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 בע"מירושלים מזרח תוח יפ

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 

  9/2020 מכרז פומבי מס'

וג ואחזקה בעיר העתיקה בירושלים להסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, שדר

 הובסביבת

 

 0021:בשעה  ,(21.223.), תשפ"א אדר י"א', ג יום  :המועד האחרון להגשת הצעות

 10:00בשעה , (23.12.2020ח' טבת, תשפ"א ), דום י :ור מציעיםיסמועד מפגש ו

 כללי .1

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

, יקה בירושלים ובסביבתהיתוח, שדרוג ואחזקה בעיר העתלהסכם מסגרת לביצוע עבודות פ

 . ("עבודותה"מכרז )להלן: ה יכרט במסמלמפותאם בה

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

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

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

 לים בע"מ. שורימזרח  פיתוח – "המזמין"או  "החברה"

 זמנה זו.עה על פי תנאי ההמציע שמגיש הצ – "המציע"

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

 9/2020מכרז פומבי מס' הזמנה זו להציע הצעות ל –"הזמנה להציע הצעות" או "ההזמנה" 

 .ה בירושלים ובסביבתהר העתיקיעבואחזקה  ח, שדרוגלהסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתו

 להלן 6.1סעיף בורט מפכ –מסמכי המכרז" "

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

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

 מכרז. המפורטים במסמכי ה

ה איש הקשר בין הזוכה קח מטעם החברה, אשר ימונה ע"י מנכ"ל החברה ויהיפמ – ח"המפק"

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

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

יקבעו כל הנתונים המפורטים בכלל מסמכי  זה ןיילענ –בד תמצית בלהפרוייקט ותכולתו ) 1.3

 ז(:המכר

 כללי: .1.3.1

עיר אגן ההמכרז עוסק בביצוע עבודות שונות ב. מכרז זה הינו "מכרז הנחה מאומדן"

סמטאות ים, ישכב שדרג ולשקםלפתח, העתיקה בירושלים, כמפורט במחירון, במטרה ל

"שפת רחוב" של עיריית ך ירדי מוע לפנון וביצעיר העתיקה, בדגש על תכאגן הבומתחמים 

וך מתן (, ת"הפרויקט"מכרז )הכל להלן: תי נפרד ממסמכי הם, המהווה חלק בלירושלי

 עדיפות למדריך זה, כשהכל כפוף להנחיות המתכנן מטעם החברה והמפקח.
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, בנייהבטון, עבודות עפר, עבודות כלל, בין היתר, עבודות במסגרת הפרויקט עשויות להי

עבודות דות טיח, קני חשמל ועבודות חשמל, עבורואה, מתמתקני תב, הדלפת ונגרו איטום,

ת חרש, רצפות סיפון )דק(, רכיבים ריצוף וחיפוי, צביעה, עבודות אבן, מיזוג אוויר, מסגרו

נופי, גינון והשקיה, ריהוט  פיתוחניין, כב לבד מורמתועשים בבניין, כלונסאות, ריהוט וציו

ב נים בכבישים, מדרכות ומשטחים, קווי מים ביוקויתוקה ת אחזר, עבודוחוץ, גידו

 ועבודות שימור בהיקף נרחב יחסית )בהתחשב באזור העבודה(.תשתיות ול, יעות

 כתב המחיריםב, 1ג'נספח במפרטים, לרבות המפרט המיוחד, כמפורט  ל,כה

 .("ט"הפרויק)הכל להלן:  מסמך ו'ובתכניות, המצ"ב כ ד' מסמךהמצ"ב כ

 :םדגשים מיוחדי .1.3.2

והחברה.  ות לאישור רשות העתיקותבשטח עתיקות, ולכן כפופהפרויקט מבוצע  .1.3.2.1

 העבודות תתבצענה בזהירות מרבית ותוך הימנעות מפגיעה לא הכרחית בקיים.

ר, העבודות האת תנאימפעיל. כתוצאה מכך ומאוכלס ואזור הפרויקט מבוצע ב .1.3.2.2

הכל  –היממה  לונות ששעות ש, ובםייתבצעו בקטעים קטנים, ולא בהכרח רציפ

שלים ות הרשויות המוסמכות )עירית ירובתיאום עם החברה ולפי הורא

 ומשטרת ישראל(.

ברכב  הרחבמבוצע בשטחים ציבוריים המיועדים לתנועה של הציבור הפרויקט  .1.3.2.3

 ,טובת העבודותחומרים ו/או ציוד ליקת רפלרבות  ,. לאור זאת, הפרויקטוברגל

ים, הקיימים בכל כביש ודרך פעילועה נת נגישות והמשךיח טביבוצע באופן שי

לכל כיוון לכל אורך תקופת הביצוע, בהתאם לתכניות ולנהלי וואי הפרויקט, בת

החברה, תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לפי כל דין ובהתאם 

ים מביניהם(, הכל כמפורט במסמכים ההנדסיים. להוראות החברה )המחמיר

קבלת וך , תל חשבונועו עו ע"י הקבלןכננו ויבוצותידרי התנועה סה/  עשלבי ביצו

האישורים הדרושים מהגורמים המוסמכים, לפי דין. שלבי הביצוע והסדרי 

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

, ויישמר, בכל תקופת ביצוע הפרויקט, מרקם והסמטאות הדרכים ,הכבישים

ודת קבלנים בעע ביצורגל. כן יתאפשר גם רכב והולכי  ילזור ותנועת כבא םיהחי

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

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

/  לילה ולרבות בעבור עבודות לרבות בשל "הארכת תקופת הביצוע" ,ראשי"(

ותו תא ודות במקביל באבגין ביצוע עב , ולרבותד'וכות רציפות רמשעבודות במ

  ., אלא בכפוף להוראות הסכם ההתקשרות, על נספחיושטח, כאמור

הוראות המפרטים השונים המצורפים למכרז ובכלל זה לפי  העבודות יתבצעו .1.3.2.4

 בין ה. בכל מקרה של סתירהמפקחובכפוף להנחיות "שפת רחוב",  החוברת

כרז ובהסכם באופן שלא הוכרע במסמכי המ ים השונים,כמסהמפרטים והמ

 המפקחבאחריות הקבלן לקבל את הנחיות החברה באמצעות ההתקשרות, 

 לאופן הביצוע בפועל.

החברה  כרז במהותו הוא מכרז מסגרת. תוכנית העבודה השוטפת תוגדר ע"יהמ .1.3.2.5

בהתאם תם, תפותשתקיימו בההקבלן בפגישות עבודה / סיורים שי מול

לן צו התחלת , יינתן לקבבודהעובר לביצוע הע .בעו ע"י החברהים שייקדעולמ
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יכלול הנחיות לעניין תכנון עבודה ספציפי, אשר יגדיר את "אזור העבודה" ו

 ., בהתאם לענייןוביצוע העבודות

בלן יידרש לבצע דה תתבצע במקביל, כאשר הקלמען הסר ספק, יכול שהעבו .1.3.2.6

 הקבלןבמקביל. מס' צוותים  , ובהיקף שלהלירך, ביום ובללצו םעבודות, בהתא

ן ו, ועליו לקחת את הדברים בחשבפת תשלום בשל כךהיה זכאי לכל תוסלא י

 בהצעתו.

, תתקיים תאורה סדירה ורצופה לאורך קהגן העיר העתיאבהתחשב בפעילות ב .1.3.2.7

הקבלן  בודות במשך כל זמן הביצוע. לצורך האמור, ישתמשכל קטעי הע

ק הקבלן נית, וככל שהדבר לא יהיה ניתן, יספמז הרוכתאה הקיימת אורתב

 של החברה. תאורה זמנית לשביעות רצונה

, וייתכן שקיימות קיימות תשתיות של גורמי תשתית שונים הפרויקטבאזור  .1.3.2.8

את קבלן לבצע בסביבתן. על התשתיות בעומק רדוד, דבר שיקשה על העבודות 

לרבות תשתיות ת, ויימקה תשתיותיעה בגפע נמהעבודות בזהירות ובאופן שי

 יהיה זכאי לכל תוספת תשלום שהיא בגין כך.קבלן לא כאמור. הרדודות, 

את עבודות החפירה שיבוצעו במסגרת הפרויקט ילוו, בהתאם לצורך, רשות  .1.3.2.9

עם גורמים אלה או י, ומפקחים מטהעתיקות, בזק, טל"כ, חברות תקשורת וחח"

הווים חלק ממחירי על הקבלן ומ ולרמים אלה יחוי גו"חלקם. עלויות הפיקוח ע

מטעם רשות העתיקות, ככל שיידרש, שישולם ע"י  )למעט פיקוחבחוזה היחידות 

 .החברה(

, במסגרת ביצועו, ייתכן מכרז כמכרז מסגרתבהתחשב באופיו של ה .1.3.2.10

. התשלום בגין מחוץ לאזור הפרויקטנוספות  שיידרש הקבלן לבצע עבודות

ובהתאם  )מסמך ד'( כתב המחיריםחידה ביה בהתאם למחירייה היעבודות אלה 

לא תינתן לקבלן כל תוספת מחיר מעבר לכך בשל  להוראות הסכם ההתקשרות.

 מיקומן של העבודות הנוספות, כאמור.

 ות, כאמור, לרבות למערכות התשתית המוטמנגרמו נזקים לאתרככל שיי .1.3.2.11

חריות אב הקבלן, בין אםות באחרים ן אבי – הןאו מחוץ ל ותהעבוד יבשטח –

הוצאות  בכליישא הקבלן הזוכה  –ובדיו ו/או מי מטעמו משנה שלו ו/או עקבלני 

 השיקום ובכל הוצאה שתיגרם לחברה, לרבות קנסות וכיו"ב.

חשבון את התנאים הסביבתיים ואת הקשיים על הקבלן לקחת ב .1.3.2.12

טלת ות לההאפשר ייקטיביים בעת קביעת התמחור לעבודות, לרבותהאוב

הרשויות העירייה ו/או  עבודה זמניות ע"י תו, הפסקותוליגבלות על פעה

, והוא לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום ו/או פיצוי כספי, לרבות המוסמכות

 האמור.בגין בטלת כלים ועובדים בגין 

השונים המצורפים ים והמסמכהמפרטים לפי  תתבצענההעבודות  .1.3.2.13

המפרטים  ןשל סתירה בימקרה בכל  .פקחמה, ובכפוף להנחיות למכרז

אמור במסמכי המכרז ו/או בהסכם ההתקשרות, ות הלמר והמסמכים השונים,

מבין ההוראות. החברה תקבע באופן בלעדי לעניין  תקבע ההוראה המחמירה
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לאופן הביצוע  חהמפקת הקבלן לקבל את הנחיות החברה באמצעות באחריוזה. 

 בפועל.

 די ישראל.עובמו בתותשב תתבצענההעבודות לא  .1.3.2.14

אזור העבודות להבטחת הגישה לעה תנועה )לרבות הסדרי תנו הסדרי ,כאמור .1.3.2.15

באחריות הקבלן ועל חשבונו, ללא כל תמורה נוספת, הן  תבצעו( יוהתנועה בתוכו

נית )ככל שיהיה צורך ו/או שהקבלן יבקש לשנות את התכ לגבי התכנון

 למוכר, שישוים בששוטר בגין )למעט תשלומיםוהן לגבי הביצוע  שרת(המאו

. בלא לפגוע קבלות בדבר תשלומם ע"י הקבלן(ן ע"י החברה, בכפוף להצגת בלקל

 הסדרישינויים בבאמור, יהיה על הקבלן לקבל מראש את אישורה של החברה ל

 התנועה, כאמור.

א תשולם לו כל תוספת לן, כי ללמרות כל האמור במסמכי המכרז, ידוע לקב .1.3.2.16

יו"ב, וכמירה ן אבטחה, שיגבככל שיהיו, לו,  שיהיוצאות תשלום בקשר להו

הנובעת מהמצב הביטחוני באזור העבודות. למען הסר ספק, יודגש,  זות כרבול

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

 לבד.על הקבלן בלבד, ועל חשבונו ב

 יארהוא לבדו אח, כי לקבלןידוע כן, למרות כל האמור במסמכי המכרז,  כמו .1.3.2.17

חשבונו בלבד, ולא תשולם לו כל  העבודות, על לצורך ביצוע רגנותלשטחי התא

 תוספת תשלום, בכל הנוגע לעניין זה.

בנוסף, ולמען הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי למרות כל האמור במסמכי  .1.3.2.18

/או כל היתר ו/או אישור תיאום תשתיות ו לקבלת יתהבלעדהמכרז, האחריות 

שת ו בהתאם לדריי כל דין ו/את, לפצוע העבודויב הנדרש לצורךאחר, ישור א

ו/או רשות  הרשויות המוסמכות )לרבות עיריית ירושלים ו/או רשות העתיקות

(, חלה על הקבלן בלבד. הקבלן לא הטבע והגנים ו/או משטרת ישראל וכיו"ב

 לכך.ה בכל הקשור לכל תמוריהיה זכאי 

ועל באחריות הקבלן  עצזה לעיל יתב 1.3 בס"ק האמור כללמען הסר ספק,  .1.3.2.19

בחשבון בקביעת מחירי הצעתו, והוא , על הקבלן לקחת את האמור בדחשבונו בל

לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בשל האמור, אלא אם צוין הדבר במפורש 

 בסעיף.

נוספים, פרט ע עבודות עבור גורמים הקבלן הזוכה יידרש לבצייתכן ש .1.3.2.20

עירייה, בזק, רשות יחון, הגה אל, חברתישרשמל לרת החהם חבחברה, ובל

ר מובהר כי יתכן וחלק מהעבודות עבור תיקות ועוד. מבלי לגרוע מהאמוהע

גורמים נוספים כאמור, יבוצעו במסגרת התקשרות נפרדת בין הזוכה לבין אותם 

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

מכרז ו בהתאם להוראות ההצעתו ו/א יריכאמור, במח בודותצוע עם לבינוספי

 הכמויות(.)בהעדר פריט מתאים בכתב 

 העסקת קבלני משנה, ככל שתאושר ע"י החברה, תתבצע בהתאם להוראות .1.3.2.21

 , בכפוף לאמור להלן:למסמכי המכרז תקשרות, מסמך ב'הסכם הה
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י ן רשאהקבל .א' להסכם ההתקשרות, לא יהיה10ר בסעיף האמו למרות .א

ברה )ולא חר מראש ובכתב של האלא באישו הנשסיק קבלני מלהע

קבוע תנאי סף להעסקת קבלני שאית לחברה תהיה רה בהסכמה מכללא(.

 נה )כמו תנאים בתחום הניסיון והסיווג הקבלני וכיו"ב(.המש

ו/א או מסמך, בו תתייחס החברה באישורה של החברה ו/או בכל דבר  אין .ב

לא תהיה לן המשנה, בק ת בינה לביןתקשרוצור הדי ליבלן המשנה כלק

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

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

 וכה ו/או בביצוע עבודות.עם הקבלן הז

וד, ד ולח, ביחלקבלן ולקבלן המשנה תהיה אחריות וחבותר, אמות הולמר

הפרויקט,  שנה במסגרתצע קבלן המדות שיבגע לכל עבוונבלפי החברה, כ

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

נוגע לפרויקט כהסכם ייחשב כל הסכם בין הקבלן לבין קבלן המשנה ב

 הוא החברה. –לטובת צד ג' 

 לאשר העסקת החברהה של הסכמ אין באמור, משום התחייבות ו/או .ג

ן משנה ספציפי, ו/או קבל ות מסוימותו/או בעבודפרויקט לני משנה בבק

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

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

 ה.ידו, שלא לבקשתה של החבר

העסקתו של  קבלןקש הביל שככבלא לפגוע בכלליות האמור בס"ק א' לעיל,  .ה

 מסירתם לחברהבשה ע"י החברה בקה בדיקתותנה תקט משנה בפרוי ןלבק

 של המסמכים להלן:מראש 

 .העתק מאושר כנאמן למקור של תעודת התאגדות של קבלן המשנה 

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

 בכל משנה בלן השל ק העתק תעודת רישום תקפה המעידה על רישומו

כנאמן למקור , מאושר הקבלנים לרבות רשםלפי דין,  שורמרשם הד

 ע"י עו"ד.

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

בודות במכרז, אותן ניסיונו המקצועי וסיווגו של קבלן המשנה בנוגע לע

 לבצע.הוא מיועד 

 ( י יה ע"בשול חתומההצהרה והתחייבות בכתב של קבלן המשנה

 לעיל. ב' כאמור בס"קתחייב, הוא מאשר ומ יהקבלן(, כ

האמור לעיל יחול גם על החלפתם של קבלני משנה. אין באמור, כדי לחייב  .ו

 את החברה להסכים להחלפתם של קבלני משנה, כאמור.

