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 בע"מירושלים מזרח תוח פי

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 

  4/2020 מכרז פומבי מס'

 -ים על חומותייך הפקדתי שומר –יות ושילוט יזלעיצוב וייצור דמויות וירטואליות ופ

 ירושלים ת החומות,טייל

 12:00בשעה  ,(20207.91., תש"פ )כ"ח אלול, ה'יום  :המועד האחרון להגשת הצעות

  09:30( בשעה 2.9.2020, י"ג אלול, תש"פ )ד'יום  :יםמציעמועד מפגש 

 

 כללי .1

עות (, מזמינה בזאת הצן""המזמיאו  "החברה"בע"מ )להלן:  ירושליםמזרח פיתוח  1.1

הפקדתי שומרים  על חומותייך –ת ופיזיות ושילוט מויות וירטואליולעיצוב וייצור דלהתקשרות 

 . ("ותעבודה", בהתאם למפורט במסמכי המכרז )להלן: טיילת החומות, ירושלים -

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

בהסכם על דרות ואותן משמעויות שיש להן ו יהיו בעלי אותן הגונחים ומושגים בהזמנה זמ

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

 ירושלים בע"מ. מזרח פיתוח  –"המזמין" או  "החברה"

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

 על ידי החברה. הזוכה ותקובלכהצעה  י החברה"מי שהצעתו תבחר ע –"הקבלן" או "הזוכה" 

 4/2020הזמנה זו להציע הצעות למכרז פומבי מס'  –זמנה" הצעות" או "הה"הזמנה להציע 

טיילת  -על חומותייך הפקדתי שומרים  –לעיצוב וייצור דמויות וירטואליות ופיזיות ושילוט 

 .החומות, ירושלים

 להלן 6.1סעיף בכמפורט  –מסמכי המכרז" "

ו השינויים ה וכל העדכונים ו/אהמציע, על כל נספחיגש על ידי ההצעה שתו –" ההצעה "מסמכי

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

 המפורטים במסמכי המכרז. 

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

יקוח על ה לזוכה, מעת לעת; לפבין היתר, להעברת הנחיות החברחברה, ויהיה אחראי, לבין ה

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

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

 רז(:המכ

 כללי: .1.3.1

נשוא , בודותיצוע העבאת הצעתו ל מציעיש הגי", במסגרתו מחירים הינו "מכרז מכרז זה

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

 (.מחירים"כמויות והה "כתב)להלן: 

 –לעיצוב וייצור דמויות וירטואליות ופיזיות ושילוט עבודות  בביצועעוסק המכרז 

 , ירושליםצפונית והדרומית()ה טיילת החומותב - "יםהפקדתי שומר על חומותייך"
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קט תוכן שנועד להעשיר כחלק מפרוי, (בהתאמה "הטיילת"ו "העבודות": )להלן

  .("התוכן פרויקט": )להלן את חוויית המבקר בטיילת

. רושלים לאורך ההיסטוריהי מתבסס על מפגש עם דמויותיהם של שומרי התוכןפרויקט 

טבעי,  באמצעות פיסול בגודל –הפיזי  לידי ביטוי הן בממד דמויות השומרים באות

בממד הגרפי  הןלאופי התקופה לה השומר שייך, התלבושת, הנשק וכד'; שיעוצב בהתאם 

באמצעות הנפשה של  -דרך איורים שיופיעו על גבי השילוט; והן בממד הוירטואלי  -

 . הדמויות שבשלטים ש"יתעוררו לחיים" באמצעות מציאות רבודה

עבודת הפיסול דורשת תר, הי בין - זו מזו מבחינת הביצועם אמנמדיות שונות ה

ילוצי החומר ועמידותו, עבודת האיור דורשת דייקנות גבוהה בפרטים, התמודדות עם א

על אף אך  - לול שלם של תנועות עבור כל דמותכשל מ ועבודת האנימציה מחייבת בניה

, פן הדוק מבחינת התוכןת אחת עם השנייה באושלוש המדיות מתכתבו –השוני ביניהן 

את כן ליצור זהות מושלמת בין הדמות הווירטואלית לדמות הריאלית, ו קט מבקשוהפרוי

 .(בסרטון)האשליה שהדמות ש"קפאה בזמן" )הפסל( קמה לתחייה בדמותה הוירטואלית 

שיוביל , " turn-key project" שיטתב מבוצעותהעבודות בת, לאור תפיסת הביצוע המשול

 ויבצע, נימציהממדי והן לא-ת, הן לשילוט דויה מתאים הן להדפסה תלת ממדיהיש עיצוב

לאופי התקופה באמצעות פיסול בגודל טבעי, שיעוצב בהתאם  - בממד הפיזי העבודותאת 

דרך איורים שיופיעו על גבי  -בממד הגרפי לה השומר שייך, התלבושת, הנשק וכד'; 

ררו ות שבשלטים ש"יתעושה של הדמויבאמצעות הנפ -טואלי בממד הוירהשילוט; ו

 ת מציאות רבודה. לחיים" באמצעו

תלת קבצי  –מדיות ת דמויות תלת מינבין היתר, הככוללות  ותהעבודכאמור, 

ביצוע  ,AR –אלי מציות בפורמט דיגיטאנימד כבסיס לעבודת הפיסול ומי

קבצי הכנסת  –לוט מציה, שייויות מפוסלות חוץ על בסיס עבודת האנדמ

להעמדות השונות; ביצוע  Shop Drawingא כניות סדנוות ילוטלש וסדפ

 אם להנחיות הגורמים הרלוואנטיים.שילוט והתקנה, בהת

מה )למעט רפרנסים , תאורה, תנועות מצלכוללות רינדורים אינןהעבודות 

של  עבודת ההפקהבשלבי הפיתוח(, הכנת פסי קול, קריינות, בימוי תנועה וכל 

 .AR-לעמדות ההסרטים 

מש תוח אפליקציה שתשפיתברה מכרז להח סמתבמקביל למכרז זה, מפר

התחשב באמור חוויית הביקור. ב בדמויות, תוצרי מכרז זה, לצורך יצירת

על יהיה על הזוכה במכרז זה ו בת,, בכל הקשור בתפיסת הביצוע המשוללעיל

עולה לטובת יצירתה הזוכה במכרז האפליקציה לפעול בתיאום ובשיתוף פ

 שלמה של חוויית התוכן.ה

 תבצעו בהתאם להוראות המכרז, על מסמכיו ומפרטיו, ויכללות יהעבודו

, , כשהכל כפוף להנחיות המתכנן מטעם החברהעבודות, כאמורהביצוע 

 .והמפקח החברה

 ם:דגשים מיוחדי .1.3.2

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

 .לוואנטיים בשטחים הרהגורמהרשויות ועם יאום תוך ת יתבצעובשטח הקבלן 
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כפופות לאישור רשות העתיקות העבודות הפרויקט מבוצע בשטח עתיקות, ולכן  .1.3.2.2

יעה לא והחברה. העבודות תתבצענה בזהירות מרבית ותוך הימנעות מפג

 הכרחית בקיים.

להנחיות רשות כפוף צוע האלמנטים וקיבועם ישך לאמור, מודגש, כי בהמב

 על כל הכרוך בכך., קותשל רשות העתי חת פיקוח צמודיתבצע תעתיקות וה

עבודות בשטח, גם במהלך הותתקיים קיימת  ו, בם פעילבמתח ובוצעדמויות יה .1.3.2.3

, על כל המשתמע מכך. י תיירים וכיו"ב, לרבות ביקורשוטפתתיירותית פעילות 

ביצוע ואת אופן בשטח בודה שעות העם את יתאהלאור האמור, על הקבלן ל

תתאפשר באופן מלא ת תיירותיה, כך שהפעילות ודות לפעילות האמורההעב

ובטוח, בהתאם למצב עובר לביצוע העבודות, בכל שעות הפעילות. הקבלן ידאג 

להשאיר את האזורים המשמשים לפעילות המתחם נקיים ומפונים מכלים וציוד 

 .עבודותבמשך כל זמן ביצוע ה

לכל אורך  ,יילתבטשך תנועה ח נגישות והמבאופן שיבטי ויבוצע העבודות .1.3.2.4

, בהתאם לתכניות ולנהלי החברה, תוך נקיטת כל אמצעי בשטח ת הביצועתקופ

יחות הנדרשים לפי כל דין ובהתאם להוראות החברה )המחמירים הבט

ל תקופת בככך שתתאפשר,  ,ויבוצעו ע"י הקבלן יתוכננושלבי ביצוע . מביניהם(

 .טיילתות במרקם הפעיל רויישמ לת ובטיילתיילטישה , גביצוע הפרויקט

עבודת קבלנים אחרים וגורמי תשתית אחרים ביצוע  ורך,צלפי ה, כן יתאפשר

כל , בתיאום עם הקבלן. הקבלן לא יהיה זכאי לבמקביל לעבודת הקבלן טיילת,ב

 .מור, כאת במקבילתוספת מחיר )לרבות כ"קבלן ראשי"( בגין ביצוע עבודו

, לרבות צורפים למכרזהמ ניםם השומפרטי, בהתאם לתכניות, לצעווהעבודות יב .1.3.2.5

לכל מסמכי המכרז ולכל מסמכי  אלה שמצורפים אליו על דרך ההפניה.

המפרטים התכניות, בין ו/או אי התאמה בכל מקרה של סתירה קשרות. ההת

ים לגבי קים היחידים והבלעדיהמזמין ונציגיו יהיו הפוסוהמסמכים השונים, 

יבת ובלתי ניתנת פית, מחיתהיה סו אופן הביצוע בפועל, והנחייתם לביצוע

ו תביעה דרישה ו/אלערעור. הקבלן מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או 

 כלפי המזמין ו/או נציגיו בקשר עם האמור.

בהתאם , קבילעבודות במבצע ככל שהקבלן יידרש לכך, הוא ילמען הסר ספק,  .1.3.2.6

 אי המכרז וההסכם.לכלל תנובכפוף 

בעבודות לילה, עבודות קבלן ע"י המזמין לבצע שיידרש הלמען הסר ספק, ככל 

אותן מכל סיבה שהיא, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין, יבוצעו 

 בכפוף לכלל תנאי המכרז וההסכם.בהתאם ועבודות בשעות הלילה, 

ו בגין ביצוע הקבועה בהצעת וספת מעבר לזומורה נהקבלן לא יהיה זכאי לכל ת

 לילה. ו עבודותעבודה במקביל ו/א

 עבודות לא יתבצעו בשבתות ובמועדי ישראל.ה .1.3.2.7

האמור במסמכי המכרז, ידוע לקבלן, כי לא תשולם לו כל תוספת כל למרות  .1.3.2.8

תשלום בגין סיכון כלשהו הנובע מבעיות ביטחוניות באזור העבודות, לרבות 

שמירה וכל הוצאה אחרת  שיהיו, בגין אבטחה,צאות שיהיו לו, ככל בקשר להו
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טחוני באזור העבודות. למען הסר ספק, יודגש, כי האחריות יצב הבובעת מהמהנ

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

 ועל חשבונו בלבד. ,בלבד

ו אחראי ע לקבלן, כי הוא לבדכמו כן, למרות כל האמור במסמכי המכרז, ידו .1.3.2.9

, על צורך בכךל שיהיה בשטח, ככ גנות לצורך ביצוע העבודותהתאר לשטח

 חשבונו בלבד, ולא תשולם לו כל תוספת תשלום, בכל הנוגע לעניין זה.

מובהר בזאת, כי למרות כל האמור במסמכי , ולמען הסר כל ספק, בנוסף .1.3.2.10

ו/או  שתיותאישור תיאום ת ת כל היתר ו/אוקבלל הבלעדיתהמכרז, האחריות 

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

חלה על הקבלן , ל שנדרש כזהככהרשויות המוסמכות )לרבות עיריית ירושלים(, 

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

  6לא יעלה על בדק( ה )לא כוללזמן ביצוע העבודות הכולל במסגרת המכרז  .1.3.2.11

בר הקורונה לא מש ן הסר ספק,למע ות.העבודממועד מתן צו תחילת  חודשים

 עילה להארכת משך הביצוע. יהווה

היה אחראי הבלעדי לכל נושא מובהר בזאת, כי הקבלן, והוא בלבד, י .1.3.2.12

 , על כל המשתמע מכך.ותהעבוד הבטיחות באתר

כל , ולא תשולם לקבלן עמציזה, כלול בהצעת ה 1.3.2כל האמור בסעיף  .1.3.2.13

 ., כאמורזה 1.3.2סעיף בקשר לאמור ב תשלום מכל סוג ובכל אופן שהואתוספת 

, ברח' כות להעתקתם(, במשרדי החברה)ללא זללא תשלום ז מסמכי המכרכל ניתן לעיין ב 1.4

, תש"פ אלול "אי', בהחל מיום , ("משרדי החברה", ירושלים )להלן: 18שלומציון המלכה 

, זרחיבתיאום מראש עם גב' שרונה מ ,(15.9.2020, תש"פ )כ"ו אלולג', , ועד ליום (31.8.2020)

באתר  יין במסמכי המכרזע. כמו כן, ניתן ל02-6254404ו/או  02-6231221באמצעות טל' מס' 

, תחת הלשונית ("אתר האינטרנט")להלן:  www.pami.co.ilהאינטרנט של החברה בכתובת 

 ., ולהדפיס אותם"מכרזים"

של מסמכי המכרז יוכל לקבל עותק,  ניירעבורו עותק  סהחברה תדפימתעניין במכרז שיבקש ש 1.5

, אלול "אי', ב , החל מיום14:00-ל-09:00ה', בין השעות -ברה, בימים א'חכאמור, במשרדי ה

בסכום של כנגד הפקדת שיק  ,(15.9.2020, תש"פ )כ"ו אלולג', , ועד ליום (31.8.2020תש"פ )

 ין, כאמור,תעני(. השיק יוחזר למהשיק""ת החברה )להלן: , בתוספת מע"מ לפקוד₪ 1,000

שת ההצעות למכרז או המועד האחרון להגיום לאחר  30תוך בוזאת שיגיש הצעה מלאה למכרז, 

המועד האחרון שיוגדר להשלמת מסמכים, בהתאם להחלטת וועדת יום לאחר  30בתוך 

עה מלאה ר, אך לא הגיש הצהמכרזים, המאוחר מביניהם. מתעניין שהפקיד את השיק, כאמו

 ,המכרז עבורו בתמורה להדפסת מסמכיוזאת פרע החברה את השיק שהפקיד למכרז, ת

 .בגין התשלום א לו חשבונית מסמציות

יה פגש תהנקודת המ .09:30( בשעה 2.9.2020, י"ג אלול, תש"פ )ד'יום במפגש מציעים יתקיים  1.6

 .ציוח שעהסיור יימשכו כש וההמפג .ירושלים ל שער יפו,החיצונית שברחבה 

מציע  – פות במכרזי להשתתהווה תנאחובה ומ ההינ המציעיםההשתתפות במפגש  .1.6.1

 .ששמו לא נרשם כמי שהשתתף במפגש לא יוכל להגיש הצעה

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

http://www.pami.co.il/
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ק באמצעות עובד של ות באמצעות צד שלישי אלא רתתפד בחובת ההשא ניתן לעמול .1.6.3

יעים ד לייצג מספר מצושר לנציג אחתפקיד בו. למען הסר ספק, לא יא המציע או בעל

 במפגש.

