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 בע"מירושלים מזרח תוח פי

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 
 

  5/2018 מכרז פומבי מס'

 לייצור, אספקה והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע הנוצרי, בעיר העתיקה בירושלים

 

 12:00בשעה  (,22.5.18שלישי, ח' סיוון, תשע"ח )יום  :המועד האחרון להגשת הצעות

 10:00, בשעה (7.5.18שני, כ"ב אייר, תשע"ח )יום  :עיםסיור מצימועד מפגש ו

 

 כללי .1

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

, בהתאם לייצור, אספקה והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע הנוצרי, בעיר העתיקה בירושלים

 . "(עבודותהלמפורט במסמכי המכרז )להלן: "

 :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 פיתוח  –"המזמין" או  "החברה"

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

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

 5/2018הזמנה זו להציע הצעות למכרז פומבי מס'  –"הזמנה להציע הצעות" או "ההזמנה" 

 .ליםלייצור, אספקה והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע הנוצרי, בעיר העתיקה בירוש

 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. 

ה ע"י מנכ"ל החברה ויהיה איש הקשר בין הזוכה מפקח מטעם החברה, אשר ימונ – "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.

פורטים בכלל מסמכי לעניין זה יקבעו כל הנתונים המ –הפרוייקט ותכולתו )תמצית בלבד  1.3

 המכרז(:

 כללי: .1.3.1

מכרז זה הינו מכרז מסגרת בשיטה של "הנחה מאומדן", במסגרתו  .1.3.1.1

את אחוז ( 12טופס )על המציע למלא בטופס ההצעה הכספית 

 למסמכי מסמך ד') כתב המחיריםההנחה הקבוע שהוא מציע על 

 .על כל רכיביו(, "המחירון"להלן:  –המכרז 
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והתקנה של גגונים ברחובות  ייצור, אספקהבעוסק  מכרזה .1.3.1.2

הסמוכים לכיכר המוריסטן, המהווה כיכר מרכזית ברובע הנוצרי 

(, וזאת כחלק אינטגרלי "האתר" בעיר העתיקה בירושלים )להלן:

מעבודות לשיפור הנראות של האזור ולהתאמת התשתיות 

התיירותיות באתר במטרה לחזק את מעמדו כפנינה תיירותית בלב 

 .("הפרויקט"או "העבודות" לן: העיר העתיקה )לה

 מסמך ו' למסמכי המכרז.גבולות הפרויקט הן בהתאם למצוין ב .1.3.1.3

העבודות יתבצעו בהתאם להוראות המכרז, על מסמכיו ומפרטיו,  .1.3.1.4

כפוף להנחיות המתכנן מטעם בויכללו ביצוע העבודות, כאמור, 

ייצור, , בין היתר, עבודות יכללוה החברה, החברה והמפקח.

קונסטרוקציה, גגונים לסיכוך, למנטי אנה של אספקה והתק

, בים, מתקני תליה, שילוטזמערכות שונות לצורך הגגונים )כמו מר

 .וכיו"ב(תאורה 

התכנית , 1ג' מסמךהמיוחד, הטכני במפרטים, לרבות המפרט כמפורט  הכל,

)הכל להלן:  'מסמך דוהמחירים, כתב הכמויות בו, מסמך ו'המפורטת, 

 .("הפרויקט"

 ם מיוחדים:דגשי .1.3.2

אשר מצויים בו אתרים הפרויקט מבוצע באזור בעל רגישות דתית ופוליטית,  .1.3.2.1

בעלי חשיבות דתית, היסטורית ותרבותית, המהווים אבן שואבת למיליוני 

ולכן כל פעולותיו של הקבלן יתבצעו תוך תיאום  מבקרים מכל העולם מדי שנה.

לרבות משטרת ישראל, נרחב עם כל הרשויות והגורמים הרלוואנטיים בשטח )

עיריית ירושלים, מינהל קהילתי וכיו"ב(. האמור יבוצע באחריות בלבד ועל 

 חשבונו.

בשטח עתיקות, ולכן כפופות לאישור רשות העתיקות  ותמבוצע עבודותה .1.3.2.2

)מרביתן בעבודת ידיים זהירה( והחברה. העבודות תתבצענה בזהירות מרבית 

ייתכן שרשות העתיקות תגביל את  .ותוך הימנעות מפגיעה לא הכרחית בקיים

השימוש בכלי חפירה וחציבה, ולקבלן הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה 

 לתשלום כלשהו בשל כך.

בהתחשב באופיו הגיאוגרפי והפיזי של אגן העיר העתיקה, במגבלות הלוגיסטיות  .1.3.2.3

, )כגון שינוע ציוד(, בעיות הביטחון וכיו"ב, ישנה מורכבות מיוחדת לעבודות

 נשוא המכרז.

הפרויקט מבוצע בשטחים ציבוריים המיועדים לתנועה של הציבור הרחב ואמור  .1.3.2.4

להשתלב בשגרת החיים של התושבים ושל המבקרים באגן העיר העתיקה כאחד. 

בטוחה  לאור זאת, הפרויקט יבוצע באופן שיבטיח נגישות והמשך תנועה

בורי וכיו"ב, הקיימים , מעבר, שביל, דרך, גן ציהבכל כביש, סמט ובטיחותית

בגבולות הפרויקט, בהתאם לתכניות ולנהלי החברה, תוך נקיטת כל אמצעי 

הבטיחות הנדרשים לפי כל דין ובהתאם להוראות החברה )המחמירים 

מביניהם(, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהנחיות שתיתן החברה, מעת לעת. 
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ע"י הקבלן, תוך קבלת  הסדרי תנועה, ככל שיהיה בהם צורך, יתוכננו ויבוצעו

האישורים הדרושים מהגורמים המוסמכים, לפי דין. הסדרי התנועה יתוכננו כך 

שתתאפשר, כל העת, גישה לרכבי חירום לכל אורך הכבישים, הדרכים 

והסמטאות, ויישמר, בכל העת, מרקם החיים באזור ותנועת כלי רכב והולכי 

ין הסדרי התנועה, ככל שיידרשו, לא יהיה זכאי לכל תוספת מחיר בגהקבלן  רגל.

 .כאמור

ת קבלנים אחרים וגורמי תשתית ועבודביצוע גם  , במידת הצורך,כן יתאפשר .1.3.2.5

. הקבלן לא מו, בתיאום עבמקביל לעבודת הקבלן הזוכה באזור ובאתר,אחרים 

יהיה זכאי לכל תוספת מחיר )לרבות כ"קבלן ראשי"( בגין ביצוע עבודות 

, א בכפוף להוראות הסכם ההתקשרות, על נספחיו, אל, כאמורבאתרבמקביל 

 ובכפוף לקבלת אישור מפורש מראש ובכתב מהחברה.

בין אם באחריות  –בשטח העבודה או מחוץ לו  –ככל שייגרמו נזקים לאתר  .1.3.2.6

יישא  –הקבלן, בין אם באחריות קבלני משנה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו 

הוצאה שתיגרם לחברה, לרבות הקבלן הזוכה בכל הוצאות השיקום ובכל 

 קנסות וכיו"ב.

על הקבלן לקחת בחשבון את התנאים הסביבתיים ואת הקשיים  .1.3.2.7

האובייקטיביים בעת קביעת התמחור לעבודות, לרבות האפשרות להטלת 

הגבלות על פעילותו, הפסקות עבודה זמניות ע"י העירייה ו/או גורמי ביטחון 

תשלום ו/או פיצוי כספי, לרבות בגין  וכיו"ב, והוא לא יהיה זכאי לכל תוספת

 בטלת כלים ועובדים בגין האמור.

, ובכפוף השונים המצורפים למכרזוהמסמכים המפרטים העבודות יתבצעו לפי  .1.3.2.8

המפרטים והמסמכים השונים, . בכל מקרה של סתירה בין המפקחלהנחיות 

באחריות הקבלן באופן שלא הוכרע במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות, 

 לאופן הביצוע בפועל. המפקחל את הנחיות החברה באמצעות לקב

באתר קיימות תשתיות שונות, כגון קווי מים, חשמל, תקשורת וכיו"ב. על  .1.3.2.9

הקבלן הזוכה לבצע את העבודות, בלא לפגוע בתשתיות השונות, תוך תיאום 

 הביצוע עם בעלי התשתיות הרלוואנטיים.

. כמו כן, בהתחשב בכך העבודות לא יתבצעו בשבתות ובמועדי ישראל .1.3.2.10

י, ובו תנועה ערה, ייתכן שתהיה השפעה גם נוצרשהכניסה לאתר מצויה באזור 

על ביצוען של העבודות, ועל  )על עדותיהם השונות( םנוצריילמועדי החגים ה

 הקבלן לקחת את הדברים בחשבון.

למען הסר ספק, יכול שהעבודה תתבצע במקביל, כאשר הקבלן יידרש  .1.3.2.11

בהתאם לצורך, ביום ובלילה, ובהיקף של מס' צוותים במקביל.  לבצע עבודות,

 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בשל כך

כאמור, הסדרי תנועה )לרבות הסדרי תנועה בתוך האתר(, ככל שיידרשו,  .1.3.2.12

יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו, ללא כל תמורה נוספת, הן לגבי התכנון והן 

בגין שוטרים בשכר, שישולמו לקבלן ע"י החברה,  לגבי הביצוע )למעט תשלומים



 5/2018 מכרז מס' 

 7 

בכפוף להצגת קבלות בדבר תשלומם ע"י הקבלן(. בלא לפגוע באמור, יהיה על 

 הקבלן לקבל מראש את אישורה של החברה להסדרי התנועה, כאמור.

למרות כל האמור במסמכי המכרז, ידוע לקבלן, כי לא תשולם לו כל  .1.3.2.13

הנובע מבעיות ביטחוניות באתר ו/או באזור תוספת תשלום בגין סיכון כלשהו 

העבודות, לרבות בקשר להוצאות שיהיו לו, ככל שיהיו, בגין אבטחה, שמירה 

וכל הוצאה אחרת הנובעת מהמצב הביטחוני באזור העבודות. למען הסר ספק, 

יודגש, כי האחריות לעניינים אלה, לרבות לכל הוצאה שתידרש בשל כך, תהיה 

 לבד, ועל חשבונו בלבד.מוטלת על הקבלן ב

כמו כן, למרות כל האמור במסמכי המכרז, ידוע לקבלן, כי הוא לבדו אחראי  .1.3.2.14

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

 תוספת תשלום, בכל הנוגע לעניין זה.

בנוסף, ולמען הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי למרות כל האמור במסמכי  .1.3.2.15

לקבלת כל היתר ו/או אישור תיאום תשתיות ו/או  הבלעדיתרז, האחריות המכ

אישור אחר, הנדרש לצורך ביצוע העבודות, לפי כל דין ו/או בהתאם לדרישת 

הרשויות המוסמכות )לרבות עיריית ירושלים ו/או רשות העתיקות(, חלה על 

 לכך.הקבלן בלבד. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה בכל הקשור 

עד למסירת העבודות, אך ביצוע העבודות הכולל במסגרת המכרז )זמן  .1.3.2.16

חודשים ממועד מתן צו  )ארבעה( 4בדק( לא יעלה על את תקופת הלא כולל 

מובהר, כי בקביעת זמן ביצוע  .סכם ההתקשרותתחילת העבודה במסגרת ה

העבודות הובא בחשבון האמור לעיל, הן מבחינת התנאים לביצוע העבודות והן 

מגבלות המועדים, והוא כולל גם את תקופת ההתארגנות והשגת  מבחינת

 האישורים הדרושים לביצוע העבודות.

זה לעיל יתבצע באחריות הקבלן  1.3למען הסר ספק, כל האמור בס"ק  .1.3.2.17

, על הקבלן לקחת את האמור בחשבון בקביעת מחירי הצעתו, ועל חשבונו בלבד

ור, אלא אם צוין הדבר והוא לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בשל האמ

 במפורש בסעיף.

הקבלן הזוכה יידרש לבצע עבודות עבור גורמים נוספים, פרט ייתכן ש .1.3.2.18

חברה, ובהם חברת החשמל לישראל, חברת הגיחון, העירייה, בזק, רשות ל

העתיקות ועוד. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי יתכן וחלק מהעבודות עבור 

רת התקשרות נפרדת בין הזוכה לבין אותם גורמים נוספים כאמור, יבוצעו במסג

גופים. בהגשת הצעתו מתחייב המציע להתקשר, במידת הצורך, עם גורמים 

נוספים לביצוע עבודות כאמור, במחירי הצעתו ו/או בהתאם להוראות המכרז 

 )בהעדר פריט מתאים בכתב הכמויות(.

העסקת קבלני משנה, ככל שתאושר ע"י החברה, תתבצע בהתאם  .1.3.2.19

 תקשרות, מסמך ב', בכפוף לאמור להלן:ות הסכם ההלהורא

I.  א' להסכם ההתקשרות, לא יהיה הקבלן רשאי 10למרות האמור בסעיף.

להעסיק קבלני משנה אלא באישור מראש ובכתב של החברה )ולא 

 בהסכמה מכללא(.
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II.  אין באישורה של החברה ו/או בכל דבר ו/א או מסמך, בו תתייחס החברה

ר התקשרות בינה לבין קבלן המשנה, לא תהיה לקבלן המשנה כדי ליצו

לחברה כל אחריות ו/או חבות כלפי קבלן המשנה, ולקבלן המשנה לא תהיה 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בכל הקשור בהתקשרותו 

 עם הקבלן הזוכה ו/או בביצוע עבודות.

ולחוד, לקבלן ולקבלן המשנה תהיה אחריות וחבות, ביחד ת האמור, ולמר

כלפי החברה, בנוגע לכל עבודות שיבצע קבלן המשנה במסגרת הפרויקט, 

וזאת בלא ליצור כל חבות ו/או אחריות של החברה כלפי הקבלן. לעניין זה 

ייחשב כל הסכם בין הקבלן לבין קבלן המשנה בנוגע לפרויקט כהסכם 

 הוא החברה. –לטובת צד ג' 

III.  של החברה לאשר העסקת אין באמור, משום התחייבות ו/או הסכמה

ן משנה ספציפי, ו/או קבלו/או בעבודות מסוימות קבלני משנה בפרויקט 

 לרבות כזה שהועסק בפרויקט ו/או ע"י החברה.

IV.  הקבלן הזוכה לא יהיה זכאי לתוספת מחיר עקב העסקת קבלן משנה על

 ידו, שלא לבקשתה של החברה.

V. בדיקת תנה ותהעסקתו של קבלן משנה בפרויקט  יבקש הקבלןככל ש

 של המסמכים להלן:מראש  מסירתם לחברהבהבקשה ע"י החברה 

  העתק מאושר כנאמן למקור של תעודת התאגדות של קבלן

 המשנה.

  למכרז זה חתום ע"י קבלן המשנה ועו"ד / רו"ח מטעמו. 9טופס 

  העתק תעודת רישום תקפה המעידה על רישומו של קבלן המשנה

רשם הקבלנים, מאושר כנאמן בכל מרשם הדרוש לפי דין, לרבות 

 למקור ע"י עו"ד.

  כל מסמך שיידרש ע"י החברה ו/או המפקח לצורך הצגת והוכחת

ניסיונו המקצועי וסיווגו של קבלן המשנה בנוגע לעבודות במכרז, 

 אותן הוא מיועד לבצע.

 חתומה בשוליה ע"י  בכתב של קבלן המשנה והתחייבות הצהרה(

 לעיל. IIכאמור בס"ק  הוא מאשר ומתחייב, , כיהקבלן(

VI. של קבלני משנה. אין באמור, כדי לחייב  החלפתםיחול גם על  האמור לעיל

 את החברה להסכים להחלפתם של קבלני משנה, כאמור.