יהיה זכאי לכל תוספת תשלום  ספק, מובהר בזאת, כי הקבלן לאלמען הסר  .ז

 ה, כאמור.קבלני משנ תבגין העסק (ראשי"קבלן ות כ"/או תקורה )לרבו
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, 'ד החל מיום, , במשרדי החברהם(תלא זכות להעתק)לללא תשלום  ניתן לעיין במסמכי המכרז 1.4

עם גב'  מראש בתיאום ,(21.2.21פ"א ), התשראד' ט, 'א ועד ליום ,(27.1.21) "ד שבט, תשפ"אי

 של החברה טנובאתר האינטר ,02-6254404ו/או  02-6231221באמצעות טל' מס'  ,ירונה מזרחש

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

קבל עותק, נייר של מסמכי המכרז יוכל ל קתמתעניין במכרז שיבקש שהחברה תדפיס עבורו עו 1.5

"ד שבט, י, 'ד ל מיוםחה ,14:00-ל-09:00ת בין השעוה', -רה, בימים א'כאמור, במשרדי החב

 1,000כנגד הפקדת שיק בסכום של  ,(21.2.21פ"א ), התשראד' ט, 'א ועד ליום ,(27.1.21) תשפ"א

זר למתעניין, כאמור, שיגיש וחי(. השיק "השיק", בתוספת מע"מ לפקודת החברה )להלן: ₪

או בתוך  זרההצעות למכלהגשת אחרון יום לאחר המועד ה 30 הצעה מלאה למכרז, וזאת בתוך

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

פרע ת ,המאוחר מביניהם. מתעניין שהפקיד את השיק, כאמור, אך לא הגיש הצעה מלאה למכרז

ית חשבונ כרז עבורו, ותמציא לוזאת בתמורה להדפסת מסמכי המהחברה את השיק שהפקיד ו

 םבגין התשלומס 

 תחם חוצות היוצרמב. 10:00בשעה  ,(23.12.20' טבת תשפ"א )ח', ד ביוםתקיים המציעים מפגש  1.6

תקיים מפגש החברה  .השעכ ךמשנהמפגש . תקיים סיור בשטחה לאהמפגש  לאחר .בירושלים

, עבור מציעים שלא נוסף(מציעים "מפגש )להלן: במועד שתפורסם עליו הודעה  מציעים נוסף

ות ממציעים נוסף מותנה בקבלת הודעה/מציעים יומו של מפגש . קוןאשהשתתפו במפגש הר

זאת לא יאוחר מיום במפגש מציעים נוסף, ו ראשון על כוונתם להשתתףש השלא השתתפו במפג

 (.18.2.21ו' אדר, תשפ"א )

מציע  – להשתתפות במכרז חובה ומהווה תנאי ההינ המציעיםההשתתפות במפגש  .1.6.1

 .ש הצעהלהגיוכל לא י המציעים שפגבמ ששמו לא נרשם כמי שהשתתף

 .ב כאי התייצבותדקות למפגש ייחש 15-איחור של למעלה מ .1.6.2

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

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

 במפגש ו/או בסיור.

ים נוסף, לפי מפגש ו/או סיור מציע קייםרה לותה של החבסמכב ,קפסלמען הסר  .1.6.4

נוסף, ולא ניתנה הודעה אחרת  סיור מציעיםם מפגש ו/או הבלעדי. התקיי שיקול דעתה

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

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

קשות /או להיענות לבש ו/או סיור נוסף ווך מפגברה, כדי לחייבה לערל החרה שהאמו

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

בסיור המציעים, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה /או והמציעים מפגש ב .1.6.5

ק, לא יהיה הסר ספ עןלמ י, להציג עניינים שונים הקשורים במכרז ובפרויקט.הבלעד

באו לאחר  התייחסות של החברה למסמכי המכרז במהלך המפגש, אלא אם תוקף לכל

 לידי ביטוי בהודעה בכתב, שתופץ למשתתפים.מכן 

, ויצורף למסמכי ההצעה יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז המציעים מפגשסיכום  .1.6.6

 .הוא חתום ע"י המציעכש

http://www.pami.co.il/
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אלא רק במקומות  כי במכרזמהכתוב במסמ לגרועאו  ףיאין להוס – מציעלתשומת לב ה 1.7

שים, תוספות והכרזות למיניהם אזי ו  הערות, פירואשר יוסיף על דעת מציעהמיועדים לכך. 

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

  תוספת, כאמור, כלפי החברה.

 עבודות נוספות: 1.8

החברה, לחברה במסמכי המכרז,  רת המוקניתכות אחז כלאמור לעיל, ובב גועלפ בלימ .1.8.1

לדרוש מהקבלן ביצוע ומרת לעצמה את הזכות עדי, שדעתה הבללשיקול  בהתאם

 כתב המחיריםהמופיעות ב הן עבודות ,ץ לאזור הפרויקט, לרבות מחונוספות עבודות

במכרז  העת הזוכיקבר גם לאחוזאת, , כתב המחיריםאינן מופיעות בש כאלה ןהו

 .(נוספות""העבודות ה)להלן:  ההתקשרות אחר חתימת הסכםול

במקרה של עבודות נוספות, תחושב עלות העבודות הנוספות, בהתאם להוראות סעיף  .1.8.2

 יתנה ע"יהנחה שנ , כולל כללהלן( 1.11להסכם ההתקשרות, מסמך ב' למכרז )ס"ק  61

 .פותבודות הנוסיצוע העבב עקה זכאי לתשלום נוסף הקבלן. הקבלן לא יהי

ת העבודות הנוספות, כאמור, היא לכל מודגש, כי האופציה הנתונה לחברה לדריש .1.8.3

 ות ו/או עלות שהיא ללא הגבלה.כמ

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

ד ק בלתי נפרה, יהיו חלהיו כאליש כליים והתיקונים, כינוהש לכ .הנקובים בוגע למועדים בנו

שינוי לוחות הזמנים במסגרת המכרז. ומרת על זכותה לכמו כן, החברה ש. ממסמכי המכרז

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

אך לא , תאיהיה החברה רשאמור, תבאחריותם של המציעים, כ לפגועמבלי  שינויים, כאמור.

מצעות הפקס' או רוכשי המכרז בא את השינויים, ככל שיהיו כאלה, לידיעתם שלא בילה ייבת,ח

 בדוא"ל, בהתאם לפרטים שמסרו במועד רכישת המכרז.

 ה., יחייבו את החבררק מסמכי המכרז הסופיים, לאחר כל השינוייםלמען הסר ספק, 

 .ני המכרזיםים לדיפוכפה קשרות עם המציע הזוכמובהר בזאת, כי המכרז וההת 1.10

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

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

כרז ראות המוה פיזכויותיה וחובותיה לברה תמחה את ם המציע לכך, שהחבהגשת הצעתו מסכי 1.12

רשות לפיתוח ו/או ל( "העירייה" לן:)לה/או חלק מהן לעיריית ירושלים ההתקשרות ווהסכם 

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

 . דיול דעתה הבלע, בהתאם לשיקםהקשורים אליה ו/או אליה

 . 'במסמך  ,קשרותבהסכם ההת מפורטים ותשריחס להתקים נוספים בהוראות ותנא 1.13

, מותנים במספר תנאים אשר הפיו, ככל שיהיעל  ההמציע הזוכמכרז זה וכן ההתקשרות עם  1.14

קבלת היתר לביצוע בין היתר בהחלטות רשויות שונות, ובהן ואין כל וודאות כי יתקיימו, 

של  קיומם .קטוילגבי תקצוב הפר תויוהרשמי מ , לרבות החלטה שלהיריעיההעבודות מ

 .ולקיומה לביצוע ההתקשרות( מתלה ומפסיק)תנאי  ואלה התנאים א

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

קפה, צם את היו/או לצמהמכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא את לבטל  הזוכההקבלן 

 .ר, כאמוו/או ההסכם המכרז ביטולין גבטענה  לכ עלאש, ואף מוותרים מר והמציעים מנועים
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ישאו בעצמם ירז זה, המציעים מצהירים מראש, כי הם עה על פי מכת הצבהגשלאור האמור, 

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

, ולא , כאמוררזבביצוע המכדחייה  ןגיב ו/או פיו )אם בכלל( עבודות שיינתנו לזוכה עליקף הה

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

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

, קהסר ספ עןלמ .של המכרזל ביטולו , במקרה ששצירפו למסמכי המכרזהשבת הערבות, 

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

 הגשת הצעתו, לרבות ככל שלא התקבלה.

 

 תנאי סף .2

ט מע)ל בעצמםהעומדים אשר רכשו את חוברת המכרז ו ,רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים

 להלן.המפורטים  נאי הסףתל בכבמצטבר ומכי המכרז( במקרים שצוינו במפורש במס

לא תתקבל למען הסר ספק, ל. דין בישרארשום כתאגיד , אחת משפטית אישיות הוא מציעה 2.1

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

  .בישראל

 עתו:הצל לצרף על המציע ,סף זהבתנאי עמידה הוכחת הצורך ל

 .למקור ע"י עו"ד המנכנא תמאושרהמציע  לש ותההתאגד תעודת 2.1.1

 ועד האחרון להגשת הצעות במכרז( שלחר חודש לפני המתדפיס עדכני )לכל המאו 2.1.2

 .רשם החברותהתאגיד ב

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

 חברה.ות ניירות ערך לגבי האחזקות בהרש

, בו יצוינו, בין 4ס טופבמסגרת מצ"ב וסח הי, בנכללע דף מיד עציהממו כן, יצרף כ 2.1.4

ש הקשר המוסמך מטעם המציע לכל עניין הנוגע להזמנה זו, להסכם יתר, גם פרטי איה

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

י ות, שם פרטלו, לפחליכר ובשמו. פרטי איש הקשהנחיות מאת החברה עבור המציע 

)לרבות  ות המקובלותמין בשעות הפעילכתובת קשר, מס' טלפון בהם יהיה זומשפחה, 

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

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

, תיונאנים לעבודות הנדסה בקבל קס הקבלנים ע"פ חוק רישוםהמציע הינו קבלן רשום בפנ 2.2

 .להמעו 2-גבסיווג  002בענף  או )בניה( 100נף עב, 1969 – תשכ"ט

 :להצעתוהמציע , יצרף תנאי סף זההעמידה בלצורך הוכחת 

 .הכספי סיווגהאישור בדבר רישומו בפנקס הקבלנים לרבות  2.2.1

ם )אכיפת ניהול קאות גופים ציבורייאות חוק עסועומד בהורבישראל  הינו עוסק מורשה ציעהמ 2.3

  .1976 -התשל"ו חובת מס(, תשלומי ות נוחשבו

 :להצעתוהמצע , יצרף סף זהתנאי עמידתו בצורך הוכחת ל

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

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

 .פטור מלנהלם
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 .ורמקמס ב שומה על ניכוי אישור מאת פקיד 2.3.3

, לרבות 1976 –התשל"ו  ,חוק עסקאות גופים ציבורייםפי רש להנד ור אחרכל איש 2.3.4

 (5ס טופ, מאושר ומאומת כדין )קהתצהיר הנדרש לפי החו

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

 ניסיון המציע  2.4

ה, נייה, פיתוח, סלילבל ש חות בביצוע עבודותפלשנים  3יון מוכח של ו בעל ניסהמציע הינ

 .2017-2019לשנה, בשנים  ₪מיליון  8-תיות ו/או אחזקה של כבישים, בהיקף שלא יפחת מתש

בביצוע , 2017-2019שנים מהלך הבלפחות  שנה אחת, המציע הינו בעל ניסיון מוכח של בנוסף

 .₪ 100,000בהיקף של לפחות  עבודות שימור

ודות )לרבות לעניין עב המסמכים להלן אתע לצרף על המצי ה,ז סעיףלשם הוכחת האמור ב

 :השימור(

, כאמורבהתאם לנדרש בסעיף, , שביצעדומים ת פרויקטים רשימ 4 בטופסהשלים ל 2.4.1

הציג את היקף עבודות יש ל .תוך שהוא ממלא את כל הפרטים הדרושים לפי הטופס

 .(נפרדפרויקט בל כ עבור 4בטופס  2את סעיף יש למלא ) בנפרד ימור )"נטו"(הש

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

המלצות מטעם  או שימורעבודות , לרבות לעניין ביצוע 6בטופס המלצה, כמפורט 

להוכחת היקף  ( או אישור רו"חאו חלקי)חשבון סופי כן מזמין העבודה בצירוף הסכם ו

 .ין עבודות השימור, לרבות לעניהאמור ןולשנים ולסוג הניסיייחס , בהתעהביצו

בנוסח  את עמידת המציע בהוראות הסעיף,שר המאציע, רו"ח המם טעו"ח מיוחד מד 2.4.3

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

ר( ימוות השלעבודבנוגע  –)לרבות אמות המידה סעיף זה  ךמען הסר ספק יודגש, כי לצורל

ל בעת ביצוען, לפי כ, , ואשר היה מוסמך לבצען, אותן ביצע המציערק בעבודות תתחשב החברה

 דין.

 ים:העסקת עובד 2.5

התחשב בכך, שקיים איסור על ביצוע העבודות באמצעות קבלני משנה, אלא באישור מפורש ב

 המתאימים, מיומנים עובדים 25לפחות בעצמו סיק להעמראש ובכתב של החברה, על המציע 

 .ם כאנשי מנהלהעסקים מוינ, שאכרז זהות, נשוא מדולבצע את העב

 ף זה, על המציע לצרף להצעתו:אי הסף שבסעית עמידתו בתנהוכח לצורך

 העסקתםעצם עובדים, כאמור לעיל, בצירוף אישור רו"ח בדבר  25לפחות רשימה של  2.5.1

 .ותקופת העסקתם

 אנשי מקצוע:העסקת  2.6

וע ש לביצן הנדרסיורים המתאימים והניושאנשי מקצוע בעלי הכיות ו באמצעהעבודות יבוצע

את אנשי המקצוע המפורטים להלן  הזוכה יבקש להחליףלהלן. ככל שהמציע  העבודות כמפורט

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

צוע להלן קממובהר, כי העסקת אנשי ה, ר ספק)למען הס , להעסקתםמראש ובכתבברה, הח

תוספת תשלום זכאי לכל  לן לא יהיה', והקב, מסמך דכתב המחיריםדות בי היחיכלולה במחיר

 :(בגין העסקתם
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 3מטעם המציע יהיה מהנדס אזרחי רשוי בעל ניסיון מוכח של לפחות  נהל הפרויקטמ 2.6.1

ע יהול ביצובנ ,זדמו למועד הגשת ההצעות למכר, שקהשנים 5במהלך , ותרצופ שנים

בתחום עבודות לל , שכבשנה ₪מיליון  5בהיקף ביצוע קבלני של לפחות  יםטקיפרושל 

המהנדס יחויב להיות נוכח באתר בכל זמן ביצוע  .ה ותאורת חוץסליל, היתוחפה

 .ובמשרה מלאה בפרויקט זה העבודות

 3לפחות  מהנדס הביצוע מטעם המציע יהיה מהנדס אזרחי רשוי בעל ניסיון מוכח של 2.6.2

ביצוע  בניהול ,דמו למועד הגשת ההצעות למכרז, שקהשנים 5הלך מב, רצופות שנים

 5בהיקף ביצוע קבלני של לפחות  וח, הסלילה ותאורת החוץהפיתם בתחודות של עבו

 .בשנה ₪ מיליון

ממשרד העבודה הרווחה יון רישבעל  ,אשר הוסמך כמנהל עבודה כדין ,מנהל עבודה 2.6.3

גרת בניהול עבודה במס תייםנשלפחות וותק של , בעל םוהשירותים החברתיי

. ת רחוברכות, לרבות תאורומד ישיםסלילת כבתחום בודות דומות בפרויקטים של ע

ובמשרה מלאה  מנהל העבודה יהיה חייב להיות נוכח באתר בכל זמן ביצוע העבודות

 .בפרויקט זה

קוח על העבודה )ממונים בעל הסמכה על פי תקנות ארגון הפי -בעבודה  ממונה בטיחות 2.6.4

ה עבודות בממונה על בטיח, וניסיון של לפחות שנתיים כ1996 –הבטיחות(, תשנ"ו  לע

 .בעבודות דומות לעבודות, נשוא המכרז

, וכן בעל ניסיון של בעל הסמכה כממונה בטיחות בתנועה –ממונה בטיחות בתנועה  2.6.5

  .עירוניים יםת בניהול ובקרה על ביצוע הסדרי תנועה בכבישלפחושנתיים 

בעל ניסיון  רשום בפנקס המהנדסים והאדריכליםמהנדס אזרחי  -איכות  תמנהל בקר 2.6.6

בעבודות בתחום הפיתוח, הסלילה ותאורת  בנושא בקרת איכותלפחות  שנים 3ל ש

חברת בקרת  או ₪מיליון  8החוץ, במסגרת פרויקטים בהיקף ביצוע קבלני של לפחות 

דסים והאדריכלים, נהבפנקס המ ס אזרחי הרשוםהמעסיקה מהנד –איכות חיצונית 

תוח, הסלילה בתחום הפי ותודעבב בבקרת איכותשנים לפחות  3יא בעלת ניסיון של שה

 .₪מיליון  8ותאורת החוץ, במסגרת פרויקטים בהיקף ביצוע קבלני של לפחות 

 , על המציע לצרף להצעתו:זה 6.2בס"ק שלצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף  2.6.7