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

הודעה אחרת  ף, ולא ניתנהוסנ מציעיםשיקול דעתה הבלעדי. התקיים מפגש ו/או סיור 

באחד מהמפגשים ו/או עות פרסום באתר האינטרנט, תחשב ההשתתפות באמצ

ויודגש, כי אין בזכותה  תתפות האמורה.מידה בדרישת ההשכע הסיורים, לפי העניין,

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

 סיור נוסף כאמור. קיים מפגש ו/אולבקשות מצד גורם כלשהו ל

עדי, להציג רשאית על פי שיקול דעתה הבלבסיור המציעים, החברה תהיה /או מפגש וב .1.6.5

ם במכרז ובפרויקט. למען הסר ספק, לא יהיה תוקף לכל ים שונים הקשוריעניינ

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

 ה בכתב, שתופץ למשתתפים.דעדי ביטוי בהולאחר מכן לי

, ויצורף ה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזהיי מציעיםסיור ה/או מפגש והסיכום  .1.6.6

 .חתום ע"י המציע הואמכי ההצעה כשלמס

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

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

תיקון ו/או  יהיה תוקף לכל עתו, וזאת מעבר לכך, שאין ולאתהיה החברה רשאית לפסול את הצ

  פת, כאמור, כלפי החברה.תוס

החברה איננה מתחייבת לכל כמות ו/או היקף של עבודה כלפי , כי מודגשלמען הסר ספק,  1.8

 .ולתכולתו אתוציש ,עבודהתחילת  וצולכפוף . ביצוע העבודות הזוכה

 בהתאםהחברה, רה במסמכי המכרז, המוקנית לחב כל זכות אחרתאמור לעיל, ובבלי לפגוע במ

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

המחירים, ות הכמויבכתב מכרז ו/או כי הבמסמ שאינם מופיעיםעבודות באתרים נוספים, 

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

 .(נוספות"

 61תחושב עלות העבודות הנוספות, בהתאם להוראות סעיף , נוספותעבודות במקרה של 

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

, לרבות ם במסמכי המכרזייבכל עת, שינו ,סה להכניצעות, רשאית החברעד למועד הגשת הה 1.9

בלתי נפרד  יים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלקינוהש לכ .בנוגע למועדים הנקובים בו

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

קיומם  אול הודעות ו/ן שלעת, באתר האינטרנט, קיומבאחריות המציעים לבדוק, מעת המכרז. 

אך , היה החברה רשאיתעים, כאמור, תמבלי לפגוע באחריותם של המצי של שינויים, כאמור.

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

 המכרז.י מסמכ מפגש המציעיםהפקס' או בדוא"ל, בהתאם לפרטים שמסרו ב

 , יחייבו את החברה.ופיים, לאחר כל השינוייםהסמסמכי המכרז  קרלמען הסר ספק, 

 .לדיני המכרזיםההתקשרות עם המציע הזוכה כפופים כי המכרז ו מובהר בזאת, 1.10
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קיום התחייבויותיו של המציע הזוכה, ייחתם עמו הסכם התקשרות זכייתו במכרז ולבכפוף ל 1.11

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

והסכם ה לפי המכרז החברה תמחה את זכויותיה וחובותיבהגשת הצעתו מסכים המציע לכך, ש 1.12

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

ופים הקשורים גלו/או  המשרד בהתאמה(ו "הרל"י", "העירייה"הלן: )ל לירושלים ולמורשת

 . יקול דעתה הבלעדי, בהתאם לשםאליה ו/או אליה

 . 'במסמך  ,שרותיחס להתקשרות מפורטים בהסכם ההתקים נוספים בהוראות ותנא 1.13

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

ו/או של משרד ה שלשונות, ובהן  בין היתר בהחלטות רשויותואין כל וודאות כי יתקיימו, 

 קיומם. או של מי מהן לגבי תקצוב הפרויקט לרבות החלטה שלהם ,הרל"י ו/או של העירייה

 .לביצוע ההתקשרות( מתלה ומפסיק)תנאי  אום אלה התנאישל 

ואף לאחר ההתקשרות עם וסף לאמור, החברה עצמה זכאית בכל שלב במהלך מכרז זה, נב

, ו/או לצמצם את היקפה ל סיבה שהיאכמקשרות /או ההתהמכרז ואת לבטל  הקבלן

ו/או  ו ההסכם/או כרזהמ ביטולבגין ל טענה רים מראש, על כוותף מוהמציעים מנועים וא

 .ר, כאמוצמצום היקף ההתקשרות

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

גין ו/או ב ו של המכרזביטולגין בת כרז זה, לרבובהשתתפותם במם בסיכונים ובעלויות הכרוכי

, ולא , כאמורביצוע המכרזן דחייה בו/או בגי יינתנו לזוכה על פיו )אם בכלל(ות שהיקף העבוד

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

, למעט צעותיהםו/או בגין הגשת ה תםן בקשר עם זכייהיקף העבודות שניתו/או המכרז  ביטול

ספק, הסר  למען ., במקרה של ביטולו של המכרזהמכרז סמכיהשבת הערבות, שצירפו למ

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

 הגשת הצעתו, לרבות ככל שלא התקבלה.

 

 תנאי סף .2

)למעט במקרים שצוינו במפורש  בעצמםהעומדים  ,עיםכרז אך ורק מצירשאים להשתתף במ

 במצטבר בכל תנאי הסף המפורטים להלן.ו כרז(במסמכי המ

למען תאגיד רשום כדין בישראל. ל או יחיד תושב ישרא, אחת משפטית אישיות הוא מציעה 2.1

או  סוד"לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייהסר ספק, 

  .ם בישראלשאיננו רשותאגיד 

 להצעתו: לצרף ציעהמ על ,נאי סף זהה בתעמידהוכחת הצורך ל

מאושר  , לפי העניין,ההתאגדות של המציע תעודתק העתיע או עתק ת.ז. של המצה 2.1.1

 .למקור ע"י עו"ד ןכנאמ

תדפיס עדכני )לכל המאוחר חודש לפני המועד האחרון  -מציע שהוא תאגיד במקרה של  2.1.2

 .רשם החברותהתאגיד ב רז( שלהגשת הצעות במכל

ו ו/אתדפיס עדכני של הבורסה לניירות ערך  להצעתו יצרף חברה ציבורית, מציע שהוא 2.1.3

 הרשות ניירות ערך לגבי האחזקות בחברה.
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 , בו יצוינו, בין4ס טופבמסגרת י, בנוסח המצ"ב כללמו כן, יצרף המציע דף מידע כ 2.1.4

כל עניין הנוגע להזמנה זו, להסכם ך מטעם המציע להיתר, גם פרטי איש הקשר המוסמ

ו/או ות לחברה בשמו של המציע ולקבל הודעמוסמך לפנות ת, אשר יהיה ו/או לעבודו

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

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

 ., מס' פקס', כתובת דוא"לון נייד(מס' טלפ

 בד.רשאי להגיש הצעה אחת בללמען הסר ספק, כל מציע 

ועומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  ,בישראל מורשההינו עוסק  ציעהמ 2.2

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

 :להצעתוהמצע  תנאי סף זה, יצרףעמידתו בצורך הוכחת ל

 .ות המספרו אצל רשויק מורשה, ומסהיותו עוס דברשור ביא 2.2.1

בונות כחוק, או שהוא י חשמרואה חשבון שהוא מנהל ספר מפקיד השומה או ורישא 2.2.2

 .פטור מלנהלם

 .אישור מאת פקיד שומה על ניכוי מס במקור 2.2.3

ות , לרב1976 –התשל"ו  ,חוק עסקאות גופים ציבורייםכל אישור אחר הנדרש לפי  2.2.4

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

 .מטעם המציעאו עו"ד רו"ח  ע"יכנאמנים למקור האישורים יאומתו 

 ניסיון המציע  2.3

ם בשנישלמו שהו, י פרויקטיםנלפחות ש ןובה ,שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של המציע הינו 

 ,מנותיטורי ואוצר אומול יועץ היס תוך עבודהות, של יצירת דמויות היסטורי ,2017-2020

 שכללו )במצטבר(:

 תלת מימדית, צנה שב המאפשר גם רינדור הדמות בסץ ממוחמידול של דמויות בקוב

להתאמה  motion capture –, לכידת תנועה bones/rigging –עה אנימציית תנו

 .AR ליקצייתהתאמה וסינכרון הקבצים לאפ bakingלקריינות, 

 .1:1בקנה מידה אנושי  מימדית להדפסת תלת לוציה גבוההברזו STLיצירת קובץ 

  כולל בנראות של חומר מתכתי דמוי יציקת ברונזה דמויות מפוסלותהפקה בפועל של ,

 .ה שכרוך בה מבחינת אישורים וכו'קנה וכל מהת

 ל.יעדל חומיםגרציה בין שני התאינט 

 להלן:ל המציע לצרף את המסמכים חת האמור בסעיף זה, עלשם הוכ

לא את , תוך שהוא ממלעיל כאמורת הפרויקטים שביצע את רשימ 4 סופבטהשלים ל 2.3.1

בור כל פרויקט ע 4בטופס  2יש למלא את סעיף ) ים הדרושים לפי הטופסכל הפרט

 .(בנפרד

וות דעת ו/או י ההתקשרות עימו, בתוספת חמין העבודה, לגבישור חתום של מזא 2.3.2

ין העבודה בצירוף שם מזמהמלצה מטעם  או לחילופין, 6בטופס המלצה, כמפורט 

ודה הסכם ההתקשרות עם מזמין העב הממליץ ודרכי ההתקשרות עימו,ותפקיד 

ם ל מסמך/ים אחר/ים להוכחת הנתונים האמוריוחשבון סופי, להוכחת הביצוע או כ

 ., להנחת דעתה של החברה6בטופס 
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ת הסעיף, בנוסח חד מטעם רו"ח המציע, המאשר את עמידת המציע בהוראוו"ח מיוד 2.3.3

 .7כטופס המצ"ב 

 ות העתיקותעבודה מול רש 2.4

 השנים האחרונות. 5-ודה עם רשות העתיקות, לפחות בפרויקט אחד בבעלמציע ניסיון ב

לעיל,  2.3 "קכחת האמור בסעיף זה, על המציע לצרף את המסמכים האמורים בסם הושל

 .כאמור העתיקות לביצוע,, כאשר עליו לצרף אישור של רשות , כאמורטיםבקשר לפרויק

אנשי צוות הדרושים בלני משנה, ת כקלרבו ,יקטהפרובמסגרת ביצוע  מתחייב להעסיקהמציע  2.5

ואשר ישמשו רת בסעיף, על תכולתם המתוא, לעיל 2.3כמתואר בס"ק , יםפרויקטביצוע ל

למען  .צעתובמסגרת ה , בהתאם לרשימה שיגישבביצוע הפרויקט, ככל שיזכה המציע במכרז

 רז,שיאושרו במסגרת המכ ,צוותככל שהמציע הזוכה יבקש להחליף את אנשי הר ספק, הס

 .בכתבש ומראורה של החברה, לקבל את אישיהיה עליו באחרים, 

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

מומחיות פירוט תחום ה, כאמור לעיל, בצירוף ת העובדיםרשימתצהיר המציע, בצירוף  2.5.1

 .א'7כטופס , בנוסח המצ"ב , הכשרתם המקצועיתשלהם

 העובדים הנ"ל.קורות חייהם של  2.5.2

ר, וכי בהתאם , כאמוואת פרטי ניסיונ אשרבה י, העובדים המוצעיםמ דעובכל הצהרת  2.5.3

מסגרת בבתפקיד שהוגדר ע"י המציע, אמור להיות מועסק הוא  ,עלסיכום עם המצי

ובצירוף כל המסמכים , ב'7כטופס צ"ב ח המבנוסוזאת נשוא המכרז,  העבודות

 .הוכחת הניסיוןלהנדרשים 

ציע בביצוע העבודות, ככל שיזכה במכרז, יהיה בעל ניסיון של שישמש מטעם המרויקט מנהל הפ 2.6

בס"ק , כמפורט פרויקטים ליצירת דמויות היסטוריותשנים לפחות בניהול ואינטגרציה של  5

ל המחליף ה עיהי, באחר ת מנהל הפרויקטאהחליף ככל שהמציע הזוכה יבקש ל לעיל. 2.3

מראש על המציע הזוכה לקבל את אישורה של החברה, יהיה , וללעיתנאים המפורטים לעמוד ב

 .חילופין, לובכתב

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

 .'א7טופס  במסגרתהצהרת המציע  2.6.1

ר, וכי בהתאם לסיכום עם המאשר את פרטי ניסיונו, כאמוהצהרת מנהל הפרויקט,  2.6.2

נשוא המכרז, מסגרת העבודות, כמנהל פרויקט בסק עואמור להיות מהוא  ,עהמצי

 יוןים להוכחת הניסדרושובצירוף כל המסמכים ה, 'ב7טופס  במסגרת מצ"בבנוסח ה

 סיתאיתנות פיננ 2.7

 לשנה ₪ 2,000,000בסכום של  2017-2019בשנים  שנתיכספי חזור ממציע הוא בעל ה 2.7.1

 .תהאמורו ע בשניםיים המבוקרים של המצי, בהתאם לדו"חות הכספלפחות

 לצורך הוכחת עמידתו בסעיף זה, על המציע לצרף להצעתו:

אישור , ו2017-2019כנסות שלו לשנים לעניין מחזור הה מציעה תצהיר  2.7.1.1

 .למסמכי המכרז 8בטופס נוסח הנכלל רו"ח ב

ק ואין ת רגל או פירוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטהמציע אינו נמצא בהליכי כינו 2.7.2

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

לים על נכסיו עיקווכן לא הוטלו ק חי", הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עס
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יו, נכון למועד העיקולים המוטלים על נכס כל)לעניין זה, על המציע לפרט את  תייםמהו

 .ה(הגשת ההצע

 להצעתו:על המציע לצרף  הסף שבסעיף זה, עמידתו בתנאילצורך הוכחת 

עו"ד או רו"ח בנוסח המצורף תצהיר המציע לעניין האמור, בצירוף אישור  2.7.2.1

 למסמכי המכרז. 9 ופסטכ

ת הזכות לבצע בדיקות כלכליות אודות המציע לפי שיקול החברה שומרת לעצמה א 2.7.3

מציע, בהגישו את הצעתו, ת בקשת מסמכים נוספים, מידע עסקי וכד', והדעתה, לרבו

קש, כאמור, בקשר עם הבדיקות. החברה להעביר לחברה כל מסמך שתב בימתחי

שמשו קו לה, כאמור, ואלה ימכים / הנתונים שיסופר בסודיות על המסמתחייבת לשמו

 .לצורך מכרז זה בלבד

  :ערבות בנקאית 2.8

 שקלים חדשים(אלף מאה ) ₪ 100,000ל סך שמכרז על בות ו עררף להצעתהמציע יצ 2.8.1

(. הערבות "הערבות"תנאי ההצעה למכרז )להלן: לעמידה ב וייותלהבטחת התחייבו

ישראלי או  , מאת בנקתי מותניתונומית, בלתי חוזרת ובלתהיה ערבות צמודה, אוט

בות נוסח ער בע"מ. יםשלמזרח ירופיתוח  טובתחברת ביטוח ישראלית מורשית ל

 המצ"ב. 10לטופס המכרז יהיה בהתאם 

ת לא ייחשבו ערבות בנקאית או המחאה אישי האחהמ למען הסר ספק, מכתב עיכוב או

 לצורך מכרז זה.

ידי הלשכה  כן המתפרסם עלם לצרמחירייהיה צמוד למדד ה סכום הערבות להצעה 2.8.2

ביום , כפי שפורסם 8/2020חודש המרכזית לסטטיסטיקה כשמדד הבסיס יהיה מדד 

הביטוח  תרחב ע"י חברת הביטוח, תיחתם ע"ישתינתן יובהר כי ערבות  .20.209.15

 ע"י סוכן שלה.  ולאעצמה 

רשאית תהא  החברה. (31.12.2020) "אתשפט"ז טבת, עד ליום ערבות תעמוד בתוקפה ה 2.8.3

כ'  ום, שיסתיימו לא יאוחר מיתת/ונוספ /ותהמציע הארכת הערבות לתקופהלדרוש מ

 )שבעה( ימים 7היה והמציע לא ייענה לדרישה זו לפחות  .(30.6.2021) א"תשפ, תמוז

קיעת הערבות או במועד אחר שייקבע, תהיה החברה רשאית לחלט את מועד פ ינלפ

 צעתו.מהבו חשב כמי שחזר באופן מיידי, והמציע ייהערבות 

 ה חדיני, לחילוט על פי פהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה 2.8.4

 .השתידר את או לנמקו/כל חובה להוכיח  ה, מבלי להטיל עליהחברהצדדית של 

, זוכההערבות תוחזר למציעים, מיד לאחר שייחתם הסכם ההתקשרות עם המציע/ים ה 2.8.5

 . הזוכהת ביצוע מאת המציע בכפוף לקבלת ערבו

  נקב הערבות בפני הבהחברה תהא רשאית לחלט את הערבות, וזאת על ידי הצגת כת 2.8.6

 בכל מקרה בו המציע:

 ן כפיים; אוויקני נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר 2.8.6.1

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

האחרון להגשת ההצעות  רז לאחר חלוף המועדר בו מההצעה שהגיש למכזח 2.8.6.3

 במכרז; או
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ז שהן קבועות במכרי ההוראות העל לפלא פ ,אחרי שנבחר כזוכה במכרז 2.8.6.4

 או ;כרזתנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במ

ו/או מנע מהחברה לפעול הלן ל 9.2-9.5בהתאם להוראות סעיפים לא פעל  2.8.6.5

 ; ו/אוהלןל 9.6 לסעיףבהתאם 

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

 לעיל. 2.8.3בהתאם להוראות סעיף  2.8.6.7

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

 הערבות, כאמור.

