בזאתהיתרונות לחברה. 

החלטה של בקשר עם כל  –כספית ו/או אחרת  –טענה ו/או תביעה כלפי החברה 

 אמור לעיל.החברה, כ

לעיל,  10.11.3בכפוף לסמכויות החברה לפי הזמנה זו ולפי דין, לרבות האמור בס"ק  10.11.5

ת היא הנמוכה ביותר, מבין ההצעו כספיתה ותכריז החברה על המציע אשר הצעת

 הכשירות, כזוכה במכרז.

 

 הודעה על זכייה והתקשרות: .11

לכלל המציעים, סמוך במכרז  /יםבדבר קביעתו של זוכהעל החלטתה בכתב חברה תודיע ה 11.1

, בפקס' או בדוא"ל או בדואר, לפי שיקול דעתה, בהתאם ככל הניתן לאחר קבלת ההחלטה

 .לפרטים שמסרו המציעים

 החברה בקשר עם התקשרות, כאמור, עד לחתימתמען הסר ספק, לא תחול כל חבות על ל 11.2

 , ביןאו מסמך אחרשום הודעה על ידה.  , 'במסמך של הסכם ההתקשרות, בפועל  החברה

זוכה הבין מחייב  כל הסכם וצריילא לרבות הודעה על קביעתו של הזוכה, , "פבכתב ובין בע

 .חברהאו מניעות כלפי ה/והשתק חבות ו/או זכות ו/או טענה בדבר כל ייצרו ולא  חברההלבין 

לא  הזוכהו, הלא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכמבלי לגרוע מכלליות האמור,  11.3

עימו בפועל ע"י  ההתקשרות בטרם נחתם הסכםביצוע העבודות רשאי להתחיל ב היהי

 ., ובטרם ניתנ/ו לו צו/וי תחילת עבודההחברה

 ימי עבודה 5בתוך יו להמציא לחברה, כל שיקבל המציע הודעה על זכייתו במכרז, עלכ 11.4

-השווה למקבלת ההודעה, כאמור, כתנאי לחתימת הסכם ההתקשרות, ערבות ביצוע בסכום 

 בהתאם לכתב הכמויות והמחירים, לפי הצעתו, העבודותמלוא לביצוע התקציב  היקףמ 10%

בעלת , ואישור קיום ביטוחים מלא ע"י חברת ביטוח מוכרת ו("ערבות הביצוע")להלן: 

נספח הביטוח, אישורי וכאמור בנספח מוניטין בישראל, בהתאם להוראות הסכם התקשרות, 

ו/או היתר, הנדרש לפי מסמכי המכרז  ולרבות כל רישיון ו/או אישור, להסכם ההתקשרות 'ד

העתקים של  4ו/או לפי כל דין. כמו כן, ימציא הזוכה לחברה, בתוך המועד הנקוב, לחברה 

כשהם ככל שיימסרו במסגרת הליכי המכרז, רבות חבילת התכנון למכרז, מסמכי ההסכם, ל

 חתומים על ידו. 

לתחולתו של הסכם  תנאי מתלהאמור בס"ק זה )בנוסף לחתימתה של החברה( מהווה ה

ההתקשרות. אי עמידתו במועדים האמורים יהווה הפרה של התחייבויות הזוכה בקשר 

 .בכך, על כל הכרוך למכרז ולהסכם ההתקשרות

בקשר עם החתימה על הסכם באי אלו מהתחייבויותיו במועד היה והזוכה במכרז לא יעמוד  11.5

. לבטל את זכייתו במכרז בהודעה בכתב לזוכה החברה רשאיתהא ת, ההתקשרות ולביצועו

לזוכה  לחברה תהיה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, קודם ביטולה של הזכייה, לתת

 .החברהבפרק זמן שתקבע לשביעות רצונה, פרה, , כי עליו לתקן את הההודעה

בכל דין ובמסמכי  הלכל סעד המוקנה ל תזכאי החברההא תבוטלה הזכייה כאמור לעיל,  11.6

 .לחלט את הערבות הבנקאית לזכותה בנוסף, וזאת המכרז
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 הסכם איתו שנחתם לפני בין, שהיא סיבה מכל וזאת, הזוכה מציעה הצעת שתתבטל במקרה 11.7

במדרג  אחריו הבא המציע עם להתקשר ת,חייב תהא החברה רשאית, אך לא ,מכן לאחר ובין

ו/או עם כל גורם אחר, ולמציע הזוכה ו/או לכלל המציעים  אחר מציע כל עם אוו/ההצעות 

 .במכרז לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בשל כך

ונת לחתום על החברה מתכו, לרבות בקשר לתקצוב הפרויקטבכפוף לקבלת כל האישורים,  11.8

יום ממועד קבלת ההודעה על הזכייה ע"י הזוכה, והכל בכפוף  21הסכם ההתקשרות בתוך 

 לעיל. 11.4בסעיף עמידתו של המציע הזוכה באמור ל

החברה הסכם ההתקשרות, התאם למבלי לגרוע מחובת הזוכה לספק לחברה את העבודות ב 11.9

ו/או מי או המשרד לירושלים ומורשת ו/ ת ירושליםעירייהרשות לפיתוח ירושלים ו/או ו/או 

אשר אינן , דומות נוספותביצוע עבודות הזוכה דרוש מל ן יהיו רשאיותו/או מכוח מטעמן

, וזאת בתנאי הסכם ההתקשרות, לרבות התמורה במסמכי המכרז וההתקשרות מפורטות

 הנקובה בו.

ה וחובותיה לפי לעיל, לעיל, החברה תהיה רשאית להמחות את זכויותי 1.12 אמור בסעיףכ 11.10

לעיריית ירושלים ו/או לרשות לפיתוח הוראות המכרז והסכם ההתקשרות ו/או חלק מהן 

ו/או  ו/או לגופים הקשורים אליה ו/או אליהם מורשתמשרד לירושלים וירושלים ו/או ל

, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה טענה לבעל/י האתר/ים ו/או למנהליהם

 ו תביעה בקשר לכך.ו/או דרישה ו/א

 

על הזוכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע עבודות נשוא , כי יםידוע למציע 11.11

קבלת ההודעה על ממועד  וםי 21-המכרז בכפוף להתקיימות התנאים המתלים לא יאוחר מ

 ע"י החברה "צו תחילת עבודה"העבודות מותנית במתן ביצוע זכייתו במכרז, וכי תחילת 

(, וכי ככל מהגורמים המממניםוהזמנת עבודה ן היתר, למתן אישור תקציבי הכפוף, בי)

חודשים מיום ההחלטה על  6, כאמור, בתוך התחלת עבודות שמכל סיבה שהיא, לא יינתן צו

הזוכה במכרז, יבוטלו המכרז ותוצאותיו, ולא תהיה לו )לרבות למציע הזוכה( כל טענה ו/או 

השבת ערבות המכרז לאו כלפי הגורמים המממנים, למעט דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/

או ערבות הביצוע, ככל שניתנה. לחברה תהיה הזכות להאריך את המועד הנקוב בס"ק זה 

 בתקופה/ות של עד שישה חודשים נוספים.

לעיל יחול גם במקרה שניתן צו התחלת עבודה, אך עקב העדר תקציב ו/או  ,האמור בס"ק זה

חודשים ממועד מתן צו  12הגורמים המממנים עוכבה העבודה למשך עד הזמנת עבודה מטעם 

למציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או גם במקרה זה, למען הסר ספק, תחילת העבודה. 

ו/או בתקופת ההמתנה דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, לרבות לעניין הוצאות שונות 

 ב.”ע וכיוהארכת משך הביצו

 זכות עיון בהצעה הזוכה: 11.12

משתתף במכרז בלא לפגוע בזכות העיון הקבועה בכל דין ו/או בהוראות המכרז, כל  11.12.1

בפרוטוקולים הנוגעים להליך המכרז, בהתכתבויות החברה עם רשאי לעיין יהא 

, המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשת החברה ובהצעה הזוכה במכרז

 .על תוצאות המכרזיום מקבלתו את ההודעה  30בתוך בכפוף לכל דין, וזאת 
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בחלקים של , או ת החברהרשאי לעיין בחלקים של החלטלא יהא משתתף במכרז  11.12.2

לחשוף סוד מסחרי, או סוד  ,לדעת החברה ,ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול

של החברה ו/או של המציע הזוכה. כמו כן משתתף במכרז לא יהיה רשאי  מקצועי

 ת ייעוץ משפטי שניתן לחברה.לעיין בחוות דעת משפטית שנערכה במסגר

ניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי החברה בלבד, בכפוף למשלוח בקשה בכתב  11.12.3

לעיון לחברה ולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג החברה, ובכפוף לתשלום 

)חמש מאות שקלים חדשים( לחברה, עבור כל פגישת עיון,  ₪ 500הוצאות בסך של 

 הכרוכות בעיון. ת לכיסוי העלויותוזא

מציע שיבקש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם לחברה סך של  11.12.4

(, וזאת בנוסף A4)שקל חדש אחד( נוסף עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי )בגודל  ₪ 1

)חמש מאות שקלים חדשים( לחברה, ככל שהסכום  ₪ 500לתשלום ההוצאות בסך של 

 לעיל. 11.12.3ים, כאמור בס"ק לא שולם במסגרת עיון במסמכ

קבלת העתק של חומרים, שאינם מסמכים כאמור, תהיה כנגד תשלום סכום שיקבע על  11.12.5

 לעיל. 11.12.1, ובכפוף לאמור בס"ק ידי  החברה מעת לעת ולפי נסיבות העניין

זה, כדי לפגוע ו/או לגרוע מהוראות הדין  11.12למען הסר ספק, אין באמור בסעיף  11.12.6

 , ותקנותיו.1998 –שת מידע, בהתאם להוראות חוק חופש המידע, תשנ"ח הנוגעות לבק

 

 

 תנאים כלליים .12

מסמכי המכרז הם רכושה של החברה, והם נמסרים למציע לצורך הגשת הצעתו למכרז זה  12.1

המסמכים הם רכושה של החברה גם לאחר שמולאו ע"י  בלבד ולא לשום מטרה אחרת.

ובנתונים שמולאו ע"י המציעים כל שימוש המציע, והחברה רשאית לעשות במסמכים 

 שהוא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בין אם נבחר המציע כזוכה במכרז ובין אם לאו.

המציע מתחייב לשמור על סודיות בנוגע לכל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר או  12.2

 לצורך המכרז או ביצוע העבודות על פיו.

, ובפרט ו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוארשאי לגלות את פרטי הלא יהי מציעה 12.3

ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות.  למשתתפים אחרים במכרז זה

, משום תכסיסנות או על פני הדבריםהחברה תהא רשאית לפסול כל הצעה שיש בה, 

ה, תכסיסנות תחבולה ו/או חשד ממשי לקנוניה, ואפילו אין בידה ראיה ברורה על קנוני

 ו/או תחבולה, כאמור.

ו מראש לגילוי הצעת ואת הסכמת ע, מביע המציובהגשת הצעתלא לפגוע באמור לעיל, ב 12.4

ו/או  לאחרים, במידה ותידרש החברה לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור המכרז

, פרט למידע שהינו, לפי שיקול 1998 -במסגרת דרישה לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח 

 .לעיל 11.12, כמפורט בסעיף חריל החברה, בבחינת סוד מסדעתה ש

כי במקרה בו תהא סבורה החברה כי קיים ספק כלשהו בשאלת גילוי  ,מסכים המציע 12.5

, תהא החברה רשאית להימנע מגילוי המידע, )לרבות בהתאם לדרישתו של המציע( מידע

 ה מוסמכת המורה על גילוי כאמור.ערכאוזאת כל עוד לא ניתן צו מ
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מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו, תהיה החברה רשאית  12.6

 ., לפי שיקול דעתה הבלעדילפסול את הצעתו

שינוי, הוספה או מחיקה שיעשה הסתייגות של המציע מהוראות המכרז מקרה של כל ב 12.7

המציע באיזה ממסמכי המכרז, תהיה החברה רשאית לפעול בכל אחת מהדרכים שלהלן, 

 י שיקול דעתה הבלעדי:לפ

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע. 12.7.1

 להתעלם מן השינויים. 12.7.2

לדרוש מהמציע לתקן את השינויים ו/או לדרוש ממציעים אחרים לתקן ו/או לשנות  12.7.3

את הצעתם באופן שישמור על השוויוניות במכרז. במקרה כזה, אם מי מהמציעים 

חברה רשאית לפסול את האחרים לא יפעל בהתאם לדרישת החברה, תהיה ה

 הצעתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

לאפשר את השינויים ולראותם כחלק מהצעתו של המציע, תוך שמירה על עקרון  12.7.4

 השוויון בין המציעים.

עשויים לשמש את נתוני המחיר, בהתאם להצעה הכספית, מובהר ומודגש בזאת כי  12.8

המציע  םאת ההתקשרות ע להרחיבלפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה במקרה שתחליט, 

, לרבות , בהתאם להוראות מסמכי המכרז ו/או לפי כל דיןאו לצמצם אותההזוכה 

 .לעיל 11.10ו/או  11.9בהתאם להוראות סעיף 

 מבלי לגרוע מהאמור במכרז זה, לחברה תהיה שמורה הזכות: 12.9

 .לקבל את ההצעה, כולה או חלקה 12.9.1

 ק חלק מהעבודות, נשוא המכרזינתן רכל זוכה יללאשר כמה זוכים במכרז כאשר  12.9.2

)לרבות באמצעות התמחרות בין המציעים הזוכים או חלקם, עובר לביצוע אותו 

 .חלק מהעבודות(

 לבצע את כל העבודות או חלק מהן, גם בעצמה או בכל דרך שתמצא לנכון. 12.9.3

 לדחות את כל או חלק מההצעות. 12.9.4

 לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. 12.9.5

 הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים. לא לפסול 12.9.6

לדחות הצעות מציעים אשר לא ביצעו בעבר את עבודתם, לשביעות רצון החברה או  12.9.7

, עבודותלשביעות רצונם של אחרים, או שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע ה

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 .ן, בכפוף לכל דילשנות את תנאי המכרז או לבטל אותו בכל עת 12.9.8

, לרבות לשקול כל שיקול רלוונטי, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר 12.9.9

, וזאת אף לאחר בחירת ההצעה הזוכה לעניין ביטולו של המכרז או חלק ממנו,

בו, כל  /ושיזכה /יםלא תהיה למי מן המשתתפים בהליך זה, לרבות המציעכאשר 

 דרישה או תביעה בגין החלטת החברה כאמור.

, בכל דרך , כולם או חלקםו/או מו"מ עם המציעים חרות בין המציעיםלקיים התמ 12.9.10

 .שתמצא לנכון
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 ביטול המכרז: 12.10

, לרבות לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות, החברה רשאית, בכל עת ויובהר שוב: 12.10.1

מכרז ו/או כל ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ה וקודם מתן צו תחילת עבודה,

לבצע את  , בין היתר,מקרה זה רשאית החברה. בחלק מהעבודות נשוא המכרז

לרבות בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, ו/או את העבודות הרלוונטיות  הפרויקט

 מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.אחד המציעים, 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מודגש כי ביצוע העבודות, נשוא מכרז זה מותנה,  12.10.2

בקבלת אישורה של עיריית הסכמת בעל/י האתר/ים ו/או מנהלו/יהם, בבין היתר, 

המממנים, לרבות קבלת אישור תקציבי מאת הגורמים ירושלים לביצוע העבודות וב

, ובהעדר אישור תקציבי, כאמור, לא יבוצעו המוסמכים לכך בממשלההגורמים 

כלפי החברה ו/או העבודות, ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

מי הרשות לפיתוח ירושלים ו/או המשרד לירושלים ומורשת ו/או עיריית ירושלים ו/או 

 . מהגורמים המממנים בכל הנוגע לכך

בהתאם למסמכי המכרז ו/או לפי  ת לביטול המכרזיואפשרובלא לפגוע ביתר הלפיכך,  12.10.3

ר, כתוצאה מאי בין הית, או לצמצום היקפו קיימת אפשרות לביטול המכרז, כל דין

. בעצם הגשת ההצעות או איזה מהם לעיל 12.10.2קבלת האישורים האמורים בסעיף 

במסמכי המכרז למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור 

מוותרים על כל טענה, לעניין זכות החברה לבטל את המכרז ו/או לצמצם את היקפו, 

ין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעני

הרשות לפיתוח ירושלים ד גו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד עיריית ירושלים ו/או כנ

ו/או  , בקשר עם ביטול המכרז ו/או כל חלק ממנומשרד לירושלים ומורשתו/או כנגד ה

 . ו/או הסכם ההתקשרות המכרזהיקפן של העבודות בפועל, מכוחו של 

נוסף לאמור לעיל, בעצם הגשת הצעה למכרז, מתחייב כל מציע, כי במקרה שתיבחר ב 12.10.4

הצעתו כהצעה הזוכה במכרז, ותיגרם דחייה במועד תחילת ביצוע העבודות, יאריך את 

תוקף ערבות ההצעה שהגיש במסגרת הצעתו, ללא כל תמורה נוספת, לפי דרישת 

ממועד פקיעת תוקף ערבות דשים ( חו12בתקופות נוספות של עד שנים עשר )החברה, 

ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז. המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה ו/או 

תביעה ומתחייב שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, בקשר עם 

 , ו/או בקשר עם דחיית מועד ביצוע העבודות, כאמור,כאמור ,הארכת תוקף הערבות

במהלך או לאחר חלוף תקופת הארכת ולו של המכרז, ככל שיקרה, ו/או בקשר עם ביט

 הערבות כאמור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז וההסכם, החברה  12.10.5

תהיה רשאית לחלט את ערבות ההצעה שהגיש המציע הזוכה במסגרת הצעתו למכרז, 

פה של ייבותו להאריך את תוקכולה או חלקה, בין היתר במקרה שיפר המציע את התח

 לעיל. 12.10.4ק מור בס"ערבות ההצעה כא

ישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת החברה יהמציע  12.11

 ., לרבות במקרה שיבוטל מכרז זהבגין הוצאות אלה
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המציע, בחתמו על מסמכי המכרז, מצהיר בזאת כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז,  12.12

הצעתו כוללת , והבין אותם, כי רבות כל הנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו(ל

, והוא מסוגל למלא אחר כל ים ואת כל הפרטים המפורטים במכרזאת כל המחיר

 ההתחייבויות המופיעות בתנאי המכרז וההסכם.

