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 בע"מירושלים מזרח תוח פי

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 

  6/2020 מכרז פומבי מס'

 "ר השילוחדיים בכפחיים יהו" -מרכז מבקרים בכפר התימנים  -ליצירת חווית התוכן 

 12:00בשעה  ,(20.202.112) , תשפ"או' כסלו, 'איום  :המועד האחרון להגשת הצעות

  0001:בשעה  (,26.10.2020שון, תשפ"א ), ח' חב' יום :יםמציעמועד מפגש 

 

 כללי .1

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

חיים יהודיים בכפר " -בכפר התימנים  ריםמרכז מבק -ליצירת חווית התוכן להתקשרות 

 . ("ותעבודה"ז )להלן: ט במסמכי המכר, בהתאם למפור"השילוח

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

דרות ואותן משמעויות שיש להן בהסכם על ונחים ומושגים בהזמנה זו יהיו בעלי אותן הגמ

 מוגדר במסמכי המכרז במפורש:ו ליו, ובהתאם לאמור להלן ו/אנספח

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

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

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

 6/2020למכרז פומבי מס'  עותהזמנה זו להציע הצ –"הזמנה להציע הצעות" או "ההזמנה" 

 ."חיים יהודיים בכפר השילוח" -ימנים ם בכפר התמרכז מבקרי -ליצירת חווית התוכן 

 להלן 6.1סעיף בכמפורט  –מסמכי המכרז" "

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

וחתומים על ידי המציע, בהתאם לתנאים  איםשיתווספו להם, אם יתווספו, כשהם מל

 רז. המפורטים במסמכי המכ

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

יקוח על בין היתר, להעברת הנחיות החברה לזוכה, מעת לעת; לפלבין החברה, ויהיה אחראי, 

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

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

 רז(:המכ

 כללי: .1.3.1

, לפיו Design to Budgetשתתבסס על העיקרון של , תחרות קונספט""הוא  מכרז זה

של טרה ב המקציאלית חווייתית, המותאמת לתיידרש המציע להציג הצעה קונספטו

, יצירה תכנון, עיצוב דה תכלולתכולת העבו .בתוספת מע"מ( ,₪ 900,000)הפרויקט 

חיים " –כפר התימנים ב הכנסתבית מבקרים שיוקם במרכז בוהקמה של חווית התוכן 

 וכן האחריות לתיאום מול התכנון, (ים""מרכז המבקר )להלן: "יהודיים בכפר השילוח

בנה הוט וההצטיידות ביתר חלק המ, מערכותיו, הרינההמבוע וביצ עצים, היוהאדריכלי
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 )להלן: 1ג' מסמךהמצ"ב כ בהתאם לבריף, חברהחריות השיהיו בא(, לחוויה )מעבר

 .("הפרויקט" )להלן: כרזולכלל מסמכי המ( "הבריף"

, ובמסגרת כאשר Turn-Key project יערך במתכונתהזוכה תהמציע ת עם וההתקשר

 ,לכל מרכיבי האפיון, התכנון, העיצוב, הפיתוחאה וכוללת מל אחריות זוכהיקבל ה

ואופני הנגשתם לקהל  בתחום החוויה של כלל התכנים ויישומי המידעהביצוע וה פקהה

התקנה והקמה של תפאורה, ציוד ומערכות החוויה, תוך  ,המבקרים. בין היתר, אך לא רק

תוצרי הפרויקט, של תם ; הרצומערכותיו רכז המבקריםמטגרציה מלאה לממשק ואינ

 י אחזקהשירותאחריות ווכן מתן  ברה,י החלצוות תיעוד, הדרכה ואחריות להטמעה

 ., באופן ובתנאים המפורטים במכרז ובנספחיויומערכותפרויקט ולל

 (."עבודות"ה להלן:ל הכ)

לרבות הצעתו , השוניםצעו בהתאם להוראות המכרז, על מסמכיו ובהעבודות י

כשהכל כפוף להנחיות המתכנן מטעם ר ע"י החברה, אוששל המציע, כפי שת

 .והמפקח ה, החברהחברה

 בבריף וביתרכל הנתונים המפורטים  קבעוזה ילעניין  –)תמצית בלבד כללי  –הפרויקט  .1.3.2

 מסמכי המכרז(:

מציג באופן ך את המבנה למרכז מבקרים הטרת הפרויקט היא להפומ .1.3.2.1

 - ושל תושביו ל המקוםש שטיבי וחוויתי את סיפורו ההיסטורי המרגאטרק

 – דדית וגמילות חסדיםערבות ה בת הארץ,סיפור של אמונה, מסירות ואה

 ומעל הכל, תקווה.עצב, של שמחה וסיפור 

גג ומרחב תצפית על  אזורי חוויה 4יכלול אזור התכנסות,  מרכז המבקרים .1.3.2.2

 המבנה. 

 .1ג'מסמך עקרונות הביצוע ותכולת העבודה מפורטים בבריף,  .1.3.2.3

 קונספט:י המרכיב .1.3.3

 :רכיבים 3הקונספט של המציע תכלול  תהצע .1.3.3.1

 רמות ויה, תיאור פלטפויפור המסגרת, תיאור החוהחוויה )סהתצוגות ו

 ירת המציע(.בחלפי  –ם החוויה והתצוגות, הדמיות החוויות ו/או רפרנסי

 ך התפעול והמבקרים )מלול ההפעלה, אופן זרימת המבקרים, מש

 .ים(מדריכת מבקרים, ההביקור, כמו

 ביצוע  ז, לו"טקלהקמת הפרוי אומדן העלויותט יע )פירומצביצוע והה

, מבנה הצוות ו/או קבלני המשנה ,מציע ואיכותואור ה)גאנט(, תי

 .היועצים, וכו'(

 דגשים: .1.3.4

שילוח. קרי, מבנה בית הכנסת הגדול "אוהל שלמה" בכפר ההפרויקט מבוצע ב .1.3.4.1

 יתבצעובשטח יו של הקבלן לותבאזור בעל רגישות דתית ופוליטית, ולכן כל פעו

 .ם בשטחרלוואנטייהגורמים ההרשויות ועם יאום תוך ת

 ,ובאזור המבנה נהמבבשך תנועה ח נגישות והמבאופן שיבטי ויבוצע עבודותה .1.3.4.2

, בהתאם לתכניות ולנהלי החברה, תוך נקיטת בשטח ת הביצועלכל אורך תקופ
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החברה ות יחות הנדרשים לפי כל דין ובהתאם להוראכל אמצעי הבט

 . )המחמירים מביניהם(

עבודת קבלנים אחרים וגורמי תשתית צוע יבגם  ורך,, בהתאם לצכן יתאפשר .1.3.4.3

)כאמור  , בתיאום עם הקבלןבמקביל לעבודת הקבלן ,מרכז המבקריםאחרים ב

כל תוספת . הקבלן לא יהיה זכאי לבלן(ף, התיאום הוא באחריות הקלעיל ובברי

, מרכז המבקריםביצוע עבודות במקביל ב גיןמחיר )לרבות כ"קבלן ראשי"( ב

 .מורכא

עת הקבלן, ט, שיאושר ע"י החברה, להצקונספ, בהתאם לועצוהעבודות יב .1.3.4.4

, לרבות אלה שמצורפים אליו על נים המצורפים למכרזם השומפרטיכניות, לתל

בכל מקרה של קשרות. לכל מסמכי המכרז ולכל מסמכי ההת דרך ההפניה.

המזמין המפרטים והמסמכים השונים, התכניות,  ביןו/או אי התאמה סתירה 

ים לגבי אופן הביצוע בפועל, והנחייתם עדיהפוסקים היחידים והבלונציגיו יהיו 

תהיה סופית, מחייבת ובלתי ניתנת לערעור. הקבלן מצהיר בזאת, כי לא  לביצוע

 ו תביעה כלפי המזמין ו/או נציגיו בקשר עםדרישה ו/אתהיה לו כל טענה ו/או 

 מור.הא

בהתאם , בילת במקעבודובצע ככל שהקבלן יידרש לכך, הוא ילמען הסר ספק,  .1.3.4.5

 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.ם ותאבה עבודות בשעות הלילה,

ו בגין ביצוע הקבועה בהצעת וספת מעבר לזוכל תמורה נהקבלן לא יהיה זכאי ל

 ו עבודות לילה.עבודה במקביל ו/א

 עבודות לא יתבצעו בשבתות ובמועדי ישראל.ה .1.3.4.6

האמור במסמכי המכרז, ידוע לקבלן, כי לא תשולם לו כל תוספת כל למרות  .1.3.4.7

כלשהו הנובע מבעיות ביטחוניות באזור העבודות, לרבות  כוןתשלום בגין סי

שמירה וכל הוצאה אחרת  שיהיו, בגין אבטחה,, ככל להוצאות שיהיו לו בקשר

טחוני באזור העבודות. למען הסר ספק, יודגש, כי האחריות יובעת מהמצב הבהנ

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

 ועל חשבונו בלבד. ,לבדב

יהיה , , ככל שיהיה צורך בכךחבשט גנות לצורך ביצוע העבודותהתאר שטח .1.3.4.8

 .באתר העבודות, באחריות החברה

ת כל האמור במסמכי ורמובהר בזאת, כי למ, ולמען הסר כל ספק, בנוסף .1.3.4.9

ו/או  ת כל היתר ו/או אישור תיאום תשתיותקבלל הבלעדיתמכרז, האחריות ה

לפי כל דין ו/או בהתאם לדרישת , לצורך ביצוע העבודותדרש , הנאישור אחר

חלה על הקבלן , ל שנדרש כזהככם(, יות המוסמכות )לרבות עיריית ירושליהרשו

 לכך,כל הקשור ב בלבד. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה

 12לא יעלה על בדק( ה)לא כולל זמן ביצוע העבודות הכולל במסגרת המכרז  .1.3.4.10

 חודשים ממועד אישור הקונספט 10-)ו ותהעבודצו תחילת ממועד מתן  חודשים
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ן הסר למע ., כולל ההטמעה ומסירתו של הפרויקט(מביניהםוחר המא – ופיהס

סגר וכיו"ב, מעט , לעילה להארכת משך הביצוע בר הקורונה לא יהווהספק, מש

 .לשיקול דעתה הבלעדי של החברהבהתאם  –המונעים את ביצוע העבודה 

משך הביצוע, במקרה של עיכוב בביצוע עבודות  הזכות להארכתלחברה תהיה 

קבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין ת המהוות תנאי לביצוע העבודות. התשתי

 מור.הארכה, כא

היה אחראי הבלעדי לכל נושא לן, והוא בלבד, ית, כי הקבזאב מובהר .1.3.4.11

 , על כל המשתמע מכך.בקשר עם עבודותיו שלו ותהעבוד הבטיחות באתר

כל ן , ולא תשולם לקבלמציעזה, כלול בהצעת ה 1.3.4כל האמור בסעיף  .1.3.4.12

 .זה, כאמור בקשר לאמור בסעיף תשלום מכל סוג ובכל אופן שהואתוספת 

 אופן הצגת ההצעות: 1.4

אחסון  ורמט דיגיטלי, על גבי התקןבפהמציע את הצעתו  גישת יבמועד הגשת ההצעו .1.4.1

(Disk on key) , התייחסות  ההצעה תכלול המודפסת.עותקים של ההצעה  2ובנוסף

 :להיבטים להלן

 סיון המציע:ינ .1.4.1.1

 .לןלה 2.3 מציע, כמפורט בסעיףהניסיון המקצועי של ה הצגת .א

גשת, של המועה סקירה של הניסיון והיכולות הרלוונטיות, בהתאמה להצ .ב

 .להלן 2.4 , בהתאם למפורט בסעיףאנשי המקצוע המוצעים בפרויקט

 הקונספט: הצגת .1.4.1.2

 המטרות.ים והגדרת ניתוח הצרכ .א

ות, מתחילת הביקור תיאור הקונספט הכללי של החוויה או האטרקצי .ב

 ועד סופו.