 סכם מראש, לפיצויהלעיל מהווה פיצוי קבוע ומו 18.2.סכום הערבות, כאמור בס"ק  2.8.7

, ובהגשת הצעתו, מסכים 2.8.6רים המפורטים בס"ק , בכל אחד מהמקחברהשל ה

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

, עקב אחד הזוכה, לפי כל דין ו/או לפי מסמכי המכרז דגכנ העומדים לרשות החברה

 לעיל. 68.2.המקרים המפורטים בס"ק 

מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או לחלט את הערבות, רשאית ר, כי החברה כמו כן, מובה 2.8.8

בות בפני הגורם צגת כתב הערע, וזאת על ידי הנות קודם אל המצילבסס דרישתה או לפ

חילוטה של ת, והמציע לא יהיה רשאי להתנגד לוברהע הפיננסי המאושר שנתן את

 הערבות, כאמור

  ההצעה על הסףתביא לפסילת  לעיל,, בהתאם לאמור ת הערבותיובהר כי אי המצא

 החברה.ם לנדרש ע"י בהתאים, מציעהמציע השתתף במפגש ו/או בסיור ה 2.9

ו/או גש/ים פמהשל פרוטוקול/ים להצעתו המציע להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף  2.9.1

 ים, כאמור.מציעסיור/י ה

 לעניין עידוד 1992-תשנ"ב ( לחוק חובת המכרזים,2ס' מציע העונה על דרישות תיקון תשס"ג )מ 2.10

 בהתאם להגדרותבשליטת אישה, הינו ם, יגיש אישור של רו"ח ותצהיר, לפיו העסק נשים בעסקי

 .חלק מתנאי הסף( לא) התיקון לחוק

 ה.לפסילת ההצע םוריג אי עמידה בתנאי הסף 2.11

עמידה בתנאי הסף, לא לצורך הוכחת ה המסמכיםמצאת יובהר כי אי ה למען הסדר הטוב 2.12

עה וין הדבר במפורש, ובלבד שבמועד הגשת ההצילה לפסילת הצעת המציע, למעט אם צה עהווי

שהמציא את המסמכים החסרים לוועדת המכרזים של  י הסף לגופם, וכןעמד המציע בכל תנא

 ע"י וועדת המכרזים. ,חר, ככל שנקבע כזהימים מדרישה או בתוך מועד א 7ך ותב ההחבר

 

 בגין השתתפות במכרזמסמכי המכרז ותשלום יון בע .3

רז /או באתר האינטרנט של החברה וכן השתתפות במכז במשרדי החברה ועיון במסמכי המכר 3.1

 אינם כרוכים בתשלום.

תק, של מסמכי המכרז יוכל לקבל עו ירינתק ס עבורו עוידפהחברה תמתעניין במכרז שיבקש ש 3.2

, אלול "אי', בחל מיום , ה14:00-ל-09:00ן השעות ה', בי-ים א'כאמור, במשרדי החברה, בימ

יק בסכום של כנגד הפקדת ש ,(15.9.2020, תש"פ )כ"ו אלולג', , ועד ליום (31.8.2020תש"פ )

 כאמור, תעניין,חזר למוי(. השיק "השיק"בתוספת מע"מ לפקודת החברה )להלן:  ,₪ 1,000



 4/2020 רז מס'מכ

 14 

לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או יום  30בתוך וזאת שיגיש הצעה מלאה למכרז, 

מכים, בהתאם להחלטת וועדת המועד האחרון שיוגדר להשלמת מסלאחר  יום 30בתוך 

תעניין שהפקיד את השיק, כאמור, אך לא הגיש הצעה מלאה מביניהם. מ זים, המאוחרהמכר

מציא לו ות ,המכרז עבורו פקיד בתמורה להדפסת מסמכיהשיק שה תפרע החברה את ,למכרז

 .בגין התשלום חשבונית מס

מין וסוג שהוא, הכרוכות  ות וההוצאות, מכלבזה, כי מלוא העלוי למען הסר ספק, מובהר 3.3

לרבות במקרה של הקשורות להשתתפות המציע במכרז,  ז ובהגשתה ו/אובהכנת ההצעה למכר

 . , תחולנה על המציע בלבדסיבה שהיאברה מכל המכרז ע"י הח לשביטולו 

 

 הבנת תנאי המכרז אישור .4

שפיע על ם והנסיבות העשויים להמכרז וכל התנאילבדיקת מסמכי הבעצמו כל מציע אחראי  4.1

ל כל מצג של החברה, למעט אלה האמורים א מסתמך ע, ואין הוהצעתו ועל ביצוע העבודות

 .להםיצורפו  ם שצורפו ו/אויכבמסמכי המכרז ו/או במסמ

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

 לתנאי המכרז. 11 כטופסנוסח האישור מצורף את כל ההתחייבויות האמורות בהם. הם ותנאי

ז והמציע לא יהיה נאי המכרשר לאי הבנת תאבלמען הסר ספק, לא תישמע כל טענה של המציע  4.3

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

רבות, ומבלי ל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי המכרז, ליעמדו לחברה כ -מכל סיבה שהיא 

 הצעה.רבות הלפגוע בכלליות האמור, חילוט ע

 

 הבהרות .5

ות, מצא המציע אי בהירויהשונים ביסודיות. אם יי המכרז לבדוק את מסמכ על המציע 5.1

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

ם בכתב, וזאת עד למועד האחרון אמה אחרת, עליו לפנות לועדת המכרזים ולפרטאי הת

ור ובמועד הנקוב הרות כאמיפנה לקבלת הב אכמפורט להלן. מציע של הבהרה להגשת שאלות

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

ג , י"ד'החל מיום רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז  יםמציע 5.2

, (6.9.2020"פ )שת, לאלו "ז, י'אועד ליום )לאחר מפגש המציעים(  (2.9.2020ול, תש"פ )אל

, בשרוהרדו אדואמר הפרויקט,  תב למנהלנות בכלהפ ישההבהרה  . את בקשות12:00בשעה 

. העתק 052-3468569חובה לוודא קבלת השאלות בטל'  . ehubscher@gmail.com"ל בדוא

 .שרונה מזרחיעבור גב'  02-6247137ח בפקס לשלומשאלות ההבהרה יש 

או  בלעדי, לענות לכל או לחלק משאלות ההבהרהדעתה ה להחברה תהא רשאית, על פי שיקו 5.3

באמצעות  צוופיבכתב ו נותניית החברה לשאלות ההבהרה ו. תשובשובהלהימנע מת

מפגש מהלך פק המציע בלכל רוכשי מסמכי המכרז המלאים, בהתאם למידע שיספקסימיליה 

 .הפונה זהותו של, בלא לחשוף את המציעים

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

 לעיל. 1.9ההבהרה, כאמור בסעיף כי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות שינויים במסמ
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פתיחת תיבת בנוסף, בכל מקרה של סתירות ואי התאמות שיתגלו במסמכי המכרז גם לאחר  5.5

ה החברה תהית, ורחתימת הסכם ההתקששל המציע הזוכה וקביעתו  ואף לאחרהמכרזים 

 ן, לשנות את תנאי הסכם ההתקשרות, כדירשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל די

 להסדיר את הסתירות ו/או להתאים את הדורש התאמה.

ד, )או למציע הזוכה בלב למציעיםייעשה בהודעה בכתב שתופץ  מכרזשינוי תנאי ההבהרה ו 5.6

, כי לא יהיה תוקף מודגשמכרז. מתנאי הנפרד  ית. הודעות אלה תהוונה חלק בלעניין(לפי ה

ת ושינויים שאלות ו/או הבהרו, לרבות תשובות להחברה למסמכי המכרז לכל התייחסות של

 למשתתפים. אלא אם ניתנה בהודעה בכתב ביוזמתה של החברה,

אופן שיוגדר בהודעה שתועבר לעיל, ב 5.6מור בס"ק בלת ההודעות, כאהמציעים יאשרו ק 5.7

 שעות ממועד קבלת ההודעה. 24בתוך כאמור,  אליהם,

ועל המציע יהיה לצרף  ,המכרז בלתי נפרד מתנאי ות, כאמור, יהיו חלקהשינויים ו/או ההבהר 5.8

 .ידו , כשהם חתומים עלהשינוי ו/או ההבהרה, בהתאם לעניין מסמכיכל את להצעתו 

 

 מסמכי המכרז .6

, לרבות כל לעיל 3עמ'  פחים",סנים בפרק "טפסים ול המסמכים המפורטכרז הם כמסמכי המ 6.1

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

 .(הזמנה זותאם להוראות לשאלות הבהרה וכל הודעה שהחברה תעביר למשתתפי המכרז, בה

 עדיפות בין מסמכים: 6.2

ין המסמכים תהיה לפי יפות בדעמועד חתימת ההסכם, ההזוכה במכרז ועל כרזה עד לה 6.2.1

 הסדר המפורט להלן:

 ל האמור בטפסים(;להציע הצעות )תוכן ההזמנה גובר ע מנהההז -מסמך א'  6.2.1.1

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

 ;ובמסמכים שצורפו לו(

 להסכם ההתקשרות. 6מור בסעיף דיפות האיתר מסמכי המכרז לפי סדר הע 6.2.1.3

 להלן:בהתאם לסדר המפורט , הסכם, יחול סדר הקדימויותמת החתי לאחר 6.2.2

 .מפרט מיוחדה – 1מך ג'סמ 6.2.2.1

 רטים הספציפיים )אתרים(.מפה – 2מסמך ג' 6.2.2.2

 ההזמנה. –מסמך א'  6.2.2.3

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

 .(ילעל, ככל שלא שונה בס"ק זה מסמכיםהר יתבין ת סדרי העדיפו לעניין

מטעם החברה ו/או כנן שהמתכי בכל מקרה  לעיל, 6.2.2, למרות האמור בס"ק ובהרמ 6.2.3

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

 .ת המפורט לעילסדר הקדימויו של המתכנן ו/או של החברה על

ו אי התאמה רה ו/איתככל שתתגלה סלעיל,  6.2.3-ו 6.2.2בסעיפים למרות האמור  6.2.4

המחמירה ביותר עם הקבלן כלשהי בין מסמכי המכרז, תגבר תמיד ההוראה 

תר עם החברה, וזאת ללא קשר לסדר קדימות המסמכים. מובהר בזאת, והמיטיבה ביו

לעניין ם בנושא זה, קביעת ם הבלעדיייו הפוסקיכי החברה ונציגיה בפרויקט יה
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ייב המציע, כי לא תהיה לו כל תו מתחעצהוראה הקובעת תהיה סופית. בהגשת הה

 יעה כלפי החברה לעניין זה.טענה ו/או דרישה ו/או תב

יל בכל האתרים השונים, הכלולים בו, בהתאם לצו התחלת העבודה תבצע במקבהפרויקט י 6.3

שלב של  חליט בכלהחברה רשאית להר בזאת, כי בהמושתנפיק החברה. למרות האמור, 

ים אתר, בהתאם לל ביצועו של הפרויקט בשלביםויקט ערפשל ביצוע הההתקשרות ו/או 

העבודות באותו  תכולת, אשר יפרט את יונפק צו התחלת עבודה אתרשר לכל שלב/השונים, כא

ורק  "לביצוע", ותוכניות ע, הנחיות לביצומסמכיםיועברו לקבלן שלב ואת לוח הזמנים לביצוע, ו

 .את החברה בוה יחייאל

ר אש היהיקבלן, ע"י הבפועל לביצוע  ושיועברמס' האתרים /או וודות בעכי אין בהיקף ה, יובהר 6.4

הקבלן בהצעתו, ומחירי יחידה אלה  היחידה שהוגשו ע"י כדי לשנות את מחירי, ה היקפםיהי

 .קרהוא המכרז, בכל מהעבודות, נש לצורך ביצוע וכמחייבים את הקבלן ייחשבו כסופיים

 

 ההצעה קףתו .7

 .(31.12.2020) "אתשפט"ז טבת,  ה', עד ליום ,רהזכות חז ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא 7.1

/ות, וזאת עד נוספת /ותלתקופה מציעה של ההצעהאית להאריך את תוקף תהא רשהחברה  7.2

 .וקפה של ההצעהימים קודם תום ת 7, בהודעה בכתב (30.6.2021) "אתשפ, כ' תמוזליום 

ו/או זוכה קבע נ אפילו ,רשאית החברהההצעה, כאמור, תהיה  התוקף שלבמהלך תקופת  7.3

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

 מכל סיבה שהיא.

 

 כללי הגשת ההצעות .8

 :התאמה לתנאי המכרז 8.1

על רשאית,  אי ודרישות המכרז. החברה תהאההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנ 8.1.1

יש בה התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת או הצעה ש לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כ

 תנאי המכרז.השמטה ביחס ל

, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, עילע באמור לובלא לפגולמען הסר ספק,  8.1.2

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

אחרת, לא יחייבו את החברה ולא ל דרך כבוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בג

 כלפי החברה. יהיה להם כל תוקף מחייב

את  צעההפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה לכלו על המציע להתייחס בהצעת 8.1.3

ם )לרבות הערבות , כאשר כל המסמכים וכל האישוריהמסמכים הנדרשים כל

 .ו בלבדנם על שמהבנקאית( הי

רשאי המציע לצרף להצעה לעיל,  8.1.1-8.1.3 עיפיםסבובלא לפגוע באמור בנוסף,  8.1.4

וט נוסף ואימות הנתונים ירים רלבנטיים נוספים לצורך הבהרה, פפרטים ומסמכ

ולתו הצביע על כושרו, ניסיונו ויכהמדווחים לרבות פרטים נוספים ככל שיש בהם כדי ל

הצגה  חיאחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטכל צורך בנושאים נשוא המכרז, ול

 מיטבית של הצעתו.
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ו  של תסמכים נוספים, הן לעניין בחינת עמידהחברה רשאית לדרוש מכל מציע להגיש מ 8.1.5

והן ביחס המציע בתנאים המקדמיים להגשת ההצעות, הן לבחינת המציע באופן כללי 

 .של המציע עתוהצב היבטים הטכנייםל

 :הצהרת המציע 8.2

 .2כטופס  המצ"ב חסהצעתו הצהרת מציע חתומה בנויצרף להמציע  8.2.1

 םעתו אושרה כדין, ע"י האורגנייאשר המציע, בין היתר, כי הצ 2טופס במסגרת  8.2.2

ו, וכי אין בהגשת ההצעה ובחתימתו על הסכם ההתקשרות )ככל ים מטעמהמוסמכ

המציע  ו הפרה של מסמכי ההתאגדות שלשייבחר כזוכה במכרז( משום סתירה ו/א

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

 .1988-ים, התשנ"חחוק ההגבלים העסקי

 :זכויות חתימההצעה חתומה ואישור  8.3

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

, ככל שמדובר טעם המציעמ החתימהמורשי המציע או של מלאה של  בחתימה

כשהחתימות לטות המציע בנוגע לזכויות החתימה שלו, אם להחתהוב, בתאגיד

 .נדרש בכל טופס ומסמךח או עו"ד, ככל שהדבר רות על ידי רו"מאוש

 שלעל כל אחד מהעמודים מו כן, יחתום המציע או מורשי החתימה שלו, לפי העניין, כ 8.3.2

למה שה, ככל שיהיה כזה, וכל תיקון טעות יד כלעל , ובראשי תיבותסמכי המכרז מ

 תב יד, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.בכ

 כויות החתימה אצלבר ז, בד3כטופס המצ"ב אישור עו"ד בנוסח  בנוסף, ימציא המציע 8.3.3

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

 יו.והחלטות כי ההתאגדות של התאגיד המציעמסמ

תום גם על הסכם ההתקשרות באופן מלא, ציע יחמהלמען הסר ספק, במסגרת הצעתו,  8.3.4

סכם ההתקשרות ש את ה, ויגיאישור עו"ד בשוליו, כנדרש(בות )לר על כל נספחיו

 החתום במעטפת ההצעה.