שלושת אלפים ומאתיים ) ₪ 3,200של בסך את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה לתשלום  1.4

, 18שלומציון המלכה רח' , ברה)שלא יוחזר( במשרדי החב , בתוספת מע"משקלים חדשים(

ב', החל מיום , 14:00-ל-09:00ה', בין השעות -בימים א' (,"משרדי החברה"ירושלים )להלן: 

  .(17.5.18ה', ג' סיוון, תשע"ח )ועד ליום  ,(30.4.18ט"ז אייר, תשע"ח )

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

בתיאום , (17.5.18ה', ג' סיוון, תשע"ח )ועד ליום  ,(30.4.18ב', ט"ז אייר, תשע"ח )החל מיום 

ובאתר  ,02-6254404ו/או  02-6231221באמצעות טל' מס'  ,עם גב' שרונה מזרחי מראש
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(, תחת הלשונית האינטרנט""אתר )להלן:  www.pami.co.ilבכתובת  האינטרנט של החברה

 ."מכרזים"

במשרדי החברה. לאחר  ,10:00, בשעה ב', כ"ב אייר, תשע"חיום במפגש מציעים יתקיים  1.6

 .סיור מציעים )המפגש והסיור יימשכו כשעתיים(המפגש ייערך 

 – הינו חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז סיור המציעיםההשתתפות במפגש וב .1.6.1

 .שהשתתף במפגש ו/או בסיור לא יוכל להגיש הצעהמציע ששמו לא נרשם כמי 

 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

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

 במפגש ו/או בסיור.

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

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

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 לבקשות האמורה של החברה, כדי לחייבה לערוך מפג

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

מפגש ובסיור המציעים, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציג ב .1.6.5

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

התייחסות של החברה למסמכי המכרז במהלך המפגש, אלא אם באו לאחר מכן לידי 

 ביטוי בהודעה בכתב, שתופץ למשתתפים.

, ויצורף למסמכי ההצעה יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז סיור המציעיםסיכום  .1.6.6

 .כשהוא חתום ע"י המציע

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

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

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

  תוספת, כאמור, כלפי החברה.

 בהתאםהחברה, כל זכות אחרת המוקנית לחברה במסמכי המכרז, וב אמור לעיל,בלי לפגוע במ 1.8

לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות, שאינן לשיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות 

 במכרז ולאחר חתימת הסכם גם לאחר קביעת הזוכהוזאת, מופיעות בכתב המחירים, 

 .("העבודות הנוספות")להלן:  ההתקשרות

 61תחושב עלות העבודות הנוספות, בהתאם להוראות סעיף , ספותעבודות נובמקרה של 

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

, לרבות ס, בכל עת, שינויים במסמכי המכרזעד למועד הגשת ההצעות, רשאית החברה להכני 1.9

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

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

באחריות המציעים לבדוק, מעת לעת, באתר האינטרנט, קיומן של הודעות ו/או קיומם של 

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

http://www.pami.co.il/
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ת השינויים, ככל שיהיו כאלה, לידיעתם של רוכשי המכרז באמצעות הפקס' או ביא אלה חייבת,

 בדוא"ל, בהתאם לפרטים שמסרו במועד רכישת המכרז.

 , 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 ולכפוף לב 1.11

 י המכרז. סמכלמ 'במסמך כהמצורף  בנוסח "( הסכם ההתקשרות)להלן: "

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

רשות לפיתוח ו/או ל( "העירייה")להלן: קשרות ו/או חלק מהן לעיריית ירושלים והסכם ההת

לגופים ו/או ( "המשרד")להלן:  משרד ירושלים ומורשתו/או ל( "הרשות")להלן: ירושלים 

 . , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיםהקשורים אליה ו/או אליה

 . 'במסמך  ,ותהוראות ותנאים נוספים ביחס להתקשרות מפורטים בהסכם ההתקשר 1.13

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

, של הרשות משרדשל הבין היתר בהחלטות רשויות שונות, ובהן ואין כל וודאות כי יתקיימו, 

של תנאים  קיומם. או של מי מהן לגבי תקצוב הפרויקט , לרבות החלטה שלהםהעירייהושל 

 .ולקיומה לביצוע ההתקשרות( מתלה ומפסיק)תנאי  ואהאלה 

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

ו/או לצמצם את היקפה, המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא את לבטל  הזוכההקבלן 

 .ר, כאמוו/או ההסכם רזהמכ ביטולבגין והמציעים מנועים ואף 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 כאמור ,ו/או בגין דחייה בביצוע המכרז היקף העבודות שיינתנו לזוכה על פיו )אם בכלל(

קשר עם השתתפותם במכרז, לרבות יבואו בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ב

, 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

ציע, כי החברה איננה אחראית לכל הוצאה ו/או נזק, שייגרמו לו בקשר עם מוסכם על המ

 הגשת הצעתו, לרבות ככל שלא התקבלה.

, כאמור, ובכפוף קודם קביעת הזוכה )בלבד( בלא לפגוע באמור לעיל, במקרה של ביטול המכרז

אמור , יוחזר למציעים התשלום בגין רכישת המכרז, כע"י המציעים להשבת כל מסמכי המכרז

)במקרה של ביטול המכרז לאחר מתן הודעה על המציע הזוכה, יוחזר  לעיל. 1.4בסעיף 

 התשלום למציע הזוכה בלבד(.

 

 תנאי סף .2

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

 ים להלן.במצטבר בכל תנאי הסף המפורטובמקרים שצוינו במפורש במסמכי המכרז( 

לא תתקבל למען הסר ספק, תאגיד רשום כדין בישראל. , 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
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 .למקור ע"י עו"ד הכנאמנ תמאושרההתאגדות של המציע  תעודת .2.1.1

 תדפיס עדכני )לכל המאוחר חודש לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז( של .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, בין 4ס טופבמסגרת בנוסח המצ"ב  י,כללמו כן, יצרף המציע דף מידע כ .2.1.4

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

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

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

)לרבות  ומשפחה, כתובת קשר, מס' טלפון בהם יהיה זמין בשעות הפעילות המקובלות

 ., 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

 ומעלה. 1או ג' 2א'סיווג כספי ב ,150ו/או בענף  100, בענף 1969 –תשכ"ט 

 :להצעתוהמציע תנאי סף זה, יצרף העמידה בלצורך הוכחת 

 .הכספי סיווגהאישור בדבר רישומו בפנקס הקבלנים לרבות  .2.2.1

ועומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול בישראל  הינו עוסק מורשה ציעהמ 2.3

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

 :להצעתוהמצע תנאי סף זה, יצרף עמידתו בצורך הוכחת ל

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

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

 .כחוק, או שהוא פטור מלנהלם

 .אישור מאת פקיד שומה על ניכוי מס במקור .2.3.3

 –התשל"ו  ,חוק עסקאות גופים ציבורייםשור אחר הנדרש לפי כל אי .2.3.4

 (5ס טופ, מאושר ומאומת כדין ), לרבות התצהיר הנדרש לפי החוק1976

או עו"ד ע"י רו"ח כנאמנים למקור יאומתו )למעט אלה המונפקים מהאינטרנט( האישורים 

 .מטעם המציע

 ניסיון המציע  2.4

דומות לאמור במכרז זה עבודות ביצוע בלפחות שנים  3של המציע הינו בעל ניסיון מוכח 

 .2015-2017שנים מהלך הלשנה, ב ₪ מיליון 1-, בהיקף שלא יפחת ממסגרותבתחום ה

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

עבודות ת הפרויקטים שביצע בתחום את רשימ 4 בטופסהשלים ל .2.4.1

, תוך שהוא ממלא את כל הפרטים , כאמורהפיתוח, הסלילה ותאורת החוץ

 .(עבור כל פרויקט בנפרד 4בטופס  2יש למלא את סעיף ) הדרושים לפי הטופס

ישור חתום של מזמין העבודה, לגבי ההתקשרות עימו, בתוספת חוות א .2.4.2

או המלצות מטעם מזמין העבודה בצירוף  6בטופס דעת ו/או המלצה, כמפורט 

 .יקף הביצועהסכם וחשבון סופי או חלקי להוכחת ה
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ו"ח מיוחד מטעם רו"ח המציע, המאשר את עמידת המציע בהוראות ד .2.4.3

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

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

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

 איתנות פיננסית 2.5

 ₪מיליון  2בסכום של  2015-2017כספי שנתי בשנים חזור מציע הוא בעל מה .2.5.1

 לשנה לפחות, בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורות

ניתן להסתמך על דו"ח סקור /  , ככל שאין בידי המציע דו"ח מבוקר,2017)בנוגע לשנת 

 .מאזן בוחן(

 עמידתו בסעיף זה, על המציע לצרף להצעתו:לצורך הוכחת 

אישור , ו2015-2017לעניין מחזור ההכנסות שלו לשנים  מציעה תצהיר  .2.5.1.1

 .למסמכי המכרז 8בטופס רו"ח בנוסח הנכלל 

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק  .2.5.2

ו עומד בפני חדלות פירעון, ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינ

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

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

 .נכון למועד הגשת ההצעה(

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

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

 למסמכי המכרז. 9 כטופסהמצורף 

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

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

ך שתבקש, כאמור, בקשר עם הבדיקות. הצעתו, מתחייב להעביר לחברה כל מסמ

החברה מתחייבת לשמור בסודיות על המסמכים / הנתונים שיסופקו לה, כאמור, 

 .ואלה ישמשו לצורך מכרז זה בלבד

אנשי מקצוע בעלי הכישורים המתאימים והניסיון העבודות יבוצעו באמצעות  –העסקת עובדים  2.6

ע הזוכה יבקש להחליף את אנשי המקצוע להלן. ככל שהמצי הנדרש לביצוע העבודות כמפורט

המפורטים להלן באחרים, עליהם לעמוד בתנאים המפורטים להלן, ועל המציע הזוכה לקבל את 

 , להעסקתם:מראש ובכתבאישורה של החברה, 

מהנדס הביצוע מטעם המציע יהיה מהנדס אזרחי רשוי בעל ניסיון מוכח  .2.6.1

הקונסטרוקציה בתחום מות דושנים בניהול ביצוע של עבודות  3של לפחות 

המהנדס יחויב להיות  .₪ מיליון 1בהיקף ביצוע קבלני של לפחות , והמסגרות

 נוכח באתר בכל זמן ביצוע העבודות.

רישיון ממשרד בעל  ,אשר הוסמך כמנהל עבודה כדין ,מנהל עבודה .2.6.2

במסגרת פרויקטים  שנים בניהול עבודה 3לפחות וותק של הכלכלה והמסחר, בעל 

מנהל העבודה יהיה חייב להיות נוכח באתר בכל  .הבניהבתחום דומות דות של עבו

 זמן ביצוע העבודות.
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תקנות ארגון הפיקוח על בעל הסמכה על פי  -ממונה בטיחות בעבודה  .2.6.3

, וניסיון של לפחות שנתיים 1996 –העבודה )ממונים על הבטיחות(, תשנ"ו 

 .נשוא המכרז כממונה על בטיחות בעבודה בעבודות דומות לעבודות,

 , על המציע לצרף להצעתו:זה 2.6 שבס"קרך הוכחת עמידתו בתנאי הסף לצו

מסמך מפורט המאשר את פרטיהם של אנשי המקצוע דלעיל ואת  .2.6.3.1

 .א'9כטופס ניסיונם, בצירוף הצהרת המציע בנוסח המצ"ב 

תצהיר של כל אחד מאנשי המקצוע דלעיל המאשר את פרטי ניסיונו,  .2.6.3.2

הוא  –כי בהתאם לסיכום עם המציע המצהיר, וות חיים, בצירוף קורכאמור, 

כטופס אמור להיות מועסק באותו תפקיד במסגרת העבודות, בנוסח המצ"ב 

 .ב'9

 איכות הביצוע: 2.7

 .להלן 10.10.2המציע עמד בציון האיכות המינימאלי, כאמור בסעיף 

 להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף זה, יידרש המציע:

 והמלצות. המציעל כללי של פרופילהצעתו לצרף  .2.7.1

, בהיקף כספי על ידו ושבוצע יםפרויקטשני  , במצורף להצעתו,דגיםלה .2.7.2

, 2014-2017מהלך השנים ב ושהסתיימו מיליון שח לפרויקט, 0.5של לפחות 

 שכללו עבודות דומות אלה הכלולות במכרז זה.ו

  :רבות בנקאיתע 2.8

 אלף מאה) ₪ 1000,000ל על סך שהמציע יצרף להצעתו ערבות מכרז  .2.8.1

להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה למכרז )להלן:  שקלים חדשים(

(. הערבות תהיה ערבות צמודה, אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי "הערבות"

פיתוח  טובתמותנית, מאת בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית מורשית ל

 המצ"ב. 10 לטופסנוסח ערבות המכרז יהיה בהתאם  שלים בע"מ.מזרח ירו

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

 לצורך מכרז זה.

סכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם על  .2.8.2

, כפי 3/2018חודש ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כשמדד הבסיס יהיה מדד 

ע"י חברת הביטוח, תיחתם ע"י שתינתן ות יובהר כי ערב .15.4.18שפורסם ביום 

 ע"י סוכן שלה.  ולאחברת הביטוח עצמה 

(. 31.12.2018הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום כ"ג טבת, התשע"ט ) .2.8.3

החברה תהא רשאית לדרוש מהמציע הארכת הערבות לתקופה/ות נוספת/ות , 

יע לא היה והמצ(. 30.6.2019שיסתיימו לא יאוחר מיום כ"ז סיוון, התשע"ט )

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

שייקבע, תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות באופן מיידי, והמציע ייחשב 

 מהצעתו.בו כמי שחזר 
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הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על  .2.8.4

או לנמק ו/כל חובה להוכיח  המבלי להטיל עלי ,החברהצדדית של  ה חדיפי פני

 .האת דרישת

הערבות תוחזר למציעים, מיד לאחר שייחתם הסכם ההתקשרות עם  .2.8.5

 . , בכפוף לקבלת ערבות ביצוע מאת המציע הזוכההמציע/ים הזוכה

החברה תהא רשאית לחלט את הערבות, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות  .2.8.6

 בכל מקרה בו המציע:  בפני הבנק

 נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; או .2.8.6.1

 מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; או .2.8.6.2

חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת  .2.8.6.3

 ההצעות במכרז; או

לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן  ,אחרי שנבחר כזוכה במכרז .2.8.6.4

 וקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז.תנאי מ

להלן ו/או מנע מהחברה לפעול  9.2-9.5לא פעל בהתאם להוראות סעיפים  .2.8.6.5

 להלן; ו/או 9.6בהתאם לסעיף 

 להלן; ו/או 12.10.4לא האריך את הערבות, בהתאם להוראות סעיף  .2.8.6.6

 לעיל. 2.8.3בהתאם להוראות סעיף  .2.8.6.7

להזמין את המציע להשמעת טענותיו בקשר עם  חברה תהיה רשאית, אך לא חייבת,ה

 חילוט הערבות, כאמור.

לעיל מהווה פיצוי קבוע ומוסכם  2.8.1 סכום הערבות, כאמור בס"ק .2.8.7

, 68.2. של החברה, בכל אחד מהמקרים המפורטים בס"ק מראש, לפיצויה

ובהגשת הצעתו, מסכים המציע לסכום זה. אין בחילוטה של הערבות, כאמור, 

בכל זכות ו/או סעד, העומדים לרשות החברה כנגד הזוכה, לפי כל דין  כדי לפגוע

 לעיל. 68.2. ו/או לפי מסמכי המכרז, עקב אחד המקרים המפורטים בס"ק

מבלי שתצטרך כמו כן, מובהר, כי החברה רשאית לחלט את הערבות,  .2.8.8

לנמק בקשתה או לבסס דרישתה או לפנות קודם אל המציע, וזאת על ידי הצגת 

ערבות בפני הגורם הפיננסי המאושר שנתן את הערבות, והמציע לא יהיה כתב ה

 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 2.9

יצרף המציע להצעתו קבלה בדבר  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, .2.9.1

 התשלום עבור מסמכי המכרז.