 תיאור מפורט של החוויות וכל מרכיבי ההצעה. .ג

צבים שלהם )כולל מהמחד והחוויות, בכל א המחשת מראה החללים .ד

 .מתחם כשהחוויה לא מופעלת(מראה ה

 פירוט הטכנולוגיות הנדרשות לכל מקטע. .ה

ויזואליים או קולנועיים וכל אמצעי המחשה רלוונטי על  פרנסיםהגשת ר .ו

 את כוונת המציע. באופן מלאנת להבין מ

ם קטיביות או המעורבות של המבקריאנטריהתייחסות לנושא הא .ז

 .בחוויות השונות

רטיב הסיפורי וכיצד באים לידי ביטוי כל אחד ממקטעי התוכן ט הנרויפ .ח

 החוויה.המפורטים בבריף, בכל אחד ממקטעי 

 קליטת הקהל ותפעול: .1.4.1.3

ופני התנהלות הקהל וכמויות של פירוט משכי החוויה או החוויות, א .א

)לרבות  מרכז המבקריםקרים בכל רגע נתון, בכל אחד ממתחמי מב

 . תפקידו של המדריך וכו'(ה, פעלהה ופןסלול הסיור, אמ
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אחורי הרעיון המוצע כבסיס התייחסות ספציפית לתפיסה שעומדת מ .ב

, שעשויה להוות מפתח להפיכת המקום ת חוויה ייחודית ושונהליציר

 חינה תיירותית.קטיבי מבלאטר

 ים ופיזיים:יבטים טכניה .1.4.1.4

ח כו והשיווק, כולל פירוט עלויות ההקמה, עלויות התפעול, התחזוקה .א

 ., בהתאם לתקציב הפרויקטונטייםדם וכל המרכיבים הרלוא

 פירוט לוחות זמנים לביצוע, עד למסירה. .ב

ו/או רכיב  , הדמיות, סקיצות וכל מסמךצגתמיהיה רשאי להוסיף, במסגרת היע המצ .1.4.2

יוכל להבהיר את הקונספט ואת העיצוב המוצע בהצעה, באופן שיציג מדיה אחר, אשר 

 .ביתאת הצעתו בצורה מיט

משך, במועד שייקבע ע"י החברה, יוזמנו המציעים לפרזנטציה של ההצעה המלאה הב .1.4.3

ם ה על גבי מחשב נייד )באחריות המציע( עם חיבוריהצעג ה, במסגרתה תוצשלהם

הצגה ה .("ההצגה")להלן:  VAGו/או  HDMLרה מסוג באחריות החבאפשריים )

 תתבצע בהתאם למפרט להלן:

 .קותד 5  בור המחשב והערכות:יח .1.4.3.1

 דקות. 10 הצוות המוצע:הצגת המציע ו .1.4.3.2

 דקות. 30   הצגת ההצעה: .1.4.3.3

 דקות. 10  שאלות ותשובות: .1.4.3.4

 להלן. 10.9התאם לאמות המידה המפורטות בסעיף בתתבצע הזוכה בחירת  1.5

, ברח' כות להעתקתם(, במשרדי החברה)ללא זללא תשלום ז מסמכי המכרכל לעיין ב תןני 1.6

א', ז' חשון, תשפ"א החל מיום , ("משרדי החברה"ן: להל, ירושלים )18שלומציון המלכה 

, בתיאום מראש עם גב' שרונה מזרחי ,(19.11.2020פ"א )תש, , ג' כסלוה'ועד ליום  ,(25.10.2020)

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 

 .ותם, ולהדפיס א"מכרזים"

המכרז יוכל לקבל עותק, סמכי של מ ניירעבורו עותק  החברה תדפיסמתעניין במכרז שיבקש ש 1.7

א', ז' חשון, החל מיום , 14:00-ל-09:00ה', בין השעות -ברה, בימים א'חכאמור, במשרדי ה

בסכום של כנגד הפקדת שיק  ,(19.11.2020פ"א )תש, , ג' כסלוה'ועד ליום  ,(25.10.2020תשפ"א )

 תעניין, כאמור,מיק יוחזר ל(. הש"השיק"ת החברה )להלן: , בתוספת מע"מ לפקוד₪ 1,000

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

, בהתאם להחלטת וועדת כיםמסמהמועד האחרון שיוגדר להשלמת יום לאחר  30בתוך 

ר, אך לא הגיש הצעה מלאה אמון שהפקיד את השיק, כוחר מביניהם. מתענייהמכרזים, המא

 ,המכרז עבורו בתמורה להדפסת מסמכיוזאת החברה את השיק שהפקיד למכרז, תפרע 

 .בגין התשלום א לו חשבונית מסמציות

גש . נקודת המפ10:00 בשעה, (26.10.2020"א )ון, תשפחש, ח' ב' יוםבמפגש מציעים יתקיים  1.8

 .דקות( 10-גש לאתר הפרויקט ישנה הליכה של כ)מנקודת המפ ליםירוש ,כת השילוחריבב תהיה

 .שעה וחציסיור יימשכו כש והפגמה

http://www.pami.co.il/
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מציע  – פות במכרזי להשתתהווה תנאחובה ומ ההינ המציעיםההשתתפות במפגש  .1.8.1

 .ששמו לא נרשם כמי שהשתתף במפגש לא יוכל להגיש הצעה

 דקות למפגש ייחשב כאי התייצבות. 15-איחור של למעלה מ .1.8.2

של  ות עובדק באמצעות צד שלישי אלא ראמצעב תותפא ניתן לעמוד בחובת ההשתל .1.8.3

יעים ד לייצג מספר מצהמציע או בעל תפקיד בו. למען הסר ספק, לא יאושר לנציג אח

 במפגש.

למען הסר ספק, בסמכותה של החברה לקיים מפגש ו/או סיור מציעים נוסף, לפי  .1.8.4

חרת עה אהוד נהנוסף, ולא נית מציעיםיור שיקול דעתה הבלעדי. התקיים מפגש ו/או ס

שתתפות באחד מהמפגשים ו/או אינטרנט, תחשב ההעות פרסום באתר הבאמצ

ויודגש, כי אין בזכותה  תתפות האמורה.מידה בדרישת ההשהסיורים, לפי העניין, כע

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

 סף כאמור.ר נוסיו אוגורם כלשהו לקיים מפגש ו/לבקשות מצד 

המציעים, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציג ור בסי/או מפגש וב .1.8.5

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 

 שתופץ למשתתפים.תב, בכ הדעלאחר מכן לידי ביטוי בהו

, ויצורף יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז מציעיםסיור ה/או גש ופמהסיכום  .1.8.6

 .חתום ע"י המציע הואמכי ההצעה כשלמס

אלא רק במקומות אין להוסיף או לגרוע מהכתוב במסמכי במכרז  – מציעלתשומת לב ה 1.9

הכרזות למיניהם אזי ות וספות, הערות, פירושיםעל דעתו   אשר יוסיף מציעהמיועדים לכך. 

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

  פת, כאמור, כלפי החברה.תוס

החברה איננה מתחייבת לכל כמות ו/או היקף של עבודה כלפי , כי מודגשלמען הסר ספק,  1.10

 .ולתכולתו אציתוש ,העבודתחילת  צוולכפוף דות . ביצוע העבוהזוכה

 בהתאםהחברה, כל זכות אחרת המוקנית לחברה במסמכי המכרז, לעיל, וב וראמבלי לפגוע במ

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

המחירים, הכמויות בכתב ו מכרז ו/אכי הבמסמ שאינם מופיעיםעבודות באתרים נוספים, 

"עבודות )להלן:  ההתקשרות הסכם אחר חתימתבמכרז ול גם לאחר קביעת הזוכה, תאוז

 .(נוספות"

 46תחושב עלות העבודות הנוספות, בהתאם להוראות סעיף , נוספותעבודות במקרה של 

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

, לרבות במסמכי המכרז םייינוס, בכל עת, שה להכניהחברצעות, רשאית עד למועד הגשת הה 1.11

בלתי נפרד  השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלק לכ .ועדים הנקובים בובנוגע למ

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

קיומם  אוו/ ל הודעותן שינטרנט, קיומלעת, באתר האבאחריות המציעים לבדוק, מעת המכרז. 

אך , היה החברה רשאיתוע באחריותם של המציעים, כאמור, תלפג מבלי 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
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 ברה.ו את הח, יחייביים, לאחר כל השינוייםפוהסרז רק מסמכי המכסר ספק, ן הלמע

 .לדיני המכרזיםמובהר בזאת, כי המכרז וההתקשרות עם המציע הזוכה כפופים  1.12

קיום התחייבויותיו של המציע הזוכה, ייחתם עמו הסכם התקשרות זכייתו במכרז ולבכפוף ל 1.13

 י המכרז. סמכלמ 'במך סמכהמצורף  סח בנו"( הסכם ההתקשרות)להלן: "

והסכם כים המציע לכך, שהחברה תמחה את זכויותיה וחובותיה לפי המכרז צעתו מסבהגשת ה 1.14

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

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

 . הבלעדידעתה יקול , בהתאם לשםיה ו/או אליהלאם וריהקש

 . 'במסמך  ,שרותהוראות ותנאים נוספים ביחס להתקשרות מפורטים בהסכם ההתק 1.15

, מותנים במספר תנאים אשר העל פיו, ככל שיהי המכרז זה וכן ההתקשרות עם המציע הזוכ 1.16

ו/או של משרד ה שלהן שונות, וב יותהחלטות רשובין היתר בואין כל וודאות כי יתקיימו, 

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

 .לביצוע ההתקשרות( מתלה ומפסיק)תנאי  אום אלה התנאישל 

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

, פהו/או לצמצם את היק ל סיבה שהיאכמ רותהמכרז ו/או ההתקשאת ל בטל הקבלן

ו/או  ו ההסכם/או כרזהמ ביטולבגין ל טענה ף מוותרים מראש, על כוהמציעים 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 מכרזו של הביטולגין בת ז זה, לרבורכבמתם בהשתתפובעלויות הכרוכים בסיכונים ו

, ולא , כאמורביצוע המכרזן דחייה בו/או בגי יינתנו לזוכה על פיו )אם בכלל(היקף העבודות ש

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

 ,צעותיהםו/או בגין הגשת ה םתייזכ עבודות שניתן בקשר עםף ההיקו/או המכרז  ביטול

ספק, מוסכם על המציע, כי החברה איננה אחראית הסר  למען .של ביטולו של המכרז קרהבמ

 לכל הוצאה ו/או נזק, שייגרמו לו בקשר עם הגשת הצעתו, לרבות ככל שלא התקבלה.

 

 תנאי סף .2

)למעט במקרים שצוינו במפורש  בעצמםם העומדי ,םיעציק מרשאים להשתתף במכרז אך ור

 הסף המפורטים להלן.כל תנאי במצטבר בו במסמכי המכרז(

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

או  לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד"הסר ספק, 

  .בישראל םיננו רשואשד אגית

 ו:צעתלה לצרף על המציע ,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 החברותיד בהתאג ( שלזרמכת בלהגשת הצעו

ו ו/אל הבורסה לניירות ערך עדכני שתדפיס  להצעתויצרף  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

ה זו, להסכם וגע להזמנעניין הנ לכל ציעהיתר, גם פרטי איש הקשר המוסמך מטעם המ

ו/או ות דעברה בשמו של המציע ולקבל הות, אשר יהיה מוסמך לפנות לחו/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

 .פקס', כתובת דוא"לס' , מנייד( ןולפ' טמס

 ה אחת בלבד.למען הסר ספק, כל מציע רשאי להגיש הצע

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

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

 :תולהצעהמצע תנאי סף זה, יצרף עמידתו בצורך הוכחת ל

 .ות המספרו אצל רשויק מורשה, ומסתו עוסיוה דברשור ביא 2.2.1

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

 .פטור מלנהלם

 .אישור מאת פקיד שומה על ניכוי מס במקור 2.2.3

, לרבות 1976 –התשל"ו  ,חוק עסקאות גופים ציבורייםכל אישור אחר הנדרש לפי  2.2.4

 (5ס פוטמאושר ומאומת כדין ), לפי החוק רשהנדהתצהיר 

 .מטעם המציעאו עו"ד רו"ח  י"עכנאמנים למקור האישורים יאומתו 

 ניסיון המציע  2.3

 ,נתיים לפחות בביצוע פרויקטים של הקמת מרכזי מבקריםשבעל ניסיון מוכח של המציע הינו 

שלמו שהו, אחדכל בתוספת מע"מ,  ,₪מליון  2בהיקף של  פרויקטים שלושהלפחות  ןובה

מערכות מולטימדיה, ות לפח ובהן, ציפלינותשל דיס יהגרצאינט, ושכללו 2020-7120ם בשני

 כו'(.אקטיב ורסרטים, אינטאורה וריהוט והפקת תכנים )תפ

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

 אתוא ממלא שה תוך, לעיל כאמורת הפרויקטים שביצע את רשימ 4 סופבטהשלים ל 2.3.1

ר כל פרויקט ובע 4בטופס  2יש למלא את סעיף ) ל הפרטים הדרושים לפי הטופסכ

 .(בנפרד

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

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

מזמין העבודה  עםההתקשרות  עימו, הסכםות קשרהממליץ ודרכי ההתותפקיד 

ם מסמך/ים אחר/ים להוכחת הנתונים האמורי לוחשבון סופי, להוכחת הביצוע או כ

 ., להנחת דעתה של החברה6בטופס 

 .ליתאיגיטדבמסגרת מצגת  , נשוא סעיף זה,הפרויקטיםהצגת  2.3.3

וסח בנ יף,חד מטעם רו"ח המציע, המאשר את עמידת המציע בהוראות הסעו"ח מיוד 2.3.4

 .7כטופס המצ"ב 

, יםפרויקטוע ביצשים לות הדרואנשי צו ,יקטהפרובמסגרת ביצוע  מתחייב להעסיקהמציע  2.4

אשר ישמשו בביצוע הפרויקט, ככל , מתחייב מהבריףול וצג בהצעתוקונספט המבהתאם ל

ככל שהמציע הזוכה יבקש למען הסר ספק,  ., בהתאם לרשימה שיגיששיזכה המציע במכרז

 ורה שללקבל את אישיהיה עליו באחרים,  שיאושרו במסגרת המכרז, ,צוותנשי הת אף אלהחלי
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 ,צוותככל שהמציע הזוכה יבקש להחליף את אנשי הר ספק, למען הס.בכתבש ומרא, החברה

 .בכתבש ומראורה של החברה, לקבל את אישיהיה עליו באחרים,  רז,שיאושרו במסגרת המכ

 להצעתו: מציע לצרףזה, על ה ףסעישב לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף

מומחיות פירוט תחום הבצירוף לעיל,  , כאמורת העובדיםרשימציע, בצירוף מר התצהי 2.4.1

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

ר, , כאמוופרטי ניסיונהשכלתו ואת  אשרבה י, העובדים המוצעיםמ דעובכל הצהרת  2.4.2

וכי בהתאם פקידו בהם, ות בהם השתתף ום,בתחתוך פירוט פרויקטים רלוואנטיים 

 מסגרתבבתפקיד שהוגדר ע"י המציע,  עסקאמור להיות מוהוא  ,עלסיכום עם המצי

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

 .הוכחת הניסיוןלהנדרשים 

 .התפקידעל ן במצגת דיגיטאלית להצגת הפרויקטים הרלוואנטיים להדגמת ניסיו 2.4.3

 בר.ת שתי המלצות ממזמיני עבודה להם נתן בעל התפקיד שירותים בעחולפ 2.4.4

ניתן יהיה לצרף לאמור גם תמונות, המחשות, הדמיות, מצגות וכיו"ב, לצורך הדגמתו  2.4.5