ובת )א( לתקנות ח6כמו כן, מצהיר המציע, כי הוא עומד לרבות כל הדרוש לפי תקנה  12.13

 .1993 -, תשנ"גהמכרזים

הליך מכרז זה כפוף לדיני מדינת ישראל. בהגשת הצעתו מצהיר המציע ומאשר כי הוא  12.14

מכיר היטב את הדין בארץ, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, את דיני המכרזים 

החלים בישראל, וכן את כל הדרישות החוקיות החלות על המשתתפים והזוכים במכרז, 

 ן.לפי כל די

למען הסר ספק, בכל מקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות  12.15

לגבי מסמכי המכרז, יקבע המזמין את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהיה כל טענה ו/או 

תביעה הנובעות מסתירה ו/או אי בהירות ו/או הפרשנות שנקבעה על ידי המזמין כאמור. 

 מזמין.ה עם המטיבה לפרשנות עדיפות תינתןמור, הרי שלא קבע המזמין פרשנות כא

המציע )לרבות המציע הזוכה( יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות  12.16

בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או 

לפני שהוגשו ההצעות פה, בין -הצהרה שנעשו מחוץ למסמכי המכרז, בין בכתב ובין בעל

 ו/או נחתם הסכם ההתקשרות ובין לאחר הגשת ההצעות וחתימת הסכם ההתקשרות.

כתובתה של החברה היא כמפורט בהזמנה זו. כתובתם של המציעים תהיה בהתאם  12.17

במסמכי ההצעה שיגישו )ועד להגשת ההצעות, הכתובת שמסרו על ידם לכתובת שהוגדרה 

 דעות יישלחו לאנשי הקשר מטעם המציעים.במועד רכישת מסמכי המכרז(. הו

 הנמעןבדואר רשום, תיראה כאילו התקבלה אצל מצד למשנהו ל הודעה אשר תישלח כ

תיראה  או בדוא"ל ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה (3) תוך שלושהב

)בכפוף לכך, שככל  ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחההנמען כאילו התקבלה אצל 

 בעת מסירתה. –; ואם נמסרה ביד שלחה לחברה, יידרש השולח לוודא קבלתה בטלפון(שנ

 לעיל. 1.9אין באמור, כדי לפגוע בהוראות סעיף 

 אך ורקיידון ולהסכם ההתקשרות שייחתם בעקבותיו,  למכרז זה, לפרויקטל עניין הנוגע כ 12.18

 בעיר ירושלים.בבתי המשפט המוסמכים 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 ירושלים בע"ממזרח פיתוח 
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 תכולת מעטפת הצעה - 1טופס  

 

 ."המציע יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורת המציע 

  1טופס המציע יכין  עותק נוסף של. 

  המקורי למעטפה לפני סגירתה והכנסתה לתיבת המכרזים של החברה. 1טופס המציע יכניס את 

 

סעיף  תיאור מס'

 וטופס

רת ביקו

 המציע

   מסמך א' –חוברת הזמנה להציע הצעות  

 – 8.5.1 תכולת מעטפת ההצעה 

 1טופס 

 

 – 8.2.1 הצהרת המציע  

 2טופס 

 

 – 8.3.3 אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה במציע 

 3טופס 

 

  2.1.1 תעודת התאגדות של המציע 

  2.1.2 תדפיס עדכני של החברה מרשם החברות )ניתן מהאינטרנט( 

תדפיס עדכני מהבורסה לניירות ערך ו/או מהרשות לני"ע לגבי  

 )לגבי מציע שהוא חברה ציבורית(האחזקות בחברה 

2.1.3  

  2.4.1, 2.1.4 דף מידע כללי ורשימת פרויקטים 

 4טופס  –

 

  2.2.1 אישור סיווג ברשם הקבלנים 

  2.3.1 אישור עוסק מורשה במע"מ )תקף( 

  2.3.2 בדבר ניהול ספרי חשבונות אישור מפקיד שומה 

  2.3.3 אישור פקיד שומה על ניכוי מס במקור 

 – 2.3.4 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  

 5טופס 

 

אישור פרטני, כתוב וחתום של מזמין עבודה, לגבי    

 ההתקשרות עימו, בתוספת חווות דעת ו/או המלצה

2.4.2 – 

 6טופס 

 

 – 2.4.3 ח מיוחד של רו"ח המציע בעניין עמידה בתנאי הניסיוןדו" 

 7טופס 

 

 – 5.1.1.2 הצהרת מציע לעניין מחזור הכנסות ואישור רו"ח 

 8טופס 

 

  2.5.1.2 2012-2014דו"חות כספיים מבוקרים  

 – 2.1.5.2 תצהיר המציע ואישור רו"ח / עו"ד בדבר העדר הליכי כינוס 

 9טופס 

 

  2.5.4.1 בעניין העסקת עובדים, בצירוף רשימת העובדים אישור רו"ח 



 4/2017 מכרז מס'

 31 

 2.5.4.2 פרטי אנשי המקצוע + ניסיון –תצהיר מציע  

 א'9טופס 

 

 2.2.5.4 ניסיון והתחייבות העסקה–תצהיר אנשי מקצוע  

 ב'9טופס 

 

  2.5.4.2 העסקת מנהל פרויקט ומנהל עבודה –אישור רו"ח  

 – 6.1.2 מציעערבות בנקאית חתום ע"י ה נוסח 

 10טופס 

 

  2.6.1 מקור –ערבות בנקאית  

  2.7.1 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז 

  2.8.1 יםמציעפרוטוקול/ים של מפגש / סיור  

  ISO 2.9.1  9001-2008שור לבקרת איכות לפי תקן יא 

  2.10 (לא חובהעסק בשליטת אישה ) –תצהיר ואישור רו"ח  

טופס  – 4.2 רזאישור הבנת תנאי המכ 

11 

 

  5.8 ככל שישנן –שינויים / הבהרות / תשובות לשאלות הבהרה  
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 הצהרת המציע – 2טופס  

 

 תאריך: _________

 לכבוד,

 ירושלים בע"ממזרח פיתוח 

 18שלומציון המלכה רח' 

 ירושלים

 

 ג.א.נ;

ן העיר העתיקה אג –והארת מונומנטים לעבודות תאורת חוץ  - 4/2017 מכרז פומבי מס': הנדון

 )להלן: "המכרז"( בירושלים

 הצהרת מציע

 

____________________  ח.פ.אני/אנו הח"מ ______________________________________ 

שכתובתנו היא _________________________________ , מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה 

 כלפיכם, כדלקמן:

 

את כל מסמכי המכרז ואת הסכם על כל נספחיה, במכרז,  למשתתפים ההזמנהקראנו בעיון את  .1

 (."מסמכי המכרז"ההתקשרות על כל נספחיו )להלן: 

 

הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים  .2

, חייבויותינווהעשויים להשפיע על קיום כל התחיצוניים, ורמים רלבנטיים ג לרבות, המכרזבביצוע 

וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או 

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור  החברההבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי 

 במסמכי המכרז בלבד.

 

א כל הסתייגות או שינוי וכי כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז לל .3

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

 או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.הסכם ההתקשרות 

 

ומפרטיהם אינם כי מסמכי המכרז על נספחיהם  ,ידוע לנוכי  ,הננו מצהיריםבלא לפגוע באמור לעיל,  .4

את כל הנושאים ואינם סופיים וכי יתכן ובמהלך ביצוע העבודות יוספו שינויים ו/או  מכסים

השלמות ו/או תיקונים למסמכי המכרז לפי שיקול דעת החברה וכי שינויים אלו לא יזכו אותנו 

 בתוספת תשלום כלשהיא.

 

את כל תנאי ומסמכי המכרז בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת  .5

 ,והסכם ההתקשרות, לרבות כלל התנאים וההבהרות שניתנו במסגרתו, הננו מגישים הצעתנו זו
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במחיר המוצע על כולן ביחד,  ,במסגרת המכרז ,והרינו מתחייבים בזה לקיים את כלל התחייבויותינו

תוך הסכמה  - י המכרזלמסמכ נספח ד' –כתב הכמויות והמחירים , ידנו, במסגרת ההצעה הכספית

 .לכל הוראות המכרז והסכם ההתקשרות ותנאיהם

מטעמנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות  ה הכספיתהצעהלמען הסר ספק, הננו מתחייבים כי 

להידרש בביצוע העבודות בכל  בשלמות ובין השאר, אף את ההוצאות הכלליות והמקריות העשויות

ע את העבודות כולן במסגרת המחיר המוצע על ידנו במסגרת הצעת , ואנו מתחייבים לבצהיקף שהוא

 המחיר ולא נבוא בדרישות או טענות לתוספת כלשהיא.

 

עובדות והמצגים שניתנו על ידינו לחברה במהלך החתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל ב .6

בכל מועד עתידי והינם המכרז, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך 

 חלק בלתי נפרד מהצעתנו. 

 

אנו מסכימים כי החברה תהיה חופשית לקבל או לסרב לעיל,  3בלא לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .7

 עבודותו/או לפצל את הנשוא המכרז לבעלי הצעה אחרת  עבודותלקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע ה

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות וכפי שיראה לה בין מציעים שונים וכו', הכל 

 .חברההלמשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של 

 

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .8

 5תוך בחתומים על ידנו,  הסכם ההתקשרותמסמכי  עותקים חתומים של 4להמציא לכם  8.1

 ידכם. -או בתוך פרק זמן אחר, כפי שיקבע על עה על קבלת הצעתנוההודימים ממועד קבלת 

העתקי כל  ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתנו במכרז, 5תוך ב –להפקיד בידיכם  8.2

והסכם ההתקשרות, לרבות אישורי  כנדרש במסמכי המכרז ,האישורים והמסמכים האחרים

 .ביטוח

ערבות ביצוע בסכום בנקאית ואוטונומית  ערבות ביצוע ימים, כאמור, 5, בתוך להמציא לכם 8.3

בהתאם לכתב הכמויות מהתקציב לביצוע העבודות, נשוא מכרז זה,  10%-השווה ל

, בתוספת מע"מ, הכל בהתאם והמחירים, מסמך ד' למסמכי המכרז, כפי שמולא על ידינו

 אמור במסמכי המכרז.ל

צו התחלת ם, ובכפוף לקבלת ידכ-הכל כפי שיקבע על -להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז  8.4

 מכם על כך, ולבצעם בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות. עבודה

 

, תוך ןאו מקצת ןכול הכרוכות בזכייה במכרז,נו יתיוהננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבו .9

 ציעבודה למפטורה מכל התחייבות כלפינו ותהא זכאית למסור את הע החברההזמן האמור, תהא 

 .אחר

 

מסמכי המכרז אותנו  יםהננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב .10

-עלייחשבו ידינו, והצעתנו וקבלתה -ם עלמיחתו ו, כאילו היהםעל כל צרופותי ,הסכם ההתקשרותו

ע להסכם , לרבות בנוג, כחוזה מחייב בין החברה ובינינו, בהתאם לשיקול דעתהידי החברה
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בכפוף לאפשרות של החברה לבטל המכרז או  ה,הצעההתקשרות, שיהווה חלק בלתי נפרד מה

זכויותיה של איזו ממבלי שהדבר יגרע מומכל סיבה שהיא,  ,חלקימלא או ההתקשרות באופן 

ננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו עפ"י מסמכי ה, וכמפורט במסמכי המכרז ,החברה

 .אומדן שווי ההתקשרות ובהצעה הכספיתה למחירים הנקובים בהמכרז, בתמור

 

 בנקאית ערבות .11

פי -על, כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית

ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים  ,10טופס , שצורף למכרז כהנוסח

בכל מקרה, המפורט במסמכי המכרז, לרבות אם שבהצעתנו זו ו -מקצתן  כולן או -התחייבויותינו 

ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו  5תוך בלא נחתום על הסכם ההתקשרות 

, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות חברההתוך כל מועד אחר כפי שתקבע בו/או 

אה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או התר

 מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

 

י"א עד ליום תהיה בתוקף ותחייב אותנו הינה בלתי חוזרת והיא זו אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו  .12

 .ארך על ידכם, בהתאם לאמור בהזמנה, ככל שהתקופה לא תו(31.10.17חשון, תשע"ח )

 

פי מסמכי -ו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עלנאנו מצהירים בזאת כי הצעת .13

, וכי ההחלטה על הגשת ההצעה, לרבות ההתקשרות בהסכם עמכם לפיה התקבלה כדין נוהיסוד של

 .ע"י האורגנים המוסמכים שלנו

 

ו מוגשת לאחר שעיינו בכל מסמכי המכרז והבנו את כל התנאים הצעתנו זמוצהר ומוסכם בזאת כי  .14

וההוראות הכלולים בהם ומשמעויותיהם, וכי עובר להגשת הצעתנו, הייתה לנו ההזדמנות להפנות 

נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות אליכם שאלות הבהרה, וכי 

ואנו מוותרים מראש על  ,המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז של אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי

 כל טענות אלה.

 

הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע  .15

כל העובדים והציוד, וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע הסכם ההתקשרות  ,נשוא המכרז עבודותה

יונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל ישבידינו כל ההיתרים והר , וכיעבודותהכנדרש לצורך מתן 

 התחייבויותינו על פי ההסכם.

 

הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .16

בהתאם לתנאים הדרישות שבמסמכי המכרז. אנו מתחייבים להוציא לפועל את העבודות האמורות 

ובהצעה  כתב הכמויות והמחיריםהצעתנו, כאמור בבהתאם להמפורטים במסמכי המכרז כולם יחד, 

והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות , , המצ"בלמסמכי המכרז 12וטופס , מסמך ד' הכספית

 כמפורט במסמכי המכרז. החברההאמורות לשביעות רצונה המלא של 
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 ישורים, המסמכים, והנספחים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז.מצורפים בזה כלל הא .17

 

 ,הובהר לנו ואנו מבינים את אופן בחירת ההצעה/ההצעות  הטובות במכרז.  כמו כן הובהר לנו היטב .18

הצעתנו תפסל על הסף ולא תובא כלל לדיון. כן הובהר  –כי ככל שהצעתנו לא תעבור את תנאי הסף 

התמחרות עד לקבלת ההצעה הכספית  ןהיתהא רשאית לערוך בינלנו ואנו מסכימים כי החברה 

 ., וזאת בלא לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה, כאמור במסמכי המכרזהטובה ביותר

 

, הצעה הכספית שלנומסגרת הבלמכרז,  ד'מסמך , כתב הכמויות והמחיריםהמופיעה בהתמורה  .19

על פי תנאי , עבודותהוא, הכרוכות בביצוע הוכוללת את כל ההוצאות, מכל מין וסוג ש הינה סופית

מסמכי . התמורה מהווה תשלום מלא בגין ביצוע כל התחייבויותינו לפי המכרז והסכם ההתקשרות

כל הדרוש לעמידתנו בדרישות המכרז והסכם על כל הכרוך בכך, והמכרז והסכם ההתקשרות, 

 ההתקשרות, על כל תנאיהם.

 

, נשוא המכרז עבודותלפצל את ה , היא רשאיתהחברהת אחרת של ידוע לנו, כי בלא לפגוע בכל זכו .20

, בכל היקף של עבודות שיימסרו לנווכי בכל מקרה כזה ובין המציעים השונים, , והסכם ההתקשרות

  ההצעה הכספית.  -מסמך ד' למסמכי המכרז כאמור בו מחירי היחידה, לא ישתנ

 

וע העבודות, נשוא המכרז והסכם ההתקשרות, ידוע לנו, כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצ .21

, אלא אם דרשה החברה אומדן שווי ההתקשרות בצירוף ההצעה הכספיתבמעבר לתמורה האמורה 

(, אשר ישולמו בהתאם להוראות "נוספות עבודות")להלן:  ותנוספ עבודותמאיתנו מראש ובכתב, 

, ו/או לפי הוראות כפי שמולא על ידינו, והמחירים כתב הכמויותהמכרז על נספחיו ולפי המחירים ב

 .מסמכי המכרז

 

הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים  .22

 המגישים הצעות לביצוע אותה העבודה.