 , בהתאם לנדרש ע"י החברה.סיור המציעיםהמציע השתתף במפגש ו/או ב 2.10

פרוטוקול/ים של להצעתו המציע להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף  .2.10.1

 המפגש/ים ו/או סיור/י הקבלנים, כאמור.
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לעניין עידוד  1992-ק חובת המכרזים, תשנ"ב( לחו2מציע העונה על דרישות תיקון תשס"ג )מס'  2.11

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

 .חלק מתנאי הסף( לא) התיקון לחוק

 אי עמידה בתנאי הסף יגרום לפסילת ההצעה. 2.12

אי הסף, לא לצורך הוכחת העמידה בתנ המסמכיםלמען הסדר הטוב יובהר כי אי המצאת  2.13

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

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

 ע"י וועדת המכרזים. ,ימים מדרישה או בתוך מועד אחר, ככל שנקבע כזה 7בתוך 

 

 י המכרז ותשלום בגין השתתפות במכרזרכישת מסמכ .3

החל , 14:00-ל-09:00ה', בין השעות -בימים א', את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה 3.1

 ₪ 3,200 תמורת ,(17.5.18ה', ג' סיוון, תשע"ח )ועד ליום  (,30.4.18ב', ט"ז אייר, תשע"ח )מיום 

, אשר ישולמו באמצעות המחאה קכחו מע"מ בתוספתשקלים חדשים(,  )שלושת אלפים ומאתיים

, ולא יאוחר מהמועד , במועד קבלת מסמכי המכרז וכתנאי לקבלתםהחברהלפקודת בנקאית 

. סכום זה לא יוחזר למציע בכל מקרה. אישור בגין התשלום האמור האחרון להגשת ההצעות למכרז

 .ומהווה תנאי להגשת ההצעה למכרז ת המציעהצעליצורף 

בזה, כי מלוא העלויות וההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת  למען הסר ספק, מובהר 3.2

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

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

עביר את זכות הרכישה לגורם כמו כן מובהר, כי רכישת מסמכי המכרז היא אישית, ולא ניתן לה 3.3

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

 

 אישור הבנת תנאי המכרז .4

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

לה האמורים , ואין הוא מסתמך על כל מצג של החברה, למעט אהצעתו ועל ביצוע העבודות

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

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

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

ר ספק, לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז והמציע לא יהיה למען הס 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 

 ילוט ערבות ההצעה.לפגוע בכלליות האמור, ח

 

 הבהרות .5

לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות,  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 
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שאלות הבהרה כמפורט להלן. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב  להגשת

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

 כאמור.

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

ה', כ"ה אייר, תשע"ח ועד ליום  ,)לאחר מפגש המציעים( (7.5.18ב', כ"ב אייר, תשע"ח )

)עבור  למנהל הפרויקטאת בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב  .13:00, בשעה (10.5.18)

. 052-6739992בטל' חובה לוודא קבלת השאלות  .ariel@ady-eng.co.il' במייל, אריאל(

 .02-6247137בפקס ( מזרחי שרונהגב' גם לחברה )עבור העתק משאלות ההבהרה יש לשלוח 

או  החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לענות לכל או לחלק משאלות ההבהרה 5.3

באמצעות  צוופיבכתב ו נוינתית החברה לשאלות ההבהרה ו. תשובלהימנע מתשובה

פק המציע בעת רכישת לכל רוכשי מסמכי המכרז המלאים, בהתאם למידע שיספקסימיליה 

 ., בלא לחשוף את זהותו של הפונהמסמכי המכרז

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

 1.91.9 שינויים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות ההבהרה, כאמור בסעיף

 לעיל.

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

תהיה החברה ואף לאחר קביעתו של המציע הזוכה וחתימת הסכם ההתקשרות, המכרזים 

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

 להסדיר את הסתירות ו/או להתאים את הדורש התאמה.

ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים. הודעות אלה תהוונה חלק  מכרזי תנאי השינוהבהרה ו 5.6

, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של החברה למסמכי מודגשמכרז. בלתי נפרד מתנאי ה

אלא אם ניתנה  , לרבות תשובות לשאלות ו/או הבהרות ושינויים ביוזמתה של החברה,המכרז

 למשתתפים. בהודעה בכתב

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

 שעות ממועד קבלת ההודעה. 24אליהם, כאמור, בתוך 

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

 .על ידו , כשהם חתומיםהשינוי ו/או ההבהרה, בהתאם לעניין מסמכיכל את להצעתו 

 

 מסמכי המכרז .6

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

, סיור המציעיםשינוי ו/או עדכון ו/או תיקון, שייערכו בהם )ולרבות פרוטוקול/י מפגש / 

תשובות לשאלות הבהרה וכל הודעה שהחברה תעביר למשתתפי המכרז, בהתאם להוראות 

 .נה זו(הזמ

 עדיפות בין מסמכים: 6.2

עד להכרזה על הזוכה במכרז ומועד חתימת ההסכם, העדיפות בין המסמכים תהיה לפי  .6.2.1

 הסדר המפורט להלן:
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ההזמנה להציע הצעות )תוכן ההזמנה גובר על האמור  -מסמך א'  .6.2.1.1

 בטפסים(;

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

 לו(; ובמסמכים שצורפו

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

 ההתקשרות.

סדר הקדימויות, בהתאם לסדר , בהיבט המשפטי בלבד, לאחר חתימת ההסכם, יחול .6.2.2

 המפורט להלן:

 המפרט מיוחד. – 1מסמך ג' .6.2.2.1

 ההזמנה. –מסמך א'  .6.2.2.2

להסכם  6הסכם ההתקשרות )לרבות האמור בסעיף  –מסמך ב'  .6.2.2.3

ין סדרי העדיפות בין יתר המסמכים, ככל שלא שונה בס"ק זה ההתקשרות לעני

 לעיל(.

להסכם ההתקשרות. למרות האמור,  6בסדרי העדיפות לביצוע, יחולו הוראות סעיף  .6.2.3

מובהר, כי בכל מקרה שהמתכנן מטעם החברה ו/או החברה יקבעו סדר עדיפות שונה 

ו/או של החברה על , תגבר החלטתם של המתכנן להסכם ההתקשרות 6עיף מהאמור בס

 . סדר הקדימויות המפורט לעיל

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.

ו מתן צעם התכניות המצורפות למסמכי המכרז הן תכניות למכרז בלבד, וכי מובהר בזאת, כי  6.3

ורק אלה יחייבו את  "לביצוע", ותכניות , הנחיות לביצועמסמכיםרו לקבלן ימסי ,תחילת העבודה

 .החברה

כדי לשנות את מחירי יהיה אשר יהיה, כי אין בהיקף העבודות שיועבר בפועל לקבלן, , ויובהר 6.4

יבים את וכמחי , ומחירי יחידה אלה ייחשבו כסופיים(12טופס ) היחידה שהוגשו ע"י הקבלן בהצעתו

 .לצורך ביצוע העבודות, נשוא המכרז, בכל מקרה הקבלן

 

 תוקף ההצעה .7

 (.31.12.2018עד ליום כ"ג טבת, התשע"ט ) ,ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה 7.1

עד /ות, וזאת נוספת /ותלתקופה ה של המציעהצעההחברה תהא רשאית להאריך את תוקף  7.2

 .ימים קודם תום תוקפה של ההצעה 7עה בכתב , בהוד(30.6.2019כ"ז סיוון, התשע"ט )ליום 

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.
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 כללי הגשת ההצעות .8

 :התאמה לתנאי המכרז 8.1

תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז. החברה  ההצעות .8.1.1

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה, 

 הסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה ביחס לתנאי המכרז.

, כל שינוי או תוספת שייעשו ובלא לפגוע באמור לעיללמען הסר ספק,  .8.1.2

התקשרות, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין במסמכי המכרז, לרבות בהסכם ה

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.

הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז  לכלעל המציע להתייחס בהצעתו  .8.1.3

, כאשר כל המסמכים וכל האישורים המסמכים הנדרשים כלאת  צעהולצרף לה

 .)לרבות הערבות הבנקאית( הינם על שמו בלבד

רשאי לעיל, 8.1.1 8.1.2-ו 8.1.1ובלא לפגוע באמור בסעיפים בנוסף,  .8.1.4

המציע לצרף להצעה פרטים ומסמכים רלבנטיים נוספים לצורך הבהרה, פירוט 

ת הנתונים המדווחים לרבות פרטים נוספים ככל שיש בהם כדי נוסף ואימו

להצביע על כושרו, ניסיונו ויכולתו 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  .8.1.5

תנאים המקדמיים להגשת ההצעות, הן לבחינת בחינת עמידתו  של המציע ב

 .של המציע בהצעתו היבטים הטכנייםהמציע באופן כללי והן ביחס ל

 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  2טופס במסגרת  .8.2.2

אין בהגשת ההצעה ובחתימתו על הסכם  האורגנים המוסמכים מטעמו, וכי

ההתקשרות )ככל 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, 

 .1988-חוק ההגבלים העסקיים, התשנ"חלרבות ומבלי לגרוע הוראות 

 :הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה 8.3

יהיו  ,שיש להגיש על פי דרישות המכרז ,וכל טופס ומסמךההצעה  .8.3.1

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

ובהתאם להחלטות המציע בנוגע לזכויות החתימה שלו, , שמדובר בתאגיד

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

 .ומסמך

על כל אחד כן, יחתום המציע או מורשי החתימה שלו, לפי העניין,  מוכ .8.3.2

, ועל יד כל תיקון טעות, ככל שיהיה בראשי תיבותשל מסמכי המכרז מהעמודים 

 כזה, וכל השלמה בכתב יד, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.
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, בדבר זכויות 3כטופס בנוסף, ימציא המציע אישור עו"ד בנוסח המצ"ב  .8.3.3

יע, שמות החותמים, קיומו של התאגיד ופעולתו כדין והיות החתימה אצל המצ

 ההצעה תואמת את מסמכי ההתאגדות של התאגיד המציע והחלטותיו.

למען הסר ספק, במסגרת הצעתו, המציע יחתום גם על הסכם  .8.3.4

, (לרבות אישור עו"ד בשוליו, כנדרש) ההתקשרות באופן מלא, על כל נספחיו

 במעטפת ההצעה. ויגיש את הסכם ההתקשרות החתום

 חלק הכספי בהצעה:ה 8.4

מכרז זה הינו "מכרז הנחה מאומדן", במסגרתו קבעה החברה את מחירי  .8.4.1

המצ"ב למסמכי המכרז  כתב הכמויות והמחיריםהיחידות, נשוא ההתקשרות, ב

(. למען הסר ספק מודגש, כי המחירים"הכמויות ו"כתב )להלן:  כמסמך ד'

 כוללים מע"מ. םאינהמחירים הכמויות והמחירים בכתב 

, אותו יעניק ביחס לכתב קבועהמציע נדרש לנקוב בהצעתו אחוז ההנחה  .8.4.2

(. למען הסר ספק, הצעה כספית "ההצעה הכספית"המחירים )להלן: הכמויות ו

 תיפסל. 0%שתכלול תוספת או הנחה בשיעור של 

בשני עותקים , אשר יוכנס 12טופס ההצעה הכספית תירשם על גבי  .8.4.3

סגורה שתוכנס למעטפת ההצעה )להלן(. מעטפת ההצעה למעטפה  מקוריים

הכספית לא תיפתח אלא לאחר בדיקת יתר מסמכי ההצעה, וככל שאלה יעמדו 

 בדרישות המכרז ותנאי הסף.

בהגשת ההצעה הכספית מצהיר המציע, כי ההצעה הכספית כוללת את  .8.4.4

של  הישירות והעקיפות, מכל סוג שהוא, לצורך ביצוע מלא ושלםהוצאותיו  כל

העבודות, נשוא המכרז. במסגרת זו, על ההצעה הכספית לכלול, בין היתר, גם את 

כל ההיטלים, המיסים ותשלומי החובה, למעט מס ערך מוסף, וכן את הרווח 

 הקבלני.

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

ציע במסגרת הגשת , שאינה כלולה ו/או שלא חושבה ע"י המלרבות האחזקה

 הצעת המחיר.

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

 ההתקשרות.

 :הגשת ההצעות 8.5

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

 הצעה", המצורף למכרז זה

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

, בהתאם להוראות המכרז כל עמודי ההצעה )לרבות המסמכים המצורפים לה .8.5.3

ממוספרים וחתומים לצורך ( יהיו לעיל 8.1.4לפי סעיף מסמכים שצירף המציע ו/או 

 זיהוי.
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, ("מעטפת ההצעה")להלן:  וחתומהההצעה החתומה תוגש במעטפה סגורה   .8.5.4

המציע ו/או כל פרט מזהה של המציע על גבי מעטפת )ללא ציון שם  עליה יירשםש

 :ההצעה(

לייצור, אספקה והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע  5/2018 מספר "מכרז

 " הנוצרי, בעיר העתיקה בירושלים

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

יסודרו , כל המסמכים הדרושים להוכחת תנאי הסף יוגשו בקלסר .8.5.5.1

דר תנאי הסף, הקבוע בהזמנה זו, תוך הפרדה באמצעות חוצץ, בהתאם לס

הנושא 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 עותקים תוכנס 12טופס בבנוסח האמור ההצעה הכספית  .8.5.5.3

 ."הצעת המחיר", עליה יירשם , במעטפה סגורה למעטפת ההצעה(מקוריים

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

"מסמכי של 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.

ר ע"י נוטריון. הנוסח מסמכים שאינם בעברית יוגשו בצירוף תרגום לעברית מאוש .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

 12:00בשעה  (22.5.18ג', ח' סיוון, תשע"ח )יום לא יאוחר מ, ירושלים, 18המלכה 

לא  ,מועד והשעה שלעילהשתתקבלנה במשרדי החברה לאחר  ,ההצעות בדיוק.

 ותוחזרנה למציע כמות שהן. תיבדקנה

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

 .לעיל 8.5.8

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

, ששילמו את דמי ההשתתפות ,למציעיםשתישלח בהודעה בכתב  דעתו,-שיקול

 באמצעות 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,  8.1.4 בסעיף

מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם  ,כלולים במסמכים אלויהיו ש ,שהנתונים והמידע

 ההתקשרות, על כל המשתמע מכך.
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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,

וזאת בין היתר, ככל שיידרש על המציע להחזיק בידו העתק של כל מסמכי הצעתו,  8.8

 להלן. 9לעיל ו/או  2.13להשלמת מסמכים, בהתאם לסעיפים 

 

  

 ע"י החברה בקשת הבהרות .9

מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להחברה תהא רשאית לפנות למציעים )או  9.1

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

 .רבות לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי הסף, לההצעות והערכתן

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

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

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

לי את את להזמין את המציעים )או מי מהם( להציג בפניה באופן פרונטהחברה רשאי 9.3

 ההצעה ולקבל הבהרות לגביה.

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר  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 זהש אחר שלדעתה י

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

 לאיכות המציע.

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

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

 עד לחתימה על ההסכם. –בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה  החברהפרסום החלטת 

רשאית, בכל שלב משלבי המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לצדדי ג', החברה   9.6

חס בי 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 

בהגשת הצעות, יראו את המציעים כאילו הסכימו לביצוע הבדיקות  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/אחרת העומדת לחברה, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה 

 לפי כל דין.

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

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

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

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

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

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

 להתאים הנדרש התאמה.

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

 , תהיה החברה רשאית לפסול את הצעתו.לעיל 9.6לפעול בהתאם לסעיף מהחברה 

לעיל ו/או ימנע  9.2-9.5למען הסר ספק, ככל שמציע לא יפעל, בהתאם להוראות סעיפים  9.11

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

 לעיל. 2.8.6.5ר בסעיף בנוסף לזכותה לחלט את ערבות ההצעה, שהגיש, כאמו

 

 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 

ור הוגדרה ע"י וועדת המכרזים של החברה, כטובה ביותר, בהתאם לאמאשר 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 ם שיותרו(שתיקבע בדבר היקף התיקוני

 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 

נות ומיהות . החברה בלבד תקבע את מיהות סדר ההתדייעקרון 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

 לזכייה בחלק מהעבודות כאמור. 