 .של הניסיון

 סיתאיתנות פיננ 2.5

 לשנה ₪ 1,800,000בסכום של  2017-2019בשנים  שנתיכספי חזור ממציע הוא בעל ה 2.5.1

 .ע בשנים האמורותיים המבוקרים של המציהכספ ו"חותאם לדבהת, תלפחו

 המציע לצרף להצעתו:תו בסעיף זה, על לצורך הוכחת עמיד

אישור , ו2017-2019כנסות שלו לשנים לעניין מחזור הה מציעה תצהיר  2.5.1.1

 .למסמכי המכרז 8בטופס נוסח הנכלל רו"ח ב

ק ואין פירו יטת רגל אופש ים,המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכ 2.5.2

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

לים על נכסיו עיקווכן לא הוטלו ק חי", הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עס

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

 .(צעההה הגשת

 הסף שבסעיף זה, על המציע לצרף להצעתו: עמידתו בתנאיוכחת לצורך ה

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

 למסמכי המכרז. 9 ופסטכ

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

מציע, בהגישו את הצעתו, ', והע עסקי וכדמידם, דעתה, לרבות בקשת מסמכים נוספי

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

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

 .לצורך מכרז זה בלבד

   בוטל 2.6

 ם לנדרש ע"י החברה.בהתאים, מציעהמציע השתתף במפגש ו/או בסיור ה 2.7

ו/או גש/ים המפשל פרוטוקול/ים להצעתו המציע אי סף זה, יצרף חת עמידתו בתנוכלה 2.7.1

 ים, כאמור.מציעסיור/י ה
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 לעניין עידוד 1992-תשנ"ב ( לחוק חובת המכרזים,2ס' מציע העונה על דרישות תיקון תשס"ג )מ 2.8

דרות בשליטת אישה, בהתאם להגהינו ם, יגיש אישור של רו"ח ותצהיר, לפיו העסק נשים בעסקי

 .חלק מתנאי הסף( לא) קהתיקון לחו

 ה.לפסילת ההצע רוםיג אי עמידה בתנאי הסף 2.9

עמידה בתנאי הסף, לא לצורך הוכחת ה המסמכיםמצאת יובהר כי אי ה למען הסדר הטוב 2.10

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

ים החסרים לוועדת המכרזים של את המסמכשהמציא  פם, וכןעמד המציע בכל תנאי הסף לגו

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

2.11  

 

 בגין השתתפות במכרזמסמכי המכרז ותשלום יון בע .3

/או באתר האינטרנט של החברה וכן השתתפות במכרז ז במשרדי החברה ועיון במסמכי המכר 3.1

 ם.תשלוכרוכים באינם 

תק, של מסמכי המכרז יוכל לקבל עו נייר תקס עבורו עוידפהחברה תעניין במכרז שיבקש שתמ 3.2

א', ז' חשון, החל מיום , 14:00-ל-09:00ן השעות ה', בי-ים א'כאמור, במשרדי החברה, בימ

ום של כנגד הפקדת שיק בסכ ,(19.11.2020פ"א )תש, , ג' כסלוה'ועד ליום  ,(25.10.2020תשפ"א )

 כאמור, תעניין,חזר למיק יו(. הש"השיק"ברה )להלן: ת החפקודבתוספת מע"מ ל ,₪ 1,000

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 

ך לא הגיש הצעה מלאה ר, אכאמוד את השיק, הם. מתעניין שהפקיזים, המאוחר מביניהמכר

מציא לו ות ,המכרז עבורו פקיד בתמורה להדפסת מסמכיהשיק שה כרז, תפרע החברה אתלמ

 .בגין התשלום חשבונית מס

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

לרבות במקרה של ז, במכרציע הקשורות להשתתפות המ שתה ו/אובהכנת ההצעה למכרז ובהג

 . , תחולנה על המציע בלבדסיבה שהיאברה מכל לו של המכרז ע"י החביטו

 

 הבנת תנאי המכרז אישור .4

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

ים אמורלה ההחברה, למעט אך על כל מצג של , ואין הוא מסתמהצעתו ועל ביצוע העבודות

 .להםיצורפו  מסמכים שצורפו ו/אובמסמכי המכרז ו/או ב

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

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

ז והמציע לא יהיה נאי המכרלאי הבנת ת יע באשרשל המצ א תישמע כל טענהק, לר ספלמען הס 4.3

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

 .ל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי המכרזיעמדו לחברה כ -מכל סיבה שהיא 
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 הבהרות .5

ות, בהירוי ציע אימצא המהשונים ביסודיות. אם יי המכרז לבדוק את מסמכ ל המציעע 5.1

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

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

ור ובמועד הנקוב הרות כאמה לקבלת הבמציע שלא יפנ כמפורט להלן. בהרהות השאל להגשת

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

החל מיום , ר עם מסמכי המכרזבלת הבהרות בקשלפנות בבקשה לקרשאים יהיו מציעים ה 5.2

. 12:00, בשעה (1.11.2020) "אפתש, חשון י"ד, 'אועד ליום  ,(25.10.2020) "אפ, תשז' חשון', א

"ל , בדואיטג'וש בנדמר הפרויקט,  למנהל בתנות בכלהפ ישההבהרה  את בקשות

josh.bendit@gmail.com   העתק משאלות 052-8360885קבלת השאלות בטל' חובה לוודא .

 .שרונה מזרחיעבור גב'  02-6247137ח בפקס לשלוההבהרה יש 

או  בלעדי, לענות לכל או לחלק משאלות ההבהרהדעתה ההחברה תהא רשאית, על פי שיקול  5.3

באמצעות  צוופיבכתב ו נותניית החברה לשאלות ההבהרה ו. תשובבהושלהימנע מת

מהלך מפגש מציע בה פקיסדע שלכל רוכשי מסמכי המכרז המלאים, בהתאם למיפקסימיליה 

 .הפונה זהותו של, בלא לחשוף את המציעים

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

 לעיל. 1.9ההבהרה, כאמור בסעיף המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות  יכשינויים במסמ

מכרז גם לאחר פתיחת תיבת כי הבמסמבנוסף, בכל מקרה של סתירות ואי התאמות שיתגלו  5.5

ה החברה תהית, חתימת הסכם ההתקשרושל המציע הזוכה וקביעתו  ואף לאחרהמכרזים 

 לשנות את תנאי הסכם ההתקשרות, כדי ,ןרשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל די

 להסדיר את הסתירות ו/או להתאים את הדורש התאמה.

ד, )או למציע הזוכה בלב למציעים ה בכתב שתופץהודעשה בייע מכרזשינוי תנאי ההבהרה ו 5.6

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

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

 .תפיםלמשת אלא אם ניתנה בהודעה בכתב ביוזמתה של החברה,

אופן שיוגדר בהודעה שתועבר לעיל, ב 5.6עים יאשרו קבלת ההודעות, כאמור בס"ק ציהמ 5.7

 שעות ממועד קבלת ההודעה. 24בתוך אמור, אליהם, כ

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

 .חתומים על ידו שהם, כןענייהשינוי ו/או ההבהרה, בהתאם ל מסמכיכל את להצעתו 

 

 מסמכי המכרז .6

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

/סיור הקבלנים, תשובות יערכו בהם )ולרבות פרוטוקול/י מפגשיששינוי ו/או עדכון ו/או תיקון, 

 .הזמנה זו(ראות ולה תאםהלשאלות הבהרה וכל הודעה שהחברה תעביר למשתתפי המכרז, ב

 עדיפות בין מסמכים: 6.2

ין המסמכים תהיה לפי יפות במועד חתימת ההסכם, העדהזוכה במכרז ועל כרזה עד לה 6.2.1

 הסדר המפורט להלן:
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 ל האמור בטפסים(;להציע הצעות )תוכן ההזמנה גובר ע הנמההז -מסמך א'  6.2.1.1

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

 ;ם שצורפו לו(סמכיובמ

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

 להלן:בהתאם לסדר המפורט , הסכם, יחול סדר הקדימויותתימת הלאחר ח 6.2.2

 .הבריף – 1מך ג'סמ 6.2.2.1

 ההזמנה. –מסמך א'  6.2.2.2

 להסכם ההתקשרות 6האמור בסעיף  לרבותהסכם ההתקשרות ) –מסמך ב'  6.2.2.3

 .(, ככל שלא שונה בס"ק זה לעילמסמכיםהר יתן בית דיפוסדרי הע לעניין

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

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

 סדר הקדימויות המפורט לעיל. של המתכנן ו/או של החברה על

ו אי התאמה ככל שתתגלה סתירה ו/אלעיל,  6.2.3-ו 6.2.2פים בסעימור למרות הא 6.2.4

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

א קשר לסדר קדימות המסמכים. מובהר בזאת, ה, וזאת ללתר עם החברוהמיטיבה ביו

ין לענייעת יו הפוסקים הבלעדיים בנושא זה, קבכי החברה ונציגיה בפרויקט יה

ייב המציע, כי לא תהיה לו כל הוראה הקובעת תהיה סופית. בהגשת הצעתו מתחה

 יעה כלפי החברה לעניין זה.דרישה ו/או תבטענה ו/או 

 

 ההצעה קףתו .7

 .(1.3.2021) "אתשפ י"ז אדר, ',ב עד ליום ,רהזכות חז ד בתוקפה, ללאועמת ההצעה 7.1

/ות, וזאת עד נוספת /ותופהתקל יעמצה ה שלהצעהאית להאריך את תוקף תהא רשהחברה  7.2

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

ו/או זוכה קבע נ אפילו, רשאית החברהה ההצעה, כאמור, תהי התוקף שלבמהלך תקופת  7.3

ם ייתכז עללהודיע למציעים נוספים ו/או אחרים  על זכייתו של מציע במכרז, נמסרה הודעה

 סיבה שהיא. מכל

 

 כללי הגשת ההצעות .8

 :התאמה לתנאי המכרז 8.1

על רשאית,  האפי תנאי ודרישות המכרז. החברה תההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות ל 8.1.1

יש בה התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת או עה שבלעדי, לפסול כל הצפי שיקול דעתה ה

 תנאי המכרז.השמטה ביחס ל

, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, עילר למובאע גוובלא לפלמען הסר ספק,  8.1.2

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

אחרת, לא יחייבו את החברה ולא דרך מכתב לוואי או בכל וף המסמכים, ובין בבג

 כלפי החברה. יהיה להם כל תוקף מחייב
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את  צעההפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה לכלו עתעל המציע להתייחס בהצ 8.1.3

 .ו בלבדנם על שמהי ישורים, כאשר כל המסמכים וכל האהמסמכים הנדרשים כל

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

ות הנתונים ף ואימוסנ וטירים רלבנטיים נוספים לצורך הבהרה, פפרטים ומסמכ

הצביע על כושרו, ניסיונו ויכולתו המדווחים לרבות פרטים נוספים ככל שיש בהם כדי ל

אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה כל צורך המכרז, ולבנושאים נשוא 

 טבית של הצעתו.ימ

ל ש ו תדסמכים נוספים, הן לעניין בחינת עמיהחברה רשאית לדרוש מכל מציע להגיש מ 8.1.5

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

 .של המציע בהצעתו היבטים הטכנייםל

 :ת המציעהרהצ 8.2

 .2כטופס  הצעתו הצהרת מציע חתומה בנוסח המצ"ביצרף 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 מטעמ יםמכהמוס

המציע  תאגדות שלשייבחר כזוכה במכרז( משום סתירה ו/או הפרה של מסמכי הה

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

 .1988-ים, התשנ"חחוק ההגבלים העסקי

 :חתימה ותויזכר הצעה חתומה ואישו 8.3

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

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

כשהחתימות ות המציע בנוגע לזכויות החתימה שלו, טלובהתאם להח, בתאגיד

 .ס ומסמךכל טופב רשנדר ח או עו"ד, ככל שהדברות על ידי רו"מאוש

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

, ככל שיהיה כזה, וכל השלמה תיקון טעות יד כלעל , ותתיבו בראשימסמכי המכרז 

 יד, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. בתבכ

 ת החתימה אצליוכוז ברבד, 3כטופס 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 גיד המציעמסמכי ההתאגדות של התא

ם גם על הסכם ההתקשרות באופן מלא, ותלמען הסר ספק, במסגרת הצעתו, המציע יח 8.3.4

סכם ההתקשרות ה אתש גי, ויאישור עו"ד בשוליו, כנדרש(בות )לר על כל נספחיו

 החתום במעטפת ההצעה.