ת ניסיונם, שי המקצוע דלעיל ואנאאת פרטיהם של  רט המאשרמסמך מפו 2.6.7.1

 .א'7פס כטווסח המצ"ב בצירוף הצהרת המציע בנ

תצהיר של כל אחד מאנשי המקצוע דלעיל המאשר את פרטי ניסיונו,  2.6.7.2

 –כאמור, בצירוף קורות חיים, והמצהיר, כי בהתאם לסיכום עם המציע 

 עבודות, בנוסח המצ"בהוא אמור להיות מועסק באותו תפקיד במסגרת ה

יש  .עצמולהיות חתומה בידי איש המקצוע  על ההצהרה) ב'7ס פוכט

 .למקור( ןכנאמ מאושרהעתק עותק מקורי או להקפיד להגיש 

עדי מואת  פרט, יש לשל אנשי המקצוע ניסיוןהשהדבר נדרש בדרישות ככל  2.6.7.3

 ביצוע שלהם.הפרויקטים הרלוואנטיים ואת היקף ה

 איתנות פיננסית 2.7

לשנה  ₪מיליון  16בסכום של  2017-2019תי בשנים נשהוא בעל מחזור כספי  יעמצה 2.7.1

 יים המבוקרים של המציע בשנים האמורות.כספ, בהתאם לדו"חות הלפחות
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 לצורך הוכחת עמידתו בסעיף זה, על המציע לצרף להצעתו:

אישור , ו2017-2019ות שלו לשנים לעניין מחזור ההכנס מציעה תצהיר  2.7.1.1

 .זרכמסמכי המל 8פס בטונכלל רו"ח בנוסח ה

ן ירוק ואים, פשיטת רגל או פכינוס נכסים, הקפאת הליכי נמצא בהליכיהמציע אינו  2.7.2

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

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

ם על נכסיו, נכון למועד ם המוטליהעיקולי כלאת  טרהמציע לפה, על לעניין ז) מהותיים

 .ההצעה(הגשת 

 בתנאי הסף שבסעיף זה, על המציע לצרף להצעתו: חת עמידתולצורך הוכ

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

 למסמכי המכרז. 9 סכטופ

שיקול ציע לפי דות המואכלכליות דיקות ת לבצע בהחברה שומרת לעצמה את הזכו 2.7.3

יע, בהגישו את הצעתו, והמצ וכד',, מידע עסקי סמכים נוספיםדעתה, לרבות בקשת מ

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

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

 .לבדז זה בצורך מכרל

  :מכרז תורבע 2.8

חדשים(  ליםשק אלף מאה) ₪ 100,000ל הצעתו ערבות מכרז על סך שיצרף להמציע  2.8.1

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

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

ערבות  נוסח מ.בע" שליםירו מזרח חותפי טובתשראלית מורשית לחברת ביטוח י

 המצ"ב. 10ופס טלהמכרז יהיה בהתאם 

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

 לצורך מכרז זה.

להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה סכום הערבות  2.8.2

פורסם ביום י, כפי ש12/2020 דשחומדד  היסטיקה כשמדד הבסיס יהיהמרכזית לסטט

י חברת הביטוח, תיחתם ע"י חברת הביטוח עצמה "עשתינתן  ותכי ערביובהר  .21.1.15

 ע"י סוכן שלה.  ולא

החברה תהא רשאית  .(30.6.21) "אפתשה, תמוז' כעד ליום ערבות תעמוד בתוקפה ה 2.8.3

"ז כמיום לא יאוחר  , שיסתיימותת/ונוספ /ותלדרוש מהמציע הארכת הערבות לתקופה

)שבעה( ימים  7חות זו לפ לדרישהה ע לא ייענהיה והמצי. (31.12.21) בתשפ"הטבת, 

לפני מועד פקיעת הערבות או במועד אחר שייקבע, תהיה החברה רשאית לחלט את 

 מהצעתו.בו מיידי, והמציע ייחשב כמי שחזר  פןהערבות באו

 ה חדיעל פי פניילוט ה, לחעל פי תנאי נת,ת, בלתי מותנית וניתהערבות תהא אוטונומי 2.8.4

 .האו לנמק את דרישתו/חובה להוכיח ל כ העלימבלי להטיל , החברהצדדית של 

, ההערבות תוחזר למציעים, מיד לאחר שייחתם הסכם ההתקשרות עם המציע/ים הזוכ 2.8.5

 . בכפוף לקבלת ערבות ביצוע מאת המציע הזוכה
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  בפני הבנקרבות תב העידי הצגת כ את עלחלט את הערבות, וזהחברה תהא רשאית ל 2.8.6

 בכל מקרה בו המציע:

 תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; אורמה, בכרז בעג במהלך המהנ 2.8.6.1

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

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

 ז; אובמכר

י ההוראות הקבועות במכרז שהן פלפעל לא  ,במכרז אחרי שנבחר כזוכה 2.8.6.4

 החברה עם הזוכה במכרז.ות של ההתקשרקדם ליצירת תנאי מו

 לעיל. 2.9.3בהתאם להוראות סעיף  2.8.6.5

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

 הערבות, כאמור.

 יצויהמראש, לפ מוסכםבוע וי קה פיצווולעיל מה 19.2. מור בס"קסכום הערבות, כא 2.8.7

, ובהגשת הצעתו, מסכים 2.9.6 ם בס"קמפורטיד מהמקרים השל החברה, בכל אח

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

י המכרז, עקב אחד העומדים לרשות החברה כנגד הזוכה, לפי כל דין ו/או לפי מסמכ

 לעיל. 69.2. בס"קהמפורטים  םהמקרי

מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או בות, את העררשאית לחלט כמו כן, מובהר, כי החברה  2.8.8

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

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

 רהערבות, כאמו

  ףעל הס הצעהפסילת התביא ל , בהתאם לאמור לעיל,הערבותצאת אי המיובהר כי 

 חברה., בהתאם לנדרש ע"י הסיור המציעיםהמציע השתתף במפגש ו/או ב 2.9

וטוקול/ים של המפגש/ים ו/או רפלהצעתו המציע להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף  2.9.1

 ר.סיור/י הקבלנים, כאמו

 .ו/או תקן מחמיר יותר ISO  9001-2008תקן  קרת איכות לפילב שוריבעל א המציע הוא 2.10

ע להצעתו אישור מגוף מוסמך בדבר היותו המציצרף תנאי סף זה, יוכחת עמידתו בלה 2.10.1

 בעל תקן, כאמור.

לעניין  1992 - תשנ"ב( לחוק חובת המכרזים, 2ישות תיקון תשס"ג )מס' נה על דרמציע העו 2.11

ה, בהתאם ת אישבשליטהינו העסק  ו"ח ותצהיר, לפיול רר שים בעסקים, יגיש אישועידוד נש

 .חלק מתנאי הסף( אל) תיקון לחוקלהגדרות ה

 אי עמידה בתנאי הסף יגרום לפסילת ההצעה. 2.12

לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף, לא  המסמכיםי המצאת למען הסדר הטוב יובהר כי א 2.13

ההצעה  בלבד שבמועד הגשת, ומעט אם צוין הדבר במפורשעילה לפסילת הצעת המציע, ל וההוי

מכרזים של עדת הם לוומסמכים החסרישהמציא את ה ןבכל תנאי הסף לגופם, וכ עמד המציע

 ע"י וועדת המכרזים. ,בע כזהימים מדרישה או בתוך מועד אחר, ככל שנק 7בתוך  החברה

 

 תפות במכרזשתה לצורךמסמכי המכרז  קבלת .3
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 מאתר החברה.  ,ללא תשלום ,הדפיסניתן לאת מסמכי המכרז 

ק, עותבל המכרז יוכל לק נייר של מסמכי קתהחברה תדפיס עבורו עוכרז שיבקש שין בממתעני

 "ד שבט, תשפ"אי, 'דהחל מיום , 14:00-ל-09:00ה', בין השעות -כאמור, במשרדי החברה, בימים א'

, בתוספת ₪ 1,000ד הפקדת שיק בסכום של נגכ ,(14.2.21פ"א ), התשראד' ב, 'א ועד ליום ,(27.1.21)

ה למכרז, מלא הצעהכאמור, שיגיש זר למתעניין, וחי(. השיק "השיק"להלן: מ לפקודת החברה )מע"

יום לאחר המועד  30יום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או בתוך  30וזאת בתוך 

עניין זים, המאוחר מביניהם. מתהאחרון שיוגדר להשלמת מסמכים, בהתאם להחלטת וועדת המכר

השיק שהפקיד פרע החברה את ת ,הגיש הצעה מלאה למכרזק, כאמור, אך לא שהפקיד את השי

 .רה להדפסת מסמכי המכרז עבורו, ותמציא לו חשבונית מס בגין התשלוםבתמוזאת ו

כנת בהוההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות  מען הסר ספק, מובהר בזה, כי מלוא העלויותל

לרבות במקרה של ביטולו של ז, ת המציע במכרתתפולהש ותרוקשה/או ותה ובהגשההצעה למכרז 

 . תחולנה על המציע בלבד, שהיאחברה מכל סיבה י הע" המכרז

 

 נאי המכרזאישור הבנת ת .4

ים להשפיע על התנאים והנסיבות העשוי לבדיקת מסמכי המכרז וכלבעצמו כל מציע אחראי  4.1

ים , למעט אלה האמורברהעל כל מצג של הח , ואין הוא מסתמךותהעבודיצוע הצעתו ועל ב

 .ו/או יצורפו להםבמסמכי המכרז ו/או במסמכים שצורפו 

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

 לתנאי המכרז. 11 פסכטות האמורות בהם. נוסח האישור מצורף ל ההתחייבויותנאיהם ואת כ

לא יהיה ציע נת תנאי המכרז והמשל המציע באשר לאי הב א תישמע כל טענהלמען הסר ספק, ל 4.3

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

מבלי כי המכרז, לרבות, וי מסמועל פיעמדו לחברה כל הסעדים על פי דין  -ל סיבה שהיא מכ

 ות ההצעה.האמור, חילוט ערב לפגוע בכלליות

 

 הבהרות .5

ות. אם ימצא המציע אי בהירויות, ם ביסודירז השונימסמכי המכלבדוק את  ל המציעע 5.1

או כל נות מהוראותיהם, רות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שוסתי

ון רוזאת עד למועד האח כרזים ולפרטם בכתב,דת המת לועאי התאמה אחרת, עליו לפנו

 מועד הנקובת הבהרות כאמור ובבהרה כמפורט להלן. מציע שלא יפנה לקבללהגשת שאלות ה

 ,ל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמותלעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כ

 כאמור.

', ג עד ליום, כי המכרזם מסמקשר עלפנות בבקשה לקבלת הבהרות ברשאים יהיו מציעים ה 5.2

 "פלמנה בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב את .12:00 בשעה, (2.2.21)א , התשפ"כ' שבט

. ori@mamaneng.co.ilל במיי, מר אורי פרץבאמצעות , בע"מ( ופיקוחניהול  – ןממ ואלי)

. עותש 24יל אשרור בתוך ימל , ככל שלא יתקב 9965097-02חובה לוודא קבלת השאלות בטל' 

ל מיישרונה מזרחי( בש לשלוח גם לחברה )עבור גב' ות ההבהרה יהעתק משאל

sharona@pami.co.il . 

mailto:ori@mamaneng.co.il
mailto:sharona@pami.co.il
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או  נות לכל או לחלק משאלות ההבהרהשיקול דעתה הבלעדי, לע החברה תהא רשאית, על פי 5.3

באמצעות  צופויבכתב ו נותיניות ההבהרה ה לשאלת החברו. תשובשובהמנע מתלהי

פק המציע בעת רכישת סלמידע שי המלאים, בהתאםכרז לכל רוכשי מסמכי המפקסימיליה 

 .רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה ., בלא לחשוף את זהותו של הפונהמסמכי המכרז

יס להכנההצעות למכרז, ון להגשת מועד האחר, בכל עת, קודם ההחברה תהיה רשאית 5.4

 לעיל. 1.9יף מור בסעבתשובה לשאלות ההבהרה, כאתה או כי המכרז, ביוזמשינויים במסמ

כל מקרה של סתירות ואי התאמות שיתגלו במסמכי המכרז גם לאחר פתיחת תיבת ף, בבנוס 5.5

תהיה החברה כם ההתקשרות, ואף לאחר קביעתו של המציע הזוכה וחתימת הסהמכרזים 

תקשרות, כדי י הסכם ההן, לשנות את תנא, ובכפוף לכל דילעדיקול דעתה הבשאית, לפי שיר

 ורש התאמה.הדת או להתאים את ו/הסתירו להסדיר את

ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים. הודעות אלה תהוונה חלק  מכרזשינוי תנאי ההבהרה ו 5.6

יחסות של החברה למסמכי , כי לא יהיה תוקף לכל התימודגשמכרז. בלתי נפרד מתנאי ה

נה נית אלא אם רות ושינויים ביוזמתה של החברה,לשאלות ו/או הבה, לרבות תשובות רזמכה

 למשתתפים. בכתבהודעה ב

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

 קבלת ההודעה. שעות ממועד 24אליהם, כאמור, בתוך 

ועל המציע יהיה לצרף  ,י המכרזבלתי נפרד מתנא חלק כאמור, יהיו או ההבהרות,השינויים ו/ 5.8

 ., כשהם חתומים על ידולעניין התאםה, ב/או ההבהרוי והשינ כימסמכל את להצעתו 

 

 מסמכי המכרז .6

כל  , לרבותלעיל 3מפורטים בפרק "טפסים ונספחים", עמ' מסמכי המכרז הם כל המסמכים ה 6.1

, סיור המציעיםש / פרוטוקול/י מפג רבותם )ולתיקון, שייערכו בה וי ו/או עדכון ו/אושינ

וראות כרז, בהתאם לההמי עביר למשתתפרה תעה שהחבתשובות לשאלות הבהרה וכל הוד

 .הזמנה זו(

 עדיפות בין מסמכים: 6.2

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

 הסדר המפורט להלן:

 האמור בטפסים(;ר על תוכן ההזמנה גובות )ההזמנה להציע הצע -' ך אמסמ 6.2.1.1

פחים נסב בר על האמורם גוכן ההסכמסמכי ההסכם )תו -מסמך ב'  6.2.1.2

 ובמסמכים שצורפו לו(;

 סדר הקדימויות המפורט, כלהלן:)בהיבט המשפטי בלבד( לאחר חתימת ההסכם, יחול  6.2.2

 תקשרות.הסכם הה –מסמך ב'  6.2.2.1

 .מיוחד טכני רטפממוקדמות ו – ג'מסמך  6.2.2.2

 ההזמנה. – מסמך א' 6.2.2.3

האמור רות רות )למלהסכם ההתקש 6לביצוע יחולו הוראות סעיף עדיפות בסדרי ה 6.2.3

להסכם ההתקשרות, בסדרי העדיפות לביצוע יגברו הנחיות המתכנן ואישור  6 בסעיף

 .(המפקח על האמור בסעיף
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רו ימסי ,בנפרד רת המכרזשנה במסגלכל פרויקט מ מתן צו תחילת העבודהעם , כי מובהר בזאת 6.3

התכניות  .ורק אלה יחייבו את החברה "לביצוע", ותוכניות , הנחיות לביצועמסמכיםלן לקב

המכרז  לך תקופת ההתקשרות יצורפו למסמכיימסרו לקבלן במההרלוואנטיים שי והמסמכים

 נו.חלק בלתי נפרד ממהוו מסמך ו' ויכ

מחירי י לשנות את דכיהיה אשר יהיה, לקבלן, דות שיועבר בפועל כי אין בהיקף העבו, ויובהר 6.4

וכמחייבים  ייםכסופ חשבואלה יי , ומחירי יחידה(מסמך ד') שו ע"י הקבלן בהצעתווגשההיחידה 

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

 

 תוקף ההצעה .7

 .(30.6.21) "אפתשה, תמוז' כעד ליום  ,ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה 7.1

/ות, וזאת עד נוספת /ותופהתקל ה של המציעעצההיך את תוקף החברה תהא רשאית להאר 7.2

 .ימים קודם תום תוקפה של ההצעה 7עה בכתב הוד, ב(31.12.21) בתשפ"ה"ז טבת, כליום 

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

ם זכייתחרים על נוספים ו/או א להודיע למציעים ע במכרז,זכייתו של מציל ע נמסרה הודעה

 סיבה שהיא. מכל

 

 כללי הגשת ההצעות .8

 :כרזהתאמה לתנאי המ 8.1

ינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז. החברה תהא רשאית, על תהיות צעהה 8.1.1

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

 מכרז.טה ביחס לתנאי ההשמ

, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, ר לעיללפגוע באמו לאובהסר ספק,  עןלמ 8.1.2

שרות, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת תקכם ההסבה בותלר

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

 החברה.וקף מחייב כלפי יהיה להם כל ת

את  צעההפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה לכלס בהצעתו המציע להתייח לע 8.1.3

כאשר כל המסמכים וכל האישורים )לרבות הערבות  ,רשיםדהנ כיםהמסמ כל

 .הבנקאית( הינם על שמו בלבד

להצעה יע לצרף רשאי המצלעיל,  8.1.2-ו 8.1.1ובלא לפגוע באמור בסעיפים בנוסף,  8.1.4

ף ואימות הנתונים וסנ ה, פירוטנוספים לצורך הבהרומסמכים רלבנטיים פרטים 

ביע על כושרו, ניסיונו ויכולתו י להצהם כדיש בהמדווחים לרבות פרטים נוספים ככל ש

ע נדרש על מנת להבטיח הצגה , ולכל צורך אחר שלדעת המציבנושאים נשוא המכרז

 מיטבית של הצעתו.