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. 

עיים במסגרת בדיקותיה, תהיה החברה רשאית להיעזר, בין היתר, ביועצים מקצו 10.5

 ובגורמים מקצועיים מטעמה.

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

 .ת המכרז ו/או תנאיוטעות בהבנ
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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. ספית לתיקון אשר תהאההשלכה הכ

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

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

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

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 ציבורי לכל ו/או  הבעבר ע"י המציע לחברה ו/או לעיריי עבודותן בהתייחס בטיב מת

למען הסר ספק, החברה שומרת לעצמה את הזכות  , בכפוף לקיום שימוע למציע.אחר

 לפסול את המציע, בשל העדר אמינות ו/או כושר של המציע, וזאת מנימוקים שיירשמו.

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

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

 ישתף פעולה, כאמור, תהיה החברה רשאית לפסול את הצעתו.

-תלתבמסגרת הליך בדיקת והערכת ההצעות ובחירת המציע/ים הזוכה/ים תיעשה  10.10

 כדלקמן:שלבי, 

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

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

כוללת את כל  אבדרישות הסף שנקבעו לצורך השתתפות במכרז, וכן שהי

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

 ידרשו לה.מחויבת לבקש הבהרות והשלמות ככל שי

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

דעתה הבלעדי, לפסול את -ולפי שיקול לעיל, 2.13 , בכפוף לאמור בסעיףזה בלבד

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

ה חברהכן רשאית  .המפורטים בהאיזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים 

 דעתה הבלעדי.-להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול

  .ולא תיבדק לגופה הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הסף כאמור לעיל, תיפסל

 :איכות המציעבדיקת : שלב ב' .10.10.2

תיבדק איכות המציע ובו  ,הצעות שלא נפסלו בשלב א' דלעיל, יעברו לשלב ב'

 :התהליך להלן, וזאת על פי וגמאבאמצעות עבודות לד

תיבדק איכות מציע שעמד בתנאי הסף ובשאר תנאי המכרז,  .10.10.2.1

 .לעיל 2.7עבודתו, בהתאם למסמכים שיגיש, כאמור בסעיף 

תבחן את איכות ו/או וועדה מקצועית מטעמה ועדת המכרזים  .10.10.2.2

 .המציע, כאמור ותעניק לו ציון איכות

 להלן אמות המידה למתן ציון האיכות:  .10.10.2.3

I. נקודות 30  שמות כללית:התר 



 5/2018 מכרז מס' 

 24 

II. :נקודות )בגין  40 איכות פרויקטים שבוצעו בעבר

 3פרויקטים באתר עתיקות / שימור תינתן תוספת של 

 נקודות(.

III.  נקודות. 30 המוצע: מהנדס הביצועניסיון 

ציון האיכות ייקבע מחיבור הציונים שיקבל המציע בסעיפי  .10.10.2.4

שיקבל  ,מציע. 75%הוא מאלי האיכות המינין ציולעיל.  10.10.2.3המשנה בס"ק 

 יפסל ולא יעבור לשלב בדיקת הצעות המחיר.י ,75%-ציון איכות נמוך מ

מקום שבו לא התקבלו לכל הפחות שתי הצעות העוברות את  .10.10.2.5

-ל המינימאליתהיה החברה רשאית להוריד את ציון האיכות , האמורציון הסף 

65%. 

 : ודירוג ההצעות בחינת ההצעה הכספית – 'גשלב  .10.10.3

לאחר בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף, תפתח החברה את   .10.10.3.1

 מעטפות ההצעה הכספית של המציעים אשר עמדו בתנאי הסף, כאמור.

בלא לפגוע בכל סמכויותיה לפי מסמכי המכרז, לרבות האמור  .10.10.3.2

לפסול הצעות שחרגו באופן  שומרת לעצמה את הזכותלעיל, החברה  10.7בסעיף 

וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי  המחירון,מ ומעלה( בהנחה 30%-משמעותי )מ

 ., ולאחר קיום שימוע למציעשל החברה

 אופן חישוב הציון, כאמור, יתבצע לפי הנוסחה להלן: .10.10.3.3

  A/B= ההצעהציון 

 אשר:כ

A – אחוז ההנחה שניתן ע"י המציע;  

 B – ההצעה הכספית הנמוכה ביותר אחוז ההנחה שניתן במסגרת 

 מבין ההצעות שהוגשו;

 עת הזוכה במכרז:קבי 10.11

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

, ו/או לקבל הבהרות מהמציעים רשאית לנהל מו"מ ו/או התמחרות וכיו"ב

לעיל. בהתאם לגובה ההצעות  10.2בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כאמור בסעיף 

, יתבצע שקלול הכספיות לאחר הליך ההתמחרות ו/או המו"מ, ככל שיתבצע כזה

לעיל, וועדת המכרזים  10.10.3ההצעות המתוקנות, בהתאם לאמור בסעיף 

 תחליט ותודיע על זהות הזוכה.

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

 שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר, בהתאם לנוסחת הציון.

ות לעניין ציון )לרב במסגרת הפעלת שיקול דעתה ובחינת ההצעות .10.11.3

את ניסיונם של המציעים, לבחון החברה רשאיות , ההתרשמות הכללי מהמציע(

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

שביעות רצונה של  מידתבמסגרת האמור, תהיה החברה רשאית לשקול גם את 
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על האמור, יחולו  .החברה מהתקשרויות קודמות עם המציע, ככל שהיו כאלה

 לעיל. 10.8הוראות סעיף 

כי החברה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר  ,מובהר בזאת .10.11.4

וכי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל  ,או כל הצעה אחרת או הצעה במלואה

 ,קביעת המציע הזוכה, וכן לפרסם מכרז אחר תחתיוקודם או לאחר  ,סיבה שהיא

והכל במטרה  ,ות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקהלהתנ החברהכן רשאית 

זכות למציע  יהכי לא תה ,מובהר בזאתלהבטיח את מירב היתרונות לחברה. 

 –כספית ו/או אחרת  –להעלות כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה 

 אמור לעיל.החלטה של החברה, כבקשר עם כל 

פי דין, לרבות האמור בס"ק בכפוף לסמכויות החברה לפי הזמנה זו ול .10.11.5

 ו זכתה לציון הגבוה ביותרלעיל, תכריז החברה על המציע אשר הצעת 10.11.3

 מבין ההצעות 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

 מען הסר ספק, לא תחול כל חבות על החברה בקשר עם התקשרות, כאמור, עד לחתימתל 11.2

, בין או מסמך אחרשום הודעה על ידה.  , 'במסמך ל הסכם ההתקשרות, עבפועל  החברה

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

 .חברהאו מניעות כלפי הו/השתק 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  שרותההתק בטרם נחתם הסכםביצוע העבודות רשאי להתחיל ב היהי

 .לו צו תחילת עבודה ן, ובטרם ניתהחברה

 ימי עבודה 5בתוך כל שיקבל המציע הודעה על זכייתו במכרז, עליו להמציא לחברה, כ 11.4

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

רבות הצעתו הכספית של הקבלן עלות הפרויקט, בהתאם לכתב הכמויות והמחירים, למ 10%

, ואישור קיום ביטוחים מלא ע"י חברת ביטוח ("ערבות הביצוע")להלן:  , כולל מע"מהזוכה

וכאמור בנספח הביטוח, מוכרת ובעלת מוניטין בישראל, בהתאם להוראות הסכם התקשרות, 

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

העתקים  2המכרז ו/או לפי כל דין. כמו כן, ימציא הזוכה לחברה, בתוך המועד הנקוב, לחברה 

במסגרת הליכי המכרז,  זו תימסרככל ששל מסמכי ההסכם, לרבות חבילת התכנון למכרז, 

 כשהם חתומים על ידו. 

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

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

 ., על כל הכרוך בכךלמכרז ולהסכם ההתקשרות

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

. כהלבטל את זכייתו במכרז בהודעה בכתב לזו החברה רשאיתהא ת, ההתקשרות ולביצועו
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לזוכה  לחברה תהיה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, קודם ביטולה של הזכייה, לתת

 .החברהבפרק זמן שתקבע לשביעות רצונה, , כי עליו לתקן את ההפרה, הודעה

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

 .בות הבנקאיתלחלט את הער לזכותה בנוסף, וזאת המכרז

 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 

 .יה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בשל כךבמכרז לא תה

החברה מתכוונת לחתום על , 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 לזוכה לספק לחברה את העבודות במבלי לגרוע מחובת ה 11.9

לנהל עם  ם יהיו רשאיםו/או מכוח םו/או מי מטעמ הרשות ו/או העירייה ו/או המשרדו/או 

אשר , )לרבות מחוץ לאתר ו/או לעיר העתיקה( דומות נוספותמו"מ לביצוע עבודות הזוכה 

נאי הסכם ההתקשרות, לרבות , וזאת בתבמסמכי המכרז וההתקשרות אינן מפורטות

 התמורה הנקובה בו.

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

ו/או ה ו/או לרשות ו/או למשרד לעירייהוראות המכרז והסכם ההתקשרות ו/או חלק מהן 

לזוכה לא תהיה טענה , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולגופים הקשורים אליה ו/או אליהם

 ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

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

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

הכפוף, בין ע"י החברה ) לת עבודה""צו תחיהעבודות מותנית במתן ביצוע במכרז, וכי תחילת 

(, וכי ככל שמכל סיבה מהגורמים המממניםוהזמנת עבודה היתר, למתן אישור תקציבי 

חודשים מיום ההחלטה על הזוכה במכרז, יבוטלו המכרז  6שהיא, לא יינתן צו, כאמור, בתוך 

יעה כלפי ותוצאותיו, ולא תהיה לו )לרבות למציע הזוכה( כל טענה ו/או דרישה ו/או תב

השבת ערבות המכרז או ערבות הביצוע, ככל להחברה ו/או כלפי הגורמים המממנים, למעט 

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  12הזמנת עבודה מטעם הגורמים המממנים עוכבה העבודה למשך עד 

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

 יון בהצעה הזוכה:זכות ע 11.12

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

בפרוטוקולים הנוגעים להליך המכרז, רשאי לעיין יהא משתתף במכרז 

בהתכתבויות החברה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשת 
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מקבלתו את יום  30בתוך בכפוף לכל דין, וזאת , החברה ובהצעה הזוכה במכרז

 .ההודעה על תוצאות המכרז

, או ת החברהרשאי לעיין בחלקים של החלטלא יהא משתתף במכרז  .11.12.2

לחשוף סוד  ,לדעת החברה ,ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלולבחלקים של 

של החברה ו/או של המציע הזוכה. כמו כן משתתף  מסחרי, או סוד מקצועי

פטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי במכרז לא יהיה רשאי לעיין בחוות דעת מש

 שניתן לחברה.

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

בקשה בכתב לעיון לחברה ולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג החברה, 

)חמש מאות שקלים חדשים( לחברה,  ₪ 500ובכפוף לתשלום הוצאות בסך של 

 ת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון.אעבור כל פגישת עיון, וז

מציע שיבקש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם  .11.12.4

)שקל חדש אחד( נוסף עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי  ₪ 1לחברה סך של 

)חמש מאות שקלים  ₪ 500(, וזאת בנוסף לתשלום ההוצאות בסך של A4)בגודל 

במסגרת עיון במסמכים, כאמור בס"ק חדשים( לחברה, ככל שהסכום לא שולם 

 לעיל. 11.12.3

קבלת העתק של חומרים, שאינם מסמכים כאמור, תהיה כנגד תשלום  .11.12.5

, ובכפוף לאמור בס"ק סכום שיקבע על ידי  החברה מעת לעת ולפי נסיבות העניין

 לעיל. 11.12.1

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

הדין הנוגעות לבקשת מידע, בהתאם להוראות חוק חופש המידע,  מהוראות

 , ותקנותיו.1998 –תשנ"ח 

 

 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.

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

 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 אי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוארש 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 ברורה על קנוניה, תכסיסנות תחבולה ו/או חשד ממשי לקנוניה, ואפילו אין בידה ראי

 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



 5/2018 מכרז מס' 

 28 

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

 .לעיל 11.12, כמפורט בסעיף חרידעתה של החברה, בבחינת סוד מס

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

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

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

 לפי שיקול דעתה הבלעדי:

 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  .12.7.3

ו/או לשנות את הצעתם באופן שישמור על השוויוניות במכרז. במקרה כזה, אם מי 

יפעל בהתאם לדרישת החברה, תהיה החברה רשאית מהמציעים האחרים לא 

 לפסול את הצעתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

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

 על עקרון השוויון בין המציעים.

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

המציע  םלהרחיב את ההתקשרות עלפי שיקול דעתה הבלעדי, , החברה במקרה שתחליט

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

 .לעיל 11.9בהתאם להוראות סעיף 

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

 .לקבל את ההצעה, כולה או חלקה .12.9.1

ינתן רק חלק מהעבודות, נשוא כל זוכה ילאשר לאשר כמה זוכים במכרז כ .12.9.2

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

 .אותו חלק מהעבודות(

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

 לנכון.

 לדחות את כל או חלק מההצעות. .12.9.4

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

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

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

החברה או לשביעות רצונם של אחרים, או שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע 

 , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.עבודותה

 ., בכפוף לכל דיןבכל עתלשנות את תנאי המכרז או לבטל אותו  .12.9.8
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, לשקול כל שיקול רלוונטי, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר .12.9.9

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

 /ושיזכה /יםלא תהיה למי מן המשתתפים בהליך זה, לרבות המציע, כאשר הזוכה

 ברה כאמור.בו, כל דרישה או תביעה בגין החלטת הח

, , כולם או חלקםו/או מו"מ עם המציעים לקיים התמחרות בין המציעים .12.9.10

 .בכל דרך שתמצא לנכון

 ביטול המכרז: 12.10

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

מכרז ו/או כל חלק ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הההתקשרות, 

לבצע את  , בין היתר,ה רשאית החברה. במקרה זמהעבודות נשוא המכרז

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

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

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

ישורה של עיריית ירושלים לביצוע העבודות בקבלת אזה מותנה, בין היתר, 

המוסמכים המממנים, לרבות הגורמים קבלת אישור תקציבי מאת הגורמים וב

, ובהעדר אישור תקציבי, כאמור, לא יבוצעו העבודות, ולמציע לכך בממשלה

הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או עיריית 

מי פיתוח ירושלים ו/או המשרד לירושלים ולמורשת ו/או הרשות לירושלים ו/או 

 . מהגורמים המממנים בכל הנוגע לכך

בהתאם למסמכי  ת לביטול המכרזיואפשרובלא לפגוע ביתר הלפיכך,  .12.10.3

בין , או לצמצום היקפו קיימת אפשרות לביטול המכרז, המכרז ו/או לפי כל דין

או איזה  לעיל 12.10.2היתר, כתוצאה מאי קבלת האישורים האמורים בסעיף 

. בעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים מהם

במסמכי המכרז לעניין זכות החברה לבטל את המכרז ו/או לצמצם את האמור 

מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה את היקפו, 

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

, בקשר עם ביטול המכרז ו/או כל ה ו/או כנגד הרשות ו/או כנגד המשרדעירייה

ו/או הסכם  המכרזהיקפן של העבודות בפועל, מכוחו של ו/או  חלק ממנו

 . ההתקשרות

בנוסף לאמור לעיל, בעצם הגשת הצעה למכרז, מתחייב כל מציע, כי  .12.10.4

עה הזוכה במכרז, ותיגרם דחייה במועד תחילת במקרה שתיבחר הצעתו כהצ

ביצוע העבודות, יאריך את תוקף ערבות ההצעה שהגיש במסגרת הצעתו, ללא כל 

( 12בתקופות נוספות של עד שנים עשר )תמורה נוספת, לפי דרישת החברה, 

ממועד פקיעת תוקף ערבות ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז. המציע חודשים 

טענה, דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא להעלות כל טענה, מוותר מראש על כל 

, ו/או כאמור ,דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, בקשר עם הארכת תוקף הערבות

ו/או בקשר עם ביטולו של המכרז,  בקשר עם דחיית מועד ביצוע העבודות, כאמור,

 במהלך או לאחר חלוף תקופת הארכת הערבות כאמור.ככל שיקרה, 
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מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז  מבלי לגרוע .12.10.5

וההסכם, החברה תהיה רשאית לחלט את ערבות ההצעה שהגיש המציע הזוכה 

במסגרת הצעתו למכרז, כולה או חלקה, בין היתר במקרה שיפר המציע את 

 לעיל. 12.10.4פה של ערבות ההצעה כאמור בס"'ק התחייבותו להאריך את תוק

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

 ., לרבות במקרה שיבוטל מכרז זהבגין הוצאות אלה

המציע, בחתמו על מסמכי המכרז, מצהיר בזאת כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז,  12.12

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

, והוא מסוגל למלא אחר כל ים ואת כל הפרטים המפורטים במכרזת כל המחירא

 ההתחייבויות המופיעות בתנאי המכרז וההסכם.