ידוע לו, כי תקציב הפרויקט כפי שהוצג במסמכי מצהיר המציע, כי , בהגשת הצעתו 8.4

יצוע מלא לצורך בשהוא,  הישירות והעקיפות, מכל סוגהוצאותיו  כלאת כוללת  כרז,המ

סים את כל ההיטלים, המיגם , , לרבות )אך לא רקושלם של העבודות, נשוא המכרז

החברה לא תכסה כל  ף, וכן את הרווח הקבלני.ומי החובה, למעט מס ערך מוסותשל

 .ויקט, כאמורהפר קציבמעבר לת, וכה בביצוע העבודותוצאה הכרה

 :גשת ההצעותה 8.5
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עטפת "תכולת מ 1 בטופסמכים המפורטים המציע יכלול בהצעתו את כל המס 8.5.1

 הז ה", המצורף למכרזהצע

 ויצרף אותו להצעה. 1בטופס יקורת המציע" ת טור "בימלא אע ציהמ 8.5.2

ת המכרז ו/או ואם להור, בהתאסמכים המצורפים להעה )לרבות המכל עמודי ההצ 8.5.3

 ומים לצורך זיהוי.ים וחתממוספר( יהיו לעיל 8.1.4לפי סעיף שצירף המציע 

 עליה, ש("מעטפת ההצעה": הלן)ל תומהחוההצעה החתומה תוגש במעטפה סגורה   8.5.4

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

 -בכפר התימנים  מרכז מבקרים -כן ליצירת חווית התו 6/2020 מספר "מכרז

 " "חיים יהודיים בכפר השילוח"

, בהתאם של ההצעהעותקים חתומים וזהים ישלשל לתיבת המכרזים שני המציע 

 .הלהוראות סעיף ז

 ות, כלהלן:נפרד מעטפות 3-ך מעטפת ההצעה ביוכנסו לתו הההצע מכיסמ 8.5.5

בהתאם רו ודיס, בקלסרשו להוכחת תנאי הסף יוגכל המסמכים הדרושים  8.5.5.1

, הנושא חוצץות דר תנאי הסף, הקבוע בהזמנה זו, תוך הפרדה באמצעלס

קלסר יוכנס למעטפת אנטי בין תנאי סף למשנהו. האת מס' הסעיף הרלוו

 "."תנאי הסףאליה ייכתב גורה שספה מעטבההצעה 

 תוכנס (קי הניירעותשני סון הנייד והצעת הקונספט )לרבות התקן האח 8.5.5.2

 ."קונספט"הצעת ה, עליה יירשם טפת ההצעהבמעטפה סגורה למע

ניינים ומיספור רץ של וכן עבאופן מסודר, כולל ת יוגשוים כמסהמר כל ית 8.5.5.3

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

 .ההצעה"

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

 יםשללה קול דעתה, לאפשר למציערה תהיה רשאית, לפי שילמקור ע"י עו"ד. החב

 , גם לאחר פתיחת ההצעות.כאמור"ד על המסמכים, י עוהאישוראת 

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

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

 אם לעניין(.הנוגע לתנאי הסף, בהת )לרבות בכל

שלומציון רח' רה, בהחב יבמשרד המכרזיםלתיבת  ידנית כנסותו סרתימהמעטפה  8.5.8

 , תשפ"או' כסלו, 'איום לא יאוחר מ, במשרדים( 1)קומה  םושלי, יר18המלכה 

שתתקבלנה במשרדי החברה לאחר  ,ההצעות בדיוק. 12:00בשעה  ,(22.11.2020)

 ותוחזרנה למציע כמות שהן. לא תיבדקנה ,שעה שלעילעד והומה

ך שונה מהאמור בסעיף או בדר עות הדוארנה באמצחלשתישות עצבלנה 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,

 בדוא"ל. פקס' או
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למעט אלה המצוינים יל, עלזו  נהזמבהור אמכ ,כלל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו 8.6

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

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

 ל כל המשתמע מכך.ההתקשרות, ע

תנאי איזה מלתאם א בהו/או של המסמכים המבוקשים כאמור,כל הצעה שתוגש ללא  8.7

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

  

 ע"י החברה בקשת הבהרות .9

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

ת לדעתה לצורך בדיקים נוספים, כנדרש קבלת נתונים ומסמכלהצעות או בבקשה ל

 .יע בתנאי הסףינת עמידתו של המצורך בחצלבות , לרוהערכתןההצעות 

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

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

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

לי את א( להציג בפניה באופן פרונט)או מי מהםן את המציעים ימלהז שאיתהחברה ר 9.3

 הבהרות לגביה.עה ולקבל ההצ

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

ין בו, וכן כל מידע יענ ן שלו, או של בעלישלו, מקורות המימוזהותו, עסקיו, מבנה ההון 

לבחון  החברה. כן רשאית מכרז זה ואנטיות להתקשרות, נשואולרלו  ה ישר שלדעתאח

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

 לאיכות המציע.

 ינוי אשר יחול, אםא דיחוי לגבי כל שהמציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב ולל 9.5

ד למועד ו למכרז ועמעת הגשת הצעת ףיחלומן שבפרק הזבמידע שמסר לחברה, יחול, 

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

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

ס ביח יםנוספ פרטיםקש מהם אישורים ו/או ובין אם לאו, ולב צוינו בהצעת המציעבין ש

לקבלת החלטה  ע אחר שהוועדה סבורה כי הוא רלוואנטייצע המציע וכל מידדות שבובלע

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

 .אה למתן המידע המבוקשרודדי ג', כאמור, ה, וכאילו נתנו לצדלעיל על ידי החברה

או מסר מידע לא  שיידרש על ידה, כאמור,ע דיהמת א רהחבסור למציע אשר נמנע מלמ  9.7

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

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

 לפי כל דין.

ידע ון ו/או מסר מכנידע ור מנע מלמסזכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמ 9.8

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

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

 ההפרה.לחברה כתוצאה מ
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ידי על  ויתגלות שאי התאמבכל מקרה של סתירות ולעיל ולהלן, בכל האמור בלא לפגוע  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 

 להתאים הנדרש התאמה.

מנע יו/או  לעיל 9.2-9.5עיפים , בהתאם להוראות סככל שמציע לא יפעללמען הסר ספק,  9.10

 .היה החברה רשאית לפסול את הצעתו, תלעיל 9.6 בהתאם לסעיף ללפעוברה מהח

 

 קביעת ההצעה הטובה ביותר  .10

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

במלוא דרישות שרה שעמדה תר תהא ההצעה הכביו טובהההצעה ה .להלןלמפורט 

ל החברה, כטובה ביותר, בהתאם לאמור ם שרזיוועדת המכ הוגדרה ע"יאשר והמכרז, 

 . להלן

ציון  גם אם ,או חלקםמציעים לאפשר או לבקש מה, אך לא חייבתהחברה תהיה רשאית,  10.2

הצעותיהם, בכתב או  לשפר את לעדי, לתקן אותה הבול דעלפי שיק, הזה והצעותיהם אינ

, ים שיותרו()לפי קווים מנחים שתיקבע בדבר היקף התיקונ ל דרך, בכל עת ובכבע"פ

ו/או  ת(לרבות לאחר קביעתו של הזוכה במכרז )אך קודם החתימה על הסכם ההתקשרו

עקרון ה על לשמירלכל דין ו יקול דעתה הבלעדי, ובכפוףבודות, הכל לפי שלפצל את הע

ות ומיהות ת מיהות סדר ההתדיינ. החברה בלבד תקבע אין המציעיםהשוויון ב

 .ות, כאמורבכל מו"מ ו/או התמחר המתדיינים

הסבר מהמציעים בנוגע להצעה וכן החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש כל פרט/ 10.3

ות התרשמהמציע וזאת לצורך השוואה וו/או פעל  פועלבהם וברשויות ים לבקר באתר

 המציע. ברה מהח

להיעזר, בין היתר, ביועצים מקצועיים ית תהיה החברה רשאבמסגרת בדיקותיה,  10.4

 עמה.ובגורמים מקצועיים מט

בלתי סבירה מבחינת לה  נראיתהצעה שו/או לפסול לא להתחשב שהחברה רשאית  10.5

ישות אינה מתאימה לדרו/או חסרת תום לב  אוו/תכסיסנית  כולם או חלקם ו/אוה, ימחיר

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

 .טעות בהבנת המכרז ו/או תנאיו

אחרים,  ם טכניים ו/אולמחול על פגמי כדי למנוע מהחברהלעיל  10.5בס"ק אמור אין ב 10.6

 צעות,קן טעויות סופר ו/או חישוב בהו/או לתלהשלים , שיפלו בהצעה ו/או בלתי מהותיים

, תהא עתה הבלעדילשיקול ד, בהתאם שות כן, והיא רשאית לעני המכרזיםף לדיבכפו

התיקון של ההצעה, כאמור,  צע תיקוןשיבוככל . ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא

סר רה וירשם בפרוטוקול, הודעה על התיקון תימדיקת ההצעות בידי החבייעשה במהלך ב

 .יןייב את המציע לכל דבר ועני, ותחכאמוריות, , ההצעה תכלול את תיקון הטעולמציע

עה, יובא גש, כי ככל שיופיע מחיר שונה בעותקים שונים של ההצבאמור, יודבלא לפגוע 

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

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



 6/2020 רז מס'מכ

 20 

גם  ושרו של המציע,את אמינותו וכ חון, במסגרת בחינת ההצעות,ית לבה רשאהחבר 10.7

גוף לכל ו/או ירושלים  חברה ו/או לעירייתבעבר ע"י המציע ל עבודותייחס בטיב מתן בהת

 בכפוף לקיום שימוע למציע. ,ציבורי אחר

כל שו, כבמתן הפרטים שיידרתף פעולה עם החברה כי המציע מחויב לש שוב, מובהר בזאת 10.8

מציע שלא  .ובהווה בעבר ודתובעאופן להתרשם מ, לרבות מתן אפשרות לחברה ידרשושי

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

 שלבים, כלהלן: שלושהב ים הזוכה/ים תיעשהמציע/ירת הבדיקת והערכת ההצעות ובח 10.9

 .רזהמכהסף של בדיקה זהות המציע ועמידתו בתנאי  - שלב א' 10.9.1

שההצעה עומדת דא לוו, כדי מציעהעל ידי  דקו המסמכים שהוגשוה יבלב זשב

כוללת את כל  אן שהיבדרישות הסף שנקבעו לצורך השתתפות במכרז, וכ

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

 השלמות ככל שיידרשו לה.מחויבת לבקש הבהרות ו

, מטעם החברהית ם האמורים לעיל, רשאמכימהמס זהאי עתוא צירף המציע להצל

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

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

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

 דעתה הבלעדי.-יקולשאינם מהותיים, לפי שם מפגמילם תעלה

ע יהמצאיכות לא תעמוד בתנאי הסף כאמור לעיל, לא תיבחן מבחינת  אשר הצעה

  ותיפסל. ו/או ההצעה

 נקודות(: 30) איכות צוות הפרויקטו יעבדיקת איכות המצ – 1'בשלב  10.9.2

ות בלת אמניקוד האיכות יינתן על פי ט .המציעבשלב השני תיבחן איכות  10.9.2.1

  .דה והמשקולות המפורטת להלןהמי

ע"י וועדת איכות מקצועית, תתבצע וההצעה )להלן( ע איכות המצידיקת ב 10.9.2.2

. (איכות""וועדת ה )להלן: "י וועדת המכרזים של החברהאשר תמונה ע

לפתיחת ההצעות ע"י מונו ע"י וועדת המכרזים עובר כות יחברי וועדת האי

 .וועדת המכרזים

את, כי החברה תהיה מובהר בזלעיל,  10.10.2.2בס"ק למרות האמור  10.9.2.3

, ו/או להוסיף עליהם מי מהם ליף את חברי וועדת האיכות אורשאית להח

תהיה רשאית  ת האיכותלפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה, וועדעת,  בכל

יהיו נוכחים בישיבת וועדת ד שלקבל את החלטותיה גם בקוורום חסר, ובלב

 בריה.צית מחהאיכות, לפחות מח

דת המכרזים. לפיכך דת האיכות תפעל מכוחה של וועלמען הסר ספק, ווע 10.9.2.4

לחברה לפי מסמכי המכרז,  תועדת האיכות כל הסמכויות הניתנויינתנו לו

 .בכל הקשור לבחינת האיכות, וזאת ללא צורך באישור נוסף של החברה

ועדת נוע מובמינויה של וועדת האיכות, כדי למבזאת, כי אין בנוסף, מובהר  10.9.2.5

קה של ההצעות, החזיר לידיה את סמכויות הבדימכרזים של החברה לה

 .ו/או תוך היעזרות ביועצים מטעמהולבצען בעצמה 
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וועדת האיכות תיתן את החלטה, בהתאם לאמות המידה, שיפורטו להלן,  10.9.2.6

, וכן על בסיס הצגה ביהוזאת על בסיס מסמכי ההצעה, על כל מרכי

וועדת  .לעיל 1.4.3בסעיף  אמור, כעהמצי יה ע"י)פרזנטציה(, שתתבצע בפנ

העבודה ו/או לממליצים בקשר עם  רשאית לפנות למזמיניהאיכות תהיה 

צגו ע"י המציע )ו/או בקשר עם פרויקטים אחרים, שלא ם שיוהפרויקט/י

 יוצגו על ידו(, לצורך גיבוש עמדתה.

להלן את האמור  תכלולגרת ההצגה, , במסהמציעכות אית הניסיון והצג 10.9.2.7

 :תחשב באמות המידה המפורטות בטבלה להלן(תצגה הה)

ציע, בהתייחס לפרויקט/ים שהוצג/ו ע"י המ יסיון המציעת נהצג 10.9.2.7.1

. באותו סעיף רט, כמפו(עילל 2.3אי הסף )סעיף ת בחינת תנבמסגר

, יםפרויקט לושהשהמציע יהיה רשאי להציג במסגרת זו יותר מ

יהיה רשאי  ציעהמ .ףטוי את הנדרש בתנאי הסלידי בי יםיאהמב

רלוואנטיים דומים  גם באמצעות פרויקטים ולהציג את ניסיונ

  לעיל( 2.3הסף שבסעיף  ומדים בתנאיפילו אינם ע)א

בעלי התפקידים שיעבדו מטעמו במסגרת מתן הצגת ניסיונם של  10.9.2.7.2

  .עילל 2.4השירותים, כאמור בסעיף 

 יע:ות המידה לקביעת ציון האיכות של המצלהלן, אמ 10.9.2.8
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 מקס'ניקוד  מות המידה והמשקולותא הת המידמא

 :ניסיון המציע

 יםהפרויקט רשמות מןתה

 ציעעל ידי המ ושהוצג

להדגמת תנאי הסף 

 להזמנה 2.3ף עיבס

הציג  ציעככל שהמ

רלוואנטיים ים /פרויקט

, לרבות כאלה ים/פנוס

בתנאי  שאינם עומדים

הסף, רשאית הועדה אך 

אינה חייבת, לבחון את 

אם לקם בהתלם או חכו

לפרמטרים הקבועים  

ב"אופן הבדיקה", וזאת 

ל דעתה לפי שיקו

ככל שנבדקו על  הבלעדי.

ידי הועדה, יינתן ניקוד 

התייחס למכלול מסכם ב

הפרויקטים שנבדקו. לא 

ויקטים נבדקו הפר

יה הנוספים, הועדה תה

רשאית לכלול בניקוד 

שיינתן תחת אמת מידה 

זו את העובדה 

ע שהמשתתף ביצ

נטיים טים רלבפרויק

 נוספים.