ל ש עמידתו , הן לעניין בחינת הגיש מסמכים נוספיםציע למכל מית לדרוש החברה רשא 8.1.5

הן ביחס ללי וופן כע באהמציע בתנאים המקדמיים להגשת ההצעות, הן לבחינת המצי

 .של המציע בהצעתו היבטים הטכנייםל

 הצהרת המציע: 8.2



 9/2020 מכרז מס' 

 19 

 .2כטופס  המצ"ב הרת מציע חתומה בנוסחהמציע יצרף להצעתו הצ 8.2.1

רגנים ין, ע"י האותו אושרה כדהיתר, כי הצעהמציע, בין  שריא 2טופס במסגרת  8.2.2

 )ככלמו, וכי אין בהגשת ההצעה ובחתימתו על הסכם ההתקשרות טעמ המוסמכים

ת של המציע וכה במכרז( משום סתירה ו/או הפרה של מסמכי ההתאגדוחר כזשייב

הוראות  יבות אחרת של המציע ו/או של כל דין, לרבות ומבלי לגרועו/או של כל התחי

 .1988-העסקיים, התשנ"חגבלים חוק הה

 :חתימה ותויהצעה חתומה ואישור זכ 8.3

יהיו חתומים בחתימה  ,מכרזות השיש להגיש על פי דריש ,וכל טופס ומסמךההצעה  8.3.1

, גיד, ככל שמדובר בתאמורשי החתימה מטעם המציעהמציע או של מלאה של 

רות על ידי כשהחתימות מאושובהתאם להחלטות המציע בנוגע לזכויות החתימה שלו, 

 .מךמסו בר נדרש בכל טופס, ככל שהדח או עו"דרו"

של ל אחד מהעמודים כ עלן, עניימו כן, יחתום המציע או מורשי החתימה שלו, לפי הכ 8.3.2

ה, וכל השלמה , ועל יד כל תיקון טעות, ככל שיהיה כזבראשי תיבותמסמכי המכרז 

 סמכי המכרז.בכתב יד, בהתאם לנדרש במ

אצל ה ימ, בדבר זכויות החת3כטופס  ד בנוסח המצ"באישור עו" מציא המציעף, יבנוס 8.3.3

ה תואמת את ההצע והיותדין המציע, שמות החותמים, קיומו של התאגיד ופעולתו כ

 תיו.מסמכי ההתאגדות של התאגיד המציע והחלטו

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

ת רוקש, ויגיש את הסכם ההתכנדרש(אישור עו"ד בשוליו, בות )לר כל נספחיו על

 החתום במעטפת ההצעה.

 חלק הכספי בהצעה:ה 8.4

דן", במסגרתו קבעה החברה את מחירי היחידות, מאומהנחה מכרז נו "מכרז זה הי 8.4.1

כתב ")להלן:  כמסמך ד'המצ"ב למסמכי המכרז  כתב המחיריםנשוא ההתקשרות, ב

 כוללים מע"מ. אינם חיריםכתב המדגש, כי המחירים ב(. למען הסר ספק מו"המחירים

 חיריםכתב המס ל, אותו יעניק ביחקבועחה נדרש לנקוב בהצעתו אחוז ההניע המצ 8.4.2

ול תוספת או הנחה הצעה כספית שתכל (. למען הסר ספק,"ההצעה הכספית")להלן: 

 תיפסל. 0%בשיעור של 

למעטפה  ייםקים מקורעות בשני, אשר יוכנס 12טופס ההצעה הכספית תירשם על גבי  8.4.3

כספית לא תיפתח אלא להלן(. מעטפת ההצעה הוכנס למעטפת ההצעה )סגורה שת

 סף.ה יעמדו בדרישות המכרז ותנאי הל שאלהצעה, וככר מסמכי הלאחר בדיקת ית

הוצאותיו  כלכוללת את בהגשת ההצעה הכספית מצהיר המציע, כי ההצעה הכספית  8.4.4

, נשוא של העבודות וע מלא ושלםא, לצורך ביצהישירות והעקיפות, מכל סוג שהו

היטלים, ספית לכלול, בין היתר, גם את כל הסגרת זו, על ההצעה הכהמכרז. במ

 את הרווח הקבלני.בה, למעט מס ערך מוסף, וכן לומי החומיסים ותשה

שאינה כלולה , אה הכרוכה בביצוע העבודותמוצהר בזאת, כי החברה לא תכסה כל הוצ 8.4.5

 ר.ת הצעת המחיבמסגרת הגש בה ע"י המציעו/או שלא חוש

 ת.וה יהיו בהתאם למוגדר בהסכם ההתקשרל התמורתנאי התשלום שתנאי ההצמדה ו 8.4.6
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 :תההצעוהגשת  8.5

פת "תכולת מעט 1 בטופספורטים המציע יכלול בהצעתו את כל המסמכים המ 8.5.1

 המצורף למכרז זההצעה", 

 צעה.אותו להויצרף  1 פסבטות המציע" המציע ימלא את טור "ביקור 8.5.2

 , בהתאם להוראות המכרז ו/אופים לההמצור)לרבות המסמכים כל עמודי ההצעה  8.5.3

ומים לצורך ים וחתממוספר( יהיו לעיל 8.1.4לפי סעיף יע צירף המצמסמכים ש

 זיהוי.

עליה , ש("מעטפת ההצעה")להלן:  וחתומהרה  ההצעה החתומה תוגש במעטפה סגו 8.5.4

 :טפת ההצעה(המציע על גבי מע פרט מזהה שליע ו/או כל שם המצ ציון )ללא יירשם

ה בעיר אחזק, שדרוג ודות פיתוחלהסכם מסגרת לביצוע עבו 9/2020 פרמס "מכרז

 " ובסביבתההעתיקה בירושלים 

 ן:, כלהלמעטפות נפרדות 4-במסמכי ההצעה יוכנסו לתוך מעטפת ההצעה  8.5.5

ם בהתאיסודרו , בקלסרוגשו כל המסמכים הדרושים להוכחת תנאי הסף י 8.5.5.1

צעות חוצץ, הנושא באמנה זו, תוך הפרדה י הסף, הקבוע בהזמדר תנאלס

נאי סף למשנהו. הקלסר יוכנס למעטפת ין תטי בלוואנאת מס' הסעיף הר

 "."תנאי הסףמעטפה סגורה שאליה ייכתב בצעה הה

תוכנס למעטפת ההצעה  01 בטופסהאמור בנוסח ( מקור)ערבות ההצעה  8.5.5.2

 .ות"ערב "כתבה יירשם יה סגורה עלבמעטפ

, (מקוריים )בשני עותקים סתוכנ מסמך ד'בר האמו בנוסחהצעה הכספית ה 8.5.5.3

 ."הצעת המחיר", עליה יירשם טפת ההצעהסגורה למעבמעטפה 

מסמכים יוגשו באופן מסודר, כולל תוכן עניינים ומיספור רץ של תר הכל י 8.5.5.4

"מסמכי ליה יירשם דים, בקלסר נפרד, שיוכנס למעטפה נפרדת, עהעמו

 .ההצעה"

קורי או מאושר כנאמן ה מלמסמכי ההצעה יהי שאמור להיות מצורףכל מסמך  8.5.6

להשלים  ה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאפשר למציעתהי חברה"ד. הלמקור ע"י עו

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

. הנוסח עברית מאושר ע"י נוטריוןמכים שאינם בעברית יוגשו בצירוף תרגום לסמ 8.5.7

וסח המקור עומד בדרישות המכרז שנ גום לעברית, ובלבדובע יהיה נוסח התרהק

 לתנאי הסף, בהתאם לעניין(. נוגעכל הבות ב)לר

שלומציון רח' החברה, ב במשרדי המכרזיםלתיבת  ידנית ר ותוכנסמסתיהמעטפה  8.5.8

 12:00בשעה , (23.2.21) תשפ"אה, אדר י"א, 'גמיום  לא יאוחר, ירושלים, 18המלכה 

 .לא תיבדקנה ,לעיל מועדהחברה לאחר במשרדי ה שתתקבלנה ,הצעות ק.בדיו

בסעיף  או בדרך שונה מהאמור תישלחנה באמצעות הדוארה הצעות שלא תתקבלנ 8.5.9

 .לעיל 8.5.8

-פי שיקול-רז, עלירת המכמועד סגרשאי להאריך את  המזמיןעל אף האמור לעיל,  8.5.10

 , באמצעותההשתתפות את דמילמו ששי ,למציעיםשתישלח כתב בהודעה ב דעתו,

 בדוא"ל.פקס' או 



 9/2020 מכרז מס' 

 21 

למעט אלה המצוינים לעיל, זו  בהזמנהור כאמ ,סמכים שהמציע יצרף להצעתוהמ כלל 8.6

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

ד מהסכם מהווים חלק בלתי נפר ,לוכלולים במסמכים אשיהיו  ,נתונים והמידעשה

 מע מכך.תקשרות, על כל המשתהה

תנאי איזה מתאם לשלא בה אוו/ המסמכים המבוקשים כאמור,כל לא הצעה שתוגש ל 8.7

 .או לקבלה לפי שיקול דעתה הבלעדי פסלהרשאית ל החברהתהיה  המכרז,

  

 ע"י החברה בקשת הבהרות .9

ע בלת הבהרות בנוגבבקשה לקמי מהם( לאית לפנות למציעים )או תהא רשהחברה  9.1

נדרש לדעתה לצורך בדיקת כ ים ומסמכים נוספים,ו בבקשה לקבלת נתונלהצעות א

 .לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי הסףבות , לרערכתןההצעות וה

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

חברה י הת למשרד, ישירוה )בפקס', בדוא"לובדרך שקבעה החברה בפנייתה החבר

 נה.ה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממעים תצורף להצעת המצי. תגובוכיו"ב(

לי את אה באופן פרונטאת המציעים )או מי מהם( להציג בפני להזמין ה רשאיתברהח 9.3

 ההצעה ולקבל הבהרות לגביה.

אים ומדויקים בדבר ש ממציע לגלות פרטים מליקול דעתה, לדרורשאית, על פי ש החברה 9.4

ין בו, וכן כל מידע יבעלי ענ שלות המימון שלו, או בנה ההון שלו, מקורעסקיו, מ ,וזהות

לבחון  החברהית רשא . כןלו רלוואנטיות להתקשרות, נשוא מכרז זה שלדעתה ישאחר 

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

 לאיכות המציע.

ל, אם חוגבי כל שינוי אשר יבכתב וללא דיחוי ל דת המכרזיםהמציע חייב לעדכן את וע 9.5

וף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד יחלן שרק הזמיחול, במידע שמסר לחברה, בפ

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

ג',  נות לצדדיי שיקול דעתה הבלעדי, לפרשאית, בכל שלב משלבי המכרז, על פברה חה  9.6

ס ביח וספיםפרטים נ, ולבקש מהם אישורים ו/או אועת המציע ובין אם לבין שצוינו בהצ

ה סבורה כי הוא רלוואנטי לקבלת החלטה בודות שביצע המציע וכל מידע אחר שהוועדלע

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

 .דע המבוקשמיאמור, הוראה למתן הו נתנו לצדדי ג', כ, וכאילרהבדלעיל על ידי הח

לא  או מסר מידע שיידרש על ידה, כאמור,המידע ת א חברהר למציע אשר נמנע מלמסו  9.7

ע מכל זכות שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה וזאת מבלי לגרו החברהשאית ר –נכון 

או ו/י מכרז זה תנאי מסמכ וצאה מההפרה, לפייין, כתאחרת העומדת לחברה, לפי הענ

 ן.כל די לפי

ו מסר מידע ו/אידע נכון מלמסור מ ברר לחברה כי הוא נמנעלאחר מכן התזכה מציע, ו 9.8

זכייתו, מבלי שהזוכה יהיה את ל בטמידע מטעה, רשאית החברה ל חלקי בלבד ו/או מסר

מורה רוע מכל זכות אחרת השלג בליכל פיצוי ו/או החזר הוצאות, וזאת מ זכאי לקבל

 כתוצאה מההפרה. לחברה
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ידי יתגלו על התאמות ש בכל מקרה של סתירות ואייל ולהלן, לפגוע בכל האמור לעא בל 9.9

זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה יה, תהא החברה במסמכי המכרז לאחר הזכי

ות ו/או קשרות, ככל שיידרש, על מנת להסדיר סתירלשנות את תנאי הסכם ההת

 אמה.הנדרש התלהתאים 

 ו/או מנע לעיל 9.2-9.5אות סעיפים בהתאם להור לא יפעל, ככל שמציעהסר ספק, למען  9.10

 ו.ית לפסול את הצעת, תהיה החברה רשאלעיל 9.6פעול בהתאם לסעיף מהחברה ל

 

 קביעת ההצעה הטובה ביותר  .10

בהתאם ו יבחני( הסף שנקבעו במכרז תנאיהכשרות )שיעמדו במובהר בזאת כי ההצעות  10.1

וא דרישות מלהצעה הכשרה שעמדה בהטובה ביותר תהא ה ההצעה .לןהללמפורט 

 . ןל החברה, כטובה ביותר, בהתאם לאמור להלים שעדת המכרזהוגדרה ע"י וושוהמכרז, 

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

קול דעתה הבלעדי, קם, לפי שיר למציעים או לחלאו לאפשלבקש ו/ת, הצעותיהם אינן זהו

חים ווים מנ)לפי ק רךיהם, בכתב או בע"פ, בכל עת ובכל דותתקן או לשפר את הצעל

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

 עם מי מהםו/או לנהל מו"מ עם המציעים ו/או  שרות(קודם החתימה על הסכם ההתק

ין ולשמירה על ד הבלעדי, ובכפוף לכלכל לפי שיקול דעתה העבודות, הו/או לפצל את 

יהות החברה בלבד תקבע את מיהות סדר ההתדיינות ומ. םהמציעיעקרון השוויון בין 

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

ש מהמציעים תהיה רשאית לבקהיא בודות, כאמור, את העלפצל החברה כל שתבקש כ 10.3

יר את המח להשוות דעתה הבלעדי, חלק מהם, לפי שיקולי הסף או משעברו את תנא

 כתנאי שתתקבל במסגרת התמחרות, כאמור,ת כזו , לרבוותרבהצעתם להצעה הנמוכה בי

 ה בחלק מהעבודות כאמור. לזכיי

רט/הסבר מהמציעים בנוגע להצעה וכן החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש כל פ 10.4

 השוואה והתרשמות המציע וזאת לצורךל ו/או פע עלפובהם וברשויות באתרים  רלבק

 רה מהמציע. החב

, בין היתר, ביועצים מקצועיים זרשאית להיעה החברה רבמסגרת בדיקותיה, תהי 10.5

 בגורמים מקצועיים מטעמה.ו

בלתי סבירה מבחינת ת לה אינרהצעה שו/או לפסול לא להתחשב שהחברה רשאית  10.6

לדרישות תאימה אינה מו/או תום לב ו/או חסרת תכסיסנית  חלקם ו/אואו  כולםה, ימחיר

היא מבוססת על כי  יר לחשש,ת יסוד סבו/או הצעה שמעורר ו/או איננה מלאההמכרז 

 .ז ו/או תנאיוטעות בהבנת המכר

ם ו/או אחרים, גמים טכניילמחול על פ כדי למנוע מהחברהלעיל  10.6בס"ק אין באמור  10.7