 חלק הכספי בהצעה:ה 8.4

חידות, מחירי היאת הצעתו ל מציעה ישיג", במסגרתו מחיריםהינו "מכרז  מכרז זה 8.4.1

 כמסמך ד'ב למסמכי המכרז המצ" םירכתב הכמויות והמחיוא ההתקשרות, בשנ

שיופיעו  (. למען הסר ספק מודגש, כי המחיריםם"מחיריכמויות והה "כתב)להלן: 

 כוללים מע"מ. אינם כתב הכמויות והמחיריםב

מכרז ם, מסמך ד' למסמכי הכתב הכמויות והמחיריעל גבי  ,ההצעה הכספית תירשם 8.4.2

 (."ההצעה הכספית"לן: ב יד )להבכת

למעטפה סגורה שתוכנס למעטפת  בשני עותקים מקורייםוכנס ת תההצעה הכספי 8.4.3

תח אלא לאחר בדיקת יתר מסמכי תיפה )להלן(. מעטפת ההצעה הכספית לא ההצע

 נאי הסף.ההצעה, וככל שאלה יעמדו בדרישות המכרז ות

הוצאותיו  כלאת ת כוללת עה הכספימצהיר המציע, כי ההצבהגשת ההצעה הכספית  8.4.4

שהוא, לצורך ביצוע מלא ושלם של העבודות, נשוא  מכל סוג הישירות והעקיפות,
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את כל ההיטלים, גם בין היתר, במסגרת זו, על ההצעה הכספית לכלול,  המכרז.

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

שאינה כלולה , וכה בביצוע העבודותוצאה הכרכי החברה לא תכסה כל הבזאת, מוצהר  8.4.5

 חושבה ע"י המציע במסגרת הגשת הצעת המחיר. או שלא/ו

 למוגדר בהסכם ההתקשרות. שלום של התמורה יהיו בהתאםה ותנאי התתנאי ההצמד 8.4.6

 :הגשת ההצעות 8.5

עטפת "תכולת מ 1 בטופסהמציע יכלול בהצעתו את כל המסמכים המפורטים  8.5.1

 זה ה", המצורף למכרזהצע

 ויצרף אותו להצעה. 1בטופס יקורת המציע" טור "ב תהמציע ימלא א 8.5.2

אות המכרז ו/או ם להור, בהתאסמכים המצורפים להעה )לרבות המכל עמודי ההצ 8.5.3

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

עליה , ש("מעטפת ההצעה": הלן)ל תומהחותוגש במעטפה סגורה   החתומהההצעה  8.5.4

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

על  –ות וירטואליות ופיזיות ושילוט יצור דמוילעיצוב וי 4/2020 מספר "מכרז

 " טיילת החומות, ירושלים -חומותייך הפקדתי שומרים 

, בהתאם של ההצעהעותקים חתומים וזהים ישלשל לתיבת המכרזים שני יע המצ

 .ת סעיף זהואלהור

 ות, כלהלן:נפרד מעטפות 4-ך מעטפת ההצעה ביוכנסו לתו מסמכי ההצעה 8.5.5

בהתאם יסודרו , בקלסרשו להוכחת תנאי הסף יוגכל המסמכים הדרושים  8.5.5.1

, הנושא ץחוצדר תנאי הסף, הקבוע בהזמנה זו, תוך הפרדה באמצעות לס

ת פטקלסר יוכנס למעאנטי בין תנאי סף למשנהו. האת מס' הסעיף הרלוו

 "."תנאי הסףאליה ייכתב מעטפה סגורה שבההצעה 

צעה מעטפת ההתוכנס ל 01 בטופסבנוסח האמור ( מקור)ערבות ההצעה  8.5.5.2

 ."כתב ערבות"ה יירשם יבמעטפה סגורה על

)בשני  תוכנס (מלא, המסמך ד')כתב הכמויות והמחירים,  ההצעה הכספית 8.5.5.3

"הצעת שם רי, עליה י, במעטפה סגורה למעטפת ההצעהריים(עותקים מקו

 .המחיר"

ניינים ומיספור רץ של וכן עמכים יוגשו באופן מסודר, כולל תר המסכל ית 8.5.5.4

"מסמכי ת, עליה יירשם בקלסר נפרד, שיוכנס למעטפה נפרדהעמודים, 

 .ההצעה"

ן עה יהיה מקורי או מאושר כנאמכל מסמך שאמור להיות מצורף למסמכי ההצ 8.5.6

להשלים  קול דעתה, לאפשר למציעישלמקור ע"י עו"ד. החברה תהיה רשאית, לפי 

 , גם לאחר פתיחת ההצעות.כאמוראת אישורי עוה"ד על המסמכים, 

בעברית יוגשו בצירוף תרגום לעברית מאושר ע"י נוטריון. הנוסח  שאינם מסמכים 8.5.7

ישות המכרז ובלבד שנוסח המקור עומד בדר הקובע יהיה נוסח התרגום לעברית,

 אם לעניין(.תה)לרבות בכל הנוגע לתנאי הסף, ב
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שלומציון רח' רה, בהחב יבמשרד המכרזיםלתיבת  ידנית ותוכנססר תימהמעטפה  8.5.8

, תש"פ כ"ח אלול, ה'יום לא יאוחר מ, במשרדים( 1)קומה  םושלי, יר18המלכה 

שתתקבלנה במשרדי החברה לאחר  ,ההצעות .בדיוק 12:00שעה ב ,(17.9.2020)

 שהן. ציע כמותמלותוחזרנה  לא תיבדקנה ,עד והשעה שלעילומה

ך שונה מהאמור בסעיף או בדר צעות שתישלחנה באמצעות הדוארבלנה הלא תתק 8.5.9

 .לעיל 8.5.8

-פי שיקול-מועד סגירת המכרז, עלרשאי להאריך את  המזמיןהאמור לעיל, אף על  8.5.10

, באמצעות השתתפו במפגש המציעיםש ,למציעיםשתישלח בהודעה בכתב  דעתו,

 פקס' או בדוא"ל.

למעט אלה המצוינים לעיל, בהזמנה זו ור אמכ ,ף להצעתושהמציע יצר כלל המסמכים 8.6

והמציע מצהיר, כי ידוע לו  ,להסכם ההתקשרותייחשבו גם כנספחים לעיל,  8.1.4סעיף ב

פרד מהסכם לק בלתי נמהווים ח ,כלולים במסמכים אלושיהיו  ,שהנתונים והמידע

 ל כל המשתמע מכך.ההתקשרות, ע

תנאי איזה מו/או שלא בהתאם ל כים המבוקשים כאמור,מסהמכל הצעה שתוגש ללא  8.7

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

  

 ע"י החברה בקשת הבהרות .9

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

ת לצורך בדיק התקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעאו בבקשה ללהצעות 

 .יע בתנאי הסף, לרבות לצורך בחינת עמידתו של המצוהערכתןההצעות 

בתוך המועד שקבעה  ,ם המבוקשיםאת כל הנתונים והמסמכיהמציעים יעבירו לחברה  9.2

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

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

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

 הבהרות לגביה.עה ולקבל ההצ

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

ין בו, וכן כל מידע ישלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי ענזהותו, עסקיו, מבנה ההון 

לבחון  החברה. כן רשאית מכרז זה לו רלוואנטיות להתקשרות, נשואר שלדעתה יש אח

של המציע במסגרת בדיקתה את המציע ובמסגרת הליך מתן הניקוד קטים אחרים פרוי

 לאיכות המציע.

א דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם דת המכרזים בכתב ולללעדכן את ועהמציע חייב  9.5

ד למועד בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועבמידע שמסר לחברה, , לויח

 עד לחתימה על ההסכם. –ע כזוכה ה, ואם נקבבדבר הזוכ החברהפרסום החלטת 

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

ביחס  יםנוספ פרטיםם אישורים ו/או המצוינו בהצעת המציע ובין אם לאו, ולבקש בין ש

לקבלת החלטה  ע אחר שהוועדה סבורה כי הוא רלוואנטילעבודות שביצע המציע וכל מיד
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בהגשת הצעות, יראו את המציעים כאילו הסכימו לביצוע הבדיקות  בדבר הזוכה במכרז.

 .שוראה למתן המידע המבוקדדי ג', כאמור, ה, וכאילו נתנו לצל על ידי החברהדלעי

או מסר מידע לא  שיידרש על ידה, כאמור,את המידע  חברהסור למציע אשר נמנע מלמ  9.7

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

או ו/ מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זהאחרת העומדת לחברה, לפי העניין, כתוצאה 

 לפי כל דין.

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

זכייתו, מבלי שהזוכה יהיה את ל בטל לבד ו/או מסר מידע מטעה, רשאית החברהחלקי ב

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

 ההפרה.לחברה כתוצאה מ

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

עתה הבלעדי, י שיקול דזכאית, לפהחברה רז לאחר הזכייה, תהא החברה במסמכי המכ

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

 ים הנדרש התאמה.להתא

מנע יו/או  לעיל 9.2-9.5 םיככל שמציע לא יפעל, בהתאם להוראות סעיפלמען הסר ספק,  9.10

ת , וזאהיה החברה רשאית לפסול את הצעתו, תלעיל 9.6 מהחברה לפעול בהתאם לסעיף

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

 

 ר קביעת ההצעה הטובה ביות .10

בהתאם ו ניבחיהסף שנקבעו במכרז(  תנאי)שיעמדו ב מובהר בזאת כי ההצעות הכשרות 10.1

במלוא דרישות ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה  .להלןלמפורט 

רזים של החברה, כטובה ביותר, בהתאם לאמור וועדת המכ הוגדרה ע"יאשר והמכרז, 

 . להלן

 גם אם ,רות בין המציעים או חלקםם התמח, לקייאך לא חייבתהחברה תהיה רשאית,  10.2

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עים או לחלקםפשר למציאללבקש ו/או ת, הצעותיהם אינן זהו

)לפי קווים מנחים  ל דרךהצעותיהם, בכתב או בע"פ, בכל עת ובכ לשפר את לתקן או

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

 מהם ימו/או לנהל מו"מ עם המציעים ו/או עם  ת(קודם החתימה על הסכם ההתקשרו

לכל דין ולשמירה על  יקול דעתה הבלעדי, ובכפוףבודות, הכל לפי שו/או לפצל את הע

. החברה בלבד תקבע את מיהות סדר ההתדיינות ומיהות ין המציעיםעקרון השוויון ב

 .אמורבכל מו"מ ו/או התמחרות, כ המתדיינים

ציעים מהתהיה רשאית לבקש מהיא כאמור,  העבודות,לפצל את החברה כל שתבקש כ 10.3

להשוות את המחיר  ם, לפי שיקול דעתה הבלעדי,הסף או מחלק מהשעברו את תנאי 

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

 לזכייה בחלק מהעבודות כאמור. 

הסבר מהמציעים בנוגע להצעה וכן את הזכות לבקש כל פרט/רת לעצמה החברה שומ 10.4

ות המציע וזאת לצורך השוואה והתרשמו/או פעל  פועלבהם וברשויות ים רתלבקר בא

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

 ובגורמים מקצועיים מטעמה.

בלתי סבירה מבחינת לה  נראיתהצעה שו/או לפסול התחשב ל לאשהחברה רשאית  10.6

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

היא מבוססת על לחשש, כי  וררת יסוד סבירו/או הצעה שמע המכרז ו/או איננה מלאה

 .טעות בהבנת המכרז ו/או תנאיו

אחרים,  ם טכניים ו/אולמחול על פגמי כדי למנוע מהחברהלעיל  10.6בס"ק אין באמור  10.7

 קן טעויות סופר ו/או חישוב בהצעות,ו/או לתלהשלים בהצעה ו/או ו לפ, שיבלתי מהותיים

, תהא , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדישות כן, והיא רשאית לעבכפוף לדיני המכרזים

התיקון , ה, כאמורשל ההצע ככל שיבוצע תיקון. ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא

סר ן תימהודעה על התיקו ,לרה וירשם בפרוטוקודיקת ההצעות בידי החבייעשה במהלך ב

 .יןכאמור, ותחייב את המציע לכל דבר ועני, ההצעה תכלול את תיקון הטעויות, למציע

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

נה ו/או תביעה שהיא נגד תהיה כל טעלמציע לא  ר הנמוך מבין השניים.בחשבון המחי

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

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

גוף לכל ו/או ושלים בעבר ע"י המציע לחברה ו/או לעיריית יר עבודותייחס בטיב מתן בהת

 בכפוף לקיום שימוע למציע. ,ציבורי אחר

כל במתן הפרטים שיידרשו, כתף פעולה עם החברה כי המציע מחויב לש ב,וש מובהר בזאת 10.9

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

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

 הלן:לכשלבים,  שלושהב ים הזוכה/ים תיעשהמציע/ירת הבדיקת והערכת ההצעות ובח 10.10

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

לוודא שההצעה עומדת , כדי מציעהעל ידי  לב זה יבדקו המסמכים שהוגשושב

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

החברה זכאית אך לא לצרף להצעתו. שהמציע נדרש  ,יםמסמכים והאישורה

 השלמות ככל שיידרשו לה.לבקש הבהרות ו מחויבת

, מטעם החברהית ם האמורים לעיל, רשאמהמסמכי עתו איזהא צירף המציע להצל

דעתה הבלעדי, לפסול את -ולפי שיקול לעיל, 2.10 , בכפוף לאמור בסעיףזה בלבד

יתקן ו/או יבהיר ו ישלים ו/או כי יוסיף ו/א ,חלופין לבקשלאו  הצעתו של המציע

ה חברהכן רשאית  .ים המפורטים בהכים שבהצעתו ו/או הנתונמסאיזה מהמ

 דעתה הבלעדי.-יקולשאינם מהותיים, לפי שמפגמים להתעלם 

האיכות ו/או הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הסף כאמור לעיל, לא תיבחן מבחינת 

  פסל.הצעת המחיר ותי

 נקודות(: 30) איכות צוות הפרויקטו יעבדיקת איכות המצ –' בשלב  10.10.2

קוד האיכות יינתן על פי טבלת אמות המידה והמשקולות המפורטת ינ 10.10.2.1

, ע"י וועדת איכות מקצועית, אשר תמונה ע"י וועדת המכרזים של להלן

 .החברה
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את, כי החברה תהיה רשאית להחליף את חברי וועדת האיכות מובהר בז 10.10.2.2

לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל עת,  , בכלו/או להוסיף עליהם מי מהם או

תהיה רשאית לקבל את החלטותיה גם בקוורום  ת האיכותוועד מקרה,

 יהיו נוכחים בישיבת וועדת האיכות, לפחות מחצית מחבריה.ד שחסר, ובלב

דת האיכות תפעל מכוחה של וועדת המכרזים. לפיכך למען הסר ספק, ווע 10.10.2.3

ת לחברה לפי מסמכי המכרז, ועדת האיכות כל הסמכויות הניתנויינתנו לו

 .ף של החברהנת האיכות, וזאת ללא צורך באישור נוסיחבכל הקשור לב

במינויה של וועדת האיכות, כדי למנוע בזאת, כי אין בנוסף, מובהר  10.10.2.4

החזיר לידיה את סמכויות הבדיקה של מוועדת המכרזים של החברה ל

 .ו/או תוך היעזרות ביועצים מטעמהההצעות, ולבצען בעצמה 

ות המידה, שיפורטו להלן, מאוועדת האיכות תיתן את החלטה, בהתאם ל 10.10.2.5

ביה )למעט הצעת המחיר(, וכן סיס מסמכי ההצעה, על כל מרכיוזאת על ב

וועדת האיכות  ע.על בסיס הצגה )פרזנטציה(, שתתבצע בפניה ע"י המצי

ממליצים בקשר עם תהיה רשאית לפנות למזמיני העבודה ו/או ל

רים, שלא חאצגו ע"י המציע )ו/או בקשר עם פרויקטים הפרויקט/ים שיו

 עמדתה. יוצגו על ידו(, לצורך גיבוש

את האמור להלן  תכלול (גה""ההצ כות )להלן:ת הניסיון והאיהצג 10.10.2.6

 :תחשב באמות המידה המפורטות בטבלה להלן(תצגה הה)

 :הצגת ניסיון המציע 10.10.2.6.1

ס לפרויקט/ים שהוצג/ו ע"י ייחבהתהצגת ניסיון המציע  10.10.2.6.1.1

(. עילל 2.4-ו 2.3ציע, במסגרת בחינת תנאי הסף )סעיף המ

 שניהמציע יהיה רשאי להציג במסגרת זו יותר מ

טוי את הנדרש בתנאי הסף, לידי בי יםיא, המביםפרויקט

 כאמור.