)א( לתקנות חובת 6כמו כן, מצהיר המציע, כי הוא עומד לרבות כל הדרוש לפי תקנה  12.13

 .1993 -, תשנ"גהמכרזים

ר המציע ומאשר כי הוא הליך מכרז זה כפוף לדיני מדינת ישראל. בהגשת הצעתו מצהי 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, 

 לפי כל דין.

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 תינתןלא קבע המזמין פרשנות כאמור, הרי ש

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

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

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

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

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 

 במועד רכישת מסמכי המכרז(. הודעות יישלחו לאנשי הקשר מטעם המציעים.

 הנמעןתיראה כאילו התקבלה אצל  בדואר רשום,מצד למשנהו כל הודעה אשר תישלח  

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  –; ואם נמסרה ביד שנשלחה לחברה, יידרש השולח לוודא קבלתה בטלפון(

 מסירתה.

 אך ורקיידון ולהסכם ההתקשרות שייחתם בעקבותיו,  למכרז זה, לפרויקטיין הנוגע ל ענכ 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 כין  עותק נוסף של המציע י. 

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

 

סעיף  תיאור מס'

 וטופס

ביקורת 

 המציע

   מסמך א' –חוברת הזמנה להציע הצעות  1

 – 8.5.1 תכולת מעטפת ההצעה 2

 1טופס 

 

 – 8.2.1 הצהרת המציע  3

 2טופס 

 

 – 8.3.3 ר עו"ד בדבר זכויות החתימה במציעאישו 4

 3טופס 

 

  2.1.1 תעודת התאגדות של המציע 5

  2.1.2 תדפיס עדכני של החברה מרשם החברות )ניתן מהאינטרנט( 6

תדפיס עדכני מהבורסה לניירות ערך ו/או מהרשות לני"ע לגבי  7

 )לגבי מציע שהוא חברה ציבורית(האחזקות בחברה 

2.1.3  

  2.4.1, 2.1.4 מידע כללי ורשימת פרויקטיםדף  8

 4טופס  –

 

  2.2.1 אישור סיווג ברשם הקבלנים 9

  2.3.1 אישור עוסק מורשה במע"מ )תקף( 10

  2.3.2 אישור מפקיד שומה בדבר ניהול ספרי חשבונות 11

  2.3.3 אישור פקיד שומה על ניכוי מס במקור 12

 – 2.3.4 1976 –וריים, תשל"ו תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציב 13

 5טופס 

 

אישור פרטני, כתוב וחתום של מזמין עבודה, לגבי    14

המלצה  או ההתקשרות עמו, בתוספת חוות דעת ו/או המלצה

מטעם המזמין בצירוף הסכם וחשבון סופי או חלקי להוכחת 

 היקף הביצוע

2.4.2 – 

 6טופס 

 

 – 2.4.3 ה בתנאי הניסיוןדו"ח מיוחד של רו"ח המציע בעניין עמיד 15

 7טופס 

 

 – 5.1.1.2 הצהרת מציע לעניין מחזור הכנסות ואישור רו"ח 16

 8טופס 

 

 – 2.1.5.2 תצהיר המציע ואישור רו"ח / עו"ד בדבר העדר הליכי כינוס 17

 9טופס 
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 2.6.4.1 פרטי אנשי המקצוע + ניסיון –תצהיר מציע  18

 א'9טופס 

 

 2.46.2. יסיון והתחייבות העסקהנ–תצהיר אנשי מקצוע  19

 ב'9טופס 

 

  2.7.1 פרופיל כללי של המציע והמלצות 20

הדגמת שני פרויקטים שבוצעו ע"י המציע במהלך השנים  21

 , כללו עבודות דומות לכלולות במכרז2014-2017

2.7.2  

 – 18.2. ערבות בנקאית חתום ע"י המציע נוסח 22

 10טופס 

 

  2.8.1 קורמ –ערבות בנקאית  23

  2.9.1 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז 24

  2.10.1 סיור מציעיםפרוטוקול/ים של מפגש /  25

  11.2 (לא חובהעסק בשליטת אישה ) –תצהיר ואישור רו"ח  26

טופס  – 4.2 אישור הבנת תנאי המכרז 27

11 

 

  5.8 ככל שישנן –שינויים / הבהרות / תשובות לשאלות הבהרה  28

 – 8.4.3 ההצעה הכספית 29

 12טופס 

 

  1.11 הסכם ההתקשרות –מסמך ב'  30

   מפרט מיוחד – 1מסמך ג' 31

  8.4.2 כתב כמויות ומחירים –מסמך ד'  32

   תכנית ביצוע מפורטת לגגונים –מסמך ה'  33
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 הצהרת המציע – 2טופס  

 

 תאריך: _________

 לכבוד,

 ירושלים בע"ממזרח פיתוח 

 18ומציון המלכה שלרח' 

 ירושלים

 

 ג.א.נ;

לייצור, אספקה והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע הנוצרי, בעיר  - 5/2018 מכרז פומבי מס': הנדון

 )להלן: "המכרז"( העתיקה בירושלים

 הצהרת מציע

 

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

_________________________________ , מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה  שכתובתנו היא

 כלפיכם, כדלקמן:

 

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

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

 

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

, והעשויים להשפיע על קיום כל התחייבויותינוחיצוניים, ורמים רלבנטיים ג לרבות, המכרזבביצוע 

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

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

 במסמכי המכרז בלבד.

 

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

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

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

 

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

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

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

 בתוספת תשלום כלשהי.

 

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

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

מסמך ד'  –)אחוז ההנחה ביחס לכתב הכמויות והמחירים  12טופס  –ידנו, במסגרת ההצעה הכספית 

תוך הסכמה לכל הוראות המכרז והסכם  -( "ההצעה הכספית")להלן:  למסמכי המכרז(

 .ההתקשרות ותנאיהם

כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות בשלמות  ה הכספיתהצעה למען הסר ספק, הננו מתחייבים כי

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

ה הצעה, ואנו מתחייבים לבצע את העבודות כולן במסגרת המחיר המוצע על ידנו במסגרת שהוא

 כלשהי.ולא נבוא בדרישות או טענות לתוספת  הכספית

 

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

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

 חלק בלתי נפרד מהצעתנו. 

 

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

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

מסמכי כמפורט ב ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטוכפי שיראה לה בין מציעים שונים וכו', הכל 

 .חברההמכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של ה

 

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

 5תוך בחתומים על ידנו,  הסכם ההתקשרותמסמכי  עותקים חתומים של 2להמציא לכם  8.1

 ידכם. -או בתוך פרק זמן אחר, כפי שיקבע על ההודעה על קבלת הצעתנוימים ממועד קבלת 

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

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

 .ביטוח

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

 ., כולל מע"ממגובה הצעתנו 10%-השווה ל

צו התחלת ידכם, ובכפוף לקבלת -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

 ציעותהא זכאית למסור את העבודה למ פטורה מכל התחייבות כלפינו 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

, לרבות בנוגע להסכם ברה ובינינו, כחוזה מחייב בין הח, בהתאם לשיקול דעתהידי החברה

בכפוף לאפשרות של החברה לבטל המכרז או  ה,הצעההתקשרות, שיהווה חלק בלתי נפרד מה
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זכויותיה של איזו ממבלי שהדבר יגרע מומכל סיבה שהיא,  ,חלקימלא או ההתקשרות באופן 

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

 .הצעה הכספיתבהתאם לו כתב המחירים והכמויותהמכרז, בתמורה למחירים הנקובים ב

 

 בנקאית ערבות .11

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

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

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

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

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

 

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

 .ככל שהתקופה לא תוארך על ידכם, בהתאם לאמור בהזמנה ,(31.12.2018) טבת, התשע"ט

 

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

 

הצעתנו זו מוגשת לאחר שעיינו בכל מסמכי המכרז והבנו את כל התנאים מוצהר 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  ,של אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז

 כל טענות אלה.

 

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

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

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

 התחייבויותינו על פי ההסכם.

 

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

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

והננו מקבלים על עצמנו לסיים את , ה הכספיתהצעבהתאם להמפורטים במסמכי המכרז כולם יחד, 

 כמפורט במסמכי המכרז. החברההעבודות האמורות לשביעות רצונה המלא של 

 

 אות המכרז.מצורפים בזה כלל האישורים, המסמכים, והנספחים הנדרשים בהתאם להור .17
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 ,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 

ה הכספית התמחרות עד לקבלת ההצע ןהילנו ואנו מסכימים כי החברה תהא רשאית לערוך בינ

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

 

וכוללת את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא,  הינה סופיתהצעה הכספית, המופיעה ב ,התמורה .19

. התמורה מהווה תשלום מלא על פי תנאי המכרז והסכם ההתקשרות, עבודותהכרוכות בביצוע ה

כל הדרוש על כל הכרוך בכך, והמכרז והסכם ההתקשרות, מסמכי וע כל התחייבויותינו לפי בגין ביצ

 לעמידתנו בדרישות המכרז והסכם ההתקשרות, על כל תנאיהם.

 

, נשוא המכרז עבודותלפצל את ה , היא רשאיתהחברהידוע לנו, כי בלא לפגוע בכל זכות אחרת של  .20

, בכל היקף של עבודות שיימסרו לנוי בכל מקרה כזה ווכבין המציעים השונים, , והסכם ההתקשרות

  ., מסמך ד' למסמכי המכרזהצעה הכספיתו מחירי היחידה, כאמור בלא ישתנ

 

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

 עבודותמראש ובכתב,  , אלא אם דרשה החברה מאיתנוהצעה הכספיתבמעבר לתמורה האמורה 

(, אשר ישולמו בהתאם להוראות המכרז על נספחיו ולפי המחירים "נוספות עבודות")להלן:  ותנוספ

 ., ו/או לפי הוראות מסמכי המכרזהצעה הכספיתב

 

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

 העבודה. המגישים הצעות לביצוע אותה

 

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

 בכל התחייבות הנוגדת את התחייבותנו, בהתאם למסמכי המכרז ולהצעה.

 

 

 שם המציע ____________________                           כתובת _______________________

 

 ______________________תאריך _

        __________________________ 

 חתימה וחותמת המציע                      
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 אישור עו"ד

 

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

_______ _____________________________________________מנהלי__________

"( אשר חתמו על הצעה והתחייבות זו בצירוף חותמת התאגיד מחייבות את התאגיד)להלן: "

 ן.יהתאגיד בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר ועני

 

 

 

 ____________________                ______________________ 

 תימת עו"דחותמת וח                             תאריך                      
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 אישור זכויות חתימה - 3טופס  

 

 תאריך: __________________

 לכבוד,

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 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 

לייצור, אספקה והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע הנוצרי, בעיר העתיקה  - 5/2018 מס'

מוסמך/ ים לחייב את המציע  ,(בהתאמה "מסמכי המכרז"ו "החותמים")להלן:  בירושלים

 .מציעבחתימתו/ ם בצירוף חותמת ה

 כי החותמים חתמו על מסמכי המכרז האמורים בפניי. .2

 ו תאגיד הרשום ופועל כדין בישראלהמציע הינכי  .3

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

 .המוסמכים של המציע

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

 

 

 בכבוד רב,

 

____________________ 

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

 מציעפרטי  .1

 

  שם המציע .א

 

  (מס' תאגידת.ז., המס' המזהה ) .ב

 

  חברה( עוסק מורשה, סוג התארגנות ) .ג

 

  שם איש הקשר למכרז זה .ד

 

  מען המציע )כולל מיקוד( .ה

 

  טלפונים .ו

 

  פקסימיליה .ז

 

  כתובת דואר אלקטרוני .ח

 

דומות לעבודות  עבודותרשימת  .ט

נשוא המכרז, בתחום 

שביצע המציע  ,המסגרות

 2015-2017, בשנים 
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 המציעניסיון פירוט  .2

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

 :(במתכונת הנ"ל בדפים נוספים

  העבודהשם  .א

 

  תיאור העבודה  .ב

 

 

 

 

 

 

 

  מקום ביצוע .ג

 

 

  גמר:  תחילה: מועד ביצוע .ד

 

  היקף תקציבי של העבודה .ה

 

  מטעם המציעי לעבודה אחרא .ו

 

  טלפון:  איש קשר אצל המזמין  .ז

 

  כתובת דואר אלקטרוני .ח

 הערות:

 .דוגמאות והמלצות יש לצרף עבור כל עבודה שנזכרה לעיל .1

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .2

 

 ____שם המציע ____________________                           כתובת ___________________

 תאריך _______________________

        __________________________ 

 חתימה וחותמת המציע                      
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין - 5טופס  

  1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

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

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

 _____________________________________________________ אצל -אני משמש כ 

( ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה המציע - ___ )להלן_________________________ח.צ. / ח.פ. / ת.ז. 

 בשמו ובעבורו.

 בתצהיר זה: .1

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם - "בעל זיקה"

 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   

 חראי הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מא 

  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

 הנני מצהיר בזאת .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"א2002באוקטובר  31 -התשס"ג 

 ;("עבירות")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"א2002באוקטובר 

לפחות  ו שלוש שנים,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  חלפ 1987-התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה;

לא הוטלו, בשלוש השנים האחרונות, שקדמו  כל בעל זיקה למציעעל ו כי על המציע, עליי .ב

למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות 

 עבירה, כאמור.

 שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.זהו  .3

__________ 

  חתימה   

 אישור

 

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 

ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי. הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה

 

_______________ 

 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.,

 

 ניסיון מציע בביצוע עבודותאישור בדבר הנדון: 

 

 שם הגוף המאשר: _________________________

 

לבקשת _______________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז. _______________________ 

 כלהלן: ,פיתוחעבודות (, הריני לאשר בזאת, כי המציע ביצע עבורנו "המציע")להלן: 

 

 : __________ביצוע העבודהמועד  .1

 עד סיום העבודה: __________מו .2

 ניתנה תעודת השלמה לעבודה ו/או בוצעה מסירה / מסירה מותנית של העבודה למזמין העבודה. .3

 _______________: __________________________________________תיאור העבודה .4

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________: ביצוע העבודהמקום  .5

 לפי חשבון סופי מאושר(: ___________________________ –היקף הביצוע )בשקלים חדשים  .6

 

 חוות דעתנו על טיב העבודות: _____________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 ___________ תאריך:

 שם איש הקשר בגוף המאשר: ________________

 תפקיד איש הקשר: _______________________

 

 

 חתימה: __________________        
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 לעניין עמידת המציע בתנאי הניסיון אישור רו"ח  -7טופס  

 

 לכבוד 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18כה שלומציון המלרחוב 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 מכרז פומבי מס'להזמנה להציע הצעות ב 2.4.1לעניין עמידת המציע בדרישות סעיף  אישור רו"חהנדון:  

 לייצור, אספקה והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע הנוצרי, בעיר העתיקה בירושלים - 5/2018

 

ביקרנו את הנתונים לעניין ההיקף ( וכרואי החשבון שלו, "מציעה___________ )"________ לבקשת

שבנדון ( במסגרת הצעתו למכרז פירוט ניסיון המציע) 2סעיף  – 4הכספי, המצויים על גבי טופס מס' 

 ", בהתאמה(.ההזמנה להציע הצעות" -" ו4טופס )"

 .ומסומן בחותמת משרדנו לשם זיהוי , על כל נספחיו,מצורף בזה 4טופס 

 

. אחריותנו היא לחוות הדעת המפורטת להלן, בהתבסס מציעבאחריות ההינם  4הפרטים שמולאו בטופס 

 על ביקורתנו.