חישוב בהצעות,  ן טעויות סופר ו/אוו לתקם ו/אלהשלישיפלו בהצעה ו/או  ,בלתי מהותיים

, תהא ול דעתה הבלעדים לשיק, בהתאכן , והיא רשאית לעשותלדיני המכרזים וףבכפ

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

ר ימסן תוקול, הודעה על התיקודי החברה וירשם בפרוטך בדיקת ההצעות ביייעשה במהל

 .ותחייב את המציע לכל דבר ועניין ר,יקון הטעויות, כאמו, ההצעה תכלול את תלמציע
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עותקים שונים של ההצעה, יובא יודגש, כי ככל שיופיע מחיר שונה ב ע באמור,בלא לפגו

כל טענה ו/או תביעה שהיא נגד  לא תהיהלמציע  ין השניים.בחשבון המחיר הנמוך מב

 בס"ק זה. כויות החברה, כאמורל זפעלתן שחברה בשל הפעלתן או אי הה

יע, גם המצ וכושרו שלאמינותו  מסגרת בחינת ההצעות, אתת לבחון, בהחברה רשאי 10.8

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

 , בכפוף לקיום שימוע למציע.חרציבורי א

טים שיידרשו, ככל עם החברה במתן הפר לשתף פעולהכי המציע מחויב  שוב, אתמובהר בז 10.9

מציע שלא  .ובהווה בעבר עבודתו אופןרשם מדרשו, לרבות מתן אפשרות לחברה להתייש

 אית לפסול את הצעתו.כאמור, תהיה החברה רש ישתף פעולה,

שלבי, -דו במסגרת הליך ת המציע/ים הזוכה/ים תיעשהבדיקת והערכת ההצעות ובחיר 10.10

 כדלקמן:

 .המכרזהסף של בתנאי  זהות המציע ועמידתובדיקה  - 'שלב א 10.10.1

לוודא שההצעה עומדת , כדי עמציהידי  בשלב זה יבדקו המסמכים שהוגשו על

כוללת את כל  אבעו לצורך השתתפות במכרז, וכן שהיבדרישות הסף שנק

ך לא ציע נדרש לצרף להצעתו. החברה זכאית אהמש ,המסמכים והאישורים

 כל שיידרשו לה.והשלמות כ מחויבת לבקש הבהרות

עם , מטהחברהיל, רשאית זה מהמסמכים האמורים לערף המציע להצעתו איציא ל

דעתה הבלעדי, לפסול את -ולפי שיקול לעיל, 2.14 , בכפוף לאמור בסעיףה בלבדז

יר יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהי כ ,חלופין לבקשלהצעתו של המציע או 

ה חברהכן רשאית  .ונים המפורטים בהו ו/או הנתאיזה מהמסמכים שבהצעת

 לעדי.דעתה הב-למים שאינם מהותיים, לפי שיקום מפגלהתעל

  .ולא תיבדק לגופה עיל, תיפסלהצעה אשר לא תעמוד בתנאי הסף כאמור ל

 : (100%) הצעה הכספיתנת הבחי – 'ב שלב 10.10.2

ת ופאת מעטהחברה תפתח בתנאי הסף, המציעים עמידת קת בדילאחר  10.10.2.1

כות תנאי הסף ובציון האיאשר עמדו ב המציעיםשל  ספיתעה הכההצ

 .רהמינימאלי, כאמו

 :חישוב ציון ההצעה הכספית יתבצע, כלהלן 10.10.2.2

  A/B * 100= ההצעה הכספיתציון 

 אשר:כ

A – אחוז ההנחה של המציע;  

 B – זול ביותראחוז ההנחה של המציע ה; 

כרז, לרבות האמור בסעיף מה לפי מסמכי הבלא לפגוע בכל סמכויותיבזאת, מובהר  10.10.3

 עותיאת הזכות לפסול הצעות שחרגו באופן משמ מהעצמרת לה שוהחברלעיל,  10.7

וזאת על פי שיקול דעתה יות( )כתב המחירים והכמובהנחה מאומדן שווי ההתקשרות 

אחוז החריגה המשמעותי, כאמור,  .ציעולאחר קיום שימוע למ הבלעדי של החברה

 ., עובר להגשת ההצעותיבת המכרזים של החברהיוכנס במעטפה סגורה לת

 כרז:קביעת הזוכה במ 10.11
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לאחר פתיחת ההצעות הכספיות, תהיה החברה רשאית לנהל מו"מ מובהר בזאת, כי גם  10.11.1

, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ות מהמציעיםו/או לקבל הבהר ו/או התמחרות וכיו"ב

אחר הליך ההתמחרות תאם לגובה ההצעות הכספיות ללעיל. בה 10.2כאמור בסעיף 

אם לאמור כזה, יתבצע שקלול ההצעות המתוקנות, בהתע "מ, ככל שיתבצו/או המו

 לעיל, וועדת המכרזים תחליט ותודיע על זהות הזוכה. 10.10.2בסעיף 

עה שקיבלה את במכרז, ייקבע באופן יחסי להצ ות המשתתפיםדירוג הצעויובהר:  10.11.2

 ביותר, בהתאם לנוסחת הציון. הניקוד הגבוה

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

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

ה של החברה שביעות רצונמידת לשקול גם את חברה רשאית במסגרת האמור, תהיה ה

 מות עם המציע, ככל שהיו כאלה.מהתקשרויות קוד

ל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה קבכי החברה איננה מתחייבת ל ,מובהר בזאת 10.11.4

קודם  ,וכי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא ,ת או הצעה במלואהאחר

 החברהית כן רשא ,לפרסם מכרז אחר תחתיוהזוכה, וכן קביעת המציע או לאחר 

והכל במטרה להבטיח את מירב  ,בתנאים, ללא חובת הנמקה להתנות את הזכייה

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

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

 עיל.אמור לרה, כהחב

לעיל,  10.11.3ת האמור בס"ק י הזמנה זו ולפי דין, לרבובכפוף לסמכויות החברה לפ 10.11.5

מבין ההצעות  ן הגבוה ביותריוו זכתה לצתכריז החברה על המציע אשר הצעת

 וכה במכרז.הכשירות, כז

 

 הודעה על זכייה והתקשרות: .11

מציעים, סמוך לכלל המכרז ב /יםבדבר קביעתו של זוכהעל החלטתה בכתב חברה תודיע ה 11.1

א"ל או בדואר, לפי שיקול דעתה, בהתאם , בפקס' או בדוקבלת ההחלטהככל הניתן לאחר 

 .לפרטים שמסרו המציעים

 התקשרות, כאמור, עד לחתימת ספק, לא תחול כל חבות על החברה בקשר עםר מען הסל 11.2

ין , במסמך אחראו שום הודעה על ידה.  , 'במסמך ל הסכם ההתקשרות, עבפועל  החברה

זוכה הבין מחייב  כל הסכם וצריי לאעה על קביעתו של הזוכה, לרבות הוד, "פבכתב ובין בע

 .חברהפי האו מניעות כלו/השתק חבות ו/או נה בדבר טעזכות ו/או כל ייצרו ולא  חברההלבין 

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

ועל ע"י עימו בפ ההתקשרות חתם הסכםבטרם נביצוע העבודות להתחיל ברשאי  היהי

 .לו צו תחילת עבודה ן, ובטרם ניתהחברה

 ימי עבודה 5תוך בעל זכייתו במכרז, עליו להמציא לחברה, ה כל שיקבל המציע הודעכ 11.4

-ל השווהמקבלת ההודעה, כאמור, כתנאי לחתימת הסכם ההתקשרות, ערבות ביצוע בסכום 

ם ביטוחים מלא ע"י , ואישור קיו(רבות הביצוע""ע)להלן:  כולל מע"מ, ה הצעתוגובמ %10

וכאמור אות הסכם התקשרות, ורחברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין בישראל, בהתאם לה

ולרבות כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, , להסכם ההתקשרות ד'נספח , בנספח הביטוח
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רה, בתוך המועד דין. כמו כן, ימציא הזוכה לחב/או לפי כל הנדרש לפי מסמכי המכרז ו

 ככל שיימסרוהעתקים של מסמכי ההסכם, לרבות חבילת התכנון למכרז,  2רה הנקוב, לחב

 .כשהם חתומים על ידומסגרת הליכי המכרז, ב

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

יבויות הזוכה בקשר ם האמורים יהווה הפרה של התחיידתו במועדיההתקשרות. אי עמ

 ., על כל הכרוך בכךלהסכם ההתקשרותלמכרז ו

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

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

זכות, לפי שיקול דעתה . לחברה תהיה היתנה ע"י הזוכהת המכרז, שנולחלט את ערבו

לשביעות , , כי עליו לתקן את ההפרהלזוכה הודעה די, קודם ביטולה של הזכייה, לתתהבלע

 .החברהבפרק זמן שתקבע רצונה, 

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

 .לחלט את הערבות הבנקאית לזכותה נוסףב, וזאת המכרז

 הסכם איתו שנחתם לפני בין, שהיא סיבה מכל וזאת, ההזוכ מציעה הצעת שתתבטל רהבמק 11.7

במדרג  אחריו הבא מציעה עם להתקשר ת,חייב החברה רשאית, אך לאא תה, מכן לאחר ובין

 כלל המציעיםו/או עם כל גורם אחר, ולמציע הזוכה ו/או ל אחר מציע כל עם אוו/ההצעות 

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

חתום על ל החברה מתכוונת, לרבות בקשר לתקצוב הפרויקטבכפוף לקבלת כל האישורים,  11.8

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

 עיל.ל 11.4בסעיף עמידתו של המציע הזוכה באמור ל

החברה תקשרות, הסכם הההתאם לאת העבודות בגרוע מחובת הזוכה לספק לחברה מבלי ל 11.9

לנהל עם  ם יהיו רשאיםמכוח אוו/ םו/או מי מטעמ הרשות ו/או העירייה ו/או המשרדו/או 

במסמכי המכרז  אשר אינן מפורטות, דומות נוספותלביצוע עבודות מו"מ הזוכה 

 ת התמורה הנקובה בו.קשרות, לרבו, וזאת בתנאי הסכם ההתוההתקשרות

ה תהיה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה לפי לעיל, לעיל, החבר 1.12 עיףאמור בסכ 11.10

ו/או ו/או למשרד  ה ו/או לרשותלעירייקשרות ו/או חלק מהן התהוראות המכרז והסכם ה

ה טענה , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהילגופים הקשורים אליה ו/או אליהם

 דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. ו/או

מכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע עבודות נשוא המכרז על הזוכה בידוע למציע, כי  11.11

קבלת ההודעה על זכייתו ועד ממ וםי 21-ות התנאים המתלים לא יאוחר מימבכפוף להתקי

פוף, בין הכי החברה )ע" "צו תחילת עבודה"העבודות מותנית במתן ביצוע במכרז, וכי תחילת 

(, וכי ככל שמכל סיבה ם המממניםמהגורמיוהזמנת עבודה ציבי היתר, למתן אישור תק

המכרז  ים מיום ההחלטה על הזוכה במכרז, יבוטלודשחו 6שהיא, לא יינתן צו, כאמור, בתוך 

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

יצוע, ככל ת ערבות המכרז או ערבות הבהשבלי הגורמים המממנים, למעט רה ו/או כלפהחב

קופה/ות של עד שישה בתשניתנה. לחברה תהיה הזכות להאריך את המועד הנקוב בס"ק זה 

 חודשים נוספים.
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לעיל יחול גם במקרה שניתן צו התחלת עבודה, אך עקב העדר תקציב ו/או  ,ור בס"ק זההאמ

 חודשים ממועד מתן צו 12עד ם המממנים עוכבה העבודה למשך מטעם הגורמיהזמנת עבודה 

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

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

 ב.”ע וכיוהארכת משך הביצו

 וכה:זכות עיון בהצעה הז 11.12

משתתף במכרז  ין ו/או בהוראות המכרז, כלגוע בזכות העיון הקבועה בכל דבלא לפ 11.12.1

ויות החברה עם תבבפרוטוקולים הנוגעים להליך המכרז, בהתכרשאי לעיין יהא 

, עיות שהוכנו לבקשת החברה ובהצעה הזוכה במכרזהמציעים, בחוות דעת מקצו

 .אות המכרזודעה על תוציום מקבלתו את הה 30בתוך בכפוף לכל דין, וזאת 

בחלקים של , או ת החברהלטרשאי לעיין בחלקים של החא לא יהמשתתף במכרז  11.12.2

לחשוף סוד מסחרי, או סוד  ,רהלדעת החב ,ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול

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

 ץ משפטי שניתן לחברה.במסגרת ייעולעיין בחוות דעת משפטית שנערכה 

שרדי החברה בלבד, בכפוף למשלוח בקשה בכתב יה לעיין במסמכים כאמור במניתן יה 11.12.3

לום מועד העיון עם נציג החברה, ובכפוף לתש שללעיון לחברה ולתיאום מראש 

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

 ות בעיון.לויות הכרוכת לכיסוי העוזא

חים לעיון ישלם לחברה סך של תק צילומי של המסמכים הפתומציע שיבקש לקבל הע 11.12.4

(, וזאת בנוסף A4עמוד סטנדרטי )בגודל ל )שקל חדש אחד( נוסף עבור תצלום של כ ₪ 1

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

 לעיל. 11.12.3מור בס"ק במסמכים, כאלא שולם במסגרת עיון 

כים כאמור, תהיה כנגד תשלום סכום שיקבע על העתק של חומרים, שאינם מסמקבלת  11.12.5

 לעיל. 11.12.1, ובכפוף לאמור בס"ק יבות הענייןנסידי  החברה מעת לעת ולפי 

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

 יו., ותקנות1998 –ידע, תשנ"ח ע, בהתאם להוראות חוק חופש המת לבקשת מידהנוגעו

 

 תנאים כלליים .12

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

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

ש ם שמולאו ע"י המציעים כל שימוכים ובנתוניהמציע, והחברה רשאית לעשות במסמ

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

ו על ידי החברה בקשר או מור על סודיות בנוגע לכל מידע שיימסר ללשהמציע מתחייב  12.2

 לצורך המכרז או ביצוע העבודות על פיו.

, ובפרט ארטי הצעתו במכרז לכל גורם שהופרטיו ואת פרשאי לגלות את  הלא יהי מציעה 12.3

ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות.  מכרז זהלמשתתפים אחרים ב

, משום תכסיסנות או י הדבריםעל פנתהא רשאית לפסול כל הצעה שיש בה, ה החבר
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סנות נוניה, תכסיתחבולה ו/או חשד ממשי לקנוניה, ואפילו אין בידה ראיה ברורה על ק

 ו/או תחבולה, כאמור.

ו מראש לגילוי הצעת ואת הסכמת ע, מביע המציוהצעתבהגשת לפגוע באמור לעיל,  לאב 12.4

ו/או  המכרז החברה לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשורש לאחרים, במידה ותידר

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

 .לעיל 11.12סעיף , כמפורט בחרי, בבחינת סוד מסתה של החברהדע

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

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

 ור.ה מוסמכת המורה על גילוי כאמערכאוזאת כל עוד לא ניתן צו מ

חברה רשאית רז או בסטייה ממנו, תהיה הגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכמציע שי 12.6

 ., לפי שיקול דעתה הבלעדילפסול את הצעתו

פה או מחיקה שיעשה שינוי, הוסגות של המציע מהוראות המכרז ייהסתמקרה של כל ב 12.7

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

 דעתה הבלעדי: לפי שיקול

 את הצעתו של המציע. לפסול או לדחות 12.7.1

 ם מן השינויים.להתעל 12.7.2

ים לתקן ו/או לשנות חרלדרוש מהמציע לתקן את השינויים ו/או לדרוש ממציעים א 12.7.3

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

אית לפסול את יה החברה רשהאחרים לא יפעל בהתאם לדרישת החברה, תה

 ל דעתה הבלעדי.הצעתו, לפי שיקו

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

 ן המציעים.ביהשוויון 

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

המציע  םקשרות ערחיב את ההתלהלפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה במקרה שתחליט, 

, לרבות כי המכרז ו/או לפי כל דין, בהתאם להוראות מסמם אותהאו לצמצהזוכה 

 .לעיל 11.9בהתאם להוראות סעיף 

 רה הזכות:לגרוע מהאמור במכרז זה, לחברה תהיה שמוי מבל 12.9

 .לקבל את ההצעה, כולה או חלקה 12.9.1

 וא המכרזהעבודות, נשינתן רק חלק מכל זוכה יללאשר כמה זוכים במכרז כאשר  12.9.2

חלקם, עובר לביצוע אותו חלק  רות בין המציעים הזוכים או)לרבות באמצעות התמח

 .מהעבודות(

 ן, גם בעצמה או בכל דרך שתמצא לנכון.מהלבצע את כל העבודות או חלק  12.9.3

 דחות את כל או חלק מההצעות.ל 12.9.4

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

 לה כל הפרטים הנדרשים. שר לא צורפולא לפסול הצעה א 12.9.6
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ו בעבר את עבודתם, לשביעות רצון החברה או הצעות מציעים אשר לא ביצע לדחות 12.9.7

, בהתאם עבודותשכישוריהם אינם מספיקים לביצוע הו לשביעות רצונם של אחרים, א

 לשיקול דעתה הבלעדי.