הצגת ניסיון המציע בכלל )בהתייחס לפרויקטים דומים  10.10.2.6.1.2

שאינם עומדים בתנאי שבוצעו ע"י המציע, לרבות כאלה, 

 (.ליעל 2.3הסף שבסעיף 

, יצרף המציע מצגת, בה יוצג/ו מוראכלצורך הצגת ניסיון המציע, 

 .לעיל 2.4-ו 2.3יף סעב יםהעומד הפרויקט/ים

בעלי התפקידים שיעבדו מטעמו במסגרת מתן הצגת ניסיונם של  10.10.2.6.2

  .עילל 2.5.4השירותים, כאמור בסעיף 

, בהם יכללו השכלתם "חוה תתבצע באמצעות הצגת קגההצ

רלוואנטיים  )תוך פירוט פרויקטיםקידים של בעלי התפוניסיונם 

. כמו כן, יצרף המציע תוך מתן דגש על האמור להלן ,(למכרז

ממזמיני עבודה להם נתן בעל התפקיד  י המלצותלפחות שת

גם תמונות, המחשות, הדמיות,  פוצרבנוסף, ישירותים בעבר. 

 .הדגמתו של הניסיוןהצגת הפרויקטים ו מצגות וכיו"ב, לצורך
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בלבד, למעט וע יחולו על המציע ציוכות בהכנת ההצגה ובבת הכרהעלויו 10.10.2.7

 מנה זו.עלויות שהחברה לקחה על עצמה במפורש במסגרת הז

בלא לפגוע בכל האמור בהזמנה זו, במהלך ביצוע ההצגה ולאחריה תהיה  10.10.2.8

רות והשלמות, מכל וועדת האיכות רשאית לפנות למציע לצורך קבלת הבה

 .ות, כאמורולאיכ ניסיוןסוג שהוא, הקשורות ל

כי ההצגה, על כל הכרוך בה, תהווה חלק בלתי נפרד  ,תאבז מובהר 10.10.2.9

 .סמכי המכרז, על כל הכרוך בכךממ

גמישות  תתאפשרמודגש, כי מטבע הדברים ואופי ההצגה )והפרויקט(,  10.10.2.10

וועדת האיכות במהלך ההצגה ובבדיקת האיכות, ה של באופן עבודתרבה 

בכל טענה  היר המציע, כי הוא מודע לכך, וכי לא יבואובהגשת ההצעה מצ

 מור. ו/או דרישה כלפי החברה בשל הא

 ות המידה לקביעת ציון האיכות של המציע:להלן, אמ 10.10.2.11

 מקס'ניקוד  מות המידה והמשקולותא אמת המידה

 :(1) ניסיון המציע

 יםהפרויקט התרשמות מן

על ידי המשתתף  ושהוצג

בסעיף להדגמת תנאי הסף 

 להזמנה 2.3

 

בסיס  לע ועדת הבדיקה תבחן אמת מידה זו

 הפרמטרים הבאים:

קל על פרויקט: מורכבות תישמורכבות ה .א

בסיס קיומם של רכיבים בפרויקט כגון: 

וצרים, שת"פ היקף הפרויקט, מורכבות הת

 וכדומה. עם נותני שירות נוספים 

ופן ביצוע הפרויקט: לרבות עמידה א .ב

בלוחות זמנים, יעילות, עמידה בתקציב, 

על  ההיענות לבקשות ושינויים, שמיר

 סביבה ומניעת הפרעות, קיום התחייבויות

 ופת ההרצה והאחריות ועוד.המשתתף בתק

יצוב עעושר, מקוריות, חדשנות, איכות ה .ג

 טכנולוגיה.הו

 התאמת התוכן והעיצוב לקהל היעד. .ד

 התחזוקה והתפעול. לותק .ה

 

 

 

 נקודות 15

 :(2) ניסיון המציע

ע כללית מהמציהתרשמות 

בנוגע לפרויקטים שביצע, 

ר אינם נכללים בתנאי שאו

 ילעל 2.3הסף 

 

על בסיס  ן אמת מידה זוועדת הבדיקה תבח 

 הפרמטרים הבאים:

עושר, מקוריות, חדשנות, איכות העיצוב  .א

 והטכנולוגיה.

 הל היעד.התאמת התוכן והעיצוב לק .ב

 לות התחזוקה והתפעול.ק .ג

 

 נקודות 5

 ניסיון בעלי התפקידים:

הניסיון ייבחן ע"פ הדגשים 

ות המידה לאמ לפיו

 מנהל הפרויקט .א

 

 

 נקודות 5
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 עבניסיון המצי יםהמפורט

ל, בהתייחס לסוג לעי

 התפקיד

 יתר בעלי התפקידים .ב

 

 נקודות 5

 

סה"כ ציון בגין מרכיב 

 ות האיכ

 30 

ות תבחן את איכות המשתתפים, בהתאם לפרמטרים וועדת האיכ 10.10.2.12

נקודות(. וועדת  30-נקודות ל 0האמורים, ותיתן ציון איכות לכל מציע )בין 

 ת להיעזר בעבודתה ביועצים נוספים.האיכות תהיה רשאי

 נקודות. 24יעמוד על  מאליהמיניציון האיכות  10.10.2.13

ד' למסמכי מסמך  –מחירים המלא והויות )כתב הכמ הצעת המחירבדיקת  –' גשלב  10.10.3

 : (70%המכרז )

מציעים שיעברו את ציון האיכות המינימאלי, תפתח וועדת המכרזים את  10.10.3.1

טו המציעים את התמורה יפר ה, במסגרתטפות הצעת המחיר שלהםמע

 .בהתאם להצעתם, שירותי הבדק בתקופה הנוספתהמבוקשת בגין 

 קביעת ציון המחיר של מציע: 10.10.3.2

 (צעה הזולה ביותרהה)     
 ------------------------ * 70יון המחיר = צ  
 (הצעת המציע)     

 יר, כאמור.יהיה סכום ציון האיכות וציון המח )מחיר ואיכות(של ההצעה הציון הסופי  10.10.4

לול ההצעות עד למועד החברה תהיה רשאית לשנות את אופן שקמובהר בזאת, כי  10.10.5

לכל תת פרק במסגרת יה רשאית לקבוע ציון כמו כן, החברה תה פתיחת ההצעות.

 .בחינת האיכות

לנהל  גם לאחר פתיחת ההצעות הכספיות, תהיה החברה רשאיתכמו כן מובהר, כי  10.10.6

בהתאם לשיקול דעתה , בכל הנוגע למחיר ההצעהמו"מ ו/או התמחרות וכיו"ב, 

 לעיל. בהתאם לגובה ההצעות הכספיות לאחר הליך 10.2עיף הבלעדי, כאמור בס

אמור כככל שיתבצע כזה, יתבצע שקלול ההצעות המתוקנות,  ההתמחרות ו/או המו"מ,

 לעיל.

יקבע באופן יחסי להצעה שקיבלה את דירוג הצעות המשתתפים במכרז, יויובהר:  10.10.7

 הניקוד הגבוה ביותר, בהתאם לנוסחת הציון.

את מידת  גםהחברה לשקול רשאית דעתה ובחינת ההצעות,  במסגרת הפעלת שיקול 10.10.8

 מהתקשרויות קודמות עם המציע, ככל שהיו כאלה. ביעות רצונה של החברהש

לתיבת המכרזים של  אומדן המתכנן לביצוע העבודות להקמתו של הפרויקט יוכנס 10.10.9

 10.6לא לפגוע באמור בסעיף תיחתן של ההצעות. מובהר בזאת, בובר לפהחברה, ע

אומדן המתכנן לביצוע חברה תהיה רשאית לפסול כל הצעה שתהיה גבוהה מלעיל, כי ה

 מאומדן המתכנן לביצוע 30%-מה שתהיה נמוכה בלמעלה העבודות וכן כל הצע

 העבודות, כאמור.

 מכרז:קביעת הזוכה ב 10.11

רשאית לנהל חת ההצעות הכספיות, תהיה החברה חר פתימובהר בזאת, כי גם לא 10.11.1

לעיל.  10.2בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כאמור בסעיף  מו"מ ו/או התמחרות וכיו"ב,
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הליך ההתמחרות ו/או המו"מ, ככל שיתבצע  הצעות הכספיות לאחרבהתאם לגובה ה

דת ל, וועלעי 10.10.2.3לאמור בסעיף  כזה, יתבצע שקלול ההצעות המתוקנות, בהתאם

 ת הזוכה.המכרזים תחליט ותודיע על זהו

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

 התאם לנוסחת הציון.ניקוד הגבוה ביותר, בה

את ניסיונם של לבחון החברה רשאית במסגרת הפעלת שיקול דעתה ובחינת ההצעות,  10.11.3

כנן(. ן של המלצות אודותיהם )לרבות תווקיומ ים, כישוריהם, היקף פעילותםהמציע

שביעות רצונה של החברה  מידתלשקול גם את  במסגרת האמור, תהיה החברה רשאית

 .ציע, ככל שהיו כאלהקשרויות קודמות עם הממהת

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

קודם  ,ת לבטל את המכרז מכל סיבה שהיאה רשאיוכי החבר ,ת או הצעה במלואהאחר

 החברהכן רשאית  ,קביעת המציע הזוכה, וכן לפרסם מכרז אחר תחתיואו לאחר 

כל במטרה להבטיח את מירב וה ,ללא חובת הנמקהת את הזכייה בתנאים, להתנו

לות כל דרישה ו/או זכות להעלמציע  יהכי לא תה ,מובהר בזאתהיתרונות לחברה. 

החלטה של בקשר עם כל  – כספית ו/או אחרת –ה כלפי החברה ו תביעטענה ו/א

 אמור לעיל.החברה, כ

לעיל,  10.11.3ס"ק י דין, לרבות האמור בבכפוף לסמכויות החברה לפי הזמנה זו ולפ 10.11.5

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

 כזוכה במכרז.הכשירות, 

 

 קשרות:יה והתהודעה על זכי .11

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

עתה, בהתאם בדואר, לפי שיקול דבפקס' או בדוא"ל או  ,ככל הניתן לאחר קבלת ההחלטה

 .לפרטים שמסרו המציעים

 מתעם התקשרות, כאמור, עד לחתימען הסר ספק, לא תחול כל חבות על החברה בקשר ל 11.2

 , ביןאו מסמך אחרשום הודעה על ידה.  , 'במסמך ת, של הסכם ההתקשרובפועל  רההחב

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

 .חברהכלפי האו מניעות ו/השתק חבות ו/או זכות ו/או טענה בדבר כל ייצרו ולא  חברההלבין 

לא  הזוכהו, הזכייה כקיבול הצעת הזוכלא יראו את הודעת האמור, ליות המבלי לגרוע מכל 11.3

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

 ./ו לו צו/וי תחילת עבודה, ובטרם ניתנהחברה

 ימי עבודה 5בתוך חברה, כל שיקבל המציע הודעה על זכייתו במכרז, עליו להמציא לכ 11.4

-השווה להסכם ההתקשרות, ערבות ביצוע בסכום  דעה, כאמור, כתנאי לחתימתלת ההומקב

 ים, לפי הצעתולכתב הכמויות והמחיר בהתאם, העבודותמלוא לביצוע התקציב  היקףמ 10%

, ואישור קיום ביטוחים מלא ע"י חברת ביטוח מוכרת ובעלת ("ערבות הביצוע"ן: )להל

נספח הביטוח, י אישורוכאמור בנספח שרות, כם התקן בישראל, בהתאם להוראות הסמוניטי

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

של  נוסף העתקיא הזוכה לחברה, בתוך המועד הנקוב, לחברה ל דין. כמו כן, ימצו/או לפי כ
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כשהם הליכי המכרז,  במסגרת מסרתיככל שהתכנון למכרז,  מסמכי ההסכם, לרבות חבילת

 ם על ידו. חתומי

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

הפרה של התחייבויות הזוכה בקשר  עדים האמורים יהווהקשרות. אי עמידתו במוההת

 ., על כל הכרוך בכךלמכרז ולהסכם ההתקשרות

החתימה על הסכם בקשר עם ו מהתחייבויותיו באי אלבמועד זוכה במכרז לא יעמוד היה וה 11.5

. וכהלבטל את זכייתו במכרז בהודעה בכתב לז החברה רשאיתהא ת, ההתקשרות ולביצועו

לזוכה  הבלעדי, קודם ביטולה של הזכייה, לתתת, לפי שיקול דעתה לחברה תהיה הזכו

 .ברההחבפרק זמן שתקבע ת רצונה, לשביעו, כי עליו לתקן את ההפרה, הודעה

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

 .רבות הבנקאיתלחלט את הע לזכותה בנוסף, וזאת המכרז

 הסכם איתו שנחתם לפני בין, שהיא סיבה מכל וזאת, הזוכה מציעה הצעת שתתבטל במקרה 11.7

במדרג  אחריו הבא ציעהמ עם להתקשר ת,חייב רשאית, אך לאתהא החברה , מכן לאחר ובין

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

 .כךעה כלפי החברה בשל היה כל טענה ו/או תביבמכרז לא ת

ל החברה מתכוונת לחתום ע, לרבות בקשר לתקצוב הפרויקטבכפוף לקבלת כל האישורים,  11.8

ע"י הזוכה, והכל בכפוף ד קבלת ההודעה על הזכייה ם ממועיו 21הסכם ההתקשרות בתוך 

 לעיל. 11.4בסעיף עמידתו של המציע הזוכה באמור ל

החברה ם ההתקשרות, הסכהתאם להעבודות בהזוכה לספק לחברה את מבלי לגרוע מחובת  11.9

ו/או מי רושלים ומורשת ו/או המשרד לי ת ירושליםעירייהרשות לפיתוח ירושלים ו/או ו/או 

אשר אינן , דומות נוספותביצוע עבודות הזוכה מ דרושל ן יהיו רשאיותמכוח ו/או ןמטעמ

ות התמורה י הסכם ההתקשרות, לרב, וזאת בתנאבמסמכי המכרז וההתקשרות מפורטות

 ו.הנקובה ב

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

ו/או משרד ו/או ל הרל"יו לו/א הלעירייו/או חלק מהן קשרות הוראות המכרז והסכם ההת

זוכה לא תהיה טענה , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וללגופים הקשורים אליה ו/או אליהם

 או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.ו/

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

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

 ע"י החברה ילת עבודה""צו תחהעבודות מותנית במתן ביצוע ת זכייתו במכרז, וכי תחיל

(, וכי ככל מהגורמים המממנים והזמנת עבודההכפוף, בין היתר, למתן אישור תקציבי )

על  חודשים מיום ההחלטה 6תוך , כאמור, בהתחלת עבודות יינתן צו שמכל סיבה שהיא, לא

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

בות המכרז השבת ערלפי החברה ו/או כלפי הגורמים המממנים, למעט דרישה ו/או תביעה כל

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

 שישה חודשים נוספים.בתקופה/ות של עד 

דר תקציב ו/או רה שניתן צו התחלת עבודה, אך עקב העלעיל יחול גם במק ,האמור בס"ק זה

חודשים ממועד מתן צו  12עבודה מטעם הגורמים המממנים עוכבה העבודה למשך עד הזמנת 
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תהיה כל טענה ו/או למציע הזוכה לא גם במקרה זה, פק, למען הסר סתחילת העבודה. 