 על בסיס עדת הבדיקה תבחן אמת מידה זוו

 ים הבאים:הפרמטר

קל על פרויקט: מורכבות תישמורכבות ה .א

בפרויקט כגון:  ומם של רכיביםבסיס קי

וצרים, שת"פ היקף הפרויקט, מורכבות הת

 וכדומה. עם נותני שירות נוספים 

ופן ביצוע הפרויקט: לרבות עמידה בלוחות א .ב

עמידה בתקציב, היענות  יעילות,זמנים, 

ה ומניעת לבקשות ושינויים, שמירה על סביב

ופת בתק ציעהמ הפרעות, קיום התחייבויות

 ההרצה והאחריות ועוד.

יצוב עעושר, מקוריות, חדשנות, איכות ה .ג

 טכנולוגיה.הו

 התאמת התוכן והעיצוב לקהל היעד. .ד

 התחזוקה והתפעול. לותק .ה

 

 

 

 נקודות 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיון בעלי התפקידים:ינ

אמות  לפי הניסיון ייבחן

המידה המפורטות בניסיון 

ל, בהתייחס לעי עהמצי

 פקידלסוג הת

 צרכי הפרויקטכלל התאמת בעלי התפקידים ל

 

 נקודות 5

 

 עצים המלוויםוהיו בעלי התפקידיםניסיונם של 

רמטרים הבאים , ייבחנו הפבין היתר, שר זהבהק

 ות:אחד מאנשי הצו ביחס לכל

 עמידה בלוחות זמנים .א

שיתוף פעולה עם מכלול הגורמים המבצעים  .ב

 את הפרויקט וכן עם מזמין העבודה

עות רצון כללית מאיש הצוות ואופן שבי .ג

 התנהלותו

לצורך קבלת ניקוד באמת מידה זו, יצרף  כל אחד 

 ותנקוד 10
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ש המלצות שיכללו את פרטי אי  5מאנשי הצוות עד 

 הקשר הממליץ. 

וך אנשי קשר לפחות מת 2-ה תפנה להבדיקועדת 

אלו שהוצגו, ואולם רשאית היא לפנות לגורמים 

וות, וזאת לצורך נוספים שלא הוצגו על ידי איש הצ

בירור שביעות הרצון ממנו, ובלבד שוועדת הבדיקה 

ולא  מציעתפנה לאותה כמות גורמים ביחס לכל מ

כל איש צוות מטעם כל לאנשי קשר ביחס  3-יותר מל

 .מציע

 

סה"כ ציון בגין מרכיב 

המציע וצוות בעלי ות איכ

 התפקידים

 30 

 

באמצעות כלל המסמכים והמצגות  ,יעצוועדת האיכות תבחן את איכות המ 10.9.2.9

בהתאם לפרמטרים האמורים, ו, שיגיש המציע במסגרת המכרז וההצגה

ת האיכות נקודות(. וועד 30-ות לנקוד 0ותיתן ציון איכות לכל מציע )בין 

 ת להיעזר בעבודתה ביועצים נוספים.רשאיתהיה 

ציע, מ נקודות. 24יעמוד על של המציע והצוות  מאליהמיניציון האיכות  10.9.2.10

 .לגופה תותיבדק הצעלא , האיכות המינימאלי יוןצהצעתו לא תעמוד באשר 

 : (70%) ו של המציעהצעתאיכות בדיקת  –' גשלב  10.9.3

ך התחשבות תו גה,במסגרת ההצ המציע תתבצעהצעתו של  כותבדיקת אי 10.9.3.1

 כי המכרז.בכלל המסמכים שהגיש המציע במסגרת הלי

על כל מרכיביה , הההצגה ובביצועוכות בהכנת העלויות הכרמודגש שוב, כי  10.9.3.2

למעט יחולו על המציע בלבד,  )לרבות לעניין ניסיון המציע ואנשי הצוות(

 רש במסגרת הזמנה זו.עלויות שהחברה לקחה על עצמה במפו

במהלך ביצוע ההצגה ולאחריה תהיה  אמור בהזמנה זו,לא לפגוע בכל הב 10.9.3.3

ת והשלמות, מכל וועדת האיכות רשאית לפנות למציע לצורך קבלת הבהרו

 .ו/או למציע ו/או לאנשי הצוות סוג שהוא, הקשורות להצעה

הצעת בזאת, כי ההצגה, על כל הכרוך בה, תהווה חלק בלתי נפרד מ מובהר 10.9.3.4

רז ותנאיו. ככל שבמהלך ההצגה ייטול ה לכל כללי המכהמציע, והיא כפופ

ו ז ו/אעל עצמו המציע התחייבויות נוספות, מעבר לאמור במסמכי המכר

יהוו חלק הן התחייבויות אלה ו ולו עליויח, , לרבות במצגתבהצעתו הכתובה

 .אליהןקשר זכאי לכל תמורה נוספת ב יהיההוא בלא ש י נפרד מהצעתו,תבל

גמישות רבה  תתאפשרההצגה )והפרויקט(, הדברים ואופי  מודגש, כי מטבע 10.9.3.5

ן של )ה וועדת האיכות במהלך ההצגה ובבדיקת האיכותה של באופן עבודת

, ובהגשת ההצעה מצהיר המציע, שי הצוות והן של ההצעה גופה(המציע ואנ
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ה בשל כי הוא מודע לכך, וכי לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי החבר

 מור.הא

 ל ההצעה:ציון האיכות ש ת המידה לקביעתלהלן אמו 10.9.3.6

ניקוד  מות המידה והמשקולותא אמת המידה

 מקסימאלי

 (:1מות מההצעה )התרש

ת ומקוריות הקונספט איכו

 וויות וסבירות ההצעהוהח

ועדת הבדיקה תבחן אמת מידה זו על 

 בסיס הפרמטרים הבאים:

ניתוח הצרכים והעמידה במטרות,  .א

מה ת התא, לרבוי שהוצגו בבריףכפ

 .דלקהל היע

 עושר, מקוריות וחדשנות  ההצעה. .ב

 איכות העיצוב. .ג

 איכות הטכנולוגיה. .ד

טיב האינטגרציה בין מרכיבי  .ה

 עה.ההצ

 ציה.טאיכות הפרזנ .ו

סבירות המפרט אל מול התקציב  .ז

י וסבירות יחסי העלות בין מרכיב

 הפרויקט לפי ההצעה

 

 נקודות 50

  :(2התרשמות מההצעה )

 .תפעולקליטת קהל ו

חן אמת מידה זו על בסיס וועדת האיכות תב

 הפרמטרים הבאים:

 גישה וניהול קהל המבקרים.דרכי  .א

י נוחות הפעלת המיצגים ותוצר .ב

 הפרויקט.

קלות התחזוקה והתפעול של תוצרי  .ג

 הפרויקט.

מוצע עם תנאי לימת הפרויקט הה .ד

ניתוח סיכונים השטח, לרבות 

 .ובטיחות

 

 

 נקודות 20

 

ב ן מרכיסה"כ ציון בגי

 האיכות 

 70 

 

 :קביעת ציון ההצעה 10.9.4

, כות ההצעההמציע וציון איאיכות יהיה סכום ציון של ההצעה הציון הסופי  10.9.4.1

 כאמור.

לול ההצעות עד למועד פתיחת ברה תהיה רשאית לשנות את אופן שקהח 10.9.4.2

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

 .ציון שנקבעת את האו לשנו האיכותת ובחינ
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 ת הזוכה במכרז:קביע 10.10

עם  גם לאחר פתיחת ההצעות הכספיות, תהיה החברה רשאית לנהל מו"ממובהר, כי  10.10.1

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, , ההצעה רכיביבכל הנוגע למ, /או חלקםעים והמצי

כזה, ההתמחרות ו/או המו"מ, ככל שיתבצע לאחר הליך לעיל.  10.2עיף כאמור בס

, וועדת המכרזים תודיע על זהות מור לעילאכעות המתוקנות, ול ההציתבצע שקל

 הזוכה במכרז.

אופן יחסי להצעה שקיבלה את דירוג הצעות המשתתפים במכרז, ייקבע בויובהר:  10.10.2

 הניקוד הגבוה ביותר, בהתאם לנוסחת הציון.

את מידת  גםהחברה לשקול רשאית דעתה ובחינת ההצעות,  במסגרת הפעלת שיקול 10.10.3

 ויות קודמות עם המציע, ככל שהיו כאלה.של החברה מהתקשר רצונה ביעותש

 ,הצעה במלואה אואיזו מההצעות ו/כי החברה איננה מתחייבת לקבל  ,בזאתמובהר  10.10.4

קביעת המציע קודם או לאחר  ,ת לבטל את המכרז מכל סיבה שהיאה רשאיוכי החבר

יה בתנאים, ת הזכית אלהתנו החברהכן רשאית  ,הזוכה, וכן לפרסם מכרז אחר תחתיו

 ,מובהר בזאתכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות לחברה. וה ,ובת הנמקהללא ח

 –ה כלפי החברה ו תביעכל דרישה ו/או טענה ו/אזכות להעלות למציע  יהכי לא תה

 אמור לעיל.החלטה של החברה, כבקשר עם כל  – כספית ו/או אחרת

לעיל,  10.10.4בות האמור בס"ק ין, לרי דזמנה זו ולפבכפוף לסמכויות החברה לפי ה 10.10.5

ביותר, מבין ההצעות הכשירות,  צעתו הוא הגבוהציון התכריז החברה על המציע אשר 

 מכרז.כזוכה ב

 

 קשרות:יה והתהודעה על זכי .11

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

עתה, בהתאם פי שיקול דוא"ל או בדואר, לאו בד בפקס' ,ההחלטה ככל הניתן לאחר קבלת

 .לפרטים שמסרו המציעים

 מתרות, כאמור, עד לחתימען הסר ספק, לא תחול כל חבות על החברה בקשר עם התקשל 11.2

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

זוכה הבין מחייב  כל הסכם וצרייא לוכה, של הז ל קביעתולרבות הודעה ע, "פבכתב ובין בע

 .ברהחאו מניעות כלפי הו/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

פועל ע"י עימו ב קשרותההת הסכםבטרם נחתם ביצוע העבודות רשאי להתחיל ב היהי

 ./ו לו צו/וי תחילת עבודהובטרם ניתנ, החברה

 ימי עבודה 5תוך בכל שיקבל המציע הודעה על זכייתו במכרז, עליו להמציא לחברה, כ 11.4

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

ם , ואישור קיו(וע"ת הביצ"ערבון: )להל תהעבודומלוא לביצוע התקציב  היקףמ 10%

כם ביטוחים מלא ע"י חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין בישראל, בהתאם להוראות הס

ולרבות כל רישיון , להסכם ההתקשרות 'דנספח הביטוח, י אישורספח וכאמור בנשרות, התק

 יא הזוכהן, ימצמכי המכרז ו/או לפי כל דין. כמו כו/או היתר, הנדרש לפי מס ו/או אישור
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של מסמכי ההסכם, לרבות חבילת התכנון  נוסף העתקוב, לחברה , בתוך המועד הנקלחברה

 ם על ידו. שהם חתומיכהליכי המכרז,  במסגרת מסרתיככל שלמכרז, 

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

 בויות הזוכה בקשרהתחיי הפרה של יהווה קשרות. אי עמידתו במועדים האמוריםההת

 ., על כל הכרוך בכךלמכרז ולהסכם ההתקשרות

החתימה על הסכם בקשר עם  ו מהתחייבויותיובאי אלבמועד היה והזוכה במכרז לא יעמוד  11.5

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

לזוכה  לתת יטולה של הזכייה,קודם בהבלעדי, דעתה  לחברה תהיה הזכות, לפי שיקול

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

בכל דין ובמסמכי  הלכל סעד המוקנה ל תזכאי החברההא תור לעיל, וטלה הזכייה כאמב 11.6

 .המכרז

 הסכם איתו שנחתם לפני בין, שהיא סיבה למכ זאתו, הזוכה מציעה הצעת שתתבטל במקרה 11.7

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

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

 .כךה בשל היה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברבמכרז לא ת

תום על החברה מתכוונת לח, רבות בקשר לתקצוב הפרויקטלת כל האישורים, ף לקבלבכפו 11.8

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

 לעיל. 11.4בסעיף המציע הזוכה באמור עמידתו של ל

ברה החות, ם ההתקשרהסכם להתאהזוכה לספק לחברה את העבודות במבלי לגרוע מחובת  11.9

ו/או מי רד לירושלים ומורשת ו/או המש ת ירושליםעירייפיתוח ירושלים ו/או הרשות לו/או 

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

י הסכם ההתקשרות, לרבות התמורה , וזאת בתנאבמסמכי המכרז וההתקשרות מפורטות

 ו.קובה בהנ

ותיה לפי , החברה תהיה רשאית להמחות את זכויותיה וחובלעיל, לעיל 1.12 בסעיף אמורכ 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, ולקשורים אליה ו/או אליהםלגופים ה

 כך.ו תביעה בקשר לו/או דרישה ו/א

וע עבודות נשוא הזוכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצ לע, כי יםוע למציעיד 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 תו במכרז, וכי תחילזכיי

(, וכי ככל מהגורמים המממנים הוהזמנת עבודציבי שור תקהיתר, למתן אי הכפוף, בין)

על  חודשים מיום ההחלטה 6תוך , כאמור, בהתחלת עבודות א, לא יינתן צושמכל סיבה שהי

 ו )לרבות למציע הזוכה( כל טענה ו/אוצאותיו, ולא תהיה להזוכה במכרז, יבוטלו המכרז ותו

ערבות השבת לים, למעט המממנ ו כלפי הגורמיםדרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/א

בס"ק זה בתקופה/ות להאריך את המועד הנקוב הביצוע, ככל שניתנה. לחברה תהיה הזכות 

 שישה חודשים נוספים.של עד 

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

חודשים ממועד מתן צו  12העבודה למשך עד  עוכבה גורמים המממניםהזמנת עבודה מטעם ה
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תהיה כל טענה ו/או למציע הזוכה לא רה זה, גם במקלמען הסר ספק, תחילת העבודה. 