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

לעניין , לרבות יים וכל שיקול אחררלוונטי, לרבות שיקולים תקציבל כל שיקול לשקו 12.9.9

לא כאשר  ,הוזאת אף לאחר בחירת ההצעה הזוכ ביטולו של המכרז או חלק ממנו,

בו, כל דרישה או  /ושיזכה /יםה, לרבות המציעתהיה למי מן המשתתפים בהליך ז

 תביעה בגין החלטת החברה כאמור.

, בכל דרך חלקם , כולם או/או מו"מ עם המציעיםו ן המציעיםלקיים התמחרות בי 12.9.10

 .ןשתמצא לנכו

 ביטול המכרז: 12.10

על הסכם ההתקשרות, ה , לרבות לאחר החתימהחברה רשאית, בכל עת ויובהר שוב: 12.10.1

. מכרז ו/או כל חלק מהעבודות נשוא המכרזבלעדי, לבטל את הועל פי שיקול דעתה ה

ו/או את העבודות  קטצע את הפרוילב , בין היתר,במקרה זה רשאית החברה

מבלי שתהא לרבות אחד המציעים, שלישיים, בעצמה או באמצעות צדדים ת הרלוונטיו

 לכך. שרלמציעים כל טענה או תביעה בק

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

קבלת אישור וב צוע העבודותבקבלת אישורה של עיריית ירושלים לביבין היתר, 

, ובהעדר המוסמכים לכך בממשלהים המממנים, לרבות הגורמרמים תקציבי מאת הגו

 ות, ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/אוודאישור תקציבי, כאמור, לא יבוצעו העב

הרשות לפיתוח ירושלים דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או עיריית ירושלים ו/או 

 . בכל הנוגע לכך מי מהגורמים המממניםרשת ו/או רושלים ולמוו/או המשרד לי

בהתאם למסמכי המכרז ו/או לפי  ת לביטול המכרזיואפשרולא לפגוע ביתר הבלפיכך,  12.10.3

בין היתר, כתוצאה מאי , מצום היקפואו לצ קיימת אפשרות לביטול המכרז, דין כל

צעות עצם הגשת הה. באו איזה מהם לעיל 12.10.2קבלת האישורים האמורים בסעיף 

במסמכי המכרז אמור כמי שמסכימים ומאשרים את הלמכרז, יראו את המציעים 

מוותרים על כל טענה, פו, יקלעניין זכות החברה לבטל את המכרז ו/או לצמצם את ה

יעה כנגד החברה בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה דרישה ו/או תב

, המשרדה ו/או כנגד הרשות ו/או כנגד עירייהכנגד ו/או תביעה כנגד החברה ו/או 

היקפן של העבודות בפועל, מכוחו של ו/או  ז ו/או כל חלק ממנובקשר עם ביטול המכר

 . הסכם ההתקשרות אוו/ המכרז

צם הגשת הצעה למכרז, מתחייב כל מציע, כי במקרה שתיבחר בנוסף לאמור לעיל, בע 12.10.4

לת ביצוע העבודות, יאריך את ה במועד תחיהצעתו כהצעה הזוכה במכרז, ותיגרם דחיי

גרת הצעתו, ללא כל תמורה נוספת, לפי דרישת וקף ערבות ההצעה שהגיש במסת

קף ערבות ממועד פקיעת תו( חודשים 12ד שנים עשר )ע בתקופות נוספות שלהחברה, 

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

ה כלפי החברה, בקשר עם לות כל טענה, דרישה ו/או תביעייב שלא להעתביעה ומתח
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ו/או בקשר  ,ורו/או בקשר עם דחיית מועד ביצוע העבודות, כאמ כת תוקף הערבותהאר

 תקופת הארכת הערבות כאמור.במהלך או לאחר יקרה, עם ביטולו של המכרז, ככל ש

כי המכרז וההסכם, החברה ום אחר במסממבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מק 12.10.5

הזוכה במסגרת הצעתו למכרז, שהגיש המציע  רשאית לחלט את ערבות ההצעהתהיה 

פה של קשיפר המציע את התחייבותו להאריך את תו רהכולה או חלקה, בין היתר במק

 לעיל. 12.10.4ערבות ההצעה כאמור בס"'ק 

כל שיפוי מאת החברה יהא זכאי ל ישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולאיהמציע  12.11

 .ל מכרז זה, לרבות במקרה שיבוטות אלהבגין הוצא

את כל פרטי המכרז, ק ציע, בחתמו על מסמכי המכרז, מצהיר בזאת כי הוא ראה ובדהמ 12.12

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

, והוא מסוגל למלא אחר כל כרזהמפורטים במים ואת כל הפרטים את כל המחיר

 ם.י המכרז וההסכההתחייבויות המופיעות בתנא

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

 .1993 -, תשנ"גהמכרזים

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

זים לליות האמור, את דיני המכרבארץ, לרבות, ומבלי לגרוע מכ יטב את הדיןמכיר ה

ים במכרז, וכראל, וכן את כל הדרישות החוקיות החלות על המשתתפים והזהחלים ביש

 לפי כל דין.

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

טענה ו/או  ות המחייבת. למציע לא תהיה כלין את הפרשנלגבי מסמכי המכרז, יקבע המזמ

י בהירות ו/או הפרשנות שנקבעה על ידי המזמין כאמור. מסתירה ו/או אתביעה הנובעות 

 מזמין.ה עם המטיבה לפרשנות יפותעד תינתןבע המזמין פרשנות כאמור, הרי שק לא

סמכות  ות, חובה אוהמציע )לרבות המציע הזוכה( יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכ 12.16

וטוקול, דיון או נה, פרסום, פר, התחייבות, מצג, הצעה, הבבהתבסס על מידע, הבטחה

 פה, בין לפני שהוגשו ההצעות-ב ובין בעלכתהצהרה שנעשו מחוץ למסמכי המכרז, בין ב

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

יה בהתאם מנה זו. כתובתם של המציעים תהכמפורט בהז כתובתה של החברה היא 12.17

ההצעה שיגישו )ועד להגשת ההצעות, הכתובת שמסרו במסמכי ל ידם עלכתובת שהוגדרה 

 הקשר מטעם המציעים.שת מסמכי המכרז(. הודעות יישלחו לאנשי כיבמועד ר

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

תיראה  דוא"לאו ב אם נשלחה בפקסימיליה ימי עסקים מיום המשלוח; (3) התוך שלושב

)בכפוף לכך, שככל  הביום העסקים שלאחר היום בו נשלחהנמען אילו התקבלה אצל כ

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

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

 ם.בעיר ירושלים בבתי המשפט המוסמכי

 בכבוד רב, 

 

 ירושלים בע"ממזרח פיתוח 
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 ת מעטפת הצעהולתכ - 1טופס  

 

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

  1טופס המציע יכין  עותק נוסף של. 

 רזים של החברה.סגירתה והכנסתה לתיבת המכ המקורי למעטפה לפני 1טופס את מציע יכניס ה 

 

סעיף  תיאור מס'

 וטופס

ביקורת 

 המציע

   מסמך א' –ציע הצעות להחוברת הזמנה  1

 – 8.5.1 ההצעהתכולת מעטפת  2

 1טופס 

 

 – 8.2.1 הצהרת המציע  3

 2טופס 

 

 – 8.3.3 מציעאישור עו"ד בדבר זכויות החתימה ב 4

 3טופס 

 

  2.1.1 ל המציעתעודת התאגדות ש 5

  2.1.2 רשם החברות )ניתן מהאינטרנט(דכני של החברה מתדפיס ע 6

בורסה לניירות ערך ו/או מהרשות לני"ע מהתדפיס עדכני  7

 )לגבי מציע שהוא חברה ציבוריתגבי האחזקות בחברה ל

 (בלבד

2.1.3  

  2.4.1, 2.1.4 טיםדף מידע כללי ורשימת פרויק 8

 4טופס  –

 

  2.2.1 ווג ברשם הקבלניםאישור סי 9

  2.3.1 ורשה במע"מ )תקף(אישור עוסק מ 10

  2.3.2 הול ספרי חשבונותניאישור מפקיד שומה בדבר  11

  2.3.3 ד שומה על ניכוי מס במקוראישור פקי 12

 – 3.4.2 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  13

 5טופס 

 

 תום של מזמין עבודה, לגבי אישור פרטני, כתוב וח  14

 או בתוספת חווות דעת ו/או המלצה ההתקשרות עימו,

או )חשבון סופי כן ירוף הסכם ובצהמלצה מטעם המזמין 

 להוכחת היקף הביצועאישור רו"ח  או (חלקי

2.4.2 – 

 6טופס 

 

 – 2.4.3 יוןבתנאי הניס דו"ח מיוחד של רו"ח המציע בעניין עמידה 15

 7טופס 

 

  2.5.1 עובדים לפחות ואישור רו"ח 25של רשימה  

 2.6.7.1 פרטי אנשי המקצוע + ניסיון –תצהיר מציע  18

 א'7 סופט
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 27.6.2. בות העסקהסיון והתחייני–תצהיר אנשי מקצוע  19

 'ב7טופס 

 

 – 1.17.2. ת ואישור רו"חהצהרת מציע לעניין מחזור הכנסו 16

 8טופס 

 

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

 9פס טו

 

 – 18.2. ם ע"י המציעערבות בנקאית חתו נוסח 20

 10ופס ט

 

  18.2. מקור –ערבות בנקאית  21

  19.2. סיור מציעיםרוטוקול/ים של מפגש / פ 23

או תקן מחמיר  ISO 9001-2008אישור בקרת איכות לפי תקן  24

 יותר

2.10.1  

  2.11 (לא חובהשליטת אישה )עסק ב –ר ואישור רו"ח תצהי 25

טופס  – 4.2 ישור הבנת תנאי המכרזא 26

11 

 

 – 8.4.3 הצעה כספית 27

 12ופס ט

 

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

  1.11 הסכם ההתקשרות – מסמך ב' 29

   מפרט טכני מיוחדמוקדמות ו – מסמך ג' 30

ן רחובות העיר בזכות הדרך": המדריך לתכנו" –  12מסמך ג' 31

 העתיקה בירושלים

  

רחובות מגורים בעיר  חוברת פרטים, שדרוג - 13סמך ג'מ 32

 קהעתיה

  

   העתיקההעיר  –חודיים פרטים ייחוברת  – 14מסמך ג' 33

   תמפרט רע" - 15מסמך ג' 34

  8.4.2 (ן)אומד כתב מחירים – ד'מסמך  31
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 הצהרת המציע – 2טופס  

 

 _________ תאריך:

 לכבוד

 "מירושלים בעמזרח פיתוח 

 18שלומציון המלכה רח' 

 ירושלים

 

 ג.א.נ;

ה להסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, שדרוג ואחזקה בעיר העתיק - 9/2020 מכרז פומבי מס': הנדון

 )להלן: "המכרז"( בירושלים ובסביבתה

 הצהרת מציע

 

____________________  ח.פ._______ __אני/אנו הח"מ _____________________________

תובתנו היא _________________________________ , מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה שכ

 כדלקמן: כלפיכם,

 

ז ואת הסכם את כל מסמכי המכרעל כל נספחיה, כרז, תתפים במלמש ההזמנהקראנו בעיון את  .1

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

 

רז על פרטיהם, ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים ירים כי הבנו את כל מסמכי המכהננו מצה .2

, בויותינוכל התחייוהעשויים להשפיע על קיום חיצוניים,  ורמים רלבנטייםג לרבות, המכרזבביצוע 

 אוצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות וכי בהתאם לכך ביססנו את ה

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור  ברההחכלשהם שנעשו בעל פה על ידי הבטחות 

 במסמכי המכרז בלבד.

 

ל הסתייגות או שינוי וכי רז ללא ככי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המככן הננו מצהירים בזה,  .3

ל תנאי כלשהי ש עהתביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידילא נציג כל 

 תר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.או של יהסכם ההתקשרות 

 

רטיהם אינם חיהם ומפכי מסמכי המכרז על נספ ,ידוע לנוכי  ,הננו מצהיריםבלא לפגוע באמור לעיל,  .4

 אום סופיים וכי יתכן ובמהלך ביצוע העבודות יוספו שינויים ו/את כל הנושאים ואינ מכסים

י שיקול דעת החברה וכי שינויים אלו לא יזכו אותנו ו/או תיקונים למסמכי המכרז לפהשלמות 

 בתוספת תשלום כלשהיא.

 

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

 ,צעתנו זוה , לרבות כלל התנאים וההבהרות שניתנו במסגרתו, הננו מגישיםוהסכם ההתקשרות
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במחיר המוצע על כולן ביחד,  ,במסגרת המכרז ,את כלל התחייבויותינווהרינו מתחייבים בזה לקיים 

, כפי שמולא (האומדן - המכרז למסמכי' דמסמך )בצירוף  12טופס  –ית ידנו, במסגרת ההצעה הכספ

ות שרתוך הסכמה לכל הוראות המכרז והסכם ההתק -( "ההצעה הכספית")להלן:  על ידנו

 .הםותנאי

מטעמנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות  ה הכספיתהצעהבים כי למען הסר ספק, הננו מתחיי

וע העבודות בכל דרש בביצלהי הוצאות הכלליות והמקריות העשויותבשלמות ובין השאר, אף את ה

רת הצעת סגיבים לבצע את העבודות כולן במסגרת המחיר המוצע על ידנו במ, ואנו מתחיהיקף שהוא

 נות לתוספת כלשהיא.המחיר ולא נבוא בדרישות או טע

 

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

שארו כך בכל מועד עתידי והינם דויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, וייכונים ומהמכרז, הינם נ

 חלק בלתי נפרד מהצעתנו. 

 

נו מסכימים כי החברה תהיה חופשית לקבל או לסרב אלעיל,  3כלליות האמור בסעיף לפגוע ב לאב .7

 ותעבודאת הו/או לפצל וא המכרז לבעלי הצעה אחרת נש עבודותלקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע ה

מסמכי כמפורט ב ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטויראה לה כפי שבין מציעים שונים וכו', הכל 

 .חברההר של מתחייבים לקבל כל החלטה כאמו רז, ואנומכה

 

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

ימים  5תוך ב תומים על ידנו,ח הסכם ההתקשרותמסמכי  ם שלחתו קעותלהמציא לכם  8.1

 ידכם. -או בתוך פרק זמן אחר, כפי שיקבע על ה על קבלת הצעתנוההודעממועד קבלת 

העתקי כל  בלת ההודעה על זכייתנו במכרז,ימים ממועד ק 5תוך ב – ד בידיכםקילהפ 8.2

סכם ההתקשרות, לרבות אישורי וה כנדרש במסמכי המכרז ,האישורים והמסמכים האחרים

 .ביטוח

מגובה  10%-בסכום השווה ל אוטונומיתערבות ביצוע  ימים, כאמור, 5ך , בתוהמציא לכםל 8.3

 ., כולל מע"מהצעתנו

צו התחלת ידכם, ובכפוף לקבלת -פי שיקבע עלהכל כ -דות נשוא המכרז צוע העבובילהתחיל ב 8.4

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

 

, תוך ןאו מקצת ןכול וכות בזכייה במכרז,הכרנו יתיולא נמלא אחר התחייבוחייבים, כי אם הננו מת .9

 ציעאית למסור את העבודה למתחייבות כלפינו ותהא זכרה מכל הטופ החברההזמן האמור, תהא 

 .אחר

 

מסמכי המכרז אותנו  יםזו, מחייבהננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו  .10

-עלייחשבו ידינו, והצעתנו וקבלתה -ם עלמיחתו ו, כאילו היהםכל צרופותיעל  ,ההתקשרות הסכםו

, לרבות בנוגע להסכם ינוה מחייב בין החברה ובינ, כחוזתהדע, בהתאם לשיקול ידי החברה

לבטל המכרז או בכפוף לאפשרות של החברה  ה,הצעההתקשרות, שיהווה חלק בלתי נפרד מה
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זכויותיה של ו מאיזמבלי שהדבר יגרע מוה שהיא, מכל סיב ,חלקי מלא אוההתקשרות באופן 

כי התחייבויותינו עפ"י מסמאחר כל  יםננו מתחייבים לקיה, וכמפורט במסמכי המכרז ,החברה

 .אומדן שווי ההתקשרות ובהצעה הכספיתהמכרז, בתמורה למחירים הנקובים ב

 

 מכרז ערבות .11

, פי הנוסח-על, ערבות אוטונומית ינו מצרפים בזהות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרכערב

קיים התחייבויותינו רה ולא נמקומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי ב ,10טופס שצורף למכרז כ

לא נחתום על בכל מקרה, המפורט במסמכי המכרז, לרבות אם ו -שבהצעתנו זו  -ולן או מקצתן כ -

תוך כל ביה שתישלח אלינו ו/או ו/או הודעת זכ ימים ממועד הדרישה 5תוך בם ההתקשרות הסכ

, זאת בלי הבנקאית ות, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבחברההמועד אחר כפי שתקבע 

ש או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל הודעה מרא

 ת הערבות הנ"ל.גד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט אכל זכות להתנ

 

' כעד ליום תהיה בתוקף ותחייב אותנו הינה בלתי חוזרת והיא זו אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו  .12

 .ה לא תוארך על ידכם, בהתאם לאמור בהזמנהככל שהתקופ ,(30.6.21) "אפתשה, וזתמ

 

מכי פי מס-כויות, הכוחות והמטרות שלנו עלו זאת הינה בגדר הסמנאנו מצהירים בזאת כי הצעת .13

רבות ההתקשרות בהסכם עמכם לפיה התקבלה כדין , וכי ההחלטה על הגשת ההצעה, לנוהיסוד של

 .שלנו יםע"י האורגנים המוסמכ

 

צעתנו זו מוגשת לאחר שעיינו בכל מסמכי המכרז והבנו את כל התנאים המוצהר ומוסכם בזאת כי  .14

מנות להפנות הייתה לנו ההזדשמעויותיהם, וכי עובר להגשת הצעתנו, וההוראות הכלולים בהם ומ

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

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

 כל טענות אלה.