 

ערכנו את ביקורתנו, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את 

 4הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בנתונים לגבי ההיקף הכספי שבטופס 

וטעית מהותית. הביקורת שערכנו כוללת בדיקה מדגמית של הראיות התומכות בסכומים ובמידע הצגה מ

 . אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.4שבטופס 

 

משקף באופן נאות, מכל בכל הנוגע לעבודות שביצע המציע ולהיקפן הכספי, הנ"ל,  4לדעתנו, טופס 

 והנתונים לעניין ההיקף הכספי הכלולים בו.הבחינות המהותיות, את המידע 

 

 

 בכבוד רב,

 

 רואי חשבון                   תאריך: ________________
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 מחזור הכנסות – הצהרת המציע ואישור רו"ח  - 8טופס  

 

 ___________ תאריך:

 

 מחזור הכנסות–הצהרת המציע 

 

וזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שה

 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

לייצור, אספקה  - 5/2018 מכרז פומבי מס'ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת 

 . והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע הנוצרי, בעיר העתיקה בירושלים

 

 2,000,000-היה מחזור ההכנסות השנתי המינימאלי של המציע לא נמוך מ 2015-2017במהלך השנים  .2

 .בכל אחת מהשנים האמורות, לא כולל מע"מליון שקלים חדשים(, ימ ניש) ₪

 

 תימתי, ותוכן תצהירי אמת.זה שמי, החתימה להלן ח . 3 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' 

____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת לי 

ופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים בא

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 חותמת וחתימה



 5/2018 מכרז מס' 

 45 

             

=========================================================== 

 

 אישור רואה חשבון

 

"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המציעלבקשת _______________________ )להלן: "

. ציעכמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המ השנתי שלו הכנסותהמחזור  בדבר  המציע

 אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

 

תנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות ערכנו את ביקור

בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה 

 מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

 ציעאופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המלדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת ב

 .2015-2017בשנים  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 

 בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 

( "המציע"אני מנהל/ת ב _______________________ ח.צ./ח.פ. ______________ )להלן:  .1

לייצור, אספקה  - 5/2018 מכרז פומבי מס'ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת 

 . והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע הנוצרי, בעיר העתיקה בירושלים

נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין בקשות תלויות  ויע אינהמצ .2

 שעומדות מולו מסוג זה.

 המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון. .3

 נגד המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום לו לחדלות פירעון. .4

 ולים מהותיים.לא הוטלו על נכסי המציע עיק .5

 .מצ"ב רשימת העיקולים הקיימים על נכסי המציע

המציע הוא תאגיד הקיים ופועל כדין והחתימה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם למסמכי התאגיד  .6

 ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

 זה שמי, החתימה להלן חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. .7

 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

 

___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני _____אני, עו"ד 

____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ ____מר/גב' 

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה 

 נשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.צפוי/ה לעו

 

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 חותמת וחתימה



 5/2018 מכרז מס' 

 47 

 

 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  ,__________________________________ -עו"ד/רו"ח של המציע  שמשאני הח"מ, המ

לייצור, אספקה והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע הנוצרי, בעיר  - 5/2018 הצעה ל מכרז פומבי מס'

 (, מאשר בזאת ביחס למציע כדלקמן:"המציע")להלן:  העתיקה בירושלים

 

יכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין נמצא בהל ויע אינלמיטב ידיעתי, המצ .1

 בקשות תלויות שעומדות מולו מסוג זה.

 המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון.למיטב ידיעתי,  .2

למיטב ידיעתי, נגד המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום לו  .3

 לחדלות פירעון.

מצ"ב רשימת העיקולים  לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים מהותיים.י, למיטב ידיעתי והבנת .4

 הקיימים על נכסי המציע, בהתאם לידוע לי, ולפי בדיקה שעשיתי.

המציע הוא תאגיד הקיים ופועל כדין והחתימה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם למסמכי התאגיד  .5

 ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

 

 

 בכבוד רב,

 

 

_________________________  _____________ 

   תאריך    , חותמתשם, חתימה    
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 אנשי מקצוע וניסיונם -מציע הצהרת  -א' 9טופס  

 

 ___________ תאריך:

 הצהרה והתחייבות

 

 הריני להצהיר, כלהלן:

 

עסיק את __________________, ת.ז. ________________, מרח' מתחייב להאני  .1

במסגרת עבודות  _, טל' _____________, כמהנדס ביצוע מטעמי___________________

)להלן:  , ככל שאזכה במכרז(בהתאמה "המכרז"ו "העבודות"הפיתוח במערת צדקיהו )להלן: 

 (."מהנדס הביצוע"

 מהנדס הביצוע הוא מהנדס אזרחי רשוי. .א

 מצ"ב תעודת הרישום של המהנדס בפנקס המהנדסים

דומות שנים בניהול ביצוע של עבודות  3מוכח של לפחות בעל ניסיון  מהנדס הביצוע הוא .ב

 1בהיקף ביצוע קבלני של לפחות  הקונסטרוקציה והמסגרותבתחום לעבודות המכרז 

 שקדמו למועד חתימתי על הצהרה זו. השנים 5-, אשר הסתיימו ב₪מיליון 

 מצ"ב קו"ח ופרטי ניסיונו של מהנדס הביצוע

 כח באתר בכל זמן ביצוע העבודות.מהנדס הביצוע יהיה חייב להיות נו .ג

 

עסיק את __________________, ת.ז. ________________, מרח' תחייב להאני מ .2

בביצוע העבודות ____________________, טל' _____________, כמנהל עבודה מטעמי 

 (."מנהל העבודה")להלן: במסגרת המכרז 

 .כלכלה והמסחרע"י משרד ה עבודה הוסמך כמנהל עבודה כדיןהמנהל  .א

 מצ"ב העתק תעודת ההסמכה של מנהל העבודה

שנים בניהול עבודה במסגרת פרויקטים של  3לפחות בעל וותק של מנהל העבודה הוא  .ב

 .הבנייהבתחום דומות עבודות 

 מצ"ב קו"ח ופרטי ניסיונו של מנהל העבודה

 מנהל העבודות יהיה חייב להיות נוכח באתר בכל זמן ביצוע העבודות. .ג

עסיק את __________________, ת.ז. ________________, מרח' תחייב להמ אני .3

במסגרת ____________________, טל' _____________, כממונה בטיחות בעבודה מטעמי 

 (."ממונה הבטיחות בעבודה")להלן: העבודות, נשוא המכרז 

העבודה תקנות ארגון הפיקוח על בעל הסמכה על פי הוא  מונה הבטיחות בעבודהמ .א

 .1996 -)ממונים על הבטיחות(, תשנ"ו 

 מצ"ב העתק מתעודת ההסמכה של ממונה הבטיחות בעבודה

ניסיון של לפחות שנתיים כממונה על בטיחות בעבודה  בעלהוא  מונה הבטיחות בעבודהמ .ב

 .בעבודות דומות לעבודות, נשוא המכרז

 מצ"ב קו"ח ופרטי ניסיונו של ממונה הבטיחות בעבודה
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לעיל הם בעלי כישורים מתאימים לשמש בתפקידיהם  1-3מקצוע האמורים בסעיפים אנשי ה .4

לייצור, אספקה והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע  5/2018' מכרז מסבביצוע העבודות, נשוא 

(, ובהתאם לסיכום עימם, הם יועסקו בביצוע "המכרז")להלן:  הנוצרי, בעיר העתיקה בירושלים

ככל שאזכה במכרז, ולא אהיה רשאי להחליף אותם אלא ובבקרה עליהן,  העבודות, נשוא המכרז,

 באישור, מראש ובכתב, מאת החברה.

 

למען הסר ספק, אין באמור כדי לפגוע בהתחייבותו של המציע להעסיק אנשי מקצוע מקצועיים,  .5

 מנוסים ומיומנים גם ביתר התפקידים, הדרושים לביצוע העבודות.

 

 

 

 

 

 : ____________________             ציעחתימת המ                          
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 ניסיון -אנשי מקצוע הצהרת  -ב' 9טופס  

 

 ___________ תאריך:

 

 הצהרת מהנדס הביצוע

 

אני הח"מ, __________________, ת.ז. ________________, מרח' ____________________, טל' 

אצל __________________________ )להלן: שמש כמהנדס ביצוע אמור ל_____________, 

 הריני להצהיר, כלהלן:ושפרסמה פיתוח מזרח ירושלים בע"מ,  5/2018ככל שיזכה במכרז (, "המציע"

 

 אני מהנדס אזרחי רשוי. .1

 מצ"ב העתק מתעודת הרישום שלי בפנקס המהנדסים והאדריכלים

 

הקונסטרוקציה בתחום דומות בודות שנים בניהול ביצוע של ע 3בעל ניסיון מוכח של לפחות אני  .2

 .₪מיליון  1בהיקף ביצוע קבלני של לפחות  ,והמסגרות

 סיוניימצ"ב קו"ח שלי ופרטי נ

 

 5/2018' מכרז מסנשוא אני בעל כישורים מתאימים לשמש כמהנדס ביצוע בביצוע העבודות,  .3

)להלן:  רושליםלייצור, אספקה והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע הנוצרי, בעיר העתיקה בי

 (."המכרז"

 

בהתאם לסיכום ביני לבין המציע, אני אועסק בביצוע העבודות, נשוא המכרז, ככל שהמציע יזכה  .4

 במכרז, כמהנדס ביצוע.

 
 ידוע לי, שעלי להיות נוכח באתר ביצוע העבודות בכל זמן ביצוען. .5

 

 זה שמי, החתימה להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 

 

_____________________ 

 מהנדס הביצוע           
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 ___________ תאריך:

 הצהרת מנהל העבודה

 

אני הח"מ, __________________, ת.ז. ________________, מרח' ____________________, טל' 

שמש כמנהל עבודה אצל __________________________ )להלן: אמור ל_____________, 

 הריני להצהיר, כלהלן:ושפרסמה פיתוח מזרח ירושלים בע"מ,  5/2018כרז ככל שיזכה במ(, "המציע"

 

 אני מנהל עבודה מוסמך כדין. .1

 מצ"ב העתק מתעודת ההסמכה שלי ממשרד הכלכלה והמסחר

 

בתחום דומות שנים בניהול עבודה במסגרת פרויקטים של עבודות  3לפחות בעל וותק של אני  .2

 .הבנייה

 יסיונימצ"ב קו"ח שלי ופרטי נ

 

 5/2018' מכרז מסנשוא אני בעל כישורים מתאימים לשמש כמנהל העבודה בביצוע העבודות,  .3

)להלן:  לייצור, אספקה והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע הנוצרי, בעיר העתיקה בירושלים

 (."המכרז"

 

כה בהתאם לסיכום ביני לבין המציע, אני אועסק בביצוע העבודות, נשוא המכרז, ככל שהמציע יז .4

 במכרז, כמנהל עבודה.

 
 ידוע לי, שעלי להיות נוכח באתר ביצוע העבודות בכל זמן ביצוען. .5

 

 זה שמי, החתימה להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 

 

_____________________ 

 מנהל העבודה           
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 ___________ תאריך:

 

 הצהרת ממונה הבטיחות בעבודה

 

______, ת.ז. ________________, מרח' ____________________, טל' אני הח"מ, ____________

_____________, משמש כממונה בטיחות בעבודה אצל __________________________ )להלן: 

 הריני להצהיר, כלהלן:ו שפרסמה פיתוח מזרח ירושלים בע"מ, 5/2018ככל שיזכה במכרז (, "המציע"

 

 .1996 -רגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, תשנ"ו בעל הסמכה על פי תקנות אאני  .1

 מצ"ב העתק מתעודת ההסמכה שלי

 

ניסיון של לפחות שנתיים כממונה על בטיחות בעבודה בעבודות דומות לעבודות, נשוא בעל אני  .2

 .המכרז, כהגדרתו להלן

 מצ"ב קו"ח שלי ופרטי ניסיוני

 

' מכרז מסטיחות בעבודה בביצוע העבודות, נשוא אני בעל כישורים מתאימים לשמש כממונה ב .3

 לייצור, אספקה והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע הנוצרי, בעיר העתיקה בירושלים 5/2018

 (."המכרז")לעיל ולהלן: 

 

, במכרז בהתאם לסיכום ביני לבין המציע, אני אועסק בביצוע העבודות, נשוא המכרז, ככל שיזכה .4

 כמנהל בטיחות בעבודה.

 

 זה שמי, החתימה להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 

_____________________ 

 ממונה הבטיחות בעבודה   
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 ערבות מכרז כתב  – 10ופס ט 

 

 תאריך: ______

 

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' _______

 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד המציע_________________ )להלן: " לפי בקשת

"(, שתדרשו מהמציע בהליך הערבות סכוםשקלים חדשים( )להלן: " מיליון) ₪ 1,000,000לסכום כולל של 

לייצור, אספקה והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע  - 5/2018 מכרז פומבי מס' -הזמנה להציע הצעות 

 .נוצרי, בעיר העתיקה בירושליםה

 

, כפי שהוא 15.4.2018, שפורסם ביום 3/2018סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן  של חודש 

 "(, באופן הבא:הלמ"סמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "

 

 הינו המדד שצוין לעיל. –"המדד היסודי" 

 

 פרסם ע"י הלמ"ס בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.המדד האחרון אשר ית –"המדד החדש" 

 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו, כדלהלן:

הסכום השווה למכפלת  –אם יתברר, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי.

דד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד סכום הערבות, אם המ

 ללא כל הפרשי הצמדה.