 

כמו כן, הננו מצהירים, כי לא התחייבנו ולא נתחייב, כל עוד הצעתנו בתוקף, לפי מסמכי ההזמנה,  .23

 ל התחייבות הנוגדת את התחייבותנו, בהתאם למסמכי המכרז ולהצעה.בכ

 

 שם המציע ____________________                           כתובת _______________________

 תאריך _______________________

        __________________________ 

 חתימה וחותמת המציע                      
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 אישור עו"ד

 

עו"ד מאשר בזה כי חתימות ה"ה  _______________________  אני הח"מ

, ת.ז. ______וכן _____________ , ת.ז. _______________________________

"( אשר חתמו על התאגיד)להלן: " _________מנהלי____________________________, 

מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם חברתכם  הצעה והתחייבות זו בצירוף חותמת התאגיד

 ן.ילכל דבר ועני

 

 

 ____________________                ______________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד                             תאריך                      
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 אישור זכויות חתימה - 3טופס  

 

 תאריך: __________________

 לכבוד,

 יתוח מזרח ירושלים בע"מפ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור זכויות חתימההנדון: 

 

, כב"כ ______________________ )להלן: הנני, עו"ד ________________________ מאשר בזאת

 כדלקמן: (,"המציע"

 

 ___, כי ה"ה _________________________________________________________ .1

מכרז פומבי  ועל שאר המסמכים הנדרשים במסגרת המציעהחתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי 

)להלן:  אגן העיר העתיקה בירושלים –והארת מונומנטים לעבודות תאורת חוץ  - 4/2017 מס'

ים לחייב את המציע בחתימתו/ם בצירוף מוסמך/ ,(בהתאמה "מסמכי המכרז"ו "החותמים"

 .מציעחותמת ה

 י החותמים חתמו על מסמכי המכרז האמורים בפניי.כ .2

 ו תאגיד הרשום ופועל כדין בישראלהמציע הינכי  .3

ועל הסכם ההתקשרות התקבלה כדין ע"י האורגנים  המכרזכי ההחלטה בדבר החתימה על מסמכי  .4

 .המוסמכים של המציע

 כי ההחלטה, כאמור, תואמת את מסמכי ההתאגדות של המציע ואת החלטותיו. .5

 

 

 כבוד רב,ב

 

____________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד המציע
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 ומסמכי הערכה כללימידע  – 4טופס  

 מציעפרטי  .1

 

  שם המציע .א

 

  (ת.ז., מס' תאגידהמס' המזהה ) .ב

 

  חברה( עוסק מורשה, סוג התארגנות ) .ג

 

  שם איש הקשר למכרז זה .ד

 

  ל מיקוד(מען המציע )כול .ה

 

  טלפונים .ו

 

  פקסימיליה .ז

 

  כתובת דואר אלקטרוני .ח

 

תאורת עבודות של רשימת  .ט

)יש לפרט סוג  כבישים ורחובות

שביצע המציע  ,העבודות(

 2012-2016בשנים 

 

 

 

 

 

 

 המציעניסיון פירוט  .2

ת נוספות יפורטו עבודו) , שמות ממליצים, מועדי הביצוע והיקף לפרט את העבודות הרלוונטיות המציעעל 

 :(במתכונת הנ"ל בדפים נוספים

  העבודהשם  .א

 

  תיאור העבודה  .ב

 

  מקום ביצוע .ג

 

  גמר:  תחילה: מועד ביצוע .ד
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 היקף תקציבי של העבודה .ה

 

 

 

  מטעם המציעאחראי לעבודה  .ו

 

  טלפון:  איש קשר אצל המזמין  .ז

 

  כתובת דואר אלקטרוני .ח

 הערות:

 .דוגמאות והמלצות יש לצרף לעילעבור כל עבודה שנזכרה  .1

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .2

 שם המציע ____________________                           כתובת _______________________

 תאריך _______________________

        __________________________ 

 ציעחתימה וחותמת המ                      
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין - 5טופס  

  1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי 

  א אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם ל

 _____________________________________________________ אצל -אני משמש כ 

( ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה המציע - ____________________________ )להלןח.צ. / ח.פ. / ת.ז. 

 בשמו ובעבורו.

 בתצהיר זה: .1

 גם בעל   –ם המציע הוא חבר בני אדם מי שנשלט על ידי המציע. א- "בעל זיקה"

 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   

 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  

  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981 -כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

 צהיר בזאתהנני מ .2

 במשבצת המתאימה[: Xאנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש לסמן המציע, כי   .א

  לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון

ו/או לפי חוק שכר  1991 - , לפי חוק עובדים זרים , התשנ"א2002 באוקטובר 31 -התשס"ג 

 ;(ירות""עב)להלן:  1987 - מינימום, התשמ"ז

 31 – הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג 

ו/או לפי חוק שכר מינימום,  1991 - , לפי חוק עובדים זרים , התשנ"א2002 באוקטובר

לפחות  ו שלוש שניםאך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  חלפ, 1987 – התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה;

לא הוטלו, בשלוש השנים האחרונות, שקדמו  כל בעל זיקה למציעעל ו עליי כי על המציע, .ב

למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות 

 עבירה, כאמור.

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

__________ 

  חתימה   

 אישור

 

ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/

ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 אישור על ניסיון המציע בביצוע העבודות – 6טופס  

 

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 אישור בדבר ניסיון מציע בביצוע עבודותהנדון: 

 

 שם הגוף המאשר: _________________________

 

_________, ח.צ./ח.פ./ת.ז. _______________________ לבקשת ______________________

 כלהלן: תאורת כבישים ורחובות,עבודות (, הריני לאשר בזאת, כי המציע ביצע עבורנו "המציע")להלן: 

 : __________ביצוע העבודהמועד  .1

 מועד סיום העבודה: __________ .2

 של העבודה למזמין העבודה. ניתנה תעודת השלמה לעבודה ו/או בוצעה מסירה / מסירה מותנית .3

 _______________: __________________________________________תיאור העבודה .4

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________: מקום ביצוע העבודה .5

 לפי חשבון סופי מאושר(: ___________________________ –קלים חדשים היקף הביצוע )בש .6

 

 חוות דעתנו על טיב העבודות: _____________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 ___________ תאריך:

 שם איש הקשר בגוף המאשר: ________________

 איש הקשר: _______________________ תפקיד

 

 

 חתימה: __________________        
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 לעניין עמידת המציע בתנאי הניסיון אישור רו"ח  -7טופס  

 

 לכבוד 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 מכרז פומבי מס'זמנה להציע הצעות בלה 2.4.1לעניין עמידת המציע בדרישות סעיף  אישור רו"חהנדון:  

 אגן העיר העתיקה בירושלים –והארת מונומנטים לעבודות תאורת חוץ  - 4/2017

 

( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הנתונים לעניין ההיקף "מציעה___________ )"________ לבקשת

שבנדון גרת הצעתו למכרז ( במספירוט ניסיון המציע) 2סעיף  – 4הכספי, המצויים על גבי טופס מס' 

ומסומן בחותמת  , על כל נספחיו,מצורף בזה 4טופס ", בהתאמה(. ההזמנה להציע הצעות" -" ו4טופס )"

 .משרדנו לשם זיהוי

 

. אחריותנו היא לחוות הדעת המפורטת להלן, בהתבסס מציעהינם באחריות ה 4הפרטים שמולאו בטופס 

 על ביקורתנו.

 

ם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את ערכנו את ביקורתנו, בהתא

 4הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בנתונים לגבי ההיקף הכספי שבטופס 

הצגה מוטעית מהותית. הביקורת שערכנו כוללת בדיקה מדגמית של הראיות התומכות בסכומים ובמידע 

 ורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.. אנו סב4שבטופס 

 

משקף באופן נאות, מכל בכל הנוגע לעבודות שביצע המציע ולהיקפן הכספי, הנ"ל,  4לדעתנו, טופס 

 הבחינות המהותיות, את המידע והנתונים לעניין ההיקף הכספי הכלולים בו.

 

 

 בכבוד רב,

 

 אי חשבוןרו                   תאריך: ________________
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 מחזור הכנסות – הצהרת המציע ואישור רו"ח  - 8טופס  

 

 ___________ תאריך:

 

 מחזור הכנסות–הצהרת המציע 

 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם 

 ב כדלהלן:לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכת

 

( "המציע"אני מנהל/ת ב _______________________ ח.צ./ח.פ. ______________ )להלן:  .1

לעבודות תאורת  - 4/2017 מכרז פומבי מס'ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת 

 . אגן העיר העתיקה בירושלים –והארת מונומנטים חוץ 

 

 7,000,000-הכנסות השנתי המינימאלי של המציע לא נמוך מהיה מחזור ה 2014-2016במהלך השנים  .2

 .בכל אחת מהשנים האמורות, לא כולל מע"מליון שקלים חדשים(, ימ שבעה) ₪

 

 זה שמי, החתימה להלן חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. . 3 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

 

__________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' אני, עו"ד ___________ מ.ר. 

____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת לי 

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים 

 את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי. הקבועים בחוק, אישר/ה

 

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 חותמת וחתימה
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=========================================================== 

 

 אישור רואה חשבון

 

"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המציעלבקשת _______________________ )להלן: "

. ציעכמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המ השנתי שלו הכנסותהמחזור  דבר ב המציע

 אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 

דה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מי

 מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

 ציעלדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המ

 .2012-2014בשנים  שלו  הכנסותהמחזור  בדבר 

 

 

   תאריך: __________

                              _________________ 

 בכבוד רב,                                                 

 רואי חשבון                                                
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 העדר הליכי כינוס, פירוק וכיו"ב -רו"ח / עו"ד אישור הצהרת המציע ו – 9טופס  

 

 תצהיר מטעם המציע

 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם 

 לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

 

( "המציע"אני מנהל/ת ב _______________________ ח.צ./ח.פ. ______________ )להלן:  .1

לעבודות תאורת  - 4/2017 מכרז פומבי מס'ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת 

 . אגן העיר העתיקה בירושלים –והארת מונומנטים חוץ 

נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין בקשות תלויות  ויע אינהמצ .2

 שעומדות מולו מסוג זה.

 מד בפני חדלות פירעון.המציע אינו עו .3

 נגד המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום לו לחדלות פירעון. .4

 לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים מהותיים. .5

 .מצ"ב רשימת העיקולים הקיימים על נכסי המציע

למסמכי התאגיד  המציע הוא תאגיד הקיים ופועל כדין והחתימה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם .6

 ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

 זה שמי, החתימה להלן חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. .7

 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' 

שמספרה _______________/ המוכר/ת לי  ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 חותמת וחתימה
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 אישור עו"ד / רו"ח

 

 ____תאריך________

 לכבוד, 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 א. ג. נ.,

 

 אישור בדבר מצב המציע.הנדון: 

 

אשר הגיש הצעה ל מכרז  ,________________________ -עו"ד/רו"ח של המציע  אני הח"מ, המשמש

)להלן:  ר העתיקה בירושליםאגן העי –והארת מונומנטים לעבודות תאורת חוץ  - 4/2017 פומבי מס'

 (, מאשר בזאת ביחס למציע כדלקמן:"המציע"

 

נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין  ויע אינלמיטב ידיעתי, המצ .1

 בקשות תלויות שעומדות מולו מסוג זה.

 המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון.למיטב ידיעתי,  .2

המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום לו למיטב ידיעתי, נגד  .3

 לחדלות פירעון.

מצ"ב רשימת העיקולים  לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים מהותיים.למיטב ידיעתי והבנתי,  .4

 הקיימים על נכסי המציע, בהתאם לידוע לי, ולפי בדיקה שעשיתי.

ימה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם למסמכי התאגיד המציע הוא תאגיד הקיים ופועל כדין והחת .5

 ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

 

 

 בכבוד רב,

 

 

_________________________  _____________ 

   תאריך    , חותמתשם, חתימה    
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 אנשי מקצוע וניסיונם -מציע הצהרת  -א' 9טופס  

 

 ___________ תאריך:

 

 הצהרה והתחייבות

 

, מצהיר ("המציע"______________________ ח.צ./ח.פ. ______________ )להלן: אני הח"מ, _

 , כלהלן:ומתחייב בזאת

 

אני מעסיק את __________________, ת.ז. ________________, מרח'  .1

"מנהל ____________________, טל' _____________, כמנהל פרויקט מטעמי )להלן: 

 (.הפרויקט"

 .)*מחק את המיותר( רשוי חשמלמהנדס נדסאי חשמל / המנהל הפרויקט הוא  .א

 החודשים שקדמו למועד חתימתי על הצהרה זו. 12מנהל הפרויקט הועסק אצלי במשך  .ב

תאורת שנים בביצוע עבודות בתחום  5יסיון מוכח של לפחות נמנהל הפרויקט הוא בעל  .ג

, אשר הסתיימו ₪מיליון  3, בפרויקטים בהיקף ביצוע קבלני של לפחות כבישים ורחובות

 שקדמו למועד חתימתי על הצהרה זו. השנים 5-ב

 סיונו של מנהל הפרויקטימצ"ב קו"ח ופרטי נ

 

אני מעסיק את __________________, ת.ז. ________________, מרח'  .2

"מנהל ____________________, טל' _____________, כמנהל עבודה מטעמי )להלן: 

 (.העבודה"

 .מך כמנהל עבודה כדיןעבודה הוסהמנהל  .א

 החודשים שקדמו למועד חתימתי על הצהרה זו. 12מנהל העבודה הועסק אצלי במשך  .ב

שנים בניהול עבודה במסגרת פרויקטים של  5לפחות בעל וותק של מנהל העבודה הוא  .ג

 .תאורת כבישים ורחובותעבודות בתחום 

 מצ"ב קו"ח ופרטי ניסיונו של מנהל העבודה

 

_______________, ת.ז. ________________, מרח' אני מעסיק את ___ .3

____________________, טל' _____________, כממונה בטיחות בעבודה מטעמי )להלן: 

 (."ממונה הבטיחות בעבודה"

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה בעל הסמכה על פי הוא  מונה הבטיחות בעבודהמ .א

 .1996 -)ממונים על הבטיחות(, תשנ"ו 

ניסיון של לפחות שנתיים כממונה על בטיחות בעבודה  בעלהוא  הבטיחות בעבודהמונה מ .ב

 .בעבודות דומות לעבודות, נשוא המכרז

 מצ"ב קו"ח ופרטי ניסיונו של ממונה הבטיחות בעבודה
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אני מעסיק את __________________, ת.ז. ________________, מרח'  .4

כממונה בטיחות בתנועה מטעמי )להלן: ____________________, טל' _____________, 

 (."ממונה הבטיחות בתנועה"

בעל הסמכה כממונה בטיחות בתנועה מאת ממונה הבטיחות בתנועה הוא  .א

.______________________________ 

לפחות בניהול ובקרה על ביצוע ים שנתיבעל ניסיון של ממונה הבטיחות בתנועה הוא  .ב

 ינעירוניים.בו עירוניים הסדרי תנועה בכבישים

 

לעיל הם בעלי כישורים מתאימים לשמש בתפקידיהם  1-4אנשי המקצוע האמורים בסעיפים  .5

אגן העיר  –והארת מונומנטים לעבודות תאורת חוץ  4/2017' מכרז מסבביצוע העבודות, נשוא 

(, ובהתאם לסיכום עימם, הם יועסקו בביצוע העבודות, נשוא "המכרז")להלן:  העתיקה בירושלים

מכרז, ככל שאזכה במכרז, ולא אהיה רשאי להחליף אותם אלא באישור, מראש ובכתב, מאת ה

 החברה.

 

להעסיק אנשי מקצוע מקצועיים, מנוסים  ילמען הסר ספק, אין באמור כדי לפגוע בהתחייבות .6

 ומיומנים גם ביתר התפקידים, הדרושים לביצוע העבודות.

 

 

 

 

 : ____________________             עציחתימת המ                          



 4/2017 מכרז מס'

 49 

 ניסיון -אנשי מקצוע הצהרת  -ב' 9טופס  

 

 ___________ תאריך:

 הצהרת מנהל הפרויקט

 

אני הח"מ, __________________, ת.ז. ________________, מרח' ____________________, טל' 

(, "המציע"____ )להלן: _____________, משמש מנהל פרויקט אצל ______________________

 הריני להצהיר, כלהלן:ו

 

 .)*מחק את המיותר( רשוי חשמלמהנדס הנדסאי חשמל / אני  .1

 

, בפרויקטים תאורת כבישים ורחובותשנים בביצוע עבודות בתחום  5בעל ניסיון מוכח של לפחות  .2

תימתי על השנים שקדמו למועד ח 5-ב , אשר הסתיימו₪מיליון  3בהיקף ביצוע קבלני של לפחות 

 הצהרה זו.