 

ית, מקצועית וכספית לשם ביצוע לי יכולת ארגונרים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעהננו מצהי .15

בדים והציוד, כל העות רווכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע הסכם ההתקש ,נשוא המכרז עבודותה

יונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל ישבידינו כל ההיתרים והר , וכיעבודותרך מתן הכנדרש לצו

 בויותינו על פי ההסכם.התחיי

 

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

אמורות בהתאם לתנאים ציא לפועל את העבודות היבים להוחיהדרישות שבמסמכי המכרז. אנו מת

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

 כרז.כמפורט במסמכי המ החברהמלא של שביעות רצונה ההעבודות האמורות ל

 

 המכרז. להוראות אםמצורפים בזה כלל האישורים, המסמכים, והנספחים הנדרשים בהת .17
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 ,ו מבינים את אופן בחירת ההצעה/ההצעות  הטובות במכרז.  כמו כן הובהר לנו היטבהובהר לנו ואנ .18

א תובא כלל לדיון. כן הובהר תפסל על הסף ולהצעתנו  –עתנו לא תעבור את תנאי הסף כי ככל שהצ

כספית ההצעה ה לתהתמחרות עד לקב ןהיו ואנו מסכימים כי החברה תהא רשאית לערוך בינלנ

 .ת בלא לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה, כאמור במסמכי המכרז, וזאהטובה ביותר

 

וג שהוא, ות, מכל מין וסוכוללת את כל ההוצא הינה סופיתספית, הצעה הכהמופיעה ב ,התמורה .19

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

כל הדרוש על כל הכרוך בכך, והמכרז והסכם ההתקשרות, סמכי מכל התחייבויותינו לפי ן ביצוע גיב

 תקשרות, על כל תנאיהם.לעמידתנו בדרישות המכרז והסכם הה

 

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

, של עבודות שיימסרו לנובכל היקף כל מקרה כזה ווכי בם, ניבין המציעים השו, והסכם ההתקשרות

  הצעה הכספית.ו מחירי היחידה, כאמור בלא ישתנ

 

ז והסכם ההתקשרות, דות, נשוא המכרשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבוידוע לנו, כי לא ת .21

 תדועבו, אלא אם דרשה החברה מאתנו מראש ובכתב, הצעה הכספיתבהאמורה  מעבר לתמורה

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

 .ות מסמכי המכרז, ו/או לפי הוראהצעה הכספיתב

 

נשים או גופים אחרים בתום לב וללא הסכם או קשר עם אעתנו זו מוגשת הננו מצהירים כי הצ .22

 המגישים הצעות לביצוע אותה העבודה.

 

לא נתחייב, כל עוד הצעתנו בתוקף, לפי מסמכי ההזמנה, ירים, כי לא התחייבנו והננו מצה, כמו כן .23

 בהתאם למסמכי המכרז ולהצעה.בכל התחייבות הנוגדת את התחייבותנו, 

 

 

 

 כתובת _______________________        __________                   ציע __________שם המ

 ______תאריך _________________

        __________________________ 

 חתימה וחותמת המציע                      
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 אישור עו"ד

 

___ ______________חתימות ה"ה _________________ עו"ד מאשר בזה כי __  אני הח"מ

_ _______________________מנהלי________________ __________וכן __________

תחייבות זו בצירוף חותמת התאגיד מחייבות את "( אשר חתמו על הצעה וההתאגיד" ן:)להל

 ן.יהתאגיד בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר ועני

 

 

 

 ____________________             ____________   __________ 

 חותמת וחתימת עו"ד                             תאריך                      
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 ישור זכויות חתימהא - 3פס טו 

 

 יך: __________________תאר

 לכבוד,

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור זכויות חתימההנדון: 

 

_____________ _______, כב"כ _________בזאת_______________________ מאשר הנני, עו"ד _

 מן:כדלק (,"יע"המצ)להלן: 

 

 __________________________________________________, כי ה"ה __________ .1

מכרז פומבי  תועל שאר המסמכים הנדרשים במסגר המציעהחתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי 

להסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, שדרוג ואחזקה בעיר העתיקה בירושלים  - 9/2020 ס'מ

מוסמך/ ים לחייב את המציע  ,(תאמהבה "מסמכי המכרז"ו מים""החותן: הל)ל ובסביבתה

 .מציעבחתימתו/ ם בצירוף חותמת ה

 מסמכי המכרז האמורים בפניי.כי החותמים חתמו על  .2

 כדין בישראלופועל  ו תאגיד הרשוםהמציע הינכי  .3

ורגנים האועל הסכם ההתקשרות התקבלה כדין ע"י  המכרזעל מסמכי  כי ההחלטה בדבר החתימה .4

 .מוסמכים של המציעה

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

 

 

 בכבוד רב,

 

____________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד המציע
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 מכי הערכהומס כללימידע  – 4טופס  

 מציעפרטי  .1

 

 שם המציע .א
 

 
 (אגיד., מס' ת.זתהמס' המזהה ) .ב

 

 
 חברה( עוסק מורשה, ) סוג התארגנות .ג

 

 
 שם איש הקשר למכרז זה .ד

 

 
 מען המציע )כולל מיקוד( .ה

 

 
 יםטלפונ .ו

 

 
 פקסימיליה .ז

 

 
 כתובת דואר אלקטרוני .ח

 

 

ביצוע שכללו ויקטים פררשימת  .ט

עבודות של בנייה, פיתוח, 

סלילה, תשתיות ו/או אחזקה 

במהלך השנים  של כבישים

וכן רשימת עבודות  ,2017-2019

במהלך ר שביצע המציע שימו

, בהתייחס 2017-2019השנים 

 להזמנה( 2.4ף לתנאי הסף )סעי
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 המציעניסיון פירוט  .2

 פרויקטים נוספים) הביצוע והיקף , שמות ממליצים, מועדייםנטיהרלוו פרויקטיםהלפרט את  המציעעל 

 :(ורטו במתכונת הנ"ל בדפים נוספיםיפ

 קטפרויהשם  .א
 

 
  פרויקטתיאור ה .ב

 

 
 מקום ביצוע .ג

 

 
 מועד ביצוע .ד

  גמר:  תחילה:

 
 פרויקטהיקף תקציבי של ה .ה

 

 
 מטעם המציע פרויקטאחראי ל .ו

 

 
 איש קשר אצל המזמין  .ז

  טלפון: 

 
 כתובת דואר אלקטרוני .ח

 

 ות:הער

 .דוגמאות והמלצות לצרף יש שנזכרה לעיל פרויקטעבור כל  .1

 ות ניתן לצרף בנפרד.רות נוספבההערות וה .2

 

 _________                           כתובת _______________________שם המציע ___________

 _____________תאריך __________

        __________________________ 

 חתימה וחותמת המציע                      
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 דיןדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כתצהיר ב - 5טופס  

  1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

הצהיר האמת וכי _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לאני הח"מ ________________ת.ז._____

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

 ____________________________________________________ אצל _-משמש כי אנ 

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

 בורו.בשמו ובע

 בתצהיר זה: .1

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

 תאגיד  ו תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או יטה בו אשלה 

 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  

  תשלום שכר העבודה.מטעם המציע על  

 .1981-רישוי( התשמ"אכהגדרתה בחוק הבנקאות )      -    "שליטה"

 אתהנני מצהיר בז .2

 במשבצת המתאימה[: Xש לסמן למציע ]יה אנוכי וכל בעל זיקהמציע, כי   .א

 דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון  לא הורשענו בפסק

ו/או לפי חוק  1991 - פי חוק עובדים זרים , התשנ"א, ל2002באוקטובר  31 -התשס"ג 

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

 31 -ם כ"ה בחשון התשס"ג אחרי יו רוהורשענו ביותר משתי עבירות שנעב 

ו/או לפי חוק שכר מינימום,  1991 - התשנ"א ,י חוק עובדים זרים, לפ2002באוקטובר 

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

 שעה האחרונה;ממועד ההר

האחרונות, שקדמו  וש השניםשללא הוטלו, ב כל בעל זיקה למציעל עו כי על המציע, עליי .ב

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

 עבירה, כאמור.

 ותוכן תצהירי אמת.זהו שמי זו חתימתי  .3

__________ 

  תימהח   

 אישור

 

_, __"ד _____________, ה"ה _________י ביום ___________הופיע/ה בפני עוהריני לאשר, כ

היר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים _________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצת.ז._

 ליו בפניי.ניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עהקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפ

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 ציע בביצוע העבודותיסיון המנ אישור על – 6טופס  

 

 לכבוד

 לים בע"מפיתוח מזרח ירוש

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 יצוע עבודותאישור בדבר ניסיון מציע בבהנדון: 

 

 ____________________שם הגוף המאשר: _____

 

__ ________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז. _____________________ת __________________לבקש

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

 

 : __________ביצוע העבודהמועד  .1

 _________מועד סיום העבודה: _ .2

 מותנית של העבודה למזמין העבודה. ה ו/או בוצעה מסירה / מסירהניתנה תעודת השלמה לעבוד .3

 ________________________________________: _________________תיאור העבודה .4

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________: מקום ביצוע העבודה .5

 ______י מאושר(: _____________________לפי חשבון סופ –צוע )בשקלים חדשים היקף הבי .6

 ת הפלדה שכלל הפרויקטכמו .7

 

 עבודות: _____________________________________________________חוות דעתנו על טיב ה

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 ___________ תאריך:

 ף המאשר: ________________שם איש הקשר בגו

 _יש הקשר: ______________________תפקיד א

 

 

 חתימה: __________________        
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 לעניין עמידת המציע בתנאי הניסיון ר רו"חאישו - 7טופס  

 

 לכבוד 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18יון המלכה שלומצרחוב 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 מכרז פומבי מס'נה להציע הצעות בלהזמ 2.4.1ידת המציע בדרישות סעיף לעניין עמ אישור רו"חדון:  הנ

 זקה בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתההסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, שדרוג ואחל - 2020/9

 

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

ון נדשבמסגרת הצעתו למכרז ( בפירוט ניסיון המציע) 2סעיף  – 4הכספי, המצויים על גבי טופס מס' 

 ", בהתאמה(.ההזמנה להציע הצעות" -" ו4ס טופ)"

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

 

יא לחוות הדעת המפורטת להלן, בהתבסס . אחריותנו המציעהינם באחריות ה 4ופס הפרטים שמולאו בט

 על ביקורתנו.

 

ל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את ים בישראבלתאם לתקני ביקורת מקוערכנו את ביקורתנו, בה

 4פס יקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בנתונים לגבי ההיקף הכספי שבטוהב

ם ובמידע כנו כוללת בדיקה מדגמית של הראיות התומכות בסכומיהצגה מוטעית מהותית. הביקורת שער

 ות לחוות דעתנו.בסיס נא קתסבורים שביקורתנו מספ. אנו 4שבטופס 

 

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

 פי הכלולים בו., את המידע והנתונים לעניין ההיקף הכסהבחינות המהותיות

 

 

 בכבוד רב,

 

 רואי חשבון                   ____תאריך: ____________
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 נםאנשי מקצוע וניסיו -ציע מהצהרת  - 'א7טופס  

 

 ___________ יך:תאר

 הצהרה והתחייבות

 

 הריני להצהיר, כלהלן:

 

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

עבודות הבמסגרת  מטעמי נהל הפרויקט__________________, טל' _____________, כמ__

זקה בעיר להסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, שדרוג ואח - 9/2020 'מסמכרז פומבי נשוא 

 ל שאזכה במכרזמה(, ככבהתא "המכרז"ו "העבודות")להלן:  העתיקה בירושלים ובסביבתה

 (."יקטנהל הפרו"מ)להלן: 

 הוא מהנדס אזרחי רשוי. הל הפרויקטנמ .א

 בפנקס המהנדסיםמצ"ב תעודת הרישום של המהנדס 

דמו , שקהשנים 5במהלך , ותרצופ שנים 3יון מוכח של לפחות בעל ניס ואה נהל הפרויקטמ .ב

 5בהיקף ביצוע קבלני של לפחות  יםפרויקטע של יהול ביצובנ ,למועד הגשת ההצעות למכרז

 .ה ותאורת חוץסליל, ההפיתוחבתחום דות עבו, שכלל בשנה ₪מיליון 

 נהל הפרויקטופרטי ניסיונו של מ מצ"ב קו"ח

 להיות נוכח באתר בכל זמן ביצוע העבודות.יה חייב יה נהל הפרויקטמ .ג

 

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

, בביצוע העבודות מטעמי צועבי דסהנ____________________, טל' _____________, כמ

 (."הנדס הביצוע"מ)להלן:  ל שאזכה במכרזככ

 וי.אזרחי רשס הוא מהנדדס הביצוע הנמ .א

 בפנקס המהנדסיםמצ"ב תעודת הרישום של המהנדס 

דמו , שקהשנים 5במהלך  ,רצופות שנים 3בעל ניסיון מוכח של לפחות  מהנדס הביצוע הוא .ב

וח, הסלילה ותאורת הפיתם בתחודות ביצוע של עבו בניהול ,למועד הגשת ההצעות למכרז

 .נהבש ₪ מיליון 5בהיקף ביצוע קבלני של לפחות  החוץ

 ופרטי ניסיונו של מהנדס הביצוע ו"חמצ"ב ק

 

_, מרח' _______עסיק את __________________, ת.ז. ________תחייב להאני מ .3

בביצוע העבודות מטעמי  ל' _____________, כמנהל עבודה____________________, ט

 (."מנהל העבודה" )להלן:במסגרת המכרז 

 .העבודה הרווחה והשירותים החברתייםד ע"י משר יןעבודה הוסמך כמנהל עבודה כדהמנהל  .א

 מצ"ב העתק תעודת ההסמכה של מנהל העבודה

עבודה במסגרת פרויקטים של עבודות בניהול  שנתייםלפחות תק של בעל וו מנהל העבודה הוא .ב

 .תאורת רחוב סלילת כבישים ומדרכות, כוללבתחום מות דו
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 מצ"ב קו"ח ופרטי ניסיונו של מנהל העבודה

 .)ובמשרה מלאה( יהיה חייב להיות נוכח באתר בכל זמן ביצוע העבודותהעבודה  הלמנ .ג

 

ת.ז. ________________, מרח' _____, עסיק את _____________תחייב להאני מ .4

ת במסגרל' _____________, כממונה בטיחות בעבודה מטעמי _________________, ט___

 (."ת בעבודהחו"ממונה הבטי)להלן: העבודות, נשוא המכרז 

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

 .1996 -"ו על הבטיחות(, תשנ

 ממונה הבטיחות בעבודהמצ"ב העתק מתעודת ההסמכה של 

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

 .נשוא המכרזעבודות, ל בעבודות דומות

 מצ"ב קו"ח ופרטי ניסיונו של ממונה הבטיחות בעבודה

 

. ________________, מרח' __, ת.זעסיק את ________________תחייב להאני מ .5

, במסגרת _____________, כממונה בטיחות בתנועה מטעמי______________, טל' ______

 .(בתנועה"ת "ממונה הבטיחו)להלן: העבודות, נשוא המכרז 

כממונה בטיחות בתנועה מאת בעל הסמכה הוא  תנועהמונה הבטיחות במ .א

___________________________________________. 

 ונה הבטיחות בעבודהמצ"ב העתק מתעודת ההסמכה של ממ

בניהול ובקרה על ביצוע הסדרי  ניסיון של לפחות שנתיים בעלהוא  תנועהמונה הבטיחות במ .ב

 ם.עירוניי יםתנועה בכביש

 מצ"ב קו"ח ופרטי ניסיונו של ממונה הבטיחות בעבודה

 

___ ת.ז. / ח.פ. _______אני מתחייב להעסיק את _________________________ .6

____________, טל' _____________, כמנהל _____________, מרח' _______________

 (."מנהל בקרת האיכות"מטעמי )להלן: בקרת איכות 

הוא / מעסיק )בתאגיד( מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים  ת האיכותקרמנהל ב .א

 והאדריכלים.