ו/או קופת ההמתנה בת ו/או תביעה כלפי החברה, לרבות לעניין הוצאות שונותדרישה 

 ב.”וכיוע הארכת משך הביצו

 זכות עיון בהצעה הזוכה: 11.12

משתתף במכרז /או בהוראות המכרז, כל והקבועה בכל דין  העיון לא לפגוע בזכותב 11.12.1

רז, בהתכתבויות החברה עם ולים הנוגעים להליך המכבפרוטוקרשאי לעיין יהא 

, עה הזוכה במכרזבהצהמציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשת החברה ו

 .ל תוצאות המכרזיום מקבלתו את ההודעה ע 30בתוך ת בכפוף לכל דין, וזא

בחלקים של , או ת החברהאי לעיין בחלקים של החלטשרלא יהא ף במכרז משתת 11.12.2

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

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

 חברה.ניתן לייעוץ משפטי ש ן בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרתלעיי

בכתב עיין במסמכים כאמור במשרדי החברה בלבד, בכפוף למשלוח בקשה לניתן יהיה  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 

 הכרוכות בעיון.ת לכיסוי העלויות וזא

ילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם לחברה סך של צשיבקש לקבל העתק מציע  11.12.4

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

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

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

בע על של חומרים, שאינם מסמכים כאמור, תהיה כנגד תשלום סכום שיק קקבלת העת 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 בא למען הסר ספק, אין 11.12.6

 , ותקנותיו.1998 –תשנ"ח  ,ת חוק חופש המידעלהוראות מידע, בהתאם הנוגעות לבקש

 

 תנאים כלליים .12

ו למכרז זה ים למציע לצורך הגשת הצעתושה של החברה, והם נמסרמסמכי המכרז הם רכ 12.1

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

ציעים כל שימוש ע"י המנתונים שמולאו ע, והחברה רשאית לעשות במסמכים ובהמצי

 כרז ובין אם לאו.וא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בין אם נבחר המציע כזוכה במהש

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

 המכרז או ביצוע העבודות על פיו. ורךלצ

בפרט ו, לכל גורם שהוא במכרז ואת פרטי הצעתורשאי לגלות את פרטיו  הלא יהי ציעמה 12.3

ות. שום קנוניה ו/או תכסיסנו/או לבצע כל פעולה שיש בה מ למשתתפים אחרים במכרז זה

ו , משום תכסיסנות אעל פני הדבריםל כל הצעה שיש בה, החברה תהא רשאית לפסו

תכסיסנות  ו אין בידה ראיה ברורה על קנוניה,חבולה ו/או חשד ממשי לקנוניה, ואפילת

 ה, כאמור.תחבול ו/או
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ו ילוי הצעתמראש לג ואת הסכמת ע, מביע המציובהגשת הצעתוע באמור לעיל, גלא לפב 12.4

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

למידע שהינו, לפי שיקול  , פרט1998 -חוק חופש המידע, תשנ"ח  לפיבמסגרת דרישה 

 .לעיל 11.12 ף, כמפורט בסעיחריסוד מסהחברה, בבחינת דעתה של 

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

ידע, המ , תהא החברה רשאית להימנע מגילוילדרישתו של המציע()לרבות בהתאם  מידע

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

ו בסטייה ממנו, תהיה החברה רשאית אתאם לתנאי המכרז שלא בהיע שיגיש הצעה מצ 12.6

 .ל דעתה הבלעדי, לפי שיקולפסול את הצעתו

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

פעול בכל אחת מהדרכים שלהלן, ה ממסמכי המכרז, תהיה החברה רשאית לאיזהמציע ב

 עדי:שיקול דעתה הבללפי 

 הצעתו של המציע. פסול או לדחות אתל 12.7.1

 להתעלם מן השינויים. 12.7.2

שנות מציעים אחרים לתקן ו/או להשינויים ו/או לדרוש מ לדרוש מהמציע לתקן את 12.7.3

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

את  רה רשאית לפסולפעל בהתאם לדרישת החברה, תהיה החבהאחרים לא י

 תה הבלעדי.עעתו, לפי שיקול דהצ

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

 השוויון בין המציעים.

עשויים לשמש את החברה , הרטי ההצעכמופיע בפנתוני המחיר, הר ומודגש בזאת כי מוב 12.8

הזוכה המציע  םת ההתקשרות עלהרחיב אלפי שיקול דעתה הבלעדי,  במקרה שתחליט,

אם , לרבות בהת, בהתאם להוראות מסמכי המכרז ו/או לפי כל דיןתהואו לצמצם א

 .לעיל 11.10/או ו 11.9להוראות סעיף 

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

 .ההצעה, כולה או חלקה את לקבל 12.9.1

 מכרזנשוא החלק מהעבודות, ינתן רק כל זוכה ילים במכרז כאשר לאשר כמה זוכ 12.9.2

ות התמחרות בין המציעים הזוכים או חלקם, עובר לביצוע אותו ע)לרבות באמצ

 .חלק מהעבודות(

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

 מההצעות. חלקלדחות את כל או  12.9.4

 יותר או כל הצעה אחרת.לא לקבל את ההצעה הזולה ב 12.9.5

 .םכל הפרטים הנדרשיפו לה צעה אשר לא צורלא לפסול ה 12.9.6

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

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

 תה הבלעדי.דע בהתאם לשיקול

 ., בכפוף לכל דיןלבטל אותו בכל עתלשנות את תנאי המכרז או  12.9.8
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, לרבות ם תקציביים וכל שיקול אחרינטי, לרבות שיקולל רלוולשקול כל שיקו 12.9.9

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

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 ,מו"מ עם המציעיםו/או  ות בין המציעיםלקיים התמחר 12.9.10

 .שתמצא לנכון

 ביטול המכרז: 12.10

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

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

 לבצע את ין היתר,, בברהרה זה רשאית הח. במקחלק מהעבודות נשוא המכרז

לרבות ם שלישיים, בעצמה או באמצעות צדדיו/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, נהאממבלי לגרוע מכלליות  12.10.2

לת אישורה של עיריית בבקאו מנהלו/יהם, /ים ו/כמת בעל/י האתרבהסבין היתר, 

מנים, לרבות הממתקציבי מאת הגורמים קבלת אישור ירושלים לביצוע העבודות וב

צעו יבו, ובהעדר אישור תקציבי, כאמור, לא מכים לכך בממשלההמוסהגורמים 

פי החברה ו/או כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלהעבודות, ולמציע הזוכה לא תהיה 

מי ות לפיתוח ירושלים ו/או המשרד לירושלים ומורשת ו/או שהרירושלים ו/או  עיריית

 . ע לכךורמים המממנים בכל הנוגמהג

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

כתוצאה מאי  בין היתר,, או לצמצום היקפו המכרזקיימת אפשרות לביטול , כל דין

. בעצם הגשת ההצעות או איזה מהם לעיל 12.10.2יף עשורים האמורים בסלת האיקב

מכי המכרז במסמים ומאשרים את האמור ו את המציעים כמי שמסכילמכרז, ירא

מוותרים על כל טענה, ם את היקפו, צמצלעניין זכות החברה לבטל את המכרז ו/או ל

שה יעלות כל טענה, דרשלא להזה ומתחייבים  ישה ו/או תביעה כנגד החברה בענייןדר

שר , בקמשרדו/או כנגד ה "ילהרד גו/או כנ העירייה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד

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

 . ו/או הסכם ההתקשרות

קרה שתיבחר כי במ תחייב כל מציע,מור לעיל, בעצם הגשת הצעה למכרז, בנוסף לאמ 12.10.4

 הואת, כהצעה הזוכה במכרז, ותיגרם דחייה במועד תחילת ביצוע העבודו הצעתו

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

ו/או בקשר  עם דחיית מועד ביצוע העבודות, כאמור,ברה, בקשר פי החו/או תביעה כל

 .התקופ אותהבמהלך מכרז, ככל שיקרה, עם ביטולו של ה

לכל שיפוי מאת החברה  דו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאיישא לביהמציע  12.11

 .בות במקרה שיבוטל מכרז זה, לרבגין הוצאות אלה

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

ת הצעתו כוללם, כי ין אות, והבן אם לאו(יהנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובלרבות כל 
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, והוא מסוגל למלא אחר כל במכרזים ואת כל הפרטים המפורטים את כל המחיר

 ההסכם.ת המופיעות בתנאי המכרז וההתחייבויו

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

 .1993 -, תשנ"גזיםהמכר

צהיר המציע ומאשר כי הוא ל. בהגשת הצעתו מת ישראפוף לדיני מדינכהליך מכרז זה  12.14

ר, את דיני המכרזים ין בארץ, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמומכיר היטב את הד

קיות החלות על המשתתפים והזוכים במכרז, את כל הדרישות החובישראל, וכן  החלים

 לפי כל דין.

ות נים ו/או אי בהיררז השובין מסמכי המכ ההסר ספק, בכל מקרה בו תימצא סתירלמען  12.15

 שנות המחייבת. למציע לא תהיה כל טענה ו/אולגבי מסמכי המכרז, יקבע המזמין את הפר

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

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

או סמכות הא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה ת המציע הזוכה( י)לרבו המציע 12.16

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

גשו ההצעות פה, בין לפני שהו-ו מחוץ למסמכי המכרז, בין בכתב ובין בעלהצהרה שנעש

 ההתקשרות. צעות וחתימת הסכםגשת ההות ובין לאחר הרו/או נחתם הסכם ההתקש

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

צעות, הכתובת שמסרו ישו )ועד להגשת ההמכי ההצעה שיגבמסעל ידם כתובת שהוגדרה ל

 אנשי הקשר מטעם המציעים.(. הודעות יישלחו למהלך מפגש המציעיםב

 הנמעןראה כאילו התקבלה אצל בדואר רשום, תיו למשנה מצדאשר תישלח  הל הודעכ

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

)בכפוף לכך, שככל  ים שלאחר היום בו נשלחהביום העסקהנמען ל ילו התקבלה אצכא

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

 לעיל. 1.9ר, כדי לפגוע בהוראות סעיף אין באמו

 אך ורקידון יקשרות שייחתם בעקבותיו, ולהסכם ההת למכרז זה, לפרויקטעניין הנוגע ל כ 12.18

 בעיר ירושלים.ם בתי המשפט המוסמכיב

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 ירושלים בע"ממזרח פיתוח 
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 תכולת מעטפת הצעה - 1טופס  

 

 יסמן את בדיקתו בטור "ביקורת המציע".פה לפני סגירתה ות המעטיבדוק את תכול עהמצי 

 1טופס יע יכין  עותק נוסף של המצ. 

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

 

ביקורת  סעיף וטופס תיאור מס'

 המציע

   'מסמך א –וברת הזמנה להציע הצעות ח 1

 טופס – 8.5.1 צעהטפת ההתכולת מע 2

1 

 

טופס  – 8.2.1 הצהרת המציע  3

2 

 

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

3 

 

  2.1.1 גדות של המציעתעודת התא 5

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

י "ע לגב/או מהרשות לניודפיס עדכני מהבורסה לניירות ערך ת 7

 )לגבי מציע שהוא חברה ציבורית(האחזקות 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 אישור מפקיד שומה בדבר ניהול ספרי חשבונות 10

  2.2.3 במקור אישור פקיד שומה על ניכוי מס 11

טופס  – 42.2. 1976 –ות גופים ציבוריים, תשל"ו היר לפי חוק עסקאתצ 12

5 

 

עבודה, לגבי   מזמין חתום שלאישור פרטני, כתוב ו  13

 או או המלצהההתקשרות עימו, בתוספת חווות דעת ו/

 לחילופין המסמכים האחרים המפורטים בסעיף

2.3.2 ,2.4 – 

 6טופס 

 

טופס  – 33.2. סיוןעמידה בתנאי הני בענייןשל רו"ח המציע דו"ח מיוחד  14

7 

 

  2.4 יקותשות העתאישור ר 15

 – 5.1.1.2 נסות ואישור רו"חהצהרת מציע לעניין מחזור הכ 16

 8טופס 

 

 – 2.1.5.2 שור רו"ח / עו"ד בדבר העדר הליכי כינוסתצהיר המציע ואי 17

 9טופס 

 

  2.5.4.1 ובדיםימת העים, בצירוף רשדאישור רו"ח בעניין העסקת עוב 18
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 2.5.4.2 וןפרטי אנשי המקצוע + ניסי –תצהיר מציע  19

 א'9טופס 

 

טופס  2.2.5.4 ניסיון והתחייבות העסקה–ע תצהיר אנשי מקצו 20

 ב'9

 

  2.5.4.2 העסקת מנהל פרויקט ומנהל עבודה –רו"ח אישור  21

  2.8.1 יםמציעפרוטוקול/ים של מפגש / סיור  22

  2.10 (לא חובהליטת אישה )עסק בש –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 פרויקטים הצגתל מצגת 26

10.10.2.6.1.2 

 

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

 , מצגות וכיו"בהדמיות

10.10.2.6.2  
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 הצהרת המציע – 2טופס  

 

 תאריך: _________

 לכבוד,

 ירושלים בע"ממזרח פיתוח 

 18שלומציון המלכה רח' 

 ירושלים

 

 ג.א.נ;

חיים " -מרכז מבקרים בכפר התימנים  - צירת חווית התוכןלי - 06/202 ומבי מס'מכרז פ: הנדון

 )להלן: "המכרז"( "יהודיים בכפר השילוח

 הצהרת מציע

 

____________________  ח.פ.________________ ו הח"מ ______________________אני/אנ

זה יבים במסכימים ומתחי הירים,_________________________________ , מצ כתובתנו היאש

 ן:לפיכם, כדלקמכ

 

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

 (.מכרז""מסמכי העל כל נספחיו )להלן:  ההתקשרות

 

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

, והעשויים להשפיע על קיום כל התחייבויותינויים, חיצונבנטיים ם רלורמיג לרבות, המכרזע בביצו

אמירות או הצעתנו זו על מצגים, פרסומים, ם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בוכי בהתא

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

 ז בלבד.י המכרבמסמכ

 

י וכי מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או שינו בזה, כי אנו יריםנו מצהכן הנ .3

אי ידיעה כלשהי של תנאי  בוססות על טענות של אי הבנה אולא נציג כל תביעות או דרישות המ

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

 

כי מסמכי המכרז על נספחיהם ומפרטיהם אינם  ,וע לנוידכי  ,היריםו מצהננל, פגוע באמור לעיבלא ל .4

ויים ו/או במהלך ביצוע העבודות יוספו שינת כל הנושאים ואינם סופיים וכי יתכן וא מכסים

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

 תשלום כלשהיא.תוספת ב

 

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

 מגישים הצעתנו זו וההבהרות שניתנו במסגרתו, הננווהסכם ההתקשרות, לרבות כלל התנאים 
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 ,רזרת המכבמסג ,ייבויותינואת כלל התח והרינו מתחייבים בזה לקיים ,("הצעת הקונספט" )להלן:

כל תוך הסכמה ל - (קט""תקציב הפרוי)להלן:  במכרזת התקציב שפורטה מסגרב כולן ביחד,

 .הםהוראות המכרז והסכם ההתקשרות ותנאי

דות בשלמות לביצוע העבוכוללת את כל הדרוש  קונספטת ההצעלמען הסר ספק, הננו מתחייבים כי 

כל היקף ודות בביצוע העבדרש בלהי ותובין השאר, אף את ההוצאות הכלליות והמקריות העשוי

ולא נבוא בדרישות או  תקציב הפרויקט,גרת נו מתחייבים לבצע את העבודות כולן במס, ואשהוא

 טענות לתוספת כלשהיא.