 סיוניימצ"ב קו"ח שלי ופרטי נ

 

 החודשים שקדמו למועד חתימתי על הצהרה זו. 12אני הועסקתי אצל המציע במשך  .3

 

 4/2017' מכרז מסנשוא אני בעל כישורים מתאימים לשמש כמנהל פרויקט בביצוע העבודות,  .4

 (."המכרז")להלן:  יםאגן העיר העתיקה בירושל –והארת מונומנטים לעבודות תאורת חוץ 

 

בהתאם לסיכום ביני לבין המציע, אני אועסק בביצוע העבודות, נשוא המכרז, ככל שהמציע יזכה  .5

 במכרז, כמנהל פרויקט.

 

 אמת. תצהיריזה שמי, החתימה להלן חתימתי ותוכן  .6

 

 

_____________________ 

 מנהל הפרויקט           
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 ___________ תאריך:

 נהל העבודההצהרת מ

 

אני הח"מ, __________________, ת.ז. ________________, מרח' ____________________, טל' 

(, "המציע"_____________, משמש כמנהל עבודה אצל __________________________ )להלן: 

 הריני להצהיר, כלהלן:ו

 

 אני מנהל עבודה מוסמך כדין. .1

 

תאורת בניהול עבודה במסגרת פרויקטים של עבודות בתחום שנים  5לפחות בעל וותק של אני  .2

 .כבישים ורחובות

 סיוניימצ"ב קו"ח שלי ופרטי נ

 

 החודשים שקדמו למועד חתימתי על הצהרה זו. 12אני הועסקתי אצל המציע במשך  .7

 

 4/2017' מכרז מסנשוא אני בעל כישורים מתאימים לשמש כמנהל העבודה בביצוע העבודות,  .3

 (."המכרז")להלן:  אגן העיר העתיקה בירושלים –והארת מונומנטים ורת חוץ לעבודות תא

 

בהתאם לסיכום ביני לבין המציע, אני אועסק בביצוע העבודות, נשוא המכרז, ככל שהמציע יזכה  .4

 במכרז, כמנהל עבודה.

 

 זה שמי, החתימה להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 

_____________________ 

 הל העבודהמנ           
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 ___________ תאריך:

 הצהרת ממונה הבטיחות בעבודה

 

אני הח"מ, __________________, ת.ז. ________________, מרח' ____________________, טל' 

_____________, משמש כממונה בטיחות בעבודה אצל __________________________ )להלן: 

 להלן:הריני להצהיר, כ(, ו"המציע"

 

 .1996 -בעל הסמכה על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, תשנ"ו אני  .1

 סיוניימצ"ב קו"ח שלי ופרטי נ

 

, ניסיון של לפחות שנתיים כממונה על בטיחות בעבודה בעבודות דומות לעבודות, נשוא המכרזאני  .2

 .כהגדרתו להלן

 

' מכרז מסנשוא בטיחות בעבודה בביצוע העבודות,  אני בעל כישורים מתאימים לשמש כממונה .3

להלן: לעיל ו) אגן העיר העתיקה בירושלים –והארת מונומנטים לעבודות תאורת חוץ  4/2017

 (."המכרז"

 

בהתאם לסיכום ביני לבין המציע, אני אועסק בביצוע העבודות, נשוא המכרז, ככל שיזכה, כמנהל  .4

 בטיחות בעבודה.

 

 ן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.זה שמי, החתימה להל .5

 

 

_____________________ 

 ממונה הבטיחות בעבודה   
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 ___________ תאריך:

 הצהרת ממונה הבטיחות בתנועה

 

אני הח"מ, __________________, ת.ז. ________________, מרח' ____________________, טל' 

ועה אצל __________________________ )להלן: _____________, משמש כממונה בטיחות בתנ

 הריני להצהיר, כלהלן:(, ו"המציע"

 

 חברת נתיבי ישראל.בוגר קורס הסמכה להסדרת הבטיחות בתנועה באתרי סלילה של אני  .1

 

 עירוניים לפחות בניהול ובקרה על ביצוע הסדרי תנועה בכבישיםשנתיים בעל ניסיון של אני  .2

 בינעירוניים.ו

 סיוניישלי ופרטי נ מצ"ב קו"ח

 

' מכרז מסנשוא אני בעל כישורים מתאימים לשמש כממונה בטיחות בתנועה בביצוע העבודות,  .3

 (."המכרז")להלן:  אגן העיר העתיקה בירושלים –והארת מונומנטים לעבודות תאורת חוץ  4/2017

 

ל שהמציע יזכה בהתאם לסיכום ביני לבין המציע, אני אועסק בביצוע העבודות, נשוא המכרז, ככ .4

 במכרז, כממונה בטיחות בתנועה.

 

 זה שמי, החתימה להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 

_____________________ 

 ממונה הבטיחות בתנועה   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4/2017 מכרז מס'

 53 

 ערבות מכרז כתב  – 10טופס  

 

 תאריך: ______

 

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 נ.,ג.א.

 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' _______

 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד המציעלפי בקשת _________________ )להלן: "

"(, שתדרשו מהמציע בהליך הערבות סכוםשקלים חדשים( )להלן: " מאה אלף) ₪ 100,000לסכום כולל של 

אגן העיר  –והארת מונומנטים בודות תאורת חוץ לע - 4/2017 מכרז פומבי מס' -הזמנה להציע הצעות 

 .העתיקה בירושלים

 

, כפי שהוא 15.4.2017, שפורסם ביום 3/2017וד למדד המחירים לצרכן  של חודש סכום הערבות יהיה צמ

 "(, באופן הבא:הלמ"סמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "

 

 הינו המדד שצוין לעיל. –"המדד היסודי" 

 

 המדד האחרון אשר יתפרסם ע"י הלמ"ס בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו. –המדד החדש" "

 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו, כדלהלן:

הסכום השווה למכפלת  –אם יתברר, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

 ערבות, מחולק במדד היסודי.ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום ה

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד סכום הערבות, 

 ללא כל הפרשי הצמדה.

 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו 

קוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנ

ההצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את 

 .ציעהתשלום תחילה מאת המ

 

 בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 31.10.17ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
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י כתב הערבות צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא יאוחר כל דרישה על פ

 מהתאריך הנ"ל, ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

 

דרישה בכתב, כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס או 

 ת זו.מברק, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבו

 

 ערבות זו לא תהיה ניתנת להסבה או להעברה.

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 בנק ______________

 סניף: ____________
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 אישור הבנת תנאי המכרז  - 11ס טופ 

 

 תאריך: ________________

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 א.ג.נ.,

 

 אגן העיר העתיקה בירושלים –והארת מונומנטים לעבודות תאורת חוץ  - 4/2017 מבי מס'מכרז פוהנדון: 

 )להלן: "העבודות"(

 

 

על כל נספחיהם, למדנו והבנו את  העבודות ביצועלהרינו לאשר, כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז 

טיים, העשויים האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפ

ידיעה -שעילתה באי ,, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענהמתן העבודותלהשפיע על הצעתנו או על 

של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים של מסמכי המכרז ו/או הבנה -או אי

 .מתן העבודותלהשפיע על הצעתנו או על 

 

 

  בכבוד רב,  

 

____________________________ 

   חתימה וחותמת המציע

 

 

 עו"ד / רו"ח אישור

 

הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה _____________________________________________ אשר 

חתמו על טופס זה בפני, בצירוף חותמת החברה, מחייבות את המציע בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר 

 ועניין.

 

______________________  ________________                           ________________ 

 תאריך                                     חותמת וחתימה    שם רו"ח / עו"ד
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פיתוח מזרח ירושלים 

 בע"מ
 

 

 4/2017מכרז פומבי 
 

 לעבודות תאורת חוץ,

 אגן העיר העתיקה בירושלים -והארת מונומנטים 
 

 

 טכני מיוחדמפרט 

 (1)מסמך ג'
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 2017מרץ 

 עבודות חשמל ותאורה  08 -פרק   .08

 

 תיאור העבודה  והנחיות כלליות  08.1

  

מפרט זה, כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לביצוע עבודות תאורת חוץ,  ביצוע  08.1.1

 ותשתיות באגן העיר העתיקה באתרים הבאים:

 כנסיית סן סלבדור. .א

 גת שמנים. .ב

 טשילד.רחבת רו .ג

 יד אבשלום. .ד

 כנסיית הגואל. .ה

מפרט זה הינו כללי ומהווה השלמה למפרטים טכניים לכל אתר ואתר, במקרה של סתירה בין 

מפרט זה למפרטים הטכניים בכל אתר, המפרט הנ"ל הוא הקובע, ולקבלן לא תהיה כל זכות 

 דיפות שונה.עוררין על כך, וזאת בלא לפגוע בסמכויות החברה ו/או המתכנן לקבוע סדר ע

 

קבלן החשמל יהיה מאושר ע"י מזמין העבודה, ובעל כל הסיווגים התאימים לסוג העבודה   08.1.2

 והיקפה, על פי הפרק הרלוונטי, ומאושר באופן מלא ברשם הקבלנים כאמור.

 

 הנחיות ומפרטים: 08.1.3

 כל העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן:

מערכות ומתקני תאורה,  02פרק -מתקני חשמל ובקרה, תת - 08מפרט טכני פרק  08.1.3.1

 במהדורתו האחרונה והעדכנית

בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של  08פרק  -מפרט כללי למתקני חשמל  08.1.3.2

 המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונטיים לעבודה זו. 

בהוצאת  1990נואר מפרט כללי לעבודות עפר/ שרברבות מבנה כבישים מהדורה י 08.1.3.3

 מע"צ החברה הלאומית לדרכים. 

 בהוצאתו האחרונה. –חוק החשמל  08.1.3.4

 הערות: 

, במקרה של סתירה בינו זה 8.1.3בסעיף  מפרט מיוחד זה הינו השלמה למפרטים הנ"ל

 למפרטים הנ"ל, המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה.

, 1979 –, כהגדרתם בחוק העתיקות, התשל"ט עבודה באתר עתיקות ו/או על גבי עתיקות

 תהיה כפופה להנחיות רשות העתיקות.

 

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל בכפיפות  08.1.4

 - 1954לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל תשי"ד,  

ולכל דרישות חברת החשמל וחברת "בזק"  08פרק  -תר למפרט הכללי הבינמשרדי העדכני ביו

לגבי מתקנים מסוג זה. לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים 

 בהמשך. 
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 וכלכליסעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני  08.1.5

 שיאושר ע"י המהנדס היועץ, למעט גופי תאורה. 

 

 מוטבע וברור.  תו תקןכל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת   08.1.6

 

 טיב העבודה  08.1.7

העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע 

חוק החשמל, תקנות בדבר כללים לביצוע  -מומחים העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי 

חברת החשמל. כל סטייה מתקנות אלו תחייב את אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות 

הקבלן לבצע זאת, כך שיתאים לאמור. ביצוע העבודה ייעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים 

ולכתבי הכמויות, כאשר המפרט מהווה חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות וכל דבר הכתוב 

חשמל, מחייב את הקבלן. כן ייעשה ביצוע העבודה בהתאם לתקנות מתקני  -במפרט 

להוראות המפקח ולשביעות רצונו. למרות כל האמור לעיל, יפרק, יתקן ויחליף הקבלן על 

חשבונו כל אביזר או חלק שלדעת המפקח אינו מתאים לדרישות. ביצוע העבודה ייחל אך ורק 

 לאחר אישור סופי ע"י המפקח.

 

 צוות הקבלן  08.1.8

. כמו כן מתחייב הקבלן הקבלן מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה

 להקצות כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט להלן: 

חשמלאי בעל רישיון  -מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית  08.1.8.1

 "הנדסאי". 

על הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של רישיונות לביצוע עבודות חשמל של  08.1.8.2

 העובדים.

המפקח לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו במהלך העבודה זכותו של  08.1.8.3

 באחר. 

 

 :מרכיבי העבודה 08.1.9

 ביצוע של חפירת תעלות/פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת . 08.1.9.1

אספקה, הובלה והנחת צנרת לתאורה ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירה  08.1.9.2

 והשחלת כבלים בצינורות, או בתוך הכוחלה או על האבן, בכל מקום עליו יורה

 המפקח או בעל הנכס.

הספקה, הובלה, התקנה והפעלה בשלמות פנסי תאורה כולל כל האביזרים הנלווים  08.1.9.3

 להפעלה מושלמת.

המבנים. \פירוק מתקני תאורה קיימים כמפורט בתוכניות ובתאום נציגי הכנסיות 08.1.9.4

 לרבות ביצוע ניתוקים וחיבורים בהתאם לדרישות.

 רה.אספקה, הובלה, התקנה והפעלה של לוח תאו 08.1.9.5

 התחברות למתקני תאורה/חשמל קיים . 08.1.9.6

טיפול בהזמנת בודק מוסמך וכן תשלום בגין בדיקת בודק, ותיקון כל הליקויים  08.1.9.7
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 שיתגלו ללא תוספת תשלום, העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה למזמין.

 

 תיאומים ואישורים לביצוע העבודה: 08.1.10

וע עבודה תקינה לרבות על הקבלן לקבל את כל התאומים והאישורים הנחוצים לביצ 08.1.10.1

 כל האישורים הנדרשים במסמכי המכרז, במפרטים, וכיו"ב.

אישורים אלו מתייחסים לעבודות חפירה, לעבודות הקמה והצבה של כל מיני  08.1.10.2

 שור ציוד וחומרים, אישור לתכנון אספקה וכיו"ב.יציוד ופועלים, א ,מתקנים

הגורמים הרלוונטיים על הקבלן לקבל אישורי עבודה מכל הרשויות המוסמכות ו 08.1.10.3

, לרבות בזק, ח"ח הוט, רשות העתיקות, משטרת ישראל וכיו"ב, לפני לפרויקט

 .תחילת העבודה

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם כל הגורמים  08.1.10.4

הנ"ל על הקבלן לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המפקח בכל שלביה, ולקבל 

 יוחד לזו העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכבישים.אישור לכל פעולה ובמ

כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות  08.1.10.5

והרישיונות כלולות במסגרת החוזה. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל תוספת 

 עבור הטיפול הזה.

ביצוע העבודה הקבלן יטפל בהשגת אישורים ותאומים הדרושים הנ"ל, כך שתקופת  08.1.10.6

של הפרויקט ועד לסיומו לא תעלה על תקופת ביצוע חוזית המופיעה בטופס "הזמנת 

הצעות" ובטופס "הצעה למכרז" וביתר מסמכי המכרז/החוזה. לא תינתן לקבלן כל 

 תוספת זמן עבור הטיפול הזה.

טיפולים בהשגת האישורים לא יהוו עילה לאי עמידה בלוח הזמנים ולקבלן לא  08.1.10.7

 כות לדרוש או לקבל הארכת זמן בצוע עבור טיפולים אלה.תהיה ז

אם טיפולים של הקבלן באישורים יגרמו לעיכובים בביצוע העבודה של המכרז, לא  08.1.10.8

 תהיה לקבלן כל עילה לתביעת פיצויים בגין זאת.

כל עיכוב בעבודות כתוצאה מעבודות החשמל שלא נעשו בזמן או שלא נעשו כנדרש  08.1.10.9

 מל.יזקפו לחובת קבלן החש

לא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של קבלן החשמל לגבי ביצוע כל עבודות  08.1.10.10

החשמל על כל שלבי הביצוע, בגין תאום כלשהו עם קבלן הכביש ו/או רשות אחרת 

 ו/או גורם אחר לביצוע כל העבודות הנדרשות במפרט המיוחד זה על כל נספחיו.

וע העבודה עקב עיכובים אם הקבלן יחויב לשלם פיצויים עבור איחורים בביצ 08.1.10.11

 שבסעיף לעיל, לקבלן לא תהיה זכות עוררין על כך.

מובהר בזאת לקבלן החשמל שעבודות החשמל המפורטות במפרט המיוחד יבוצעו  08.1.10.12

בתאום עם קבלן הכביש ובקצב התקדמות עבודות, בשום אופן לא תעוכב העבודה 

באתרים, בזמן  ע"י קבלן החשמל, האחריות לתיאום ולביצוע על עבודות החשמל

 ובמקום הנדרש ובכל שלבי הביצוע, הוא באחריות הבלעדית של קבלן החשמל.

 כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על חשמל הקבלן.  08.1.10.13

כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות  08.1.10.14

 והרישיונות הנ"ל, כלולות בחוזה.

למות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות באתר. כל הקבלן יהיה אחראי לש 08.1.10.15
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נזק שיגרום הקבלן לתשתיות אלו )חשמל, בזק, מים, דלק וכד'( יותקן ע"י הקבלן 

 ישא בכל ההוצאות הכספיות והמשפטיות הקשורות בנזק.הוא יועל חשבונו, ו

 

 : אישור שלבי העבודה 08.2

מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של  כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות

המפקח לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא 

לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר 

 ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה. 