 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו 

ום הערבות בתוספת הפרשי המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכ

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. 31.12.2018ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
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ידינו בכתב, לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא יאוחר כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להתקבל על 

 מהתאריך הנ"ל, ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

דרישה בכתב, כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס או 

 מברק, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 

 להסבה או להעברה.ערבות זו לא תהיה ניתנת 

 

 

 

 

 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.,

 

והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע הנוצרי, בעיר  לייצור, אספקה - 5/2018 מכרז פומבי מס'הנדון: 

 )להלן: "העבודות"( העתיקה בירושלים

 

 

על כל נספחיהם, למדנו והבנו את  העבודות ביצועלהרינו לאשר, כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז 

האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים 

ידיעה -שעילתה באי ,, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענהמתן העבודותשפיע על הצעתנו או על לה

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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 ההצעה הכספית  - 12ס טופ 

 בתוך מעטפת ההצעה טופס זה יש להגיש בשני עותקים מקוריים במעטפה סגורה

 הצעת מחיר 
 

 –כל סעיפי אומדן שווי ההתקשרות )כתב הכמויות והמחירים נו ביחס לאחוז ההנחה הקבוע המוצע על ידי

לייצור, אספקה והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע הנוצרי,  - 5/2018' במסגרת מכרז פומבי מס מסמך ד'(

, הוא: %_____ ("המכרז" )להלן: שפרסמה פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ,בעיר העתיקה בירושלים

 . *_____אחוזים( הנחה)במילים: _________

 

כוללת התייחסות  , והיאבאחוזים)הנחה מאומדן(, הינה  המפורטת לעיל ,מובהר בזאת כי הצעת המחיר

, , למעט מס ערך מוסףהוצאות המציע, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים לכל

 ביצוע העבודות, כמפורט במסמכי המכרז.בכל היקף 

 

פק, מובהר ומוסכם, כי הצעה הכוללת אחוזי הנחה שונים ביחס לפרקיו או לרכיביו השונים למען הסר ס

 תיפסל. –של כתב המחירים והכמויות 

 

 

 

 

 חתימת המציע  תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 ביחס לאומדן)תוספת( או באחוז הנחה שלילי  0אין לנקוב באחוז הנחה בשיעור של  *
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 הסכם התקשרות -מסמך ב' 

 

 

 

 

 

 מצורף בנפרד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

פיתוח מזרח ירושלים 
 בע"מ

 



 5/2018 מכרז מס' 

 58 

 

 

 

 

 
 
 
 

 מכרז פומבי מס' 

5/2018 

 

 להציע הצעות הזמנה

לייצור, אספקה והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע הנוצרי, 

 בעיר העתיקה בירושלים

 

 (מפרט טכני מיוחד – 1מסמך ג')

 

  

 

 

 

 

 פיתוח מזרח ירושלים

 בע"מ 
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 2018ינואר,         טבת, תשע"ח

 רשימת יועצים

 

 טלפון כתובת שם מקצוע

פיתוח מזרח  מזמין
 ירושלים בע"מ

שלומציון המלכה 
 , ירושלים18

02-6231221 

 052-3817151  קורין אבידני  אדריכל

 052-2604526 4רח' תל חי  סאלח נטשה  קונסטרוקטור

 22/7רח' האומן  עדי שריסט מפקח
 ,  ירושלים3קומה 

052-6739992 

 6בן יהודה   פרויקטיםטיראן  כמאות

 קריית אונו

03-5341151 

 



 5/2018 מכרז מס' 

 60 

 :מכרזרשימת המסמכים ל 

 

 מסמך ףמסמך מצור מסמך שאינו מצורף

הזמנה להצעת הצעות על  
 נספחיה

 מסמך א'

 הסכם התקשרות 
   

 מסמך ב'

כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין 
ואופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים 

 למפרטים הכלליים, במהדורתם העדכנית ביותר. 

ג' מסמך 
 
  

 מפרט מיוחד  

 ואופני מדידה מיוחדים 

 1מסמך ג'

 מסמך ד'  ומחיריםכמויות  כתב 

 מסמך ה'  מערכת התכניות 

 

 :הערות
מפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד ה .א

הבינוי והשיכון, או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. המפרטים ניתנים 
-03אביב. טלפון: -, הקריה, תל24ה רח' הארבע -לרכישה במרכז ההפצה של פרסומי הממשלה 

5614605. 

 
 , בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.מכרזל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי הכ .ב
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 אומן ומסגרות נגרות עבודות  19- פרק

 מוקדמות

 כללי 19.01

 להלן המפורט את השאר בין כוללות העיקריות הפלדה עבודות 19.01.1 

 ייצור ותוכניות מפורטות תכניות19.02   

  המבנה שלד לביצוע מיוחדים ותנאים התארגנות 19.03

 מיוחד ממפרט חלק מהווים אך מצורפים שאינם מסמכים 19.04 

 הקבלן הצהרת 19.05

 כלליות דרישות 19.06

  בדיקות 19.06.2 

  חמה בטבילה מגולוונת פלדה גבי על צביעה 19.10

 

 אופני מדידה

 

 מוקדמות

הועדה  של וסיכוך חרש מסגרות לעבודות 19 פרק כללי טכני מפרט לפי תבוצענה העבודות כל 19.00.1.1
   לא אם, לאור  ה וההוצא הביטחון משרד ,צ"מע ,השיכון משרד של המיוחדת הבינמשרדית

 1985   האחרונה ההוצאה ,הכמויות ובכתב המיוחד במפרט אחרת צוין

 מקצוע בעלי ידי ועל במקצוע ,המקובלים ,הנהוגים כלליםה מיטב לפי תבוצע עבודה כל   19.00.1.2
כמפורט  הסיבולת . 127 י"ת לפי לדרישות ויענו תעודות בעלי יהיו הרתכים .ראשונה ממדרגה

 .19  בפרק

בדיקה  יבצע היצור ולפני לתוכניות בהתאם ,חלקיו כל על המבנה למידות אחראי יהיה הקבלן 19.00.1.3   
 .המידות לאימות בשטח

 

 ייצור ותוכניות מפורטות תוכניות

 .לדההפ רכיבי לכל יצור ותכניות מפורטות עבודה תכניות הפלדה קבלן יכין ,עבודתו במסגרת   19.02.1.1
 .לקבלן שימסרו כפי הקונסטרוקציה של הכלליות התוכניות סמך על יוכנו התוכניות

 רטפו ינוא   המהנדס ואישור ל"הנ לתכנון אחראי ויהיה המלאכה בית תכנון את יערוך הקבלן 19.02.1.2  
 .מאחריות אותו

 תכניות הקבלן יכין ,לו שימסרו האופייניים החיבור פרטי ובעזרת ,ל"הנ הנתונים סמך על   19.02.1.3
 :כדלקמן הפרטים את יכללוש
 השלד שבתוכניות הפלדה פרופילי בין החיבור מרכיבי כל את שיתארו צומת בכל פרטים .א

 '.וכד דסקיות ,ברגים ,ריתוכים ,חיבור ובהם  פלטות
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 בכל הפועלים והמומנטים הכוחות את מהמתכנן הפלדה קבלן יקבל הפרטים הכנת לצורך
 .צומת

 לפחות להעביר שיוכלו כך החיבור פרטי את הקבלן יתכנן ל"הנ הנתונים יופיעו ולא מידהב
 .בגזירה החתך תסבולת 80%

 .הבטון לרצפת או ליסודות הפלדה עמודי של חיבור רטיפ .ב
 . ומשניים ראשיים פלדה מסבכים חיבור רטיפ .ג
 .בטון ולעמודי לקירות הפלדה קורות חיבור רטיפ .ד
 ,הפתחים יכללו ובהם ,המבנה שלד את המרכיבים הפלדה מרכיבי אחד לכל יצור ניותתכ .ה

 .סביבם החיזוקים לרבות והחורים עבריםהמ
ה. הפלד קורות חיבור לצורך טוןלב מעוגנות פלטות לשתול הקבלן על כי בזאת ובהרמ .ו

 בקירות הפלטות מיקום .הקבלן מודד בעזרת מירבי בדיוק יעשה בבטון מיקום הפלטות
 ויופיע המשופעות הפלדה קורות מיקום פי על הקבלן ידי על ייקבע המקורה המעבר

 . בבטונים המעוגנות הפלטות כל מיקום עם חשבונו על שיכין הקבלן בפריסה

 

 :לאישור המלאכה בית תכניות הגשת עם ביחד להלן המפורטות התכניות את לספק הקבלן על
 1:50  מ"בקנ הרכבה תכנית .א
 1:20    מ"בקנ ומשניים ראשיים אלמנטים יצור תכנית .ב
  1:5 מ"בקנ ל"לנ חיבור פרטי .ג
  1:5 מ"בקנ למבנה הקונסטרוקציה חיבור פרטי .ד
 .והרכבה הובלה ,ייצור מפרט .ה
 .חלוקתםהגגונים ו פחי הרכבת תכנית .ו

 של היחידה במחירי כלול לעיל האמור כל .והאדריכל המהנדס לאשור אחד בשלב יוגש ל"הנ לכ
 .הפלדה קונסטרוקציות

 

 המבנה שלד לביצוע מיוחדים ותנאים התארגנות

 החובה  מוטלת הקבלן ועל קיימים ופעילים מבנים בתוך בחלקה תוקם הקונסטרוקציה 19.03.1.1
 זמן להארכת טענה כל תוכר לא .וההרכבה השינוע מגבלות וכל םהקיימי את התנאים לבדוק
בבניית  מוכח ניסיון בעל יהיה הקבלן .ל"הנ המגבלות עקב מחיר או תוספת ביצוע

 וכוח המודרני הציוד בכל מצויד להיות צריך הקבלן .+ דומה בהיקף קונסטרוקציות פלדה
 .העבודה את כדי לבצע מקצועי אדם

מקצוע  ובעל הפלדה בתחום שנים 10 מינימום של ותק עם מהנדס ,פרויקט מנהל הימנ הקבלן 19.03.1.2
 .זה בתחום

  10לפחות של ניסיון עם הרכבה ומנהל עבודה מנהל , מוסמך מודד לצרף יש הקבלן לצוות 19.03.1.3
 .שנים

 לןהקב יבקש ,הפרויקט לצורך הקבלן שיעשה (ופחים פרופילים) הפלדה להזמנת במקביל 19.03.1.4
 הטיב תעודות את (אלקטרוני בדואר או בפקס) בהקדם לו שיעביר מהספק או הפלדה מיצרן

 להתכות (Heats) והמשלוח ,ואישור בדיקה לצורך למפקח יועברו אלה תעודות .הרלבנטיות
להתאמת  בבכת אישור מהמפקח יקבל שהקבלן לאחר רק ייעשה לאתר או ל"מחו הפלדה לש

 .לייעודה הפלדה

. הסמכה שעברו תעודות עם מקצוע בעלי י"ע יעשו ובאתר במפעל הקבלן של כיםהריתו לכ 
 המפקח לאישור יגיש הקבלן. ) מטלורג – מומחה מתכות מהנדס של שירותיו ישכור הקבלן

 במפעל העבודה ביצוע לבדיקת מאושרת מעבדה וכן , (המטלורג שם את המתכנן והמהנדס
 הדיוק מבחינת והן הריתוכים איכות מבחינת הן ,םהריתוכי לבצוע ההכנות מבחינת הן ובאתר

 ואישורו הקבלן של עבודתו טיב לגבי המטלורג של הערותיו .הנכונים בחומרים והשימוש
 .המרותכים החיבורים לכל יעשו בדיקות ,ככלל .למפקח בכתב ימסרו העבודה לתקינות
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 קונסטרוקציהה רכיבי של עהביצו אופן על טכני מפרט למזמין הקבלן יגיש העבודה ביצוע פניל 
 .מפורטת בצורה 'וכו הבטיחות אמצעי ,זמניות תמיכות ,הרכבה ,הובלה ,היצור לגבי הן

 .העבודה ביצוע במהלך באתר או במפעל הביצוע זמן בכל ולבדוק לבקר היזם של זכותו 19.03.1.9

 .עוררין אלל ונושא נושא בכל שינויים ולדרוש להעיר הזכויות כל יש למזמין 19.03.1.10

 הרשויות עם לתאם ,בכבישים חורגים אלמנטים להובלת הדרישות בכל לטפל הקבלן על19.03.1.11 
 .בטיחות וגדרות מעקות ,אזהרה תמרורי העמדת , זמניות ותמיכות תנועה הגבלות והמשטרה

 ידרשושי ככל שונים וחיזוקים זמניות תמיכות ולבצע לתכנן חשבונו ועל הקבלן באחריות 19.03.1.12
 וההרכבה השינוע במהלך

 

 זה מיוחד ממפרט חלק מהווים אך מצורפים שאינם מסמכים

 משרד ,הביטחון משרד בהשתתפות המיוחדת משרדית -הבין הועדה שבהוצאת הכללי מפרט 19.04.1.1 
 אחרונה  מהדורה חרש מסגרות עבודות 19 פרק - צ"ומע והשיכון הבינוי

 1998 דצמבר פלדה מבני חוקת ,1 חלק 1225 - הישראלי התקן 19.04.1.2 

  ISO- 630-1980 19.04.1.4 (AISC) .הפלדות חוזק לפלדה לקביעת האמריקאי תקן 19.04.1.3.

  ISO- 898/1-1978 19.04.1.5 .הברגים חוזקי הבינלאומי לקביעת תקןה 

  ISO - 898/2 - 1980 19.04.1.6 .האומים חוזק לקביעת הבינלאומי התקן 

  BS) לאומיהבינ התקן 

 לפלדה הבריטי התקן 

 

 הקבלן הצהרת

 ,תכנם את הבין ,קראם הוא ,זה בחוזה הנזכרים המפרטים נמצאים ברשותו כי מצהיר הקבלן 19.05.1.1
 לדרישות בכפיפות עבודתו את לבצע ומתחייב לדעת ביקש אשר ההסברים כל את קיבל

 .בהם המוגדרות

 .זה מחוזה נפרד בלתי חלק מהווה זו צהרהה 

 

 כלליות דרישות

תהיה    ,בהירות אי או סתירות של במקרה בלבד טכנית ומבחינה בחוזה האמור מן לגרוע מבלי   19.06.1.1
 :כדלקמן העבודה ביצוע לגבי המסמכים בין העדיפות

 .העבודה תכניות .א
 .הפלדה לשלד המיוחד המפרט .ב
 .הכמויות תבכ .ג
 לעיל המאוזכרים ומייםהבינלא והתקנים ,הבריטי ,האמריקאי ,הישראלי תקןה .ד

 .האחרונה במהדורתם
 .האחרונה במהדורתו , 19 פרק ,הכללי מפרטה .ה

 יהיו למדידה המיועדות העבודות ביצוע בגין לקבלן יגיע אשר התשלום לחישוב הקשור כלב
 .המפקח של הבלעדית הכרעתו י"עפ הניגודים או/ו ההתאמות או ,הסתירות יישובי
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מיקום ה את יוודא אשר חשבונו ועל הפלדה קבלן מטעם מודד בלווי בצעית העבודה מהלך כל 19.06.1.3
 .קומה בכל תבוצע המדידה .פלדה ועמודי קורות של ההרכבה אנכיות ואת המצוין

את  לבצע יש ,בריתוך ולא בלבד בברגים היא באתר הקונסטרוקציה שהרכבת העובדה בשל 19.06.1.4
 הסיבולות י"ועפ מירבי בדיוק עצמם יההקונסטרוקצ ואלמנטי מרכיביה כל על העבודה

 .להלן המפורטות

 : השלמה הוראות מספר להלן ,הכללי במפרט לאמור בנוסף 19.06.1.5  

 ולהתאים שבוצעו כפי הבטון אלמנטי שבין המרחקים את באתר למדוד הקבלן על 19.06.1.5.1
 ,רותהקו מפלסי את הקבלן יבדוק כן כמו .הקיים המצב לפי האלמנטים אורך את

 למצב המלאכה בית תוכניות את ויתאים בבטונים עגון וברגי פלטות מיקום
 .הקיים

 לוודא כדי - שבלונות כדוגמת - האמצעים בכל לאחוז הקבלן על חובה ,מקרה בכל 19.06.1.5.2
 באתר הן במקביל העבודה משום וזאת ,המתוכננות לאלו יתאימו באתר שהמידות

 .עלבמפ והן

 אלמנטים לחיבור פחיות או גזירה מחברי :כגון אביזרים .המלאכה בבית יוכנו נטיםהאלמ כל 19.06.1.6
 . העבודה במשטח באתר לבצע יהיה ניתן הובלה צרכי בגלל

 תעודות בעלי מקצועיים ורתכים מסגרים הקבלן יעסיק באתר והן המלאכה בבית הן 19.06.1.7
 .ויידרש במידה אלו עודותת הקבלן יציג ,המפקח לדרישות .עיסוקם לתחומי מתאימות

 אלא המבנה שלד ג"ע ריתוכים יותרו ולא ,בלבד בברגים ייעשו המבנה בגוף החיבורים כל 19.06.1.8
 .המהנדס עם ובהתייעצות המפקח של מיוחד אישורב

 וכן תכניות , מפורטים חיבור פרטי כנדרש חשבונו על ל"הנ יכין ,הפלדה קבלן עבודת סגרתב 
 האלמנטים ליצור מלאכה בית SHOP DRAWINGS יציבות את טותהמפר הרכבה תכניות

 זו עבודה .המוגמר במצבם והן ,ההרכבה בשלבי הן הכלליות והמערכות הבודדת המערכת
 .בנפרד עליה ישולם ולא היחידה במחירי כלולה

 בוצעת  עמו הפלדה קבלן שם את המכרז מסירת בשלב כבר המזמין לאשור ימסור הקבלן 19.06.1.9 
 המזמין .ל"הנ התכניות את יכינו אשר הטכנית המחלקה או המהנדס שם את ואת עבודהה