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

 ב.”וכיוע הארכת משך הביצו

 צעה הזוכה:זכות עיון בה 11.12

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

רז, בהתכתבויות החברה עם בפרוטוקולים הנוגעים להליך המכין רשאי לעייהא 

, עה הזוכה במכרזהמציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשת החברה ובהצ

 .את ההודעה על תוצאות המכרז יום מקבלתו 30בתוך ת בכפוף לכל דין, וזא

בחלקים של , או ת החברהאי לעיין בחלקים של החלטרשלא יהא משתתף במכרז  11.12.2

חרי, או סוד לחשוף סוד מס ,לדעת החברה ,הצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלולה

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

 נערכה במסגרת ייעוץ משפטי שניתן לחברה.ן בחוות דעת משפטית שלעיי

שלוח בקשה בכתב עיין במסמכים כאמור במשרדי החברה בלבד, בכפוף למניתן יהיה ל 11.12.3

נציג החברה, ובכפוף לתשלום  ום מראש של מועד העיון עםלעיון לחברה ולתיא

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

 סוי העלויות הכרוכות בעיון.ת לכיוזא

ל ילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם לחברה סך שמציע שיבקש לקבל העתק צ 11.12.4

(, וזאת בנוסף A4בגודל לום של כל עמוד סטנדרטי ))שקל חדש אחד( נוסף עבור תצ ₪ 1

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

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

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

 לעיל. 11.12.1בכפוף לאמור בס"ק , ועת ולפי נסיבות הענייןידי  החברה מעת ל

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

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

 

 תנאים כלליים .12

ו למכרז זה ים למציע לצורך הגשת הצעתמכרז הם רכושה של החברה, והם נמסרמסמכי ה 12.1

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

ת במסמכים ובנתונים שמולאו ע"י המציעים כל שימוש ע, והחברה רשאית לעשוהמצי

 ע כזוכה במכרז ובין אם לאו.וא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בין אם נבחר המצישה

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

 המכרז או ביצוע העבודות על פיו. לצורך

בפרט , וות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוארשאי לגל הלא יהי ציעמה 12.3

ות. ה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנו/או לבצע כל פעול למשתתפים אחרים במכרז זה

, משום תכסיסנות או על פני הדבריםל כל הצעה שיש בה, החברה תהא רשאית לפסו

ה על קנוניה, תכסיסנות ו אין בידה ראיה ברורחבולה ו/או חשד ממשי לקנוניה, ואפילת

 ו/או תחבולה, כאמור.
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ו מראש לגילוי הצעת ותאת הסכמ ע, מביע המציובהגשת הצעתוע באמור לעיל, לא לפגב 12.4

ו/או  בקשר להליך משפטי הקשור המכרז דה ותידרש החברה לעשות כןלאחרים, במי

קול למידע שהינו, לפי שי , פרט1998 -חוק חופש המידע, תשנ"ח  במסגרת דרישה לפי

 .לעיל 11.12 , כמפורט בסעיףחרידעתה של החברה, בבחינת סוד מס

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

ידע, , תהא החברה רשאית להימנע מגילוי המלדרישתו של המציע()לרבות בהתאם  מידע

 וי כאמור.מוסמכת המורה על גיל הערכאוזאת כל עוד לא ניתן צו מ

ו בסטייה ממנו, תהיה החברה רשאית מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז א 12.6

 ., לפי שיקול דעתה הבלעדילפסול את הצעתו

שינוי, הוספה או מחיקה שיעשה הוראות המכרז הסתייגות של המציע מה של מקרכל ב 12.7

שלהלן,  פעול בכל אחת מהדרכיםה ממסמכי המכרז, תהיה החברה רשאית להמציע באיז

 לפי שיקול דעתה הבלעדי:

 הצעתו של המציע.לפסול או לדחות את  12.7.1

 להתעלם מן השינויים. 12.7.2

שנות מציעים אחרים לתקן ו/או ליע לתקן את השינויים ו/או לדרוש מלדרוש מהמצ 12.7.3

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

רה, תהיה החברה רשאית לפסול את פעל בהתאם לדרישת החבהאחרים לא י

 תה הבלעדי.הצעתו, לפי שיקול דע

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

 השוויון בין המציעים.

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

המציע  םלהרחיב את ההתקשרות עדי, לפי שיקול דעתה הבלע החברה במקרה שתחליט,

לרבות  ,, בהתאם להוראות מסמכי המכרז ו/או לפי כל דיןתהאו לצמצם אוהזוכה 

 .לעיל 11.10/או ו 11.9בהתאם להוראות סעיף 

 וע מהאמור במכרז זה, לחברה תהיה שמורה הזכות:מבלי לגר 12.9

 .ההצעה, כולה או חלקה לקבל את 12.9.1

 ינתן רק חלק מהעבודות, נשוא המכרזכה יכל זולים במכרז כאשר לאשר כמה זוכ 12.9.2

יצוע אותו ות התמחרות בין המציעים הזוכים או חלקם, עובר לב)לרבות באמצע

 .חלק מהעבודות(

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

 מההצעות. לדחות את כל או חלק 12.9.4

 .יותר או כל הצעה אחרתלא לקבל את ההצעה הזולה ב 12.9.5

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

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

, עבודותשוריהם אינם מספיקים לביצוע הת רצונם של אחרים, או שכילשביעו

 תה הבלעדי.בהתאם לשיקול דע

 .פוף לכל דין, בכלבטל אותו בכל עתלשנות את תנאי המכרז או  12.9.8
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, לרבות ם תקציביים וכל שיקול אחרלשקול כל שיקול רלוונטי, לרבות שיקולי 12.9.9

, חר בחירת ההצעה הזוכהוזאת אף לא של המכרז או חלק ממנו,לעניין ביטולו 

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

 ן החלטת החברה כאמור.דרישה או תביעה בגי

, בכל דרך כולם או חלקם, ו/או מו"מ עם המציעים לקיים התמחרות בין המציעים 12.9.10

 .שתמצא לנכון

 :ביטול המכרז 12.10

הסכם ההתקשרות, , לרבות לאחר החתימה על תהחברה רשאית, בכל ע ויובהר שוב: 12.10.1

כל  מכרז ו/אוול דעתה הבלעדי, לבטל את הועל פי שיק וקודם מתן צו תחילת עבודה,

לבצע את  , בין היתר,. במקרה זה רשאית החברהא המכרזחלק מהעבודות נשו

לרבות מצעות צדדים שלישיים, בעצמה או באו/או את העבודות הרלוונטיות  הפרויקט

 ם כל טענה או תביעה בקשר לכך.מבלי שתהא למציעימציעים, אחד ה

שוא מכרז זה מותנה, ור לעיל, מודגש כי ביצוע העבודות, נמבלי לגרוע מכלליות האמ 12.10.2

לת אישורה של עיריית בקבבהסכמת בעל/י האתר/ים ו/או מנהלו/יהם, ין היתר, ב

מנים, לרבות הממבלת אישור תקציבי מאת הגורמים קירושלים לביצוע העבודות וב

צעו , ובהעדר אישור תקציבי, כאמור, לא יבומכים לכך בממשלההמוסהגורמים 

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

מי /או ות לפיתוח ירושלים ו/או המשרד לירושלים ומורשת והרשעיריית ירושלים ו/או 

 . ע לכךמהגורמים המממנים בכל הנוג

ו לפי בהתאם למסמכי המכרז ו/א ת לביטול המכרזיואפשרוביתר ה בלא לפגועלפיכך,  12.10.3

בין היתר, כתוצאה מאי , ואו לצמצום היקפ המכרזקיימת אפשרות לביטול , כל דין

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

מכי המכרז במסמים ומאשרים את האמור למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכי

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

שה החברה בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דריישה ו/או תביעה כנגד דר

שר , בקמשרדו/או כנגד ה ל"יהרד גו כנו/א העירייה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד

 המכרזהיקפן של העבודות בפועל, מכוחו של או ו/ ל חלק ממנועם ביטול המכרז ו/או כ

 . ו/או הסכם ההתקשרות

מתחייב כל מציע, כי במקרה שתיבחר צעה למכרז, ור לעיל, בעצם הגשת הבנוסף לאמ 12.10.4

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

רה נוספת, לפי דרישת ו, ללא כל תמוההצעה שהגיש במסגרת הצעת תוקף ערבות

עד פקיעת תוקף ערבות ממו( חודשים 12בתקופות נוספות של עד שנים עשר )החברה, 

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

ברה, בקשר עם ל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החתביעה ומתחייב שלא להעלות כ

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

חלוף תקופת הארכת לך או לאחר במהמכרז, ככל שיקרה, ו/או בקשר עם ביטולו של ה

 הערבות כאמור.
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כרז וההסכם, החברה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המ 12.10.5

סגרת הצעתו למכרז, מציע הזוכה במט את ערבות ההצעה שהגיש התהיה רשאית לחל

פה של האריך את תוקכולה או חלקה, בין היתר במקרה שיפר המציע את התחייבותו ל

 לעיל. 12.10.4ק מור בס"אבות ההצעה כער

וי מאת החברה ישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפיהמציע  12.11

 .בות במקרה שיבוטל מכרז זה, לרבגין הוצאות אלה

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

הצעתו כוללת , והבין אותם, כי ין אם לאו(לו צורפו ובהנספחים לו )בין אם אלרבות כל 

הוא מסוגל למלא אחר כל , וים ואת כל הפרטים המפורטים במכרזאת כל המחיר

 ההסכם.ת המופיעות בתנאי המכרז וההתחייבויו

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

 .1993 -, תשנ"גזיםהמכר

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

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

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

 לפי כל דין.

ה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות תימצא סתיר הסר ספק, בכל מקרה בולמען  12.15

 ייבת. למציע לא תהיה כל טענה ו/אולגבי מסמכי המכרז, יקבע המזמין את הפרשנות המח

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

 מזמין.ה םע המטיבה ותלפרשנ עדיפות תינתןש לא קבע המזמין פרשנות כאמור, הרי

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

יון או , פרוטוקול, ד, מצג, הצעה, הבנה, פרסוםבהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות

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

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

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

ישו )ועד להגשת ההצעות, הכתובת שמסרו מכי ההצעה שיגבמסעל ידם כתובת שהוגדרה ל

 ים.אנשי הקשר מטעם המציע(. הודעות יישלחו למהלך מפגש המציעיםב

 הנמעןבדואר רשום, תיראה כאילו התקבלה אצל מצד למשנהו ה אשר תישלח ל הודעכ

תיראה  או בדוא"ל מיליהסקים מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסיימי ע (3) תוך שלושהב

)בכפוף לכך, שככל  ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחההנמען ל ילו התקבלה אצכא

 בעת מסירתה. –ואם נמסרה ביד  ;תה בטלפון(ידרש השולח לוודא קבלשנשלחה לחברה, י

 לעיל. 1.9אין באמור, כדי לפגוע בהוראות סעיף 

 אך ורקידון יקשרות שייחתם בעקבותיו, ולהסכם ההת למכרז זה, לפרויקטוגע ל עניין הנכ 12.18

 בעיר ירושלים.בתי המשפט המוסמכים ב

 

 בכבוד רב, 

 

 ירושלים בע"ממזרח פיתוח 
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 הצעה תכולת מעטפת - 1טופס  

 

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

 1טופס ותק נוסף של המציע יכין  ע. 

 והכנסתה לתיבת המכרזים של החברה. ה לפני סגירתההמקורי למעטפ 1טופס ס את המציע יכני 

 

ביקורת  סעיף וטופס תיאור מס'

 המציע

   'מסמך א –ות וברת הזמנה להציע הצעח 1

טופס  – 8.5.1 תכולת מעטפת ההצעה 2

1 

 

טופס  – 8.2.1 הצהרת המציע  3

2 

 

טופס  – 3.8.3 בדבר זכויות החתימה במציע אישור עו"ד 4

3 

 

  2.1.1 גדות של המציעתעודת התאהעתק ת.ז. של המציע או  5

 תדפיס עדכני של החברה מרשם החברות )ניתן מהאינטרנט( 6

 ע שהוא תאגיד(לגבי מצי)

2.1.2  

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

 י מציע שהוא חברה ציבורית()לגבהאחזקות בחברה 

2.1.3  

, 2.3.1, 2.1.4 דף מידע כללי ורשימת פרויקטים 8

 4טופס  –  2.4

 

  2.2.1 אישור עוסק מורשה במע"מ )תקף( 9

  2.2.2 ניהול ספרי חשבונותאישור מפקיד שומה בדבר  10

  2.2.3 אישור פקיד שומה על ניכוי מס במקור 11

טופס  – 42.2. 1976 –ופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר לפי חוק עסקאות ג 12

5 

 

עבודה, לגבי   מזמין חתום שלאישור פרטני, כתוב ו  13

 או ההתקשרות עימו, בתוספת חווות דעת ו/או המלצה

 אחרים המפורטים בסעיףלחילופין המסמכים ה

2.3.2 ,2.4 – 

 6טופס 

 

 – 2.4, 33.2. דו"ח מיוחד של רו"ח המציע בעניין עמידה בתנאי הניסיון 14

 7טופס 

 

  2.4 שות העתיקותאישור ר 15

 2.6.1-ו 2.5.1 צוות וניסיונםפרטי אנשי  –+ רשימת עובדים תצהיר מציע  16

 א'7טופס 

 

+  ניסיון והתחייבות העסקהרטי פ –ע אנשי מקצותצהיר  17

 קו"ח

-ו 2.5.3, 2.5.2

טופס  - 2.6.2

 



 4/2020 רז מס'מכ

 32 

 ב'7

 – 1.17.2. ואישור רו"חנסות הצהרת מציע לעניין מחזור הכ 18

 8טופס 

 

 – 2.1.7.2 ואישור רו"ח / עו"ד בדבר העדר הליכי כינוסתצהיר המציע  19

 9טופס 

 

טופס  – 18.2. חתום ע"י המציע מכרזערבות  נוסח 20

10 

 

  2.8.1 מקור – מכרזערבות  21

  19.2. יםמציעפרוטוקול/ים של מפגש / סיור  22

  2.10 (לא חובהליטת אישה )סק בשע –רו"ח תצהיר ואישור  23

טופס  – 4.2 תנאי המכרזאישור הבנת  24

11 

 

  5.8 ככל שישנן – תשובות לשאלות הבהרהשינויים / הבהרות /  25

  10.10.2.6.1.1 הצגת פרויקטיםמצגת ל 26

ונות, המחשות מצות, תח, המלקו" –הצגת בעלי תפקידים  27

 , מצגות וכיו"בהדמיות

10.10.2.6.2  

 



 4/2020 רז מס'מכ

 33 

 הצהרת המציע – 2טופס  

 

 תאריך: _________

 בוד,לכ

 ירושלים בע"ממזרח פיתוח 

 18שלומציון המלכה רח' 

 ירושלים

 

 ג.א.נ;

על חומותייך  –ירטואליות ופיזיות ושילוט לעיצוב וייצור דמויות ו - 4/2020 מכרז פומבי מס': הנדון

 ()להלן: "המכרז" םטיילת החומות, ירושלי -הפקדתי שומרים 

 הצהרת מציע

 

____________________  ח.פ.____________________ ו הח"מ __________________אני/אנ

_________________________________ , מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה  כתובתנו היאש

 לפיכם, כדלקמן:כ

 

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

 (.כי המכרז""מסמעל כל נספחיו )להלן:  ההתקשרות

 

הם, ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים כרז על פרטיהננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המ .2

, והעשויים להשפיע על קיום כל התחייבויותינוחיצוניים, בנטיים ורמים רלג לרבות, המכרזבביצוע 

ים, אמירות או הצעתנו זו על מצגים, פרסומהצעתנו. לא הסתמכנו בם לכך ביססנו את וכי בהתא

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

 במסמכי המכרז בלבד.

 

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

ה או אי ידיעה כלשהי של תנאי בוססות על טענות של אי הבנתביעות או דרישות המ לא נציג כל

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

 

כי מסמכי המכרז על נספחיהם ומפרטיהם אינם  ,ידוע לנוכי  ,היריםהננו מצבלא לפגוע באמור לעיל,  .4

שינויים ו/או  במהלך ביצוע העבודות יוספונם סופיים וכי יתכן ות כל הנושאים ואיא מכסים

ת החברה וכי שינויים אלו לא יזכו אותנו פי שיקול דעהשלמות ו/או תיקונים למסמכי המכרז ל

 בתוספת תשלום כלשהיא.