 

עובדות והמצגים שניתנו על ידינו לחברה במהלך הכי כל  אנו מצהירים, חתימתנו על מסמכי המכרזב .6

עתידי והינם  שארו כך בכל מועדה, ויימועד הגשת ההצערבות בומדויקים, ל המכרז, הינם נכונים

 חלק בלתי נפרד מהצעתנו. 

 

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

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

י והמוחלט כמפורט בהוראות ול דעתה הבלעדלפי שיקויראה לה כפי ש ונים וכו', הכליעים שבין מצ

 .חברההכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של למשתתפים במ

 

 ם בזה כלפיכם, כדלקמן:ינו מתחייביהרבמידה והצעתנו תתקבל,  .8

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

  ידכם.-בתוך פרק זמן אחר, כפי שיקבע עלאו  לת הצעתנוההודעה על קבבלת מועד קימים מ

ל כ העתקי 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 ית מבנק ישראלאוטונומות ביצוע ערב ר,ימים, כאמו 5ך , בתוםלהמציא לכ 8.3

, בתוספת מע"מ, תקציב הפרויקטמ 10%-בסכום השווה לאל ביטוח ישראלית מורשית בישר

 י המכרז.אמור במסמכלהכל בהתאם 

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

 י המכרז ובהסכם ההתקשרות.כל התנאים שבמסמכהתאם לל כך, ולבצעם במכם ע דהעבו

 

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

 ציעור את העבודה למפטורה מכל התחייבות כלפינו ותהא זכאית למס החברהאמור, תהא הזמן ה

 .אחר

 

מסמכי המכרז אותנו  ים, מחייבתנו על הצעתנו זום חתימבים בזה כי מיוומתחיים הננו 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 דעתהרהידי החב

טל המכרז או שרות של החברה לבוף לאפבכפ ה,הצערד מהלתי נפב ההתקשרות, שיהווה חלק
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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

 .קטתקציב הפרויז, בתמורה למחירים הנקובים בהמכר

 

י"ז  ',ב עד ליוםף ותחייב אותנו תהיה בתוקהינה בלתי חוזרת והיא זו אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו  .11

 .הזמנהר בתוארך על ידכם, בהתאם לאמו, ככל שהתקופה לא (1.3.2021) "אתשפ אדר,

 

פי מסמכי -ת שלנו עלת, הכוחות והמטרוסמכויואת הינה בגדר הו זנאנו מצהירים בזאת כי הצעת .12

תקבלה כדין , וכי ההחלטה על הגשת ההצעה, לרבות ההתקשרות בהסכם עמכם לפיה הנווד שליסה

 .ע"י האורגנים המוסמכים שלנו

 

ז והבנו את כל התנאים מכי המכרזו מוגשת לאחר שעיינו בכל מס הצעתנומוצהר ומוסכם בזאת כי  .13

נו ההזדמנות להפנות ל עתנו, הייתהלהגשת הצ יותיהם, וכי עוברומשמעות הכלולים בהם וההוראו

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

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

 אלה. כל טענות

 

ת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע ולון ובעלי יכידע וניסיבזה כי אנו בעלי הירים הננו מצ .14

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

לביצוע כל  יונות הנדרשים על פי כל דיןישתרים והרבידינו כל ההי , וכיעבודותן הכנדרש לצורך מת

 .תינו על פי ההסכםייבויוהתח

 

 עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל נוצהירים כי אהננו מ .15

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

והננו מקבלים , קטוייב הפרצקלתפט והקונס הצעתבהתאם לכולם יחד,  כי המכרזהמפורטים במסמ

 כמפורט במסמכי המכרז. החברהרצונה המלא של האמורות לשביעות  עצמנו לסיים את העבודותעל 

 

 ראות המכרז.המסמכים, והנספחים הנדרשים בהתאם להו מצורפים בזה כלל האישורים, .16

 

 ,בנו היטהובהר ל כמו כןרז.  בחירת ההצעה/ההצעות  הטובות במכ הובהר לנו ואנו מבינים את אופן .17

הסף ולא תובא כלל לדיון. כן הובהר  הצעתנו תפסל על – ו לא תעבור את תנאי הסףכי ככל שהצעתנ

עה עד לקבלת ההצ ן המציעים ו/או חלקם מו"מית לערוך בילנו ואנו מסכימים כי החברה תהא רשא

 .מסמכי המכרזבכל זכות אחרת העומדת לחברה, כאמור ב , וזאת בלא לפגועהטובה ביותר

 

רוכות כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכ את וכולל ויקט הוא סופינו, כי תקציב הפרידוע ל .18

, בהתאם לתקציב הפויקט, . התמורהרז והסכם ההתקשרותעל פי תנאי המכ, עבודותבביצוע ה
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ל על כז והסכם ההתקשרות, המכרמסמכי  לפימהווה תשלום מלא בגין ביצוע כל התחייבויותינו 

 ות, על כל תנאיהם.הסכם ההתקשרשות המכרז ווש לעמידתנו בדריכל הדרהכרוך בכך, ו

 

נשוא המכרז  ,עבודותלפצל את ה , היא רשאיתהחברהשל ידוע לנו, כי בלא לפגוע בכל זכות אחרת  .19

, שיימסרו לנו ף של עבודותהיקבכל וכי בכל מקרה כזה ובין המציעים השונים, , והסכם ההתקשרות

  .צעת הקונספטטים בההמחירים המפור ולא ישתנ

 

דות, נשוא המכרז והסכם ההתקשרות, ל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודוע לנו, כי לא תשולם כי .20

)להלן:  ותנוספ עבודותאש ובכתב, ה מאיתנו מר, אלא אם דרשה החברלתקציב הפרויקט מעבר

 .ראות המכרז על נספחיוישולמו בהתאם להו(, אשר "נוספות עבודות"

 

 גופים אחריםר עם אנשים או תום לב וללא הסכם או קשצעתנו זו מוגשת בם כי ההננו מצהירי .21

 המגישים הצעות לביצוע אותה העבודה.

 

בנו ולא נתחייב, כל עוד הצעתנו בתוקף, לפי מסמכי ההזמנה, כמו כן, הננו מצהירים, כי לא התחיי .22

 מכרז ולהצעה.ההנוגדת את התחייבותנו, בהתאם למסמכי  בכל התחייבות

 

 ________________ובת _______כת            _______               יע _____________שם המצ

 תאריך _______________________

        __________________________ 

 חתימה וחותמת המציע                      

 

 

 

 

 

 ד"אישור עו

 

ימות ה"ה כי חת עו"ד מאשר בזה _______________________  אני הח"מ

, ת.ז. ___________________וכן  _________, ת.ז. ______________________

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

התאגיד בהתקשרותו עם חברתכם  תהצעה 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,

 ושלים בע"מירפיתוח מזרח 

 18שלומציון המלכה רחוב 

 רושליםי

 

 ,א.ג.נ.

 

 חתימה אישור זכויותון: הנד

 

, כב"כ ______________________ )להלן: ר בזאת_______ מאש_____________הנני, עו"ד ____

 כדלקמן: (,"המציע"

 

 ____________________________________________________________, כי ה"ה  .1

בי מכרז פומ במסגרת נדרשיםשאר המסמכים ה לוע המציעים על ההצעה שהוגשה על ידי ם/החתו

חיים יהודיים בכפר " -מרכז מבקרים בכפר התימנים  -חווית התוכן ליצירת  - 6/2020 מס'

ת המציע ים לחייב אמוסמך/ ,(בהתאמה "מסמכי המכרז"ו "החותמים")להלן:  "השילוח

 .מציעימתו/ם בצירוף חותמת הבחת

 ורים בפניי.כי החותמים חתמו על מסמכי המכרז האמ .2

 בישראל ם ופועל כדיןהרשו ו תאגידהינ המציע כי .3

ועל הסכם ההתקשרות התקבלה כדין ע"י האורגנים  המכרזההחלטה בדבר החתימה על מסמכי כי  .4

 .המוסמכים של המציע

 ת של המציע ואת החלטותיו.מכי ההתאגדוכי ההחלטה, כאמור, תואמת את מס .5

 

 

 בכבוד רב,

 

____________________ 

 עד המציתמת וחתימת עו"חו
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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

 

 
 ולל מיקוד(מען המציע )כ .ה

 

 
 טלפונים .ו

 

 
 הפקסימילי .ז

 

 
 טרוניאר אלקכתובת דו .ח

 

 

 כמפורט רויקטיםפימת רש .ט

 , שביצע המציע2.3 ףבסעי

 2017-2020בשנים שהסתיימו ו
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 המציעניסיון פירוט  .2

 עבודות נוספות יפורטו) יצוע והיקף, שמות ממליצים, מועדי הב וונטיותלפרט את העבודות הרל המציעעל 

 :(במתכונת הנ"ל בדפים נוספים

 ודההעבשם  .א
 

 
ף דגש על סעי)ב העבודהתיאור  .ב

2.3) 
 

 

 

 
 יצועמקום ב .ג

 

 
 מועד ביצוע .ד

  גמר:  תחילה:

 
 היקף תקציבי של העבודה .ה

 
 

 
 מטעם המציעאחראי לעבודה  .ו

 

 
 איש קשר אצל המזמין  .ז

  טלפון: 

 
 דואר אלקטרוניתובת כ .ח

 

 הערות:

 .דוגמאות והמלצות יש לצרף זכרה לעילעבור כל עבודה שנ .1

 .דן לצרף בנפרנית נוספותהערות והבהרות  .2

 ________                           כתובת ______________________________שם המציע _____

 תאריך _______________________

        __________________________ 

 מת המציעחתימה וחות                      



 6/2020 רז מס'מכ

 40 

 יןימום כדים ובדבר שכר מינרקת עובדים זהעס ר בדברתצהי - 5טופס  

  1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

ת וכי ר האמאני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהי

  ן:באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמאהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 _________________________________ אצל ____________________-כאני משמש  

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

 .בשמו ובעבורו

 היר זה:בתצ .1

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

 אגיד  ע, או תהשליטה אצל המצי לשבשליטת בע אגידו או תהשליטה ב 

 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  

  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981 -תה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"אכהגדר      -    "שליטה"

 נני מצהיר בזאתה .2

 תאימה[:מבמשבצת ה X לסמןע ]יש בעל זיקה למצי אנוכי וכלהמציע, כי   .א

 דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון  נו בפסקלא הורשע

פי חוק שכר /או לו 1991 - , לפי חוק עובדים זרים , התשנ"א2002 באוקטובר 31 -התשס"ג 

 ;("עבירות": )להלן 1987 - מינימום, התשמ"ז

 31 – גבחשון התשס"כ"ה י יום רות שנעברו אחרהורשענו ביותר משתי עבי 

ו/או לפי חוק שכר מינימום,  1991 - י חוק עובדים זרים , התשנ"א, לפ2002 באוקטובר

לפחות  ניםלוש שו שאך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  חלפ, 1987 – התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה;

 ונות, שקדמוהאחרהשנים הוטלו, בשלוש  לא כל בעל זיקה למציעעל ו מציע, עלייכי על ה .ב

ות במכרז, עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות שת ההצעלמועד האחרון להג

 עבירה, כאמור.