 .עיניו ראות לפי ,באחרת להחליפה ולדרוש הטכנית המחלקה ואת הקבלן את לקבל שלא רשאי

 המהווה  רכיב לכל מתאים מידה בקנה תכניות תהיינה הקבלן של המלאכה בית תכניות 19.06.1.10
 ,ושרוולים פתחים ,הרכיבים גודל את גם השאר בין ויכלול והקמה צורי לצרכי שלמה יחידה
 ,הברגים סוגי את יבהירו אשר הרכבה תכניות וכן הריתוך עובי ,הריתוך סוג ,מתאים חירור

 לטיפול ומלאה שלמה תמונה לקבלת הנדרש וכל הנחוצים והדסקיות האומים
 .בקונסטרוקציה

 בתכניות תיקונים לבצע מתחייב והקבלן והאדריכל המהנדס לאישור תובאנה ל"הנ כניותהת 
 אישרו והאדריכל שהמהנדס לאחר רק לעבודה אסמכתא תהיינה התכניות .ויידרש במידה

   .התוכניות  גבי על בכתב אותן

 הפתרון לדרך רק הסכמה ומהוות למוצר מאחריות הקבלן את פותרות אינן שורי התכניותאי 
 .המוצע

על  לביקורת המלאכה בבית ביקורים לבצע המהנדס או המפקח רשאים בודההע מהלך בכל 19.06.1.11
 למסור תחייב/מ הקבלן .ברכיבים הטיפול וצורת העבודה קצב ,העבודה רמת לבחינת ,הייצור
 .לכך בהקשר להציג שיידרש והמידע ההסברים את כל

 .הבלעדית לטתוהח י"עפ יוחלף או יתוקן ,המפקח דעת שיקול לפי ,לקוי רכיב כל 19.06.1.12

 ידי על שיאושרו תהליכים י"עפ ,טיב ביקורת בתהליכי תלווה הקבלן של עבודתו מהלך כל 19.06.1.13
 .העבודות ביצוע במהלך למפקח יסופקו אלו ביקורות תעודות ,המהנדס
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 ,ריתוך -קרי ,המוצר לטיב בנוגע המפקח ידי על סביר חשש יתעורר חזותית ובבדיקה במידה 19.06.1.14
 התופעה של מעמיקה לבדיקה הנדרשת הוצאה בכל הקבלן ישא 'וכד הרכיב גוף ,רגיםב

 .'וכד קוליות אולטרה בדיקות ,רנטגן בדיקות-קרי ,שנתגלתה

 בכל ולנקוט העבודה משרד י"ע הנדרשים הבטיחות כללי כל לפי לעבוד מתחייב הקבלן 19.06.1.15
 הביטחון אמצעי וכי ,מעבודתו כתוצאה שלישי צד או/ו עובדיו על להגן האמצעים הנדרשים

 .בנפרד עליהם ישולם ולא היחידה כלולים במחירי ל"הנ

 וכל סולמות ,רשתות ,עזר פיגומי חשבונו על הקבלן יתקין ,בביטחון עבודתו ביצוע לצרכי 19.06.1.16
 .באחרים או בעובדים פגיעה הנדרש למניעת

 רכיבי להרכבת הדרושים ,אחרים וחומרים ופיליםפר של לאחסון מקום יתאם הפלדה קבלן 19.06.1.17
 .בהם שישתמשו עד בהם פגיעה תאפשר שלא בצורה ייעשה האחסון .הקונסטרוקציה

 .הקבלן של ומפעילים מתאימים עגורנים בעזרת תעשה למקומם הפלדה רכיבי הנפת 19.06.1.18

 כן וכמו לכלוך ,רתך ,ותשארי מכל נקיים כשהם למזמין יימסרו הקונסטרוקציה רכיבי 19.06.1.19
 חשבונו על ,הרשויות ידי על מורשה פסולת לאתר עבודתו בגין פסולת כל לפנות הקבלן מתחייב

 .המפקח דרישות לפי ל"כנ לפעם מפעם לנקות כן וכמו העבודה גמר עם

 : בדיקות 19.06.2

 שבונוח  על לבצע מהקבלן לדרוש המפקח או/ו המתכנן רשאי ,בהסכם מהאמור לגרוע מבלי 19.06.2.1 
 .מיוחד בודק ידי על אם ובין מעבדה ידי על אם בין בדיקה כל הגבלה וללא

 המפקח או/ו המתכנן רשאי כן כמו ,בודק/המעבדה את המתכנן לאישור להביא הקבלן לע 
 .בודק/המעבדה את לבחור

 טכני פירוט 19.07

 :חרש גרותמס -לעבודות מיוחד מפרט

 יחוברו בהם אשר הברגים סוג . הפלדה סוג Fe - 360 19.07.1.1, 1 לקח 1225 הישראלי בתקן מוגדרכ
 1225 הישראלי בתקן__ כמוגדר 8.8 מסוג יהיו האלמנטים

 בחוזק מגולוונים הברגה מוטות .המהנדס אישור את דורש מ"מ 16 - מ נמוך קוטרם אשר בברגים שימושה
 . 1225 י"ת לפי 5.8

 הבינלאומי בתקן שמוגדר כפי 8 ברמה יהיו האומים סוג  19.07.1.2

 65 של מינימאלי בעובי אבץ שכבת עם "חמה טבילה"ב מגולוונים יהיו והאומים הברגים 19.07.1.3
 918 י"ת לפי מיקרון

  ספק תעודות וישאו מוכר ממקור יובאו והאומים הברגים ,הרתך חומרי ,הפלדות כל 19.07.1.4 
 ביקורת תעודות קבלת עם מיד .בינלאומית וא/ו ,מקומית תקינה במערכת ודרות המעוגנותמס

 .הביצוע תחילת לפני ,המהנדס לביקורת התעודות את הקבלן ישלח הפלדה ספק של המוצר

 .המכרז מסירת בזמן הפלדה תגיע ממנו המקור שם את ימסור הקבלן  19.07.1.5

 ברבד ,הנדרשות והתעודות המסמכים ,המידע כל את הקבלן יספק החומרים קניית פניל 
 .לכך המנהל אישור את ולקבל ,להיקנות אמורים והעזרים הפלדה ממנו המקור

המתאים  בעבצ יתוקנו הרכבה או מהובלה כתוצאה הצבועים באלמנטים שיתהוו הפגיעות כל 19.07.1.6
 .ונקי אחיד ,מבריק פלדה משטח קבלת עד המקומות ליטוש לאחר ,באתר

 .מ"מ 2 עד - הברגים חורי קבוצות במיקום המותרת הסטייה 19.07.1.7
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ייבדקו  הברגים כל .(מפוצלת דסקית או) כפול אום דסקית יקבלו במתיחה עובדים אשר ברגים 19.07.1.8 
 נעילת שיטת את לאישור יציג הקבלן .הקבלן מטעם אחראי עובד ידי על כנעולים ויסומנו

 .עצמית פתיחה מפני הברגים ואבטחתם

 דסקית להרכיב יש אום לכל מתחת .אחת רגילה דסקית להרכיב שי בורג ראש לכל מתחת 19.07.1.9
 האומים הרכבת בסיום ל"כנ דסקיות משתי ביותר להשתמש אין אופן בשום .רגילה אחת

 .האום לפני מעבר לפחות כריכות בשלש הבורג הברגת והדסקיות תבלוט

 ביטוי לידי יובאו אשר ותמתאימ פאזות בתוך ויעובדו אחידים יהיו האלמנטים ריתוכי כל 19.07.1.10
 .הקבלן של מלאכה בית בתכניות

או  מותגו ,חסר עובי ללא האלמנט לפני עד החריץ של הנפח מלוא את למלא צריך הרתך ומרח 
 .נקבוביות

על גבי  המרותך לאלמנט מעבר להמשיכו יש אורכו לכל התפר עובי מלוא את להבטיח מנת לע 
עובי  פעמים לשלוש לפחות השווה מינימאלי באורך (ותטכנולוגי פחיות) זמניים המשך לוחות
 .מ"מ 50 או ,התפר

   -מ יותר ולא הדק הרכיב מעובי 10% על עלהh לא המרותכים האלמנטים פני בין התאמה יא 
 .ל"הנ ההמשך לוחות יסולקו הריתוכים השלמת לאחר .מ"מ 3

 מעלות -5- ל מתחת הטמפרטורה כאשר באתר והן המלאכה בבית הן ריתוך כל יתבצע לא  19.07.1.11
 .ורוח לגשם חשופה רטובה מתכת על ירתכו לא וכן   ,צלסיוס

 .הריתוך ביצוע לפני לחמם יש מ"מ 40 מעל שעובייה פלדה  19.07.1.12

 .מסביב מרותך מ"מ 3 פח עם ייסגרו הצינורות כל 19.07.1.13

 יצרן של היציקה 'מס הפלדה סוג ילגב מסומנים הם כאשר לאתר יובאו הפלדה רכיבי כל 19.07.1.14
 .הרכבה  לצרכי האלמנט 'ומס היציקות בדיקת לתעודת שיתאים כפי ,הפרופילים

 הפלדה קונסטרוקצית של צביעה מערכת 19.08

 כללי 19.08.1 

 SIS 055900      עד לדרגה  חול ניקוי) גרגירים ניקוי יעברו ,מהכלל יוצא ללא ,הפלדה רכיבי כל 19.08.1.1
 השוודי התקן ילפ  

 קורוזיה נגד הגנה לצורך תעשה ,להלן המפורטות האפשרויות משתי באחת הפרופילים צביעת 19.08.1.3
 . הקונסטרוקציה של רכיבי

 .צביעה ללא - בבטון "מוטבעים"ה רכיבים 19.08.1.4

 אבץ-כרומט עם הפלדה צביעה מערכת 19.08.2

 SA 2.5 .לעיל כמתואר 
 לדרגה חול ניקוי .א
 ודיס צבע .ב

 כל ,מיקרון 40 של שכבות בשתי מיקרון 80 בעובי אבץ-כרומט צבע י"ע הפלדה יעתצב
 .החול מניקוי שעות 4 - מ יותר לא של זמן בפרק אחת

 מחברי את ליישם בכדי ,הקורות של העליון בחלקן צבע ללא רצועה להשאיר הקבלן לע
 הגזירה מחברי לכמות בהתאם ייקבע הרצועה רוחב .צבע ללא אזור גבי על הגזירה

 .הקורה של העליון האגף לרוחב ובהתאם
 . סופי צבע .ג

 עובי או איתן עליון צבע של שכבות שתי metalrast, ה"ס - מיקרון 40 יבשה שכבה כל עובי
 .מיקרון 80 השכבות 2 של סופי
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 19 פרק   מדידה אופני

 הקבלן תקורת ,הרכבתו ,ו,אספקתו,צביעת ,החומר את כולל זה בחוזה הנקוב היחידה מחיר 19.21.1.1 
 מוכפלים ל"הנ העבודה לביצוע הקבלן ידי על הנדרשת התמורה מלוא את ,קרי ,ורווח הקבלן

 .המתוכננות בכמויות

 המשקל מכפלת את יהוו והם במשקל יהיו (אחרת צוין אם אלא) הסעיפים לכל המדידה יחידת 19.21.1.2
 ידי והמאושר על הקבלן של המלאכה בית לתכניות בהתאם נטו הפלדה נפח של התיאורטי

 .ק"מ/טון 7.85 של סגולי במשקל מוכפל ,המהנדס

 ולא הפלדה מנפח ינוכו ,'וכד גילוון ,הרתוך משקל ,פחת ,חיתוך הפסדי ,פינויים ,פתחים 
 .עבודם עבור ישולם

 כיבילר בברגים מחובר או מרותך אביזר וכל ההקשחה פחי ,המחברים ,הזויות ,הפחים כל 19.21.1.3 
 ,הראשיים הרכיבים של הסעיף במחירי מוכפלים משקלם לפי ישולמו הראשיים הפלדה
 .מחוברים הם אליהם

 העזר אביזרי וכל טכנולוגיות פחיות ,התאמה דסקיות ,פילוס פלטות ,קפיציות דסקיות 19.21.1.4
 מצטרף אינו משקלם כן כמו ,בנפרד עליהם ישולם ולא היחידה במחירי נכללים הנדרשים
 .האלמנטים למשקלי

 כולל לא ,היחידה במחירי התיאורטי משקלם במכפלת ישולמו והדיסקיות והאומים הברגים    19.21.1.5
 .עגול ראש עם ואומים ברגים כולל המחיר .הגלוון משקל

, מפורטות תכניות הכנת כן וכמו הקבלן מטעם מודד שרותי ,בתוכם כוללים היחידה מחירי  19.21.1.6
 .תוספת  כל אלו שרותים בגין תשולם ולא המיוחד במפרט שמבואר כפי (מלאכה תבי תכניות

הפלדה  רכיבי לכל ( "חול ניקוי" המכונה ) פלדה בכדוריות ניקוי בתוכם כוללים היחידה מחיר  19.21.1.7
שאמורים  ורכיבים חמה בטבילה גלוון לעבור שצריכים רכיבים למעט) מהכלל יוצא ללא

 .וןבבט עטופים להיות

 ולא המיוחד במפרט שמוסבר כפי הקבלן י"ע מפורט תכנון הכנת כוללים היחידה מחירי 19.21.1.8
 .תוספת כל אלו שירותים בגין תשולם

בפתחים  הפלדה משקל .בתוכן הפתחים עיבוד את כוללים הפלדה קורות של היחידה מחירי  19.21.1.9
 .הנמדד הפלדה ממשקל יופחת

 יקתםיצ עד בטון ברכיבי הנמצאים האלמנטים של זמני ייצוב היתר בין כוללים דההיחי מחירי 19.21.1.10 
 אביזרים חלקי כולל המחיר .הסופית והתחזקותו הבטון התקשות לאחר התמיכות ושחרור

 .לפרקם ניתן לא אם בבטון שיישארו

 הם שרכא המלאכה בית בתכניות המפורט התיאורטי אורכם לפי יסופקו האלמנטים כל 19.21.1.11
 .כלשהם חבורים וללא שלמים

 פרטים במסירת הדבר יותנה חלקים מכמה אלמנט ליצור מעוניין יהיה והקבלן מידהב 
 .ל"הנ למחברים סטטיים וחשובים לבצוע מפורטים

 ,שונים ריתוכים בעבור תוספת כל תשולם לא המתכנן ידי על החיבורים ויאושרו במידה גם 
 .ל"הנ החיבורים ביצוע בגין וכדומה מיםאו ,ברגים ,חיזוק פחיות הוספת

חוזק  את בפועל לבדוק מנת על ל"הנ לאלמנטים העמסה ניסוי חשבונו על לבצע יידרש קבלןה 
 .המתכנן המהנדס הנחיות לפי וזאת - שבוצע החיבור

באתר  או/ו המלאכה בבית סוגיהם לכל ריתוכים בדיקות + מאושרת ומעבדה מטלורג שירותי  19.21.1.12
 .הכללית ההצעה במחיר כלולים ,בביצוען הכרוך לוכ
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 19.21.1.14 (shear studs) בבטון המעוגנות למיניהן פלדה לפלטות המקובעים זיון קוצי או   מחברי גזירה 
 .העיגון פלטות במחירי כלול בנפרד ומחירם ישלמו לא

 .בנפרד פלדה חלקי שני בין בחבור מלא מגע ליצירת פרופילים והשחזת חתוך  לא ישולם  19.21.1.15

 של זמני תמוך .היחידה במחירי כלול הרכבתה בעת הפלדה קונסטרוקצית של זמני תמוך 19.21.1.16
 .היחידה במחירי כלול והתחזקותו מעליהן הבטון ליציקת עד פלדה קורות

 קווים ךלאור תיקונים גם כולל ל"הנה. הפלד במחירי כלולה השכבות כל כולל הצביעה עבודת 19.21.1.18
 .נחתכו או   שרותכו
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 כתב כמויות ומחירים – 'מסמך ד
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