ל הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן את מיקום העמודים באמצעות ע

ע"י  -יתדות. עם גמר הסימון יזמין את המפקח והמהנדס לאישור סופי של המיקום. מדידות נוספות 

עד לקביעת המיקום הסופי  -לפי דרישות המפקח  -מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצורך 

עמודים או של ארונות. לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין ביצוע מדידות אלו. רק לאחר של ה

 יתקין הקבלן את העמודים או הארונות במקומם.  -קבלת אישור בכתב 

 

  :אישור ציוד ונתונים טכניים 08.3

על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המתכנן והמפקח לציוד אשר הינו נדרש לספק 

ב במסגרת העבודה ע"פ התכנון. כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים ולהרכי

הישראלי. עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה 

ימים מיום חתימת החוזה  10העברית או האנגלית ותעודת בדיקה. הפניה לאישור הציוד תהיה תוך 

צו התחלת עבודה, לפי המקדים. ציוד לא יירכש ולא יובא לאתר העבודה כל עוד לא או לקבלת 

יאפשר הקבלן למפקח לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב מהמתכנן והמפקח. אין 

אישור זה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות מלאה לטיב המוצר. הציוד שיאושר 

במפרט ובכתב הכמויות, או בהתאם לתוצרת ולדגם המאושרים על ידי יהיה בהתאם למפורט 

 המזמין. לצורך הנ"ל הקבלן יביא למשרד המפקח באתר דוגמאות לקבלת האישור.

 

 ערך. -שווה –חלופה לציוד המוצע  08.4

 על הקבלן לספק את המוצר המוגדר כלשונו. .הכוונה היא תמיד ל"שווה ערך ואיכות"

 כאמור, למוצר המוגדר.הקבלן רשאי להציע שו"ע  08.4.1

אם לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופה המוצעת לציוד, תלווה הצעת  08.4.2

 החלופה במסמכים טכניים והשוואה כספיות ורמת הנחה המוצעת לסעיף בכמויות.

אישור לחלופה לציוד מוצע תהיה של המעצב והמפקח בלבד ולקבלן לא תהיה זכות עוררין  08.4.3

 בנדון. 

 

 :אחריות 08.5

 . שלישי במתקן צד פגיעת של במקרה שבר אחריות כוללת אינה האחריות: ספק הסר למען

המוצרים, הציוד, החומרים,  של התקנה פעולתם ולכושר ולטיב העבודה לטיב אחראי יהיה הקבלן

 . ידו על שסופקו מהם חלק וכל

 וביצוע בודה, חומריםשרופות, ע נורות זה ובכלל פגום אביזר כל והחלפת תיקון משמעותה האחריות

 . סופי
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 והמזמין מנהל הפרויקט י"ע המתקן, קבלתו אישור מיום החלן, להל כמפורט תהיה האחריות

 :כמפורט הפרויקט מנהל י"ע סופית מסירה פרוטוקול וחתימת

 שנים. 5 –לכבלי חשמל  08.5.1

 שנים. 10 -גופי תאורה  08.5.2

 שנים.  10 –ציוד הדלקה לגופי תאורה דרייברים  08.5.3

 שנתיים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.  – לוחות חשמל 08.5.4

 

בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף, בחדש תחול עליו 

והכול על חשבון הקבלן. כל פריט פגום יוחלף וכל עבודה  -אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה 

 שעות בימי חול מיום מתן ההודעה.  48תתוקן תוך  

 

    י ביצוע תשתיות תת קרקעיותשלב 08.6

 השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא:

 הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר. 08.6.1

 סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל. 08.6.2

 אישור המפקח בכתב לתוואי החפירה ולסימון כולו. 08.6.3

 פירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות. ח 08.6.4

 במקביל לצנרת בחפירה. Cu35הנחת צנרת, השחלת חוטי משיכה, הנחת גיד הארקה   08.6.5

 אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה.  08.6.6

 כיסוי והחזרת המצב לקדמותו.  08.6.7

 השחלת כבלים.  08.6.8

 אישור המפקח לביצוע.  08.6.9

 

 חפירות ותעלות 08.7

ות תחת כוחלה  תבוצע בהתאם למידות בהתאם למרחבי העבודה החפירות להנחת כבלים וצינור

 הדרושים: 

לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה. הדבר יבוצע ע"י  08.7.1

 הקבלן באמצעות כלים ומכשירים מתאימים. 

בכל מקרה של מעבר מעל או מתח למכשול המחייב עומק קטן מכל סיבה שהוא חייב  08.7.2

בל אישור בכתב של מהנדס האתר והמפקח. לפני ביצוע החפירה על הקבלן לנסר הקבלן לק

 כוחלה הקיים בתוואי החפירה. החפירה כוללת חיתוך במידת הצורך./  את האבן

עומק החפירה ופני המילוי והחזרת המצב לקדמותו למיניהם : אישור חפירה ומילוי 08.7.3

עבודות המכסות אותו לפני קבלת  כמפורט להלן טעונים אישורו של מפקח. לא יוחל בשום

 אישור המפקח בכתב.

בהעדר אדמה מקומית מתאימה להשלמת העפר החסר : מילוי במקרה של חפירה תת"ק 08.7.4

לצורכי מילוי יובא מבחוץ עפר נקי חפשי מאבנים, מטין, מחומרים אורגאניים, וכל חומר 

 מזיק אחר העפר המובא והמקור ממנו טעונים אישור המפקח. 

את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של  יש לסלק 08.7.5

 המפקח. 
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 צינורות 08.8

 במפרט הכללי(  08.03)סעיף  

  צינורות לתאורה 08.8.1

 .4519מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י  50קוטר  08.8.1.1

 4519מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י  29קוטר  08.8.1.2

מ"מ, כל קצוות הצינורות  8בצינורות ריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של  08.8.2

יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן. לא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע האמור 

 בסעיף זה.

 קרקעיים לתאורה יהיו רציפים ללא מופות. -: צינורות פלסטיים תתצינורות לתאורה 08.8.3

מ"מ. קצותיו של  8צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר : בכל חוטי משיכה 08.8.4

החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתיקשר על יתד/מוט באורך 

הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם  -ס"מ למנוע החזרתו לתוך הצינור  20

 תוספת כספית.

ת הריקים כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים : בכל הצינורוסגירת קצוות צנרת 08.8.5

אוריגינליים לסוג הצנרת או פוליאוריטן במידה ואין פקקים אורגינלים לסוג הצנרת 

 הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית. –שנקבע 

מפסולת  : לפני סתימת החפירה יש לבדוק כל הצינורות ולוודא כי הם נקייםבדיקה וכיסוי 08.8.6

ומגופים זרים. רק לאחר הבדיקה יסגרו קצות הצינורות היטב כאמור בסעיף הקודם לצורך 

 מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות. 

: לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינאטות והגבהים של פנים סימון ומיפוי 08.8.7

יפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות הצינורות במספר נקודות כדי להכין מ

סימון הצנרת יבוצע באמצעות יתדות מברזל זווית עם שלט פח -  AS MADEהביצוע 

 וכיתוב מתאים.

 

 כבלי חשמל 08.9

או נאורופן בעלי עטיפה מחומר פלסטי. סוג הכבלים  N2XY הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי 

 547רפות ושאר מסמכי החוזה הכבלים יתאימו לת"י יתאים למפורט בתכניות החשמל המצו

בעדכונו האחרון. צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן. בזמן הנחת הכבלים, והכנסתם לתוך 

העמודים או לתוך מרכז הדלקה, יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא תחדור רטיבות; יניחם בתוך 

הקבלן ימציא למהנדס האתר תכניות רזרבה ויסמן את המקום על ידי סימון בר קיימא. 

העתקים( סופיות של הנחת כבלים וצינורות בסימון מדויק של המרחקים ועומק ההתקנה. כל 3)

 ממ"ר ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת )"כפפה"(. 10קצוות הכבלים, בחתך של 

 

 מעבר-בריכות, תאי 08.10

כבלים. הבריכות ייבנו לפי תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין ה

 תכניות פרט מצורפות וע"פ התיאור שלהלן: 

ס"מ, כמות החוליות  50ס"מ ובגובה  80/100תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר  08.10.1

כולל שילוט  489תהיה בהתאם לעומק הדרוש, כולל מכסה מיצקת לעומס הנקוב לפי ת"י 
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 וסמל ע"פ סטנדרט העירייה.

 ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז. 10צע חצץ בגובה התאים יוצבו על מ 08.10.2

 . 201.1מטיפוס  658חוליות גליליות טרומיות,  מתאימות לת"י  3או  2-גוף התא יורכב מ 08.10.3

הצינורות יותקנו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה  התחתונה, כך שתחתית  08.10.4

עו על ידי ניסור או ס"מ מתחתית הבריכה. הפתחים בטון יבוצ 20הצינורות יהיו בגובה 

 קידוח בלבד.

 החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע. 08.10.5

ס"מ. פני החצץ יהיו  20ובעובי  1בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ, עם אגרגט מירבי של " 08.10.6

 ס"מ מתחתית הצנרת.  10 -נמוכים ב

ר ולמכסה במידות המופיעות בתכניות מסביב לבריכה יש להתקין יציקת בטון מסביב לצינו 08.10.7

 הביצוע.

לפי  Material:GG-20מכסה המותקן במדרכה מרוצפת, יהיה יצוק מדגם  -מכסה שוחה  08.10.8

. מכסה המותקן במדרכת אספלט או 489לפי ת"י  B125העומד בעומס  DIN1691תקן 

ת"י לפי  B125" עם מכסה העומד בעומס 33כדגם "כרמל  103.2בשטח פתוח יהיה מטיפוס 

" של וולפמן" העומד 33, כדגם "כרמל 103.1. מכסה המותקן בכביש יהיה מטיפוס 489

ס"מ.  60ס"מ לתאים בקוטר  50. פתח המכסה יהיה בקוטר 489לפי ת"י  D400בעומס 

ס"מ. כל המכסים יכללו סמל העירייה  60ס"מ יהיה הפתח בקוטר  80בתאים בקוטר 

 .והמערכת )תאורה/רמזורים/בקרה וכיו"ב(

 

 מגש אבטחה  08.11

 המגש יהיה בהתאם לחלופות הבאות:

 .מבנה מפוליקרבונט, על פי הנחיות המפקח 

 .A6 ,KA10מא"ז לאבטחה יהיה  דו קוטבי עם ניתוק "אפס"  08.11.1

 לחיבור כבלי כניסה ויציאה כולל "כובע" כיסוי.  SOGEXI  מהדקי 08.11.2

ממ"ר, לבורג  4מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י מבודד  3/8בורג הארקה " 08.11.3

 הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל לפנס.

מהדקי יציאה פלסטיים, עם לשונית לחיצה עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל אחד  08.11.4

 מהפנסים עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך, המהדקים יהיו על תשתית הפרשפן. 

 " ומוליך הארקה(.10יך "ממ"ר לכל פנס )מוליך יציאה מהנטל, מול 2.5*3כבל   08.11.5

 חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם. 08.11.6

 שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים. 08.11.7

. סוג הציוד IEC 898הערה: מא"זים במגשי האבטחה ובלוחות יהיו מתוצרת אחידה בהתאם לתקן 

 יאושר מראש ע"י המתכנן.

 

 הארקות למתקן תאורת חוץ 08.12

 ללי(. במפרט הכ 08.05)סעיף  

 ההארקות במתקן לתאורת חוץ יבוצעו כדלקמן: 

ממ"ר אשר יונח בחפירה ואשר יהווה בסיס להארקת כל  35מוליך נחושת חשוף בחתך  08.12.1

קצוות המוליכים הנכנס והיוצא בתא האביזרים של העמוד יהודקו ביחד בנעל  2העמודים. 
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רג הקבוע בתא כבל אחת. נעל הכבל תחוזק לבורג קבוע המרותך לגוף העמוד. מהבו

 ממ"ר לבורג הארקה במגש האבטחה.  10האביזרים יותקן מוליך גמיש בחתך 

התקנה של אלקטרודות הארקה אנכית בשוחה בסוף כל קו תאורה בהתאם למפורט  08.12.2

ממ"ר. האלקטרודה תהיה   35בתוכניות. לאלקטרודה זו יחובר מוליך נחושת חשוף  

מטר כ"א(.  1.5יחידות של   2מטר לפחות ) 3מ"מ ובאורך  19מפלדה מצופה נחושת בקוטר 

כולל  489ס"מ עם מכסה לעומס "חצי כבד" לפי ת"י  60האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר 

 כיתוב ושילוט הארקה,  הכול כמפורט בתכניות.

 

 גופי תאורה, נורות וציוד הדלקה 08.13

 כללי 08.13.1

  גופי התאורה יהיו בהתאם לתוכנית המעצב לכל אתר ואתר.

 י תאורהאחריות לגופ 08.13.2

הקבלן אחראי לתקינות הפנסים כמכלול אחד מורכב מגוף הפנס, לדים והדרייבר. אחריות 

הקבלן הינה אחריות כוללת לפנס על כל מרכיביו. בעת אישור פנס ימסור הקבלן למזמין 

יחד עם פנסים לדוגמה כתב אחריות של הספק. כתב אחריות זה יימסר שוב בסיום 

ת הכולל של המתקן. מובהר מעבר לכל ספק כי הספק יהיה העבודות כחלק מכתב האחריו

אחראי לטיב הפנסים, הנורות והאביזרים לאחר שנבדקו על ידו ועל ידי היצרן ואושרו על 

 ידיהם.

 כתב האחריות כאמור כולל אחריות לפנס ולמרכיביו בהתאם למפורט להלן:

 תקופת האחריות 08.13.3

 שנים. 10 -וף הפנס והלדים ג 

  ם.שני 10 -דרייבר 

)בתקופת האחריות לא יראה כל סימן לכלוך מכל סוג  שהוא בתוך הפנס וכל סימן חלודה 

 שהוא בפנס בשלמותו(. 

האחריות משמעות התיקון עד להחלפת כל אביזר פגום ובכלל זה נורות שרופות, עבודה, 

 חומרים וביצוע סופי.

 בדיקת הציוד 08.13.4

ת וקטלוגים לאישור של המתכנן לפני הזמנת הגופים, והציוד על הקבלן להציג דוגמאו

 והמפקח כמפורט להלן:

  .דגם נורות הלדים 

  . דגם ציוד הפעלה מאושר ע"י יצרן 

  . סכמת חיבורים של הציוד לפי המלצות יצרן 

  .הגשת דוגמת פנס עם כל ציוד ההפעלה לאישור המפקח והמתכנן 

  .הפנס יוגש כשהוא מוכן להתקנה והפעלה 

 םחובת אספקת מסמכים נלווי 08.13.5

מסמך הצהרת יצרן המעיד שהפנסים המסופקים במשלוח הנתון עומדים בכל דרישות תקן 

, בדרישות  המפרט טכני המפורט לעיל, בדרישות  חוק החשמל  2.3חלק  20ישראלי 

 המפרט הכללי, וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות. 08ובדרישות  פרק 
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דה על עמידות גוף התאורה המסופק תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים, המעי

, בצרוף צילום של הפנסים הנבדקים עם פרוט תצוגת 2.3חלק  20לדרישות תקן ישראלי 

 .C.O.C  ,T.O.Cהציוד.  עם כל משלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות 

 הגנת הגוף בפני חשמול. 08.13.6

נה לפי גוף התאורה יוגן באמצעות הארקת כל חלקי המתכת שבו, ויתאים לדרגת הג

 .-I CLASSקטגורית 

 

 AS MADE -תוכניות  08.14

מהיקף עבודתו יאושר וישולם לו אך ורק  5%מובהר לקבלן בזאת כי התשלום הסופי בשיעור של 

עם גמר העבודה, ולפני הגשת חשבון סופי יהיה על ממוחשבות.  AS MADEלאחר השלמת תוכניות 

ר ביצע כולל מדיה מגנטית. התוכניות העתקים מכל התוכניות אש 3הקבלן לספק למזמין סט של 

יהיו ממוחשבות אשר יבוצעו, יאושרו ויחתמו ע"י מודד מוסמך מטעמו. התוכניות יכללו סימון 

פירוט מדויק מדויק ועומק של כל  תשתית תת"ק אשר בוצעה ע"י הקבלן במסגרת הפרויקט, 

וכניות אלה מהווה תנאי מסירת ת ומפורט של מתקן החשמל והתאורה לרבות פירוט חתכי כבלים, 

לקבלת תעודת גמר. ביצוע התוכנית יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם לקבלן כל תוספת בגין 

 . AS MADEביצוע תוכניות  

 

     כללי -אופני מדידה ותשלום   08.15

של המפרט הכללי, המתאים והנוגע  00-ו 08כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים   08.15.1

בכתב הכמויות, כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לסעיפים המתאימים ש

תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הוא מנחה בלבד, קצר וממצה. כל הפריטים 

והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות ובמפרטים כלולים במחירי 

כלליות האמור לעיל, כל היחידות שבכתב הכמויות. כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע מ

המוזכר להלן כלול במחירי היחידה השונים: בדיקת המתקנים בשלבים, התאומים עם 

חברת החשמל, בזק וכיו"ב הם באחריות ועל חשבון הקבלן והעיכובים העלולים להיגרם 

מכך, התיאומים עם הקבלנים האחרים: פתיחה של כוחלה; מהדקים למיניהם; חוטי 

קרקעיים קיימים; חציבות; כל עבודות העפר -ם בקרבת קווים תתמשיכה; חפירת ידיי

 הדרושות )בשלמות( לתאי בקרה; אביזרי העזר ועבודות הלוואי. 

שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם, כנאמר לעיל, וכן פיצול העבודה   08.15.2

 עקב בקשות המזמין לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה. 

המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום "הובלה  -ה בלבד" במקרה ורשום "אספק  08.15.3

המחיר הוא עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה קומפלט וכל חומרי העזר  -והתקנה" 

 הדרושים. 

באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה, התקנה הובלה וכיו"ב אזי נאמר כי הסעיף   08.15.4

ללא תוספת במחיר בגין עבודות  כולל את כל הנדרש  עד המסירה בשלמות למזמין,

  נוספות מסוג כל שהוא.

תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות עם  -בנוסף לאמור במפרט הכללי   08.15.5

  .הסימונים הנדרשים

לא ישולם כל תשלום עבור: איבוד זמן, עבודה בשעות לא מקובלות, פיצול שעות עבודה,   08.15.6
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וונים, פנסים, ביקורת חברת החשמל וקבלת פיצול חלקי עבודה, תיאומים, ביקורות, כי

  אישורה. המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של הסעיפים בכתב הכמויות.

לא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת העבודה   08.15.7

י הסעיפים בצורה תקנית ופועלת לשביעות רצון המזמין. מחירי סעיפים אלו יכללו במחיר

 הרשומים בכתב הכמויות. 

אלא אם מצוין אחרת. מדידת הכמויות  -כל המחירים כוללים אספקה, התקנה וחיבור   08.15.8

 אופני מדידה של מתקני חשמל.  08.00.00 -כמוגדר בפרק  

 

 פריטים לתשלום  08.16

 אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן:    

המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או  לים ופתיחת כוחלה:ביצוע כב  08.16.1

למובילים בכל סוג כוחלה באמצעות כלים מכאניים ופנאומטיים, מילוי הכוחלה סתימה 

 .והידוק החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי עפר

 המדידה לפי מטר אורך. 

צינורות כולל פתיחת כביש קיים לצורך הנחת  :פתיחת כביש/משטח הליכה  08.16.2

חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך ושבירת כביש אספלט או בטון )בקו ישר( בעזרת מכשירים 

מכאניים ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי, 

תיקון הכביש כולל כל שכבות המצעים ואספלט הנדרשים או מתוכננים והחזרת המצב 

 רט במפרט הטכני.  המדידה לפי מטר אורך. לקדמותו, הכול לפי המפו

המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת צינורות  :פתיחת מדרכה/שביל  08.16.3

ובכלל זה חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש, מילוי התעלה הידוק 

וכיסוי הנחת סרט פלסטי, תיקון המדרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו הכול 

 פורט במפרט הטכני.  המדידה לפי מטר אורך. כמ

המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפורה כולל  :צינורות מגן מובילים לכבלים  08.16.4

כל האביזרים, חיבורים, אטמים, פקקים ומופות כולל אספקה והשחלת חוט ניילון שזור 

 מ"מ לפי המפרט הטכני ולפי תכנית פרט סטנדרטית. 8למשיכה 

 פי מטר אורך. המדידה ל

אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים,  :צינור פי.וי.סי.  08.16.5

אטמים, פקקים ומופות, כולל אספקה והשחלת חוט ניילון כמפורט בפריט תשלום 

 . 858מ"מ לפי ת"י  5.4ועובי דופן  4עשוי חומר פי.וי.סי. בקוטר " 08.00.04

סוג החומר והמידות  08.00.04כמפורט בפריט תשלום  אספקה והנחת צינור :צינורות  08.16.6

 כמפורט בכתב הכמויות. 

 המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה והצבת תא ביקורת למעבר כביש כולל:  :תאי מעבר  08.16.7

 .489מכסה מיציקת פלדה כולל כיתוב וסמל הרשות יצוקים לפי ת"י  08.16.7.1

 .658חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י  08.16.7.2

 תקרה לתא מעבר.  08.16.7.3

 הכנת צנרת כניסה לתאים.  08.16.7.4

העבודה כוללת חפירה, התקנת התא סתימות מילוי אדמה והידוק שכבת חצץ בתחתית 

 התא הכל לפי תכניות פרט. 



 4/2017 מכרז מס'

 67 

המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור  :קרקעיים-כבלים תת 08.16.8

, גלילת הצינור והנחתו לפי שילוט וסימון הכבלים בכל תא בעמודים ובמרכז ההדלקה

הנחיות המפרט הטכני, אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים. המדידה לפי מטר 

-להתקנה תת 08.00.19: כבל תרמופלסטי כמפורט בפריט תשלום קרקעי-כבל תתאורך. 

 לפי ת"י.  N2XYקרקעית מסוג 

ריט תשלום אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפ :כבל נחושת שזור 08.16.9

  בחתך כמפורט בכתב הכמויות. 08.00.18

המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור וכל הציוד  :גופי תאורה )פנסים( 08.16.10

 3*2.5והדרייברים לגופי תאורה, פנסים לתאורת לדים . כולל הספקה והתקנת כבל 

N2XY י וולט כולל חיבורי החשמל במגש אבטחה ובפנס כולל כל חומר -1000-ממ"ר ל

 העזר ובכלל זה כיסויים צינורות אסבסט בכניסת הכבל לפנס. המדידה לפי יחידה. 

המחיר כולל בסיס מפוליקרבונט, מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי  :מגשי אבטחה 08.16.11

  כולל מ"ז חצי אוטומטי לכל נורה עם כיסוי קופסת בקליט.

 המדידה לפי יחידה.  
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רושלים פיתוח מזרח י

 בע"מ

 
 

 

 

 

 

 4/2017מכרז פומבי 
 

 

אגן העיר  -מונומנטים והארת  לעבודות תאורת חוץ

 בירושלים העתיקה
 

 

 

 -טכני ספציפי מפרט 

 אתרים
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 (2)מסמך ג'
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017מרץ 

 

 

 

 

 כנסיית סן סלבדור

 

 ספק התאורה יעמוד בתנאים הבאים:

   LEDכל גופי התאורה יהיו מבוססי  .1

המאפשרת רמה פוטומטרית ונצילות אורית  LED COBיהיו בטכנולוגיית כל הספוטים  .2

 גבוהות יותר מהלד הרגיל.

 לפחות IP 66כל גופי התאורה יהיו מוגני מים  .3

וכן אישור מכון  CE; ETSI; LM79; LM80כל גופי התאורה יעמדו בתקנים הבאים:  .4

 התקנים הישראלי

 לפחות. CRI 80 –כל גופי התאורה יהיו ברמת מסירת צבע גבוהה  .5

 כל הדרייברים יהיו מוגני מים ויהיו מתוצרת אירופית ברמה גבוהה כולל אישורי מכון תקנים. .6

 גוון האור יהיה חם, וייקבע סופית ע"פ ניסויי תאורה. .7

 .20%ש"ע בדעיכה של עד  40000אורך חיי הנורות בכל הגופים לא יקטן מ  .8

 שנים. 5 –ר, הנורות וכל שאר האביזרים אחריות לכל הגופים, לרבות גוף התאורה, הדרייב .9

הגופים שאופיינו לפרויקט יהיו מתוצרת אירופית ברמה גבוהה, ויהיו מייבאים ע"י יבואן  .10

 שנים לפחות בארץ. 6רשמי ובעל שם עם ותק של 

ספק התאורה יצרף להצעת המחיר הראשונית שלו אפיון מפורט של כל גופי התאורה אותם  .11

תאורה ש"ע . הפירוט יכלול את תמונת הגוף, שם היצרן והדגם, הוא מציע, לרבות גופי 

 פוטומטרים כגון ניצולת האור דיאגראמה של פיזור האור וכו". ונתונים
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 ספק התאורה ימציא חישובי אור עם גופי התאורה שהוא מספק לפי תכניות יועץ התאורה. .12

 א.ספק התאורה ימציא את כתב ההזמנה מהחברה היצרנית ממנה הוא מייב .13

 ימים  10יש להעביר את כל גופי התאורה פיזית לאישור יועץ התאורה והמפקח תוך  .14

 מיום חתימת החוזה.

יש לספק את קופסאות הביטון לגופי התאורה השקועים בקיר או ברצפה תוך עשרה ימים  .15

 ממועד חתימת החוזה, בצרוף גוף התאורה המקורי.

 , מהנדס החשמל, המפקח והאדריכל.ג"ת שווה ערך יהיה כזה שאושר ע"י יועץ התאורה .16

אין המזמין מתחייב לאשר ג"ת שווה ערך ואינו מתכוון לתת הסבר לאישור או אי אישור ג"ת  .17

 כלשהו.

 אספקת גופי התאורה תעשה לפי לוחות הזמנים והסיכומים עם מנהל הפרויקט. .18

 

 

 

 

 

 

 

 

 כנסיית הגואל ונחל קדרון

 מפרט טכני לאספקת גופי תאורה

 

 כללי .1

ין שומר לעצמו הזכות לביצוע הזמנות ציוד חלקיות בהתאם לחוזה הנ"ל עם מספר המזמ .א

 ספקים/ קבלנים שונים.

בהגשת הצעת מחיר יש להתייחס למפרט במלואו. לאחר ההגשה יבחנו ויבחרו הגופים  .ב

 המתאימים ביותר לפי שקולי המתכנן.

ן, לספור במקום את על הקבלן למדוד ולבדוק במקום את ההכנות שנעשו עבור ג"ת וכמו כ .ג

 הכמות המדויקת של גופי התאורה אשר תימסר לאחר השלמת התכנון ואישורו. 

בהצעת המחיר ג"ת המוצעים יכללו אספקה לאתר, למחסן הקבלן או כל מקום סגור אחר  .ד

שיתואם מראש. כל ג"ת יהיו מאיכות מעולה והמחיר יכלול ציוד מקורי ,בתי נורה וכיסויים 

ת הצורך. באחריות הספק לעדכן את מתכנן התאורה על מועדי אספקה לנורות וכבל במיד

 לאתר ע"מ שיוכל לבקר את איכות ג"ת.

ספק התאורה/ הקבלן יספק מיד עם היבחרו את כל פרטי ההתקנה של גופי התאורה כולל  .ה

תיבות שיקוע, פרטי חיבורים, גלנדים לאיטום כניסת הכבלים לגופים ופרטי חיזוק ואביזרי 

 רשים להתקנה מושלמת. עזר הנד

הציוד יסופק כשהוא מתאים להתקנה במקומות להם הוא מיועד כולל כל האביזרים  .ו

הקבלן פריט מסוים החיוני \המתאימים וציוד העזר הנדרש להתקנתו. באם לא סיפק הספק

המוצר בהתאם לדרישת המפרט, התכניות האדריכליות  \להפעלתו, חיבורו והתקנתו של הגוף
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 \סופקו פריטים אלו ותבוצע עבודת ההתאמה על חשבון הספק/ הקבלן. על הספקי -והפרטים 

הקבלן לקחת עובדה זו בחשבון ולציין בהצעתו כל בעיה שהוא צופה בהתקנה ובחיבור של 

 המוצרים עד להפעלתם בתנאים הנדרשים במפרט, ע"פ תקני החשמל והתקנים הבינלאומיים.

אלי או אמריקאי או אירופאי בהתאם לארץ הייצור. כל הגופים והציוד יהיו בעלי תקן ישר .ז

גופים מיובאים ישאו תו תקן של ארץ מקורם ויקבלו אישור מכון התקנים הישראלי. ג"ת 

 בייצור מקומי ישאו תו תקן ישראלי. כל הגופים ישאו תווית או חותמת היצרן, הדגם והתקן.

לשני חלקים )רכישה בלבד  ההצעה תוגש על פי המפורט בכתב הכמויות כאשר היא מחולקת .ח

והתקנה( וזאת כדי לאפשר למזמין לרכוש את גופי התאורה בעצמו ולספקם לקבלן. אשר על 

כן נדרש הקבלן לתמחר את מחיר הרכישה לפי עלות במחסני הספק ואילו ההתקנה כוללת את 

כל יתר המלאכות והשירותים עד להפעלה מלאה לרבות הובלה, התקנה, שבר בלאי, תקלות 

 וכד'. הנ"ל נכון גם במקרה שהמזמין ירכוש את גופי התאורה במקום הקבלן.

במסגרת ההצעה נדרש הקבלן להתייחס אך ורק לגופי התאורה המוצגים ולא לכל שווה ערך  .ט

ערך עבור גופים שבמכרז הסופי לא תינתן עבורם אפשרות  -מכל סוג שהוא. לא יאושרו שווה

היות מאושרים אצל המתכנן ע"י דוגמא מחווטת ועובדת על הגופים שיינתנו שו"ע ל -לשו"ע 

לפני אספקה לאתר. לאחר קבלת הצעות המחיר ובחינתם יתאם המתכנן מפגש בנוכחות 

אדריכל, יזם, קבלן ומהנדס חשמל עם המועמדים הסופיים לאספקת גופי התאורה לבחינת 

 גופי התאורה והצגתם בצורה מרוכזת לפני אספקה לאתר.

לפחות. קופסת  0.96יכללו נורות, ציוד הפעלה כנדרש ,עם מקדם הספק של  גופי התאורה .י

אביזרים לנורות פריקה תכלול מאמ"ת הגנה, כל ציוד וחומרי העזר הנדרשים להתקנה לקיר 

או לזרוע עמוד לרבות עבודות מתכת וקונסטרוקציה, גופי התאורה יותאמו למקום התקנתם. 

ורה. גופי התאורה יוזמנו ויסופקו ע"י הקבלן, רק לאחר כל הרשום לעיל כלול במחיר גוף התא

 אישור דוגמאות ע"י המפקח, מתכנן התאורה, היזם ומהנדס החשמל.

 

 התקנת גופי תאורה .2

גופי התאורה יסופקו כך שיכללו את כל האביזרים הדרושים להתקנתם המושלמת בכל מצב  .א

 שנאים וכו'.של המוצר כשהם כוללים את כל הציוד הדרוש משנק, מצברים, 

האביזרים יאפשרו לפרקו ולהתקינו בקלות מספר רב של פעמים בלא שיגרם נזק לתקרה,  .ב

 לקיר או לאלמנט גמר כלשהו וללא כל צורך בפירוק אלמנטי גמר שונים.

יסופק הציוד הנלווה בתיבה נפרדת  -לגופי תאורה המכילים ציוד פריקה לא אינטגרלי  .ג

לאישור מוקדם, החיווט המקשר בין הגוף למארז יהיה מקורית או מארז שווה ערך שיוגש 

תקני. לגופי תאורה עם נורות פריקה הכבל המגשר יהיה בנוי למתח ההצתה. החיווט יעמוד 

מעלות )חוטי נחושת עם בידוד אוקלון(. הנ"ל יסופק ע"י הספק ויאפשר חיבור  90בטמפ' מעל 

לל המארז הנלווה והחיווט המקשר החוטים באופן הנכון בלבד. המוצרים יוגשו לאישור כו

 ביניהם.

לגופי תאורה המכילים ציוד חירום: הציוד יותקן באופן אינטגרלי אך ורק באם קיים מספיק  .ד

מרווח לגישה לכל האביזרים ואין חשש להתחממות הגוף מעל לטמפ' המומלצת. לגבי ציוד 

 לעיל. 2.3שיסופק במארז נפרד ראה ס"ק 

 

 תותב התקנת גופי תאורה בתקרות .3
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התקנת הגופים תבוצע על פי הוראות היצרן והנדרש במפרט. לפני ההתקנה יספק הקבלן,  .א

 לאישור, פרט התקנה של כל סוג גוף השקוע בתקרה.

גופים המותקנים בתקרת תותב יחוזקו לתקרת הבטון באמצעות שרשרת מגולוונת מחוברת  .ב

 חר באישור מהנדס חשמל.לווים בתקרה ובגוף או  באמצעות מוטות הברגה, או באמצעי א

( יותקנו על גבי מתאמים מתועשים PLגופי תאורה עם נורות פלואורניות קומפקטיות ) .ג

 מתוצרת "וויסבורד". M.T.Mמיוחדים לכך, דגם 

שרשרות מגולוונות. כמו כן  2ס"מ יחוזקו לתקרת הבטון באמצעות  60X60גופי תאורה  .ד

ה .במידת הצורך יותקנו מתאמים כך שהגוף יחוזקו הגופים לפסים האורכיים של  מבנה התקר

 יהיה מותקן באופן יציב ולא "ירקוד".

מעל כל גוף תאורה המותקן בתקרה תותבת תותקן קופסת חיבורים/ מעבר/הסתעפות,  .ה

 כניסות/יציאות לכבלים. הקופסה תהיה מחומר פלסטי "הכבה מאליו". 4הכוללת לפחות 

 

תאורה. כל ציוד של יועץ לפי תוכניות יבוצעו צבירה  מערכי תאורה, פסי צבירה כמויות של פסי .4

לפי תוכניות יועץ תאורה. באחריות ספק גופי התאורה יבוצעו הקצה מחברים הזנות פינות ותליות 

 .3לדאוג לכל הציוד הנלווה לפי הצורך. נדרש עיגון לתקרת הבטון כפי שמפורט בסעיף 

 

 גופי תאורה מיובאים .5

ית תוך הקפדה על איכותם. על הגופים לעמוד בתקן לפי סעיף ג"ת יסופקו באריזתם המקור .א

דוד אוקלון עמיד בחום המתפתח בגוף י. ו/או בP.V.C . כל החווטים יהיו עם בידוד1.7

התאורה ובתיבת ציוד העזר והחיבורים לגוף יהיו עם מהדקים. מהדקי אוקלון ו/או חרסינה 

 "כבה מאליו".