 

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

 ,הננו מגישים הצעתנו זווההבהרות שניתנו במסגרתו, ת, לרבות כלל התנאים והסכם ההתקשרו
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במחיר המוצע על כולן ביחד,  ,במסגרת המכרז ,ייבויותינואת כלל התח והרינו מתחייבים בזה לקיים

תוך הסכמה  - למסמכי המכרז נספח ד' –כתב הכמויות והמחירים , ה הכספיתידנו, במסגרת ההצע

 .הםוהסכם ההתקשרות ותנאיכל הוראות המכרז ל

דות לביצוע העבומטעמנו כוללת את כל הדרוש  ה הכספיתהצעהחייבים כי למען הסר ספק, הננו מת

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

על ידנו במסגרת הצעת גרת המחיר המוצע , ואנו מתחייבים לבצע את העבודות כולן במסהיקף שהוא

 טענות לתוספת כלשהיא. המחיר ולא נבוא בדרישות או

 

עובדות והמצגים שניתנו על ידינו לחברה במהלך הכי כל  אנו מצהיריםחתימתנו על מסמכי המכרז, ב .6

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

 צעתנו. חלק בלתי נפרד מה

 

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

 בודותעו/או לפצל את הנשוא המכרז לבעלי הצעה אחרת  עבודותו, ולמסור את ביצוע הלקבל הצעה ז

בהוראות  י והמוחלט כמפורטלפי שיקול דעתה הבלעדוכפי שיראה לה בין מציעים שונים וכו', הכל 

 .חברההל החלטה כאמור של כרז, ואנו מתחייבים לקבל כלמשתתפים במ

 

 ם בזה כלפיכם, כדלקמן:ינו מתחייביבמידה והצעתנו תתקבל, הר .8

 5תוך בחתומים על ידנו,  ותהסכם ההתקשרמסמכי  עותקים חתומים של 2להמציא לכם  8.1

  ידכם.-, כפי שיקבע עלבתוך פרק זמן אחראו  ההודעה על קבלת הצעתנוימים ממועד קבלת 

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

והסכם ההתקשרות, לרבות אישורי  כנדרש במסמכי המכרז ,והמסמכים האחריםהאישורים 

 .חביטו

י או מחברת אוטונומית מבנק ישראלערבות ביצוע  ימים, כאמור, 5, בתוך להמציא לכם 8.3

ציב לביצוע העבודות, נשוא מהתק 10%-בסכום השווה לאל ישראלית מורשית בישר ביטוח

, ים, מסמך ד' למסמכי המכרז, כפי שמולא על ידינוויות והמחירבהתאם לכתב הכממכרז זה, 

 אמור במסמכי המכרז.לבתוספת מע"מ, הכל בהתאם 

צו התחלת ף לקבלת ידכם, ובכפו-ע עלהכל כפי שיקב -להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז  8.4

 ם לכל התנאים שבמסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות.מכם על כך, ולבצעם בהתא דהעבו

 

תוך  ,ןאו מקצת ןכול הכרוכות בזכייה במכרז,נו יתיוכי אם לא נמלא אחר התחייבו ו מתחייבים,הננ .9

 יעצור את העבודה למפטורה מכל התחייבות כלפינו ותהא זכאית למס החברההזמן האמור, תהא 

 .אחר

 

מסמכי המכרז אותנו  יםתימתנו על הצעתנו זו, מחייבם ומתחייבים בזה כי מיום חהננו מצהירי .10

-על ייחשבוידינו, והצעתנו וקבלתה -ם עלמיחתו ו, כאילו היהםעל כל צרופותי ,ותהסכם ההתקשרו

בות בנוגע להסכם , לר, כחוזה מחייב בין החברה ובינינו, בהתאם לשיקול דעתהידי החברה
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לאפשרות של החברה לבטל המכרז או בכפוף  ה,הצעבלתי נפרד מה ההתקשרות, שיהווה חלק

זכויותיה של איזו ממבלי שהדבר יגרע מומכל סיבה שהיא,  ,חלקיא או מלההתקשרות באופן 

ננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו עפ"י מסמכי ה, וכי המכרזכמפורט במסמ ,החברה

 .י ההתקשרות ובהצעה הכספיתאומדן שוום הנקובים בז, בתמורה למחיריהמכר

 

 מכרז ערבות .11

פי -על, אוטונומיתמכרז פים בזה ערבות ו הרינו מצרכערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו ז

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

ת אם המפורט במסמכי המכרז, לרבובכל מקרה, צעתנו זו ושבה -ן או מקצתן כול -התחייבויותינו 

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

, מכרזהזכות בידיכם לממש ולחלט את ערבות ה, הרי חברההתוך כל מועד אחר כפי שתקבע בו/או 

ור סופי, מוחלט ובלתי וותרים בזה מראש, ויתראה כלשהי ואנו מזאת בלי כל הודעה מראש או הת

 ת הנ"ל.לט את הערבוג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחמסוי

 

ט"ז עד ליום ף ותחייב אותנו תהיה בתוקהינה בלתי חוזרת והיא זו אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו  .12

 .התאם לאמור בהזמנהתוארך על ידכם, ב, ככל שהתקופה לא (31.12.2020טבת, תשפ"א )

 

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

תקבלה כדין , וכי ההחלטה על הגשת ההצעה, לרבות ההתקשרות בהסכם עמכם לפיה הנויסוד שלה

 .ע"י האורגנים המוסמכים שלנו

 

ז והבנו את כל התנאים עיינו בכל מסמכי המכרזו מוגשת לאחר ש הצעתנומוצהר ומוסכם בזאת כי  .14

לנו ההזדמנות להפנות  עתנו, הייתהראות הכלולים בהם ומשמעויותיהם, וכי עובר להגשת הצוההו

עות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות נהיה מנועים מלהציג כל תביאליכם שאלות הבהרה, וכי 

אנו מוותרים מראש על ו ,מקרב מסמכי המכרז אי המכרז או איזהשל אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנ

 נות אלה.כל טע

 

ולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע ון ובעלי יכהננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסי .15

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

דין לביצוע כל יונות הנדרשים על פי כל ישידינו כל ההיתרים והרב , וכיעבודותן הכנדרש לצורך מת

 התחייבויותינו על פי ההסכם.

 

 נו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כלצהירים כי אהננו מ .16

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

ובהצעה  כתב הכמויות והמחיריםכאמור ב הצעתנו,בהתאם לכולם יחד,  מפורטים במסמכי המכרזה

והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות , , המצ"בהמכרזלמסמכי  ד' , מסמךהכספית

 כמפורט במסמכי המכרז. החברהרצונה המלא של לשביעות 
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 ראות המכרז.ים הנדרשים בהתאם להוהמסמכים, והנספח מצורפים בזה כלל האישורים, .17

 

 ,הובהר לנו היטב רז.  כמו כןנו מבינים את אופן בחירת ההצעה/ההצעות  הטובות במכהובהר לנו וא .18

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

עה הכספית התמחרות עד לקבלת ההצ ןהיית לערוך בינלנו ואנו מסכימים כי החברה תהא רשא

 .מסמכי המכרזאת בלא לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה, כאמור ב, וזהטובה ביותר

 

, הכספית שלנוהצעה מסגרת הבלמכרז,  ד'מסמך , כתב הכמויות והמחיריםהמופיעה בהתמורה  .19

על פי תנאי , ודותעברוכות בביצוע הוכוללת את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכ הינה סופית

מסמכי  מהווה תשלום מלא בגין ביצוע כל התחייבויותינו לפי . התמורהרז והסכם ההתקשרותהמכ

הסכם כל הדרוש לעמידתנו בדרישות המכרז ועל כל הכרוך בכך, וז והסכם ההתקשרות, המכר

 ההתקשרות, על כל תנאיהם.

 

נשוא המכרז  ,עבודותלפצל את ה אית, היא רשהחברהשל ידוע לנו, כי בלא לפגוע בכל זכות אחרת  .20

, שיימסרו לנו ף של עבודותבכל היקוכי בכל מקרה כזה ובין המציעים השונים, , תוהסכם ההתקשרו

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

 

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

ה , אלא אם דרשה החברי ההתקשרות בצירוף ההצעה הכספיתאומדן שוובלתמורה האמורה  מעבר

ראות (, אשר ישולמו בהתאם להו"נוספות עבודות")להלן:  ותנוספ עבודותאש ובכתב, מאיתנו מר

פי הוראות , ו/או לעל ידינוכפי שמולא , והמחירים כתב הכמויותהמכרז על נספחיו ולפי המחירים ב

 .זמסמכי המכר

 

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

 המגישים הצעות לביצוע אותה העבודה.

 

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

 המכרז ולהצעה.בותנו, בהתאם למסמכי הנוגדת את התחיי בכל התחייבות

 

 ________________ובת __________________________                           כתשם המציע _

 תאריך _______________________

        __________________________ 

 חתימה וחותמת המציע                      
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 "דאישור עו

 

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

, ת.ז. ___________________וכן  , ת.ז. _______________________________

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

תו עם חברתכם ת התאגיד בהתקשרוהצעה והתחייבות זו בצירוף חותמת התאגיד מחייבות א

 ן.יועני לכל דבר

 

 

______________ ______                ______________________ 

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

 

 תאריך: __________________

 לכבוד,

 ירושלים בע"מפיתוח מזרח 

 18שלומציון המלכה ב רחו

 ירושלים

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור זכויות חתימההנדון: 

 

, כב"כ ______________________ )להלן: ר בזאת_______ מאשהנני, עו"ד _________________

 כדלקמן: (,"המציע"

 

 ____________________________________________________________, כי ה"ה  .1

מכרז פומבי  גרתל שאר המסמכים הנדרשים במסוע המציעוגשה על ידי ם/ים על ההצעה שההחתו

על חומותייך הפקדתי שומרים  –ופיזיות ושילוט  וירטואליות לעיצוב וייצור דמויות - 4/2020 מס'

ים לחייב מוסמך/ ,(בהתאמה "מסמכי המכרז"ו "החותמים")להלן:  טיילת החומות, ירושלים -

 .מציעתמת הימתו/ם בצירוף חות המציע בחתא

 ורים בפניי.כי החותמים חתמו על מסמכי המכרז האמ .2

 בישראל הרשום ופועל כדין ו תאגידהמציע הינכי  .3

ועל הסכם ההתקשרות התקבלה כדין ע"י האורגנים  המכרזההחלטה בדבר החתימה על מסמכי כי  .4

 .המוסמכים של המציע

 חלטותיו.ת של המציע ואת המכי ההתאגדוכי ההחלטה, כאמור, תואמת את מס .5

 

 

 בכבוד רב,

 

____________________ 

 תמת וחתימת עו"ד המציעחו
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 ומסמכי הערכה כללימידע  – 4טופס  

 מציעפרטי  .1

 

 שם המציע .א
 

 
 (ת.ז., מס' תאגידהמס' המזהה ) .ב

 

 
 חברה( עוסק מורשה, סוג התארגנות ) .ג

 

 
 למכרז זה שם איש הקשר .ד

 

 
 ן המציע )כולל מיקוד(מע .ה

 

 
 טלפונים .ו

 

 
 הפקסימילי .ז

 

 
 כתובת דואר אלקטרוני .ח

 

 

 כמפורטעבודות ימת רש .ט

, שביצע 2.4-ו 2.3בסעיפים 

בשנים שהסתיימו ו המציע

2017-2020 
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 המציעניסיון פירוט  .2

ות נוספות יפורטו עבוד) יצוע והיקף, שמות ממליצים, מועדי הב וונטיותלפרט את העבודות הרל המציעעל 

 :(במתכונת הנ"ל בדפים נוספים

 העבודהשם  .א
 

 
דגש על )בתיאור העבודה  .ב

-ו 2.3סעיפים ישות בהדר

2.4) 

 

 

 

 
 יצועמקום ב .ג

 

 
 מועד ביצוע .ד

  גמר:  תחילה:

 
 היקף תקציבי של העבודה .ה

 
 

 
 מטעם המציעאחראי לעבודה  .ו

 

 
 איש קשר אצל המזמין  .ז

  טלפון: 

 
 לקטרונידואר אתובת כ .ח

 

 הערות:

 .אות והמלצותדוגמ יש לצרף עבור כל עבודה שנזכרה לעיל .1

 ד.ן לצרף בנפרהערות והבהרות נוספות נית .2

 _______________                           כתובת _______________________שם המציע _____

 תאריך _______________________

        __________________________ 

 חתימה וחותמת המציע                      
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 ימום כדיןרים ובדבר שכר מינקת עובדים זתצהיר בדבר העס - 5טופס  

  1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

ת וכי ר האמאני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהי

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

 __________________________________ אצל ___________________-אני משמש כ 

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

 .בשמו ובעבורו

 :היר זהבתצ .1

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

 ע, או תאגיד  ל השליטה אצל המצישבשליטת בע השליטה בו או תאגיד 

 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  

  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981 -ק הבנקאות )רישוי( התשמ"אתה בחוכהגדר      -    "שליטה"

 הנני מצהיר בזאת .2

 מתאימה[:במשבצת ה X אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש לסמןיע, המצכי   .א

 נו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון לא הורשע

שכר  פי חוק/או לו 1991 - , לפי חוק עובדים זרים , התשנ"א2002 באוקטובר 31 -התשס"ג 

 ;("עבירות")להלן:  1987 - מינימום, התשמ"ז

 31 – גבחשון התשס"יותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה הורשענו ב 

ו/או לפי חוק שכר מינימום,  1991 - , לפי חוק עובדים זרים , התשנ"א2002 באוקטובר

חות לפ ניםלוש שו שאך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  חלפ, 1987 – התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה;

 ונות, שקדמולא הוטלו, בשלוש השנים האחר זיקה למציעכל בעל על ו כי על המציע, עליי .ב

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

 עבירה, כאמור.

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

__________ 

  ימהחת   

 אישור

 

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

ליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים ר שהזהרתיו/ה כי ע_____, ולאחת.ז._____

 ניי.יו בפהקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה על

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 דותבביצוע העבואישור על ניסיון המציע  – 6טופס  

 

 לכבוד

 מזרח ירושלים בע"מפיתוח 

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 אישור בדבר ניסיון מציע בביצוע עבודותהנדון: 

 

 ___________________שם הגוף המאשר: ______

 

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

יצירת דמויות היסטוריות )מול יועץ עבודות , כי המציע ביצע עבורנו , הריני לאשר בזאת("המציע"ן: )להל

 כלהלן: ,היסטורי ואוצר אומנותי(

 : __________ביצוע העבודהמועד  .1

 בודה: __________יום העמועד ס .2

 ירה / מסירה מותנית של העבודה למזמין העבודה.עודת השלמה לעבודה ו/או בוצעה מסניתנה ת .3

 ___________________________________________: ______________ר העבודהתיאו .4

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________: דהע העבומקום ביצו .5

 _________ושר(: __________________לפי חשבון סופי מא –היקף הביצוע )בשקלים חדשים  .6

 

 העבודות: _____________________________________________________ חוות דעתנו על טיב

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 ___________ תאריך:

 ____________שם איש הקשר בגוף המאשר: ____

 ____תפקיד איש הקשר: ___________________

 

 

 ________________חתימה: __        
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 לעניין עמידת המציע בתנאי הניסיון שור רו"חאי  -7טופס  

 

 לכבוד 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ליםירוש

 

 ג.א.נ.,

 

 ס'מכרז פומבי מלהזמנה להציע הצעות ב 2.4.1ישות סעיף לעניין עמידת המציע בדר שור רו"חאיהנדון:  

 טיילת -על חומותייך הפקדתי שומרים  –ושילוט לעיצוב וייצור דמויות וירטואליות ופיזיות  - 4/2020

 החומות, ירושלים

 

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

שבנדון ( במסגרת הצעתו למכרז ציעפירוט ניסיון המ) 2סעיף  – 4ויים על גבי טופס מס' הכספי, המצ

ומסומן בחותמת  , על כל נספחיו,מצורף בזה 4טופס ", בהתאמה(. להציע הצעותההזמנה " -" ו4טופס )"

 .משרדנו לשם זיהוי

 

פורטת להלן, בהתבסס . אחריותנו היא לחוות הדעת הממציעהינם באחריות ה 4בטופס  שמולאוהפרטים 

 ורתנו.על ביק

 

לה נדרש מאתנו לתכנן את נו, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אערכנו את ביקורת

 4בטופס כספי שרת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בנתונים לגבי ההיקף ההביקו

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

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

 

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

 יות, את המידע והנתונים לעניין ההיקף הכספי הכלולים בו.המהות הבחינות

 

 

 בכבוד רב,

 

 רואי חשבון                   __________תאריך: ______
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 אנשי מקצוע וניסיונם -מציע הצהרת  -א' 7טופס  

 

 ___________ תאריך:

 

 הצהרה והתחייבות

 

, מצהיר ("המציע"__________ )להלן: /ח.פ. ____ח.צ. אני הח"מ, _______________________

 לן:, כלהומתחייב בזאת

 

צור לעיצוב ויי - 4/2020 מכרז פומבי מס'רת ביצוע העבודות, נשוא ג, במסמתחייב להעסיקאני  .1

 טיילת החומות, ירושלים -יך הפקדתי שומרים על חומותי –וט דמויות וירטואליות ופיזיות ושיל