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

__________ 

  ימהחת   

 אישור

 

 ____________, ופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ההריני לאשר, כי ביום ___________ה

הצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים ליו/ה לשהזהרתיו/ה כי ע ר_____, ולאח____ת.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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 ותדבביצוע העבוציע יון המאישור על ניס – 6טופס  

 

 לכבוד

 ושלים בע"ממזרח ירפיתוח 

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 אישור בדבר ניסיון מציע בביצוע עבודותהנדון: 

 

 ___________________שם הגוף המאשר: ______

 

_____ ____________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז. ____לבקשת _________________

שכללו להקמת מרכז מבקרים )עבודות ציע ביצע עבורנו , כי המהריני לאשר בזאת ,("המציע"ן: )להל

 כלהלן: (.אקטיברסרטים, אינטאורה וריהוט והפקת תכנים )מערכות מולטימדיה, תפשל  יהגרצאינט

 : __________ביצוע העבודהמועד  .1

 יום העבודה: __________מועד ס .2

 דה למזמין העבודה./ מסירה מותנית של העבו ו/או בוצעה מסירהעבודה עודת השלמה לת ניתנה .3

 ___________________________________________: ______________ר העבודהתיאו .4

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________: ע העבודהום ביצומק .5

 _________ושר(: __________________לפי חשבון סופי מא –ים היקף הביצוע )בשקלים חדש .6

 

 העבודות: _____________________________________________________ חוות דעתנו על טיב

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 ___________ תאריך:

 _________ף המאשר: _______שר בגושם איש הק

 ____ר: ___________________תפקיד איש הקש

 

 

 ________________חתימה: __        
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 לעניין עמידת המציע בתנאי הניסיון שור רו"חאי  -7טופס  

 

 לכבוד 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18המלכה שלומציון רחוב 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 ס'מכרז פומבי מיע הצעות בלהזמנה להצ 2.4.1ת סעיף ידת המציע בדרישויין עמלענ שור רו"חאיהנדון:  

 "חיים יהודיים בכפר השילוח" -מרכז מבקרים בכפר התימנים  -ליצירת חווית התוכן  - 6/2020

 

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

שבנדון ( במסגרת הצעתו למכרז עציפירוט ניסיון המ) 2יף סע – 4טופס מס'  על גביכספי, המצויים ה

ומסומן בחותמת  , על כל נספחיו,מצורף בזה 4טופס ", בהתאמה(. להציע הצעותההזמנה " -" ו4טופס )"

 .משרדנו לשם זיהוי

 

בהתבסס  להלן, ת הדעת המפורטת. אחריותנו היא לחוומציענם באחריות ההי 4שמולאו בטופס הפרטים 

 תנו.ורעל ביק

 

לה נדרש מאתנו לתכנן את , בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אנוערכנו את ביקורת

 4כספי שבטופס רת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בנתונים לגבי ההיקף ההביקו

כומים ובמידע בסראיות התומכות ת של הלת בדיקה מדגמיה מוטעית מהותית. הביקורת שערכנו כולהצג

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

 

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

 לים בו.דע והנתונים לעניין ההיקף הכספי הכלוהמהותיות, את המי הבחינות

 

 

 ד רב,בכבו

 

 רואי חשבון                   __________תאריך: ______
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 קצוע וניסיונםאנשי מ -מציע הצהרת  -א' 7טופס  

 

 ___________ תאריך:

 בותהצהרה והתחיי

 

, מצהיר ("המציע" __________ )להלן:/ח.פ. ____ח.צ. אני הח"מ, _______________________

 ן:ל, כלהומתחייב בזאת

 

ליצירת חווית  - 6/2020 י מס'מכרז פומבהעבודות, נשוא רת ביצוע ג, במסקב להעסימתחייאני  .1

 המכרז"" לן:)לה "חיים יהודיים בכפר השילוח" -מרכז מבקרים בכפר התימנים  -התוכן 

 :1להלן, כבעלי תפקידים, (המבהתא העבודות""ו

 , בתפקיד_______, ת.ז. ____________________________________ .א

________________________. 

מפורטים  שלו ופת הניסיוןתקו , הכשרתו המקצועיתקידבעל התפ המומחיות שלחום ת

 .התפקידמצ"ב קו"ח של בעל  , אליוב'(7)טופס  התפקיד בעל הצהרתב

 פקיד, בת________________________________, ת.ז. ___________ .ב

________________________. 

מפורטים  ופת הניסיון שלותקו ועית, הכשרתו המקצקידבעל התפ ת שלהמומחיו חוםת

 .התפקידל בעל מצ"ב קו"ח ש , אליוב'(7)טופס  התפקיד בעל הצהרתב

 , בתפקיד__, ת.ז. _________________________________________ .ג

________________________. 

מפורטים  הניסיון שלו ופתתקו ת, הכשרתו המקצועיבעל התפקיד מחיות שלהמותחום 

 .התפקידמצ"ב קו"ח של בעל  אליו, ב'(7)טופס  התפקיד בעל הצהרתב

 , בתפקיד___________________________________, ת.ז. ________ .ד

________________________. 

מפורטים  ופת הניסיון שלוקתו , הכשרתו המקצועיתבעל התפקיד המומחיות שלחום ת

 .התפקידל בעל מצ"ב קו"ח ש אליו, ב'(7)טופס  התפקיד בעל הצהרתב

 

מים לשמש בתפקידיהם בביצוע בעלי כישורים מתאילעיל הם  1ף צוע האמורים בסעיאנשי המק .2

מכרז, ככל א ההם יועסקו בביצוע העבודות, נשועימם,  ובהתאם לסיכום ,זמכרההעבודות, נשוא 

 ת החברה.מא, באישור, מראש ובכתברשאי להחליף אותם אלא כרז, ולא אהיה שאזכה במ

 

מקצוע מקצועיים, מנוסים  להעסיק אנשי ילפגוע בהתחייבות יספק, אין באמור כד הסר למען .3

 ומיומנים גם ביתר התפקידים, הדרושים לביצוע העבודות.

 

     __         : __________________עצימחתימת ה                          

                                                      
ים נוספים ף דפמך, ניתן לצריע במסמופטיים מעבר לרלוואנתפקידים נם בעלי בנפרד. ככל שישרלוואנטי האמור ייכתב לכל בעל תפקיד  1

 תמת עו"ד לזיהוי.חתימת המציע ובחוב
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 וןניסי -שי מקצוע אנהצהרת  -ב' 7טופס  

 

 ___________ :אריךת

 בעל תפקידהצהרת 

 

__, טל' _רח' __________________, ת.ז. ________________, מהח"מ, _________________אני 

 )להלן: _______________בתפקיד ____________________אמור לשמש _____________, 

מכרז  עבודות, נשוארת הבמסג(, "המציע"להלן: צל __________________________ )א( ""התפקיד

 "חיים יהודיים בכפר השילוח" -מרכז מבקרים בכפר התימנים  -ליצירת חווית התוכן  - 6/2020 פומבי מס'

 היר, כלהלן:הריני להצו ,(תאמהבה ""המכרזו "העבודות"להלן: )

 

 :התפקידלהלן פרטי ניסיוני, בקשר עם  .1

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 "ח שליהמצ"ב קו

 

 .בביצוע העבודות ידבתפקאני בעל כישורים מתאימים לשמש  .2

 

ע יזכה במכרז, ככל שהמציבביצוע העבודות,  י לבין המציע, אני אועסקלסיכום בינ םבהתא .3

 .בתפקיד האמור

 

 אמת. ריתצהיתוכן ן חתימתי ולזה שמי, החתימה לה .4

 

 

_____________________ 

 ויקטמנהל הפר           
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 ותמחזור הכנס – צהרת המציע ואישור רו"חה  - 8טופס  

 

 ___________ תאריך:

 

 מחזור הכנסות–הצהרת המציע 

 

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

 בזה בכתב כדלהלן: ם הקבועים בחוק, מצהיר/הלא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשי

 

( "המציע"ן: )להל ______________ ___ ח.צ./ח.פ.ב ____________________אני מנהל/ת  .1

ליצירת חווית  - 6/2020 פומבי מס' מכרזכחלק מההצעה במסגרת מך מטעמו ליתן תצהיר זה ומוס

 . "חיים יהודיים בכפר השילוח" -רכז מבקרים בכפר התימנים מ -התוכן 

 

 1,800,000-שנתי המינימאלי של המציע לא נמוך מה היה מחזור ההכנסות 2017-2019במהלך השנים  .2

 .מהשנים האמורות בכל אחת, "ממעלא כולל קלים חדשים(, ש שמונה מאות אלףמיליון ו) ₪

 

 ת.זה שמי, החתימה להלן חתימתי, ותוכן תצהירי אמ . 3 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 מצהיר/ה חתימת ה  תאריך

 

 אישור

 

מר/גב'  ________ התייצב בפני_____ מאשר בזה, כי ביום ___ר. _____________ מ.אני, עו"ד ___

ת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת לי אמצעות תעודב ____, אשר זיהה עצמו/ה________

ה כן יהיה צפוי/ה לעונשים יו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשבאופן אישי, ולאחר שהזהרת

 בפניי. כונות תצהירו/ה וחתם/מה עליור/ה את נם בחוק, אישהקבועי

 

 

 מת עוה"דחתי  תאריך

 חתימהחותמת ו
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=========================================================== 

 

 אישור רואה חשבון

 

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

. ציעהמה באחריות הנהלת ווח לעיל. ההצהרה הינכמד השנתי שלו הכנסותהמחזור  בדבר  עהמצי

 צהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. ות דעה על החואחריותנו היא ל

 

ות מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכ ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת

"ל הצגה מטעה ירה של בטחון שאין בהצהרה הנמידה סב במטרה להשיגבסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת 

 חוות דעתנו.ל ורתנו מספקת בסיס נאותאנו סבורים שביק מהותית.

 

 ציעהמהותיות את הצהרת המלדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות 

 .2017-2019בשנים  שלו  הכנסותהמחזור  בדבר 

 

 

   __________ תאריך:

                              _________________ 

 רב, בכבוד                                                 

 רואי חשבון                                                
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 "בפירוק וכיו העדר הליכי כינוס, -רו"ח / עו"ד אישור הצהרת המציע ו – 9טופס  

 

 ר מטעם המציעתצהי

 

י אם את האמת וכ ירשהוזהרתי כי עליי להצה_________, לאחר ______ בעל/ת ת.ז. __אני הח"מ, ___

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

 

( ""המציעהלן: ___ ח.צ./ח.פ. ______________ )לאני מנהל/ת ב ____________________ .1

ליצירת חווית  - 6/2020 ומבי מס'מכרז פמההצעה במסגרת ך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק ומוסמ

 . "חיים יהודיים בכפר השילוח" -מרכז מבקרים בכפר התימנים  -התוכן 

ת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין בקשות תלויות י כינוס נכסים, הקפאנמצא בהליכ ויע אינהמצ .2

 זה.ומדות מולו מסוג שע

 ון.פני חדלות פירעהמציע אינו עומד ב .3

 ו/או לגרום לו לחדלות פירעון.המשך פעילותו ת לסכן את שו תביעות העלולונגד המציע לא הוג .4

 א הוטלו על נכסי המציע עיקולים מהותיים.ל .5

 .על נכסי המציע מת העיקולים הקיימיםמצ"ב רשי

מכי התאגיד המכרז נעשתה בהתאם למסהחתימה על מסמכי המציע הוא תאגיד הקיים ופועל כדין ו .6

 ן.חלטותיו, שהתקבלו כדיולה

 הירי אמת.מתי, ותוכן תצה להלן חתיזה שמי, החתימ .7

 

 

 ר/ה חתימת המצהי  תאריך

 

 אישור

 

יום ___________ התייצב בפני מר/גב' ____ מאשר בזה, כי באני, עו"ד ___________ מ.ר. ______

_____/ המוכר/ת לי פרה __________אמצעות תעודת זהות שמסשר זיהה עצמו/ה ב____________, א

יהיה צפוי/ה לעונשים  צהיר את האמת וכי אם לא יעשה כןכי עליו/ה לה שהזהרתיו/הופן אישי, ולאחר בא

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

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 חותמת וחתימה
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 "חאישור עו"ד / רו

 

 תאריך____________

 לכבוד, 

 מזרח ירושלים בע"מ פיתוח

 18כה שלומציון המלחוב ר

 ליםירוש

 

 ,א. ג. נ.

 

 .אישור בדבר מצב המציעהנדון: 

 

מכרז אשר הגיש הצעה ל ,________________________ -עו"ד/רו"ח של המציע  אני הח"מ, המשמש

 "בכפר השילוחחיים יהודיים " -כפר התימנים בקרים במרכז מ -ליצירת חווית התוכן  - 6/2020 פומבי מס'

 זאת ביחס למציע כדלקמן:(, מאשר במציע""הן: )להל

 

פירוק, ואין  גל אוים, פשיטת רנמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכ ויע אינלמיטב ידיעתי, המצ .1

 זה.בקשות תלויות שעומדות מולו מסוג 

 לות פירעון.המציע אינו עומד בפני חדלמיטב ידיעתי,  .2

 ך פעילותו ו/או לגרום לוות לסכן את המשולהעללא הוגשו תביעות  למיטב ידיעתי, נגד המציע .3

 לחדלות פירעון.

מצ"ב רשימת העיקולים  יים.יקולים מהותלא הוטלו על נכסי המציע עלמיטב ידיעתי והבנתי,  .4

 התאם לידוע לי, ולפי בדיקה שעשיתי.הקיימים על נכסי המציע, ב

גיד תאם למסמכי התאבהתה ל מסמכי המכרז נעשוא תאגיד הקיים ופועל כדין והחתימה עהמציע ה .5

 כדין. ולהחלטותיו, שהתקבלו

 

 

 בכבוד רב,

 

 

_________________________  _____________ 

   תאריך    חותמת, ימהשם, חת    
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  בוטל – 10טופס  
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 אישור הבנת תנאי המכרז  - 11ס טופ 

 

 אריך: ________________ת

 לכבוד

 לים בע"מפיתוח מזרח ירוש

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ליםירוש

 

 .,א.ג.נ

 

חיים יהודיים " -מרכז מבקרים בכפר התימנים  -ליצירת חווית התוכן  - 6/2020 מכרז פומבי מס' הנדון:

 בודות"()להלן: "הע "בכפר השילוח

 

 

הבנו את על כל נספחיהם, למדנו ו העבודות ביצועלהמכרז  הרינו לאשר, כי קראנו בקפידה את מסמכי

ם והמשפטיים, העשויי , הפיזייםהנסיבותנאים וכל הדרישות, התקנו בקפידה את האמור בהם, ובד

ידיעה -שעילתה באי ,אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה , וכימתן העבודותלהשפיע על הצעתנו או על 

משפטיים, העשויים של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים וו של מסמכי המכרז ו/אהבנה -או אי

 .תמתן העבודועל  ע על הצעתנו אולהשפי

 

 

  רב,בכבוד   

 

____________________________ 

   חתימה וחותמת המציע

 

 

 / רו"ח עו"ד אישור

 

_ אשר ה ____________________________________________הנני לאשר בזה כי חתימות ה"

רתכם לכל דבר התקשרותו עם חברה, מחייבות את המציע בחתמו על טופס זה בפני, בצירוף חותמת החב

 עניין.ו

 

______________________  ______________                           __________________ 

 ך תארי                                    וחתימהחותמת     שם רו"ח / עו"ד

 

 

 

 