ום עם מתכנן/אדריכל , הג"ת יצבע בצבע גמר אפוקסי או בתיא -במידה ויש צורך בשינוי צבע  .ב

 צבע אפוי בתנור.

 

 יצור –גופי תאורה  .6

ג"ת אשר ייוצר במיוחד עקב דרישות הפרויקט יבוצע עפ"י הנחיות המתכננים ומהנדס החשמל  .א

ויעמוד בדרישות התקן . הגוף יעבור את כל התהליכים למיגונו מפני פגעי מזג האוויר 

ע באם הדבר נדרש, בתאום עם המתכננים בצבע אפור תנור או אמייל. ציוד והתחמצנות ויצב

הצתה, חיווט ובתי נורה יעמדו בדרישות התקן. כל הברגים יהיו מגלוונים או מניקל או 

 מצופים.

לכל ג"ת בייצור מיוחד יעשה אב טיפוס שייבחן ויאושר ע"י מתכנן התאורה והאדריכל לפני  .ב

 יצור כל הכמות.

 

 דוגמאות .7

דוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר לאישור מתכנן התאורה, יועץ החשמל והמהנדס ה .א

יום מצו התחלת העבודה כשהן מושלמות וכוללות את כל האביזרים והציוד הנלווה.  30תוך 

לאחר האישור הראשוני יותקנו על גבי אלמנטים דומים לאלמנטים המתוכננים במבנה  

המהנדס. הדוגמא תהיה זהה לגמרי למוצר שבכוונת הספק/ ויופעלו למשך תקופה שתקבע ע"י 

הקבלן לספק ולהתקין והאישור הסופי יינתן רק לאחר שנבדקה עוצמת התאורה והאפקט 
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האדריכלי של המוצר, המזמין או המתכנן ו/ או המהנדס שומרים לעצמם את הזכות לפסול 

היה להגיש דוגמא חדשה כל דוגמת ציוד או מוצר לפי ראות עיניהם ועל הספק/ הקבלן י

 לאישור.

אספקת והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים שבכתב הכמויות הינה תנאי בסיסי לקיום החוזה  .ב

ובאם החליט המתכנן שהספק/ ים משתהה באספקת דוגמאות או אינו עושה מאמץ מספיק, 

עפ"י החלטתו של מתכנן התאורה לאשר את הדוגמאות, רשאים הנ"ל לפסול הדוגמא ולפנות 

 לספק אחר לקבלת המוצר חליפי ע"ח הספק.

 

 אספקת שווה ערך מאושר .8

בכל מקום בו מצוין שם היצרן או שמו המסחרי של המוצר מתייחס המחיר למוצע בהצעתו  .א

של הספק אך ורק למוצר מסוים זה. מוצר אחר שאושר ע"י המתכנן כשווה ערך, מחירו ייקבע 

ביוזמת הספק/ או הנ"ל . השימוש בשווה בהתאם, וזאת בין אם המוצר הוחלף בשווה ערך 

 ערך טעון אישור מראש. מחירו של מוצר שווה ערך אך מאושר יקבע לפני אספקתו לאתר.

כל  מקרה בו מתכוון הספק/ בשלב הגדרת ההצעות להתבסס על מוצר שווה ערך עליו לציין ב .ב

ע"י המתכנן זאת במפורש בהצעתו  ולצרף להצעתו עקומות פוטומטריות וכל פרט שיידרש 

 ולדאוג לאשרו עוד בשלב הגשת ההצעות.

 

 

 

 בית רוטשילד וכנסיית גת שמנים

 

 כללי:

נבנציונאלית ומנטים בעיר העתיקה  תשולב מערכת תאורה דקורטיבית וקובמסגרת פרויקט הארת מונ

המערכת תחובר למערכת בקרה ושליטה ותאפשר ליצור   .LEDגיית ומבוקרת מבוססת טכנול

 ם מבוקריםיינאמיתרחישים  ד

 

 התקנת גופי תאורה: .1

גופי התאורה יסופקו כך שיכלול את כל האביזרים הדרושים להתקנתם המושלמת בכל מצב של  .א

 המוצר כשהם כוללים את כל הציוד הדרוש משנק, מצברים או שנאי דרייבר וכו'.

ה, לעמודי האביזרים יאפשרו לפרקו ולהתקינו בקלות מספר רב של פעמים בלא שיגרם נזק לרצפ .ב

 התמך  או לאלמנט גמר כלשהו וללא כל צורך בפירוק אלמנט גמר שונים.

 

 גופי תאורה : .2

ג"ת יסופקו באריזתם המקורית תוך הקפדה על איכותם. על הגופים לעמוד בתקן ישראלי . כל  .א

 והחיבורים לגוף יהיו עם מחבר מוגן מים .  P.V.Cהחווטים יהיו עם בידוד 

בתיאום עם מתכנן/ אדריכל, הג"ת יצבע בצבע גמר אפוקסי או צבע  –י צבע במידה ויש צורך בשינו .ב

 אפוי בתנור ע"פ מפרט הצבע של כלל המערכות בפרויקט .

זוכה יתאם המתכנן מפגש בנוכחות היזם, מנ"פ אדריכל, קבלן ומהנדס חשמל עם הרת ילאחר בח .ג
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תם בצורה מרוכזת לפני המועמדים הסופיים לאספקת גופי התאורה לבחינת גופי התאורה והצג

 אספקה לאתר.

 

 יצור: –גופי תאורה  .3

ג.ת. אשר ייצור במיוחד עקב דרישות הפרויקט יבוצע עפ"י הנחיות המתכננים ומהנדס החשמל  .א

ויעמדו בדרישות התקן. הגוף יעבור את כל התהליכים למיגונו מפני מפגעי מזג האוויר 

ננים בצבע אפור תנור או אמאיל. ציוד והתחמצנות ויצבעו באם הדבר נדרש, בתאום עם המתכ

 הצתה, חיווט ובתי נורה יעמדו בדרישות התקן. כל הברגים יהיו מגלוונים או מניקל או מצופים.

 לכל ג"ת יצור יעשה אב טיפוס שיבחן ויאושר ע"י מתכנן התאורה והאדריכל לפני יצור כל הכמות. .ב

 

 דוגמאות: .4

 15ור מעצב  התאורה, יועץ החשמל והמהנדס תוך הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר לאיש .א

יום מצו התחלת העבודה כשהן מושלמות וכוללות את כל האביזרים והציוד הנלווה. לאחר 

האישור הראשוני יותקנו על גבי אלמנטים דומים לאלמנטים המתוכננים במבנה ויופעלו למשך 

וונת הספק/ים לספק תקופה שתקבע ע"י המהנדס. הדוגמא תהיה זהה לגמרי למוצר שבכ

ולהתקין והאישור הסופי יינתן לאחר שנבדקה עוצמת התאורה והאפקט האדריכלי של המוצר, 

המזמין או המתכנן ו/או המהנדס שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל דוגמת ציוד או מוצר לפי 

 ראות עיניהם ועל הספק/ים יהיה להגיש דוגמא חדשה לאישור.

לכל המוצרים שבכתב הכמויות הינה תנאי בסיסי לקיום החוזה ובאם אספקת והפעלת הדוגמאות  .ב

החליט המתכנן שהספק/ים משתהה באספקת דוגמאות או אינו עושה מאמץ מספיק, עפ"י 

החלטתו של מתכנן התאורה לאשר את הדוגמאות, רשאים הנ"ל לפסול הדוגמא ולפנות לספק 

 אחר לקבלת המוצר החלופי ע"ח הספק.

 

 ך מאושר:אספקת שווה ער .5

בכל מקום בו מצוין שם היצרן או שמו המסחרי של המוצר מתייחס המחיר למוצע בהצעתו של  .א

 הספק אך ורק למוצר מסוים זה. 

מוצר אחר שאושר ע"י המתכנן כשווה ערך, מחירו ייקבע בהתאם, וזאת בין אם המוצר הוחלף  .ב

ור מראש. מחירו של מוצר בשווה ערך ביוזמת הספק / או  הנ"ל. השימוש בשווה ערך טעון איש

 שווה ערך אך מאושר יקבע לפני אספקתו לאתר.

כל מקרה בו מתכוון הספק בשלב הגדרת ההצעות להתבסס על המוצר שווה ערך עליו לציין זאת ב .ג

במפורש בהצעתו ולצרף להצעתו עקומות פוטומטריות וכל פרט שיידרש ע"י המתכנן ולדאוג 

 לאשרו עוד בשלב הגשת ההצעות.

 

 ותנור .6

לכל  CRI85עם מקדם צבע משופר ) PHILIPSאו  G.E ,OSRAMנורות פלורוסנטיות יהיו מסוג  .א

 הפחות( וטמפרטורת הצבע תינתן בגוף מפרט הנורות.

בטמפרטורת צבע שתינתן בגוף מפרט  G.E, OSRAM ,PHILIPSנורות הפריקה יהיו מסוג  .ב

 הנורות

 .PHILIPSאו  G.E OSRAMנורות הליבון יהיו מסוג  .ג
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 יוד נלווהצ .7

או ציוד  –כל המשנקים יהיו מסוג "סטרטרוניק" עין השופט או יבוא שעבר אישור מכון התקנים  .א

 שנים. 5הצתה אלקטרוני המשנקים יהיו צבועים בצבע נגד חלודה ותינתן אחריות 

 לכל נורה משנק וכבל נפרד. .ב

 .0.95בכל ג"ת עם נורות פריקה יכלול קבל שיפור כופל הספק  .ג

 

 ה ושליטה ממוחשבתמערכות בקר .8

 יש לתאם ציוד נלווה בשימוש במערכות בקרה ממוחשבות. .א

 

 ":LEDגופי תאורה לד  " .9

התאורה בפריטים השונים תתבסס על טכנולוגית לד. הזוכה יחויב לספק עם גופי התאורה את  .א

וכל האביזרים הנלווים למערכת  LEDמנגנוני הבקרה ואת החווטים הדרושים להתקנת תאורת 

 ה מושלמת.עד לעבוד

על הספק להיות מאושר  Philips Lumileds ,cree, Edisonמתוצרת  LEDכל מקורות האור יהיו  .ב

 חברת לדים מוכרת לייצור גופי תאורה.

יהיו  LED( כל מקורות האור Bin Selectionשיסופקו יהיו לאחר מיון קפדני ביותר ) LEDגווני ה  .ג

 בעלי יכולת עמעום.

 לאומית לגופי התאורה-בין על ספק הלדים להציג תקינה .ד

 " להבטחת פעילות תקינהThermal Feedbackיהיו מוגנים בעזרת " LEDכל מעגלי ה  .ה

 

 :LEDבקרה  .10

 לאומית למערכות הבקרה.-על ספק הלדים להציג תקינה בין .א

 כל מערכות הבקרה יופעלו במתח נמוך בלבד .ב

 ) ללא ריצוד(" Flicker Freeעל מערכת הבקרה להיות בעלת אפשרות עמעום מסוג " .ג

 על הזכיין לכלול מגוון אפשרויות בקרה המתאימים הן לסוג וכמות גופי התאורה .ד

 

 אחריות ותקינה: .11

כל הגופים והציוד יהיו בעלי תקן ישראלי בהעדר תקינה ישראלית יתקבל תקן  אמריקאי או  .א

ו תווית אירופאי בהתאם לארץ הייצור גופים לא יתקבל תו תקן מארצות אחרות. כל הגופים יישא

 או חותמת היצרן, הדגם והתקן

 שנים.  10למשך  LEDבנוסף  לאחריות הכללית  תינתן אחריות מורחבת לכל גופי התאורה   .ב

וכן תכסה כל בעיה  L79 L80פ תקן "תכלול את הבטחת עוצמת האור בגופי הלד  ע ואחריות  ז .ג

סה כל נזק שיגרם  לגוף שתגרם כתוצאה מחדירת מים, קורוזיה  לכל  אחד מרכיבי הגוף וכן תכ

 התאורה כתוצאה מפגעי מזג  האוויר. 

אחריות זו תינתן ישירות ע"י יבואן גופי התאורה בארץ בגיבוי היצרן  ותסופק בכתב עם הגשת  .ד

 הצעת המחיר/מכרז. 
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 הנחיות כלליות: .12

שת גוון הנורות והצבע יקבע ע"י המתכנן לאחר ניסוי בשטח באחריות הקבלן לספק נורות ע"פ דרי .א

 המתכנן לצורך ניסוי התאורה.

 מחיר הגופים כולל נורות לבנות בגוון קר ,חם תוצרת אירופאית או צבעוניות תוצרת אירופאית. .ב

 עם סיום התקנת גופי התאורה יבוצעו כיווני תאורה ע"י הקבלן הזוכה בהתאם  להנחית היועץ. .ג

 .מיקום הגופים המדויק יקבע לאחר ניסוי/ סיור משותף שיערך בשטח .ד
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פיתוח מזרח ירושלים 

 בע"מ

 
 

 4/2017מכרז פומבי 
 

 

אגן העיר  – מונומנטיםוהארת  לעבודות תאורת חוץ

 בירושלים העתיקה
 

 

 

 מפרט אחזקה

 (5)מסמך ג'
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 2017מרץ 

 

 מבוא

 

 כללי .א

ני חשמל למערכות ומתק ,ת שברה, לרבות אחזקמסמך זה הנו תיאור תכולת העבודה לאחזק .1

בכל , , דרישות החברה ודרישות הקבלן4/2017ותאורה ע"י הקבלן המתחייבת ממסמכי מכרז 

 תחומי בכל הקשורים וההנחיות המידע את מסמך זה מתאר .הנוגע לאתר הידוע כ"נחל קידרון"

האחזקה המונעת, המתקנת והמתוכננת למערכות חשמל ותאורה והתשתיות הנלוות אשר סופקו 

 ו ע"י הקבלן. ו / או בוצע

"( וכפוף לכל ההסכםמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם לביצוע עבודה )להלן: " .2

 ההגדרות, הסייגים והתנאים, חלקם או מקצתם, הרלוונטיים למסמך זה.

למען הסר ספק, יובהר, כי האמור במסמך זה איננו נוגע לעניין הבדק, ואחריותו של הקבלן לעניין  .3

(, תהיה בנפרד ובמקביל, לפי "האחזקה" ה והתחזוקה )להלן, לשם הנוחות:הבדק ולעניין האחזק

 העניין.

המזמין רשאי שלא  .חלקי מותנה בהנחיית המזמיןהאו  מלאה מהסיוותחילת פעילות האחזקה  .4

 לממש אופציה זו כלל, ולקבלן הזוכה לא תהיה כל עילת תביעה בגין כך בצורה ישירה או עקיפה.

ל, לחברה תהיה הזכות להרחיב את תחולת מסמך זה, וביצוע האחזקה בלא לפגוע באמור לעי

 לפיו, גם לאתרים אחרים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 תקופת האחזקה: .5

עם מסירתו של האתר או כל חלק ממנו לחברה או למי שתורה  תתחילהאחזקה  תקופת .א

 וקבלת אישור מסירה ע"י הקבלן.

 .בלבד אתר שנמסראתר או לחלק התקופת האחזקה תתייחס ל .ב

חודשים  12חודשים, לתקופה של  12תקופת האחזקה תתחדש אוטומטית בתום כל  .ג

חודשים ממועד תחילתה של תקופת האחזקה,  72נוספים, וזאת עד לתקופה כוללת של 

 כאמור.

יום  21החברה תהיה רשאית שלא לחדש את תקופת האחזקה, כאמור, וזאת בהודעה של  .ד

 מראש לקבלן.

, החברה בלבד תהיה רשאית לסיים את תקופת האחזקה בכל ס"ק זה לעילבאמור בבלא לפגוע  .6

למען הסר ספק מובהר בזאת שתחולת מסמך זה יום מראש לקבלן. 60מקרה, וזאת בהודעה של 

אחזקה וכל הכרכים ההנדסיים אשר פורסמו במסגרת \הנה בכפיפות מלאה למסמכי חוזה ביצוע 

 וע עבודה עם הקבלן כולל מפרטים  וכתבי כמויות.המכרז והמהווים בסיס להסכם לביצ

 ולדרישות לנהלים בהתאם יעשו התפעול תקופת במהלך והתחזוקה שיבוצעו האחזקה פעולות כל .7

 הדרך של הנכון התפקוד דין  ככל שיידרש לשמירת כל פי ועל לרבות ,בהסכם המפורטים

רמת  .האחזקה פעילויות כל וביצוע תזמון, תכנון ,שוטף תפעול, באירועי חירום טיפול ,מתקניהו

מסירת המערכות והמתקנים לאחר שנת בדק למזמינה  , בין היתר,האחזקה והתחזוקה תאפשר

 באופן תקין כמתחייב מדרישות ומפרטי המכרז.
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הקבלן יהיה זמין לביצוע עבודות תיקון  –תחזוקה ואחזקה תבוצע בשיטת "אחזקת שבר"  .8

האחזקה תהיה על פי הודעה מראש, וכתב הכמויות יהווה ימים בשבוע, פעילות  7\24והחלפה 

 מחירון לביצוע עבודות אלה.