 :1להלןאת אנשי הצוות ד, (המבהתא העבודות""ו המכרז"" )להלן:

 , בתפקיד:___________, ת.ז. ________________________________ .א

______________________________________________________________. 

מפורטים  ופת הניסיון שלותקו , הכשרתו המקצועיתבעל התפקיד המומחיות שלתחום 

 .התפקידמצ"ב קו"ח של בעל  , אליוב'(9)טופס  התפקיד הצהרת בעלב

 , בתפקיד:________________________________, ת.ז. ___________ .ב

______________________________________________________________. 

מפורטים  ופת הניסיון שלותקו , הכשרתו המקצועיתבעל התפקיד המומחיות שלתחום 

 .התפקידמצ"ב קו"ח של בעל  , אליוב'(9)טופס  התפקיד הצהרת בעלב

 , בתפקיד:__, ת.ז. _________________________________________ .ג

______________________________________________________________. 

מפורטים  ופת הניסיון שלותקו , הכשרתו המקצועיתבעל התפקיד המומחיות שלתחום 

 .התפקידמצ"ב קו"ח של בעל  , אליוב'(9)טופס  התפקיד הצהרת בעלב

 , בתפקיד:______________________, ת.ז. _____________________ .ד

______________________________________________________________. 

מפורטים  ופת הניסיון שלותקו , הכשרתו המקצועיתבעל התפקיד המומחיות שלתחום 

 .התפקידמצ"ב קו"ח של בעל  , אליוב'(7)טופס  התפקיד הצהרת בעלב

 

ת.ז. ________________,  את __________________, תחייב להעסיק בביצוע העבודותאני מ .2

"מנהל : ________, כמנהל פרויקט מטעמי )להלןמרח' ____________________, טל' _____

פרויקטים של  ת בניהול ואינטגרציהשנים לפחו 5 בעל ניסיון שלרויקט הוא מנהל הפ (.הפרויקט"

 .להצעת הצעות במכרזלהזמנה  2.3בס"ק , כמפורט סטוריותליצירת דמויות הי

 ופת הניסיון שלותקו , פרטי ניסיונו, הכשרתו המקצועיתנהל הפרויקטמ המומחיות שלתחום 

 .פרויקטמנהל ה, אליו מצ"ב קו"ח של ב'(7)טופס  התפקיד הצהרת בעלמפורטים ב

 

                                                      
ף דפים נוספים מופיע במסמך, ניתן לצררלוואנטיים מעבר לתפקידים נם בעלי בנפרד. ככל שישרלוואנטי האמור ייכתב לכל בעל תפקיד  1

 תמת עו"ד לזיהוי.חתימת המציע ובחוב
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מים לשמש בתפקידיהם בעלי כישורים מתאילעיל הם  1-2ים אנשי המקצוע האמורים בסעיפ .3

על  –ב וייצור דמויות וירטואליות ופיזיות ושילוט לעיצו 4/2020' ז מסמכרבביצוע העבודות, נשוא 

(, ובהתאם לסיכום עימם, "המכרז")להלן:  טיילת החומות, ירושלים -ומותייך הפקדתי שומרים ח

רשאי להחליף אותם מכרז, ככל שאזכה במכרז, ולא אהיה הם יועסקו בביצוע העבודות, נשוא ה

 ת החברה., מאאלא באישור, מראש ובכתב

 

מקצוע מקצועיים, מנוסים  להעסיק אנשי יספק, אין באמור כדי לפגוע בהתחייבות למען הסר .4

 ומיומנים גם ביתר התפקידים, הדרושים לביצוע העבודות.

 

 

 

 

     : ____________________         עציחתימת המ                          
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 וןניסי -אנשי מקצוע הצהרת  -ב' 7טופס  

 

 ___________ תאריך:

 הצהרת מנהל הפרויקט

 

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

_________ )להלן: רויקט אצל _________________מנהל פאמור לשמש _____________, 

לעיצוב וייצור דמויות וירטואליות ופיזיות  - 4/2020 פומבי מס' מכרזבמסגרת העבודות, נשוא (, "המציע"

 ""המכרזו "העבודות"להלן: ) , ירושליםטיילת החומות -על חומותייך הפקדתי שומרים  –שילוט ו

 היר, כלהלן:הריני להצו ,(תאמהבה

 

 ,פרויקטים ליצירת דמויות היסטוריותגרציה של חות בניהול ואינטשנים לפ 5 בעל ניסיון שלאני  .1

 , ושכללו )במצטבר(:2017-2020ם בשנישלמו שהומול יועץ היסטורי ואוצר אומנותי,  תוך עבודה

תלת מימדית, צנה שב המאפשר גם רינדור הדמות בסץ ממוחמידול של דמויות בקוב .א

להתאמה לקריינות,  motion capture – , לכידת תנועהbones/rigging –עה ואנימציית תנ

baking ליקצייתהתאמה וסינכרון הקבצים לאפ AR. 

 .1:1בקנה מידה אנושי  לוציה גבוהה להדפסת תלת מימדיתברזו STLיצירת קובץ 

, כולל דמויות מפוסלות בנראות של חומר מתכתי דמוי יציקת ברונזההפקה בפועל של  .ב

 .רים וכו'ה שכרוך בה מבחינת אישוקנה וכל מתה

 ל.יעדל חומיםציה בין שני התגראינט .ג

 סיוניימצ"ב קו"ח שלי ופרטי נ

 

 .מכרזהנשוא אני בעל כישורים מתאימים לשמש כמנהל פרויקט בביצוע העבודות,  .2

 

ככל שהמציע יזכה י לבין המציע, אני אועסק בביצוע העבודות, נשוא המכרז, ם לסיכום בינבהתא .3

 במכרז, כמנהל פרויקט.

 
 וע העבודות, במשך כל זמן הביצוע., כי עליי להיות נוכח באתר/ים במהלך ביצידוע לי .4

 

 אמת. ריתצהיתוכן זה שמי, החתימה להלן חתימתי ו .5

 

 

_____________________ 

 ויקטמנהל הפר           
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 ___________ תאריך:

 הצהרת איש צוות

 

רח' ____________________, טל' _, ת.ז. ________________, מאני הח"מ, _________________

 )להלן: _______________בתפקיד ____________________אמור לשמש _____________, 

 מכרזבמסגרת העבודות, נשוא (, "המציע"צל __________________________ )להלן: א( "התפקיד"

 -על חומותייך הפקדתי שומרים  –שילוט לעיצוב וייצור דמויות וירטואליות ופיזיות ו - 4/2020 פומבי מס'

 היר, כלהלן:הריני להצו ,(תאמהבה ""המכרזו "העבודות"להלן: ) , ירושליםטיילת החומות

 

 :להלן פרטי ניסיוני, בקשר עם התפקיד .1

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 "ח שליהמצ"ב קו

 

 .בביצוע העבודות בתפקידאני בעל כישורים מתאימים לשמש  .2

 

ע יזכה במכרז, ככל שהמציי לבין המציע, אני אועסק בביצוע העבודות, ם לסיכום בינבהתא .3

 .בתפקיד האמור

 

 אמת. ריתצהיתוכן זה שמי, החתימה להלן חתימתי ו .4

 

 

_____________________ 

 ויקטמנהל הפר           
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 מחזור הכנסות – הצהרת המציע ואישור רו"ח  - 8טופס  

 

 ___________ תאריך:

 

 מחזור הכנסות–הצהרת המציע 

 

_______, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם ____אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. 

 בזה בכתב כדלהלן: ם הקבועים בחוק, מצהיר/העשה כן אהיה צפוי/ה לעונשילא א

 

( "המציע")להלן:  ___ ח.צ./ח.פ. ______________אני מנהל/ת ב ____________________ .1

לעיצוב וייצור  - 4/2020 בי מס'פומ מכרזומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת 

 . , ירושליםטיילת החומות -על חומותייך הפקדתי שומרים  –שילוט דמויות וירטואליות ופיזיות ו

 

 2,000,000-השנתי המינימאלי של המציע לא נמוך מ היה מחזור ההכנסות 2017-2019במהלך השנים  .2

 .נים האמורותמהש בכל אחת, מע"מלא כולל ליון שקלים חדשים(, ימ שני) ₪

 

 רי אמת.זה שמי, החתימה להלן חתימתי, ותוכן תצהי . 3 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 מצהיר/ה חתימת ה  תאריך

 

 אישור

 

_____ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' ________ מ.ר. _____אני, עו"ד ___

ות שמספרה _______________/ המוכר/ת לי ת זהבאמצעות תעוד ____________, אשר זיהה עצמו/ה

ה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשבאופן אישי, ולאחר ש

 כונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.ם בחוק, אישר/ה את נהקבועי

 

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 חותמת וחתימה
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=========================================================== 

 

 בוןאישור רואה חש

 

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

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

 זו בהתבסס על ביקורתנו.  צהרהחוות דעה על האחריותנו היא ל

 

ות יקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ב

ירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה במטרה להשיג מידה סבבסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת 

 לחוות דעתנו. מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות

 

 ציעינות המהותיות את הצהרת המעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחלד

 .2017-2019בשנים  שלו  הכנסותהמחזור  בדבר 

 

 

   __________ תאריך:

                              _________________ 

 רב, בכבוד                                                 

 וןרואי חשב                                                
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 פירוק וכיו"ב העדר הליכי כינוס, -רו"ח / עו"ד אישור הצהרת המציע ו – 9טופס  

 

 ר מטעם המציעתצהי

 

 י אםיר את האמת וכאני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצה

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

 

( "המציע"הלן: ___ ח.צ./ח.פ. ______________ )לאני מנהל/ת ב ____________________ .1

לעיצוב וייצור  - 4/2020 מכרז פומבי מס'ך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת ומוסמ

 . ושליםטיילת החומות, יר -על חומותייך הפקדתי שומרים  –יות ושילוט ופיזדמויות וירטואליות 

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

 ומדות מולו מסוג זה.שע

 פני חדלות פירעון.המציע אינו עומד ב .3

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

 ציע עיקולים מהותיים.א הוטלו על נכסי המל .5

 .על נכסי המציע מצ"ב רשימת העיקולים הקיימים

מכי התאגיד החתימה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם למסהמציע הוא תאגיד הקיים ופועל כדין ו .6

 ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

 ותוכן תצהירי אמת. מתי,זה שמי, החתימה להלן חתי .7

 

 

 ר/ה חתימת המצהי  תאריך

 

 אישור

 

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

פרה _______________/ המוכר/ת לי שר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמס____________, א

ים יהיה צפוי/ה לעונש עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כןכי  באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה

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

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 חותמת וחתימה
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 אישור עו"ד / רו"ח

 

 תאריך____________

 לכבוד, 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ליםירוש

 

 א. ג. נ.,

 

 .אישור בדבר מצב המציעהנדון: 

 

מכרז אשר הגיש הצעה ל ,________________________ -עו"ד/רו"ח של המציע  אני הח"מ, המשמש

 -על חומותייך הפקדתי שומרים  –וט צור דמויות וירטואליות ופיזיות ושיללעיצוב ויי - 4/2020 פומבי מס'

 (, מאשר בזאת ביחס למציע כדלקמן:"מציע"הן: )להל טיילת החומות, ירושלים

 

גל או פירוק, ואין ים, פשיטת רנמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכ ויע אינלמיטב ידיעתי, המצ .1

 זה.בקשות תלויות שעומדות מולו מסוג 

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

סכן את המשך פעילותו ו/או לגרום לו ות להעלוללמיטב ידיעתי, נגד המציע לא הוגשו תביעות  .3

 לחדלות פירעון.

מצ"ב רשימת העיקולים  יים.יקולים מהותלא הוטלו על נכסי המציע עיעתי והבנתי, למיטב יד .4

 התאם לידוע לי, ולפי בדיקה שעשיתי.הקיימים על נכסי המציע, ב

למסמכי התאגיד תאם תה בההמציע הוא תאגיד הקיים ופועל כדין והחתימה על מסמכי המכרז נעש .5

 ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

 

 

 בכבוד רב,

 

 

_________________________  _____________ 

   תאריך    , חותמתימהשם, חת    
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 ערבות מכרז כתב  – 10טופס  

 

 תאריך: ______

 

 לכבוד

 מפיתוח מזרח ירושלים בע"

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 ית מס' _______ת בנקאהנדון: ערבו

 

ם לתשלום כל סכום עד נו ערבים בזה כלפיכ"(, אהמציע)להלן: "לפי בקשת _________________ 

יך "(, שתדרשו מהמציע בהלהערבות סכוםשקלים חדשים( )להלן: " מאה אלף) ₪ 100,000של  לסכום כולל

על  –טואליות ופיזיות ושילוט ות וירלעיצוב וייצור דמוי - 4/2020 מכרז פומבי מס' -הזמנה להציע הצעות 

 .רושליםומות, יטיילת הח -חומותייך הפקדתי שומרים 

 

, כפי שהוא 15.9.2020, שפורסם ביום 8/2020ים לצרכן  של חודש וד למדד המחיריהיה צמ סכום הערבות

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

 

 ד שצוין לעיל.נו המדהי –ודי" "המדד היס

 

 פי ערבות זו. לפני דרישה לתשלום עלבסמוך  המדד האחרון אשר יתפרסם ע"י הלמ"ס –"המדד החדש" 

 

 ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו, כדלהלן:הפרשי 

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

 ד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי.דש למדן המדד החההפרש בי

כם עד סכום הערבות, את הסכום הנקוב בדרישתדד היסודי, נשלם לכם מוך מהמאם המדד החדש יהיה נ

 ללא כל הפרשי הצמדה.

 

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

י פת הפרשם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוסנו נשלת לעיל, אהמצוינ

הוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את עליכם חובה לנמק או ל ההצמדה, מבלי להטיל

 .ציעהתשלום תחילה מאת המ

 

 לת.ומבוט תהיה בטלהבלבד, ולאחר תאריך זה  31.12.2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
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יאוחר נו המצוינת לעיל, לא י כתובתכל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לפ

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

 

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

 כדרישה בהתאם לערבות זו.תיחשב ה כזו לא מברק, ודריש

 

 רה.ערבות זו לא תהיה ניתנת להסבה או להעב

 

 

 

 

 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

 

על חומותייך  –פיזיות ושילוט אליות ולעיצוב וייצור דמויות וירטו - 4/2020 מכרז פומבי מס'הנדון: 

 בודות"()להלן: "הע טיילת החומות, ירושלים - הפקדתי שומרים

 

 

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

ם העשויי , הפיזיים והמשפטיים,קנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבותם, ובדהאמור בה

ידיעה -שעילתה באי ,אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה , וכימתן העבודותלהשפיע על הצעתנו או על 

 של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשוייםשל מסמכי המכרז ו/או הבנה -או אי

 .מתן העבודותע על הצעתנו או על להשפי

 

 

  רב,בכבוד   

 

____________________________ 

   חתימה וחותמת המציע

 

 

 / רו"ח עו"ד אישור

 

ה _____________________________________________ אשר הנני לאשר בזה כי חתימות ה"

התקשרותו עם חברתכם לכל דבר מציע בחתמו על טופס זה בפני, בצירוף חותמת החברה, מחייבות את ה

 ועניין.

 

______________________  ______________                           __________________ 

 תאריך                                     וחתימהחותמת     שם רו"ח / עו"ד
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על  –מויות וירטואליות ופיזיות ושילוט לעיצוב וייצור ד

 טיילת החומות, ירושלים -חומותייך הפקדתי שומרים 

 

 

 

 מסמך ב'

 

 ותהסכם התקשר

 

 (נפרדמצורף ב)

 

 

 

 

 

  

 2020, אוגוסט         , התש"ףאלול

פיתוח מזרח ירושלים 
 בע"מ
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 טיילת החומות, ירושלים -ותייך הפקדתי שומרים חומ

 

 

 

 1ג'מסמך 

 

 והוראות כלליות לביצועמפרט טכני 

 בנפרדמצורף 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

פיתוח מזרח ירושלים 
 בע"מ
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 6ג'מסמך 

 

 ות העתיקותמפרט רש

 בנפרדמצורף 

 

 

 

 

 

 

 

 

פיתוח מזרח ירושלים 
 בע"מ
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 'דמסמך 

 

 יםרות ומחיכתב כמוי

 

 (נפרדמצורף ב)

 

 

 

 

ים פיתוח מזרח ירושל
 בע"מ

 