כל נזק שיגרום  הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות שבוצעו על ידו. .9

ישא בכל ייתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו, ו –הקבלן לתשתיות אלו )חשמל, בזק, מים, דלק וכו'( 

 משפטיות הקשורות בנזק.ההוצאות הכספיות ה

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות על מנת למנוע פגיעה בעובדים, במכוניות  .10

 ובאנשים אחרים. דרךהנוסעות ב

 הקבלן יהיה מבוטח כנגד פגיעות חבלניות או נגד כל פגיעות אחרות. .11

ם שבירים, בסיסים כל ציוד שיפורק במסגרת הסכם זה )כבלים, פנסים, עמודים, זרועות, מחברי .12

 שבירים וכו'( יוחזר לחברה למקום עליו יורה מי מטעמה.

הקבלן משחרר את החברה, מכל אחריות לגבי הנזקים שיגרמו למבנה, למערכות עיליות ותת  .13

קרקעיות הקיימות, לעובדים או לאדם כל שהוא או לרכוש עקב ביצוע עבודות ע"י הקבלן 

 במסגרת הסכם זה.

ר בזאת כי הקבלן הנו אחראי ליישום כל פעולות האחזקה והתחזוקה למען הסר ספק מובה .14

הישימים ותכולת  החברהמנט הנבחר, ובכפוף לחוזה , הוראות תפעול ותחזוקה , נוהלי ובמונ

העבודה המוגדרת במסמך זה. בכל מקרה בו תמצא סתירה בין הוראות מסמך זה להוראות 

המכרז. במקרים בהם אין הוראה מפורשת  מסמכי המכרז והכרכים ההנדסיים יגברו דרישות

 תופעל ההוראה המחמירה בין מסמכי המכרז ופעילות התחזוקה נשואת מסמך זה.

 

 חוקים ותקנות .ב

תחזוקה ואחזקה למערכות, מתקנים ותשתיות תעמוד בכל דרישות חוק החשמל ובתקנות שתוקנו  .1

צאת תקנות. כמו כן יעמדו ויתוקנו מכוחו של החוק וכל תקנות אחרות מטעם רשות מוסמכת להו

המתקנים והתשתיות בכל הדרישות של המכרז, הקבלן, החברה, מפקחי חשמל ותאורה מטעמו 

ו/או נציגי המזמינה הממונים על תאורה ומערכות חשמל, חברת החשמל לישראל או חמ"י , 

 משרד התקשורת, המשטרה, משרד התחבורה, בזק, המכון לבטיחות וגהות  וכו'.

הנושא הבלעדי, באחריות המלאה  לבטיחות העובדים והעבודות המבוצעות מטעמו,  הקבלן הנו .2

 לרבות בטיחות הדרכים, ולרבות נזקים לנפש או רכוש, לצד שלישי, לחברה, לקבלן ולמזמינה.

 

 מסמכים ישימים .ג

 המסמכים הישימים לנספח זה, הינם, כלהלן: .1

 מסמכי המכרז, הסכם ההתקשרות ונספחיהם. .א

 הנדסיים למסמך זה, ע"פ שיוכם הרלוואנטי לעבודות האחזקה.כל החומרים ה .ב

 כל התקנים והסטנדרטים הישימים לעבודות חשמל ותשתית במדינת ישראל. .ג

 מסמך זה. .ד

סדר העדיפות בין המסמכים ייקבע לפי הוראות הסכם ההתקשרות, למעט הוראות חוק החשמל 

 ותקנותיו, שהן עדיפות בכל מקרה.

החברה ו/או תחזוקה ואחזקה יהיו על בסיס סטנדרטים המוגדרים ע"י  סטנדרטים ישימים לחוזה .2

 :מי מטעמה
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מהדורה ינואר  משרד הביטחוןמפרט כללי לעבודות עפר/ שרברבות מבנה ים בהוצאת  .א

1990. 

מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים  .ב

 .עיריית ירושליםבהוצאת  – םמאלומיניו

 .1996אוקטובר  – מע"צט כללי לעבודות סלילה וגישור בהוצאת מפר .ג

מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים לא עירוניות  .ד

 .1990 -משרד התחבורה בהוצאת 

 .נוסחו העדכניב –חוק חשמל  .ה

 

 אחזקה תיאור כללי .ד

מראש בכתב או בע"פ  לכל שירותי האחזקה, תחזוקה ותיקון יסופקו על הקבלן על בסיס קריאה  .1

 .אתר/ים הכלולים בנספח התחזוקהעניין ודבר לתחום החשמל ב

 הפרויקט של והתפעול האחזקה עבודות וניהול ביצוע ,בתכנון הקבלן מטעם שיעסקו הגורמים .2

 בעלי יהיו תאורה, ותשתיות נלוות ,החשמל בתחומי עבודות השאר בין השונים כולל בתחומים

הטכניים, עפ"י חוק   במפרטים הנדרשים כמפורט מקצועי והסיווג יוןהניס ,ההשכלה ,הידע

 .דין כל פי על וכן החשמל והסטנדרטים הישימים

חריגים על הקבלן לוודא שמתקני החשמל והתאורה שבאחריותו יאפשרו תפעול  במקרים למעט .3

 .בשנה ימים 365 ,7 / 24על בסיס   ומערכותיה הדרך 

 הפגיעה את שימזער צרכי תחזוקה הקבלן יבצע את עבודתו באופןל  בכל מקרה בו תידרש סגירת .4

 .האחזקה לתפעול הבקרה מרכז עם ותתואם התנועה ובשטף בנוחות ,בבטיחות

המשטרה ועיריית ירושלים על אגפיה  של הנחיות פי על תעשה סגור נתיב במסגרת העבודה .5

 ם.יהרלוונטי

 

 תנאים כללים .ה

 .ISO – 9000גבי עמידת מערכת איכות בדרישות ת"י הקבלן הנו בעל אישור מכון התקנים ל .1

מנהל עבודות אחזקה מטעם הקבלן יהיה בעל תעודת מוסמך להסדרת בטיחות תנועה. לצורך כך  .2

 דה שע"י מכון לפריון עבודה.ועל מנהל העבודות אחזקה לעבור ולסיים קורס לאבטחת העב

 –ים כנדרש באופן קבוע יידראולהקבלן יעמיד לצורך פעילויות התחזוקה והאחזקה  מנופים ה .3

 לתיקון כל סוגי הפנסים ללא תוספת כספית.

יהיו גם חשמלאים בדרגה של חשמלאי ראשי  –בתוך צוות החשמלאים שיעסקו בתחזוקה  .4

 וחשמלאי מוסמך. 

צוותי עבודה וכלי עבודה הנמצאים ברשות הקבלן יהיו זמינים בכמות מספקת לביצוע עבודות  .5

קומות שונים בשלושה אתרים בעיר העתיקה במקביל ככל שיידרש על מנת אחזקה בו זמניות במ

 להבטיח צרכי העבודה.

 הפעלת שוטרים בשכר והסדרי תנועה, במידת הצורך, תהיה על חשבון הקבלן. .6
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 ואחזקה תפעול עבודות של וביצוע תכנון .ו

 ניםבתק למערכות החשמל והתאורה יעמדו ואחזקה תפעול בעבודות המשמשים החומרים כל .1

  .דין כל פי ועל בהסכם הרלוונטיים כאמור ובמפרטים

 הדרך של והאחזקה התפעול בנושא הקשורות והעבודות הפעילויות כל של הביצוע במהלך .2

 הנמצאים האנשים שאר וכל העובדים, בדרך המשתמשים בטיחות הקבלן על יקפיד ומערכותיה

 והמתקנים המחוברים אליה. התבקרב

 שכל ,יוודא הקבלן, בנוסף. דין כל פי ועל להסכם בהתאמה יבוצעו תוהפעילויו העבודותכל  .3

 :דין כלבו בהסכם האמור מכלליות לגרוע מבלי, שיבטיח באופן יבוצעו והעבודות הפעילויות

 הפרעה ללא תפקידה את לבצע החברה יכולת את. 

 אליה המתחברות ובדרכים בדרך למשתמשים העיכובים את מזעור. 

 אוכלוסייה המתגוררת של החיים לאיכות וכן שלישי צד ביבה, לנכסילס הנזקים את מזעור 

 הסבירים האמצעים הקבלן בכל זו, ינקוט בקרבתו של מקום ביצוע העבודות. במסגרת

 האפשריים למניעת סנוור.

 ההסכם, על פי נוהלי חברת ההפעלה,  במסמכי הנדרש לכלל תואם יהיה האחזקה שסטנדרט

 .יןד כל פי החברה והזכיין ועל

 

 

 בריאות, בטיחות וגהות .ז

 של בריאותם ושמירת לבטיחותם מדוקדקת לב תשומת ,התפעול תקופת כל לאורך ,יקדיש הקבלן  .1

 המשתמשים, עובדי הקבלן כולל, לדרך הגישה ומבואות הדרך בתחומי הנמצאים האנשים כל

 קומותעבודה מטעמו ומ אתרי שמירת הקבלן יוודא. במקום הנמצאים אחרים וגורמים בדרך

 .אנשים סכנה לאותם שימנע ובאופן מסודר במצב והתפעול האחזקה בתחומי האחרים הפעילות

 וגידור בטיחות, גידור, אבטחה, תאורה, היתר בין ,כולל, הנדרשים האמצעים בכל ינקוט הקבלן 

החברה, לתנאי  להנחיות בהתאם יעשו הפעולות כל. ועוד אחרים ושלטים אזהרה שלטי, אחר

 .דין כללו הסכםההמכרז ו

 האחזקה והתחזוקה. תהליכי בכל עליונה בעדיפות תהא בדרך והעובדים המשתמשים בטיחות .2

 הבטיחות ייושם בכפיפות מלאה לחוק החשמל והתקנים הישראליים הישימים. נושא

 בהתאם כנדרש והסמכות הכשרות הקבלן יוודא הסמכת ומינוי ממונה בטיחות מטעמו בעל .3

 עבודה לעבודות במתקני חשמל ותאורה. באתרי בטיחות יאחרא בנושא  לדרישות

 

 עבודה וזמני תגובה שעות .ח

 האחזקה, תחזוקה ותיקון שבר המתוכננות להתבצע עבודות ,לעת מעת שיינתנו להנחיות בכפוף .1

 ביצוע יותר זו מסגרת בתוך  .הרשות הממונה לאישור בכפוף היום שעות כל במשך להתבצע יוכלו

  המכרז. בדרישות לעמידה בכפוף זאת הדרך ומערכות חשמל אחרות. כל תבתאור טיפול עבודות

 ועד לשעה ממועד החג או השבת משעה קודם כניסת ובחגים החל בשבתות לא תורשה ביצוע עבודה .2

זו יותרו  מהנחייה חריגים .הממונה הרשות של ומראש בכתב באישור אלא החג או השבת יציאת

 לצורך הבטחת או רכוש או חיים הצלת של מסיבות לדחייה ניתנת לא העבודה שבהם במקרים רק

 .מיידי באופן החברה את הקבלן יידע כזה חריג מקרה בכל .מותרות אחרות פעולות של הבטיחות
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באחריות הקבלן לספק שירותי חרום בהתייחס לתחומי אחריותו למערכות חשמל ותאורה. שירות  .3

שפעה ישירה על בטיחות, הפסקות חשמל או לכל המקרים בהם יש ה 24/7זה יינתן על בסיס 

תקשורת בתחומים שבאחריות הקבלן או כל אירוע חרום אחר הקשור לעבודות החשמל, התאורה 

 והתקשורת שבאחריותו. 

במקרים אלו באחריות הקבלן להגיב ולספק שירות לכל אירוע חרום או הפסקות חשמל המעכבות  .4

 ביצוע בשטח בתוך פרק זמן של שעתיים. 

ען הסר ספק מובהר בזאת שתיקונים או שירותי חרום המוזכרים לעיל הינם באחריותו המלאה למ .5

של הקבלן ועליו לשאת בכל העלויות הכרוכות בפעילויות אלה כולל הפעלת שירותי חרום במידה 

ונוצרה בעיית בטיחות או מפגע המחייב הפעלת שירותים אלו במידה והנם קשורות באופן ישיר    

 לתחומי אחריותו.  ערכי-וחד

( אחת מזמן קבלת קריאת 1באחזקת שבר יגיע הקבלן למקום האירוע בתוך פרק זמן של שעה ) .6

 השירות. 

-עמידה בזמני התקן הנה חד-למען הסר ספק מובהר בזאת שאחריות הקבלן לפיצוי החברה בגין אי .7

ו / או דרישות עמידה בזמני התקן -ערכית ואינה מותנית בכל מקרה בו חויב החברה בגין אי

 הזמינות.

 

 ציוד רזרבי וחלפים .ט

למען הסר ספק מובהר בזאת שהמונח חלקי חילוף מתייחס אך איננו מוגבל לציוד, מערכות,  .1

 בקרים, חיווט, עמודי תאורה, ציוד מדידה וכיול וכיוצא בזה ככל שיידרש. 

שראלי הישים לגבי כל החלפים, החומרים, האביזרים וחלקי הציוד יהיו חדשים, יתאימו לתקן הי .2

כל חלק ואביזר שלגביו קיים תקן ישראלי. בהעדר תקן ישראלי יהיו החלקים והאביזרים 

 מתאימים לתקן בינלאומי או אחר המוכר ומאושר  ע"י המזמין.

 

 ותיעוד רשומות .י

המכרז  מסמכי פי על הנדרשות במערכת ניהול האחזקה של החברה הרשומות כל את הקבלן יעדכן .1

 .דין כל פי לצורך האחזקה, תחזוקה ותיקון שבר ועל חת ובקרת האיכות של החברהותוכנית אבט

 תיעוד וכן המועד של מסודר תיעוד באופן שיבטיח תבוצע הממוחשבות במערכות הרשומות יצירת

 על פיקוח לאפשר מנת על הנדרש את תבצע החברה זמן.  לאורך שבוצעו ברשומות שינויים של

 .עת בכל אלו רשומות

הנוגעים לאחזקה, תחזוקה  והרשומות ריות הקבלן לשמר במתקניו עותק מכל המסמכיםבאח .2

 ותיקון שבר.

עפ"י הצורך ובכפוף לתוכנית אבטחת האיכות  As Made-באחריות הקבלן לעדכן את קובץ ה .3

 המחייבת.

 

 שירותים נלווים .יא

במתן שירותי  למען הסר ספק מובהר בזאת שהקבלן הנו האחראי באופן בלעדי לעלויות הכרוכות

נלווים להנדסה, בדיקות, אבטחה, סימון , ליווי משטרתי לעבודות אחזקה, תחזוקה והובלת ציוד 

 כבד על כל המשתמע מכך ללא תנאי וסייג בכפוף לדרישות המכרז ומסמך זה.
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 חולת תחזוקה ואחזקה למערכות, תשתיות ומתקני חשמל ותאורהתכולת ו .יב

שתיות ו/או המערכות והמתקנים אותם סיפק  ו/או התקין בלעדי לכל התההקבלן הנו האחראי  .1

 כחלק מההסכם עמו.

נושאים אלו כוללים אך אינם מוגבלים לאספקות חשמל ומערכות תאורה לדרך ולמערכות  .2

השליטה, בקרה וניהול תנועה ומערכות נלוות כולל אחזקה מושלמת של כבלים תת קרקעיים, 

 דרייברים . פנסים,צנרת החשמל, עמודים וזרועות, מגשים, 

בהתייחס למערכות חשמל ותאורה הקבלן יהא אחראי לכל התשתיות ו/או המערכות והמתקנים  .3

 כולל אך לא מוגבל ל:

 .עמודי תאורה וזרועות לפנסים 

 .פנסי תאורה 

 .החלפת גופים שאינם פועלים 

 .כבלים תת קרקעיים 

 .כבלים בין פנס לתא אביזרים, לרבות מגשים 

 ד ופנס.אביזרי חשמל בעמו 

 .תיקון תקלות במערכת החשמל 

 .סיורי לילה 

 .אספקת מכשור וציוד שינוע 

 .תיקון תקלות בטיחותיות במערכת החשמל 

 .כיוון פנסי תאורה וזרועות עפ"י הצורך 

 )תיקון ואחזקת שוחות וגובים )חשמל, תאורה ותקשורת( )כולל שאיבת מים עפ"י הצורך 

 בצעית.אטמים ומחברים לצנרת תקשורת מסחרית ומ 

 :טיפול בתקלות לרבות 

o קצר או נתק 

o .החלפת ציוד חשמלי פגום מסיבה כלשהיא, לרבות אספקת הציוד והתקנתו 

o  ביצוע טיפול מיידי במרכזיה הנובע מפגיעה או תקלה הגורמת למפגע

 בטיחותי. 

 .טיפול בבסיסי בטון לרבות תיקוני בטון 
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