 סים והאדריכליםס המהנדמצ"ב תעודת הרישום של המהנדס בפנק

פחות בבקרת איכות בעבודות בתחום הפיתוח, שנים ל 3ת ניסיון של למנהל בקרת האיכו .ב

 מלש"ח. 8ת של לפחו נירת החוץ, במסגרת פרויקטים בהיקף ביצוע קבלהסלילה ותאו

מנהל בקרת האיכות / )בתאגיד( פרופיל חברת בקרת מצ"ב קו"ח ופרטי ניסיונו של 

 סיונהיופרטי נהאיכות 

 

ם מתאימים לשמש בתפקידיהם לעיל הם בעלי כישורי 1-5אנשי המקצוע האמורים בסעיפים  .7

)להלן:  ליםהו בירושקילביצוע עבודות פיתוח במערת צד 9/2020' ז מסמכרבביצוע העבודות, נשוא 
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ובבקרה עליהן, (, ובהתאם לסיכום עימם, הם יועסקו בביצוע העבודות, נשוא המכרז, "המכרז"

 תב, מאת החברה.אלא באישור, מראש ובכ מכרז, ולא אהיה רשאי להחליף אותםשאזכה בככל 

 

עיים, צוע בהתחייבותו של המציע להעסיק אנשי מקצוע מקלמען הסר ספק, אין באמור כדי לפגו .8

 וסים ומיומנים גם ביתר התפקידים, הדרושים לביצוע העבודות.מנ

 

 

 

 ______________             ______ :ציעחתימת המ                          
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 ניסיון -צוע אנשי מקהצהרת  -ב' 7ס טופ 

 

 ___________ תאריך:

 

 ויקטמנהל הפרהצהרת 

 

_____, מרח' ____________________, טל' __________אני הח"מ, __________________, ת.ז. _

___ )להלן: _______אצל ________________ נהל הפרויקטשמש כמאמור ל_____________, 

הריני ו, ("המכרז" )להלן: יתוח מזרח ירושלים בע"משפרסמה פ 9/2020במכרז ככל שיזכה (, "המציע"

 להצהיר, כלהלן:

 

 אני מהנדס אזרחי רשוי. .1

 ת הרישום שלי בפנקס המהנדסים והאדריכליםתק מתעודהעמצ"ב 

 

חתימת הצהרתי דמו למועד , שקהשנים 5במהלך , ותרצופ שנים 3בעל ניסיון מוכח של לפחות אני  .2

עבודות , שכלל בשנה ₪מיליון  5קף ביצוע קבלני של לפחות בהי יםפרויקטע של יהול ביצובנ ,זו

 .ה ותאורת חוץסליל, ההפיתוחבתחום 

 ופרטי ניסיוניו"ח שלי ק מצ"ב

 

 .מכרזהוא בביצוע העבודות, נש נהל פרויקטאני בעל כישורים מתאימים לשמש כמ .3

 

ל שהמציע יזכה ני אועסק בביצוע העבודות, נשוא המכרז, ככבהתאם לסיכום ביני לבין המציע, א .4

 .רויקט מטעמונהל הפבמכרז, כמ

 
 צוע העבודות.ל זמן ביבכ י ביצוע העבודותידוע לי, כי עלי להיות נוכח באתר .5

 

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

 

 

_____________________ 

 רויקטנהל הפמ           
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 ___________ תאריך:

 

 הנדס הביצועמהצהרת 

 

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

___ )להלן: _______אצל ________________ הנדס ביצועשמש כמל אמור__, ___________

הריני ו, ("המכרז" )להלן: שפרסמה פיתוח מזרח ירושלים בע"מ 9/2020במכרז ככל שיזכה (, "המציע"

 לן:להצהיר, כלה

 

 אני מהנדס אזרחי רשוי. .1

 מצ"ב העתק מתעודת הרישום שלי בפנקס המהנדסים והאדריכלים

 

חתימת הצהרתי דמו למועד , שקהשנים 5במהלך  ,רצופות שנים 3ח של לפחות סיון מוכניבעל אני  .2

בהיקף ביצוע קבלני של  וח, הסלילה ותאורת החוץהפיתם בתחודות בניהול ביצוע של עבו ,זו

 .בשנה ₪ יליוןמ 5לפחות 

 מצ"ב קו"ח שלי ופרטי ניסיוני

 

 .מכרזהוא נש העבודות,ע בביצו הנדס ביצועאני בעל כישורים מתאימים לשמש כמ .3

 

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

 .מטעמו הנדס הביצועבמכרז, כמ

 

 וכן תצהירי אמת.זה שמי, החתימה להלן חתימתי ות .5

 

 

_____________________ 

 מהנדס הביצוע           
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 ___________ תאריך:

 מנהל העבודה הצהרת

 

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

_________ )להלן: שמש כמנהל עבודה אצל _________________אמור ל_____________, 

ריני הו, ("רזמכ"ה )להלן: מזרח ירושלים בע"מפיתוח  שפרסמה 9/2020ככל שיזכה במכרז (, "המציע"

 להצהיר, כלהלן:

 

 אני מנהל עבודה מוסמך כדין. .1

 עבודה הרווחה והשירותים החברתייםודת ההסמכה שלי ממשרד המצ"ב העתק מתע

 

בודות דומות בתחום גרת פרויקטים של עה במסבניהול עבוד שנתייםלפחות וותק של בעל אני  .2

 .ת רחוברכות, לרבות תאורישים ומדסלילת כב

 ניסיוניי ופרטי שלמצ"ב קו"ח 

 

 .מכרזהמים לשמש כמנהל העבודה בביצוע העבודות, נשוא אני בעל כישורים מתאי .3

 

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

 דה.במכרז, כמנהל עבו

 

 כל זמן ביצוע העבודות.וע לי, כי עלי להיות נוכח באתר ביד .6

 

 להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.החתימה  י,זה שמ .5

 

 

_____________________ 

 מנהל העבודה           
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 ___________ תאריך:

 

 הצהרת ממונה הבטיחות בעבודה

 

' , מרח' ____________________, טל_______________, ת.ז. _________אני הח"מ, __________

___________ ות בעבודה אצל _______________ונה בטיחממשמש כאמור ל_____________, 

 ,("המכרז" )להלן: שפרסמה פיתוח מזרח ירושלים בע"מ 9/2020ככל שיזכה במכרז (, "המציע")להלן: 

 הריני להצהיר, כלהלן:ו

 

 .1996 -ת(, תשנ"ו קוח על העבודה )ממונים על הבטיחוגון הפיבעל הסמכה על פי תקנות אראני  .1

 מכה שליעודת ההסמתמצ"ב העתק 

 

פחות שנתיים כממונה על בטיחות בעבודה בעבודות דומות לעבודות, נשוא ניסיון של לבעל אני  .2

 .זהמכר

 מצ"ב קו"ח שלי ופרטי ניסיוני

 

 .מכרזהבודות, נשוא יצוע העכממונה בטיחות בעבודה בב אני בעל כישורים מתאימים לשמש .3

 

, במכרז בודות, נשוא המכרז, ככל שיזכהביצוע העב ם ביני לבין המציע, אני אועסקבהתאם לסיכו .4

 כמנהל בטיחות בעבודה.

 

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

 

 

_____________________ 

 ממונה הבטיחות בעבודה   
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 ___________ תאריך:

 ממונה הבטיחות בתנועההצהרת 

, טל' ___, מרח' ______________________________________________, ת.ז. ___אני הח"מ, 

שמש כממונה בטיחות בתנועה אצל __________________________ אמור ל_____________, 

 (,"המכרז" :מ )להלןה פיתוח מזרח ירושלים בע"שפרסמ 9/2020ככל שיזכה במכרז , ("המציע")להלן: 

 ן:הריני להצהיר, כלהלו

 

בתנועה באתרי סלילה של  הבטיחות רתבוגר קורס הסמכה להסדאני  .1

_______________________________. 

 מצ"ב תעודת ההסמכה שקיבלתי.

 

 .עירוניים לפחות בניהול ובקרה על ביצוע הסדרי תנועה בכבישים שנתייםבעל ניסיון של אני  .2

 ניסיוניופרטי  מצ"ב קו"ח שלי

 

 .מכרזהודות, נשוא יצוע העבבבם לשמש כממונה בטיחות בתנועה אני בעל כישורים מתאימי .3

 

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

 במכרז, כממונה בטיחות בתנועה.

 

 מתי ותוכן תצהירי אמת.זה שמי, החתימה להלן חתי .5

 

 

_____________________ 

 בתנועה ממונה הבטיחות   
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 ___________ תאריך:

 

 בתפקיד זה( חיצוני )במקרה שלא מועסק תאגיד הרת מנהל בקרת האיכותהצ

 

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

שמש כמנהל בקרת איכות אצל __________________________ )להלן: אמור ל_, ____________

הריני ו (,"המכרז" פיתוח מזרח ירושלים בע"מ )להלן: שפרסמה 9/2020ז כרככל שיזכה במ, (המציע""

 להצהיר, כלהלן:

 

 אני מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. .1

 

בתחום עבודות בתחום הפיתוח, הסלילה  א בקרת איכותבנוששנים לפחות  3אני בעל ניסיון של  .2

 .₪יליון מ 8ות י של לפחלנבהיקף ביצוע קבויקטים ותאורת החוץ, במסגרת פר

 מצ"ב קו"ח שלי ופרטי ניסיוני

 

 .המכרזמש כמנהל בקרת איכות בביצוע העבודות, נשוא אני בעל כישורים מתאימים לש .3

 

העבודות, נשוא המכרז, ככל שהמציע יזכה  מסגרתסק בבהתאם לסיכום ביני לבין המציע, אני אוע .4

 ות.במכרז, כמנהל בקרת איכ

 

 תצהירי אמת.ותוכן חתימתי  לןשמי, החתימה לה זה .5

 

 

_______________ 

 מנהל בקרת האיכות
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 ___________ ריך:תא

 

 הצהרת מנהל חברת בקרת האיכות )ככל שלא מועסק מנהל בקרת איכות פנימי(

 

-____________הח"מ, __________________, ת.ז. ________________, מנהלה של   _____ אני

___, ח.פ. ___________________ מרח' ____________________, טל' __________________

__________, האמורה לשמש כחברת בקרת איכות חיצונית עבור ___

שפרסמה פיתוח מזרח  9/2020ככל שיזכה במכרז (, "המציע"__________________________ )להלן: 

 ן:יר, כלהלצההריני להו (,מכרז""ה הלן:ירושלים בע"מ )ל

 

 לים.חברת בקרת האיכות מעסיקה מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים והאדריכ .1

 מצ"ב העתק מאישור הרישום של המהנדס בפנקס המהנדסים והאדריכלים

 

בעבודות בתחום הפיתוח, הסלילה  בבקרת איכותשנים לפחות  3ן של לחברת בקרת האיכות ניסיו .2

 .₪מיליון  8י של לפחות קבלנף ביצוע יקמסגרת פרויקטים בההחוץ, בותאורת 

 ונהמצ"ב פרופיל חברת בקרת האיכות ופרטי ניסי

 

חברת בקרת האיכות היא בעלת ניסיון וכישורים מתאימים לשמש כחברת בקרת איכות בביצוע  .3

 .מכרזהת, נשוא העבודו

 

 תמסגרהאיכות תועסק בת בקרת בהתאם לסיכום בין חברת בקרת האיכות לבין המציע, חבר .4

 וא המכרז, ככל שהמציע יזכה במכרז, בתחום בקרת האיכות.נש העבודות,

 

 תימה להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.זה שמי, הח .5

 

 

_____________________ 

 מנהל חברת בקרת האיכות  
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 מחזור הכנסות – הצהרת המציע ואישור רו"ח  - 8טופס  

 

 ___________ תאריך:

 

 נסותהכמחזור –הצהרת המציע 

 

__, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם י הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. _________אנ

 כתב כדלהלן:עים בחוק, מצהיר/ה בזה בלא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבו

 

_____________ ________________ ח.צ./ח.פ. ___________אני מנהל/ת ב __________ .1

 - 9/2020 מכרז פומבי מס'טעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת ומוסמך מ( "המציע")להלן: 

 . ות פיתוח, שדרוג ואחזקה בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתהלהסכם מסגרת לביצוע עבוד

 

 16,000,000-היה מחזור ההכנסות השנתי המינימאלי של המציע לא נמוך מ 2017-2019מהלך השנים ב .2

 .ותבכל אחת מהשנים האמור, לא כולל מע"מם(, לים חדשישקליון ימ שישה עשר) ₪

 

 זה שמי, החתימה להלן חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. . 3 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

 

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

_______________/ המוכר/ת לי  זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה ___, אשר_________

 יםפוי/ה לעונשבאופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צ

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

 

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 תימהוחחותמת 
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=========================================================== 

 

 אישור רואה חשבון

 

קרנו את הצהרת ביחשבון שלו, "( וכרואי ההמציעלבקשת _______________________ )להלן: "

. ציעמה ל. ההצהרה הינה באחריות הנהלתכמדווח לעי השנתי שלו הכנסותהמחזור  בדבר  המציע

 ס על ביקורתנו. ריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסאח

 

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

מטעה  ה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגההרובמידע שבהצבסכומים 

 קת בסיס נאות לחוות דעתנו.רתנו מספקומהותית. אנו סבורים שבי

 

 ציעסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המלדעתנו בהתב

 .2017-2019 בשנים שלו  הכנסותהמחזור  בדבר 

 

 

   תאריך: __________

                              _________________ 

 בכבוד רב,                                                 

 רואי חשבון                                                
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 כינוס, פירוק וכיו"ב יכיהעדר הל - רו"ח / עו"דאישור הצהרת המציע ו – 9טופס  

 

 תצהיר מטעם המציע

 

כי עליי להצהיר את האמת וכי אם  שהוזהרתיר בעל/ת ת.ז. ___________, לאחאני הח"מ, _________ 

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

 

_____________ ____. _ח.פ____ ח.צ./______________________אני מנהל/ת ב _________ .1

 - 9/2020 ומבי מס'פ מכרזזה כחלק מההצעה במסגרת  ( ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר"המציע")להלן: 

 . להסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, שדרוג ואחזקה בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה

לויות ת ת, ואין בקשונמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ויע אינהמצ .2

 שעומדות מולו מסוג זה.

 חדלות פירעון.המציע אינו עומד בפני  .3

 לגרום לו לחדלות פירעון. ות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/אוגשו תביעהונגד המציע לא  .4

 לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים מהותיים. .5

 .מצ"ב רשימת העיקולים הקיימים על נכסי המציע

התאגיד ל כדין והחתימה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם למסמכי פועגיד הקיים והמציע הוא תא .6

 ין.כדולהחלטותיו, שהתקבלו 

 אמת. מי, החתימה להלן חתימתי, ותוכן תצהיריזה ש .7

 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

 

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

 _______________/ המוכר/ת לי_____, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______

את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים  י, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיראופן אישב

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

 

 עוה"ד חתימת  תאריך

 חתימהת וחותמ
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 אישור עו"ד / רו"ח

 

 תאריך____________

 ודלכב

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18יון המלכה שלומצוב רח

 ירושלים

 

 א. ג. נ.,

 

 אישור בדבר מצב המציע.ון: הנד

 

אשר הגיש  ,_________________________________ -עו"ד/רו"ח של המציע  אני הח"מ, המשמש

ה בעיר העתיקה להסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, שדרוג ואחזק - 9/2020 פומבי מס'הצעה ל מכרז 

 כדלקמן:(, מאשר בזאת ביחס למציע "המציע": )להלן תהיבבירושלים ובסב

 

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

 מסוג זה. בקשות תלויות שעומדות מולו

 נו עומד בפני חדלות פירעון.מציע איהלמיטב ידיעתי,  .2

לגרום לו עלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או תביעות הו ב ידיעתי, נגד המציע לא הוגשלמיט .3

 לחדלות פירעון.

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

 שעשיתי.בדיקה  ציע, בהתאם לידוע לי, ולפיהקיימים על נכסי המ

ה בהתאם למסמכי התאגיד כרז נעשתהמפועל כדין והחתימה על מסמכי המציע הוא תאגיד הקיים ו .5

 שהתקבלו כדין. ולהחלטותיו,

 

 

 בכבוד רב,

 

 

_________________________  _____________ 

   תאריך    , חותמתשם, חתימה    
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 ות מכרז ערבכתב  – 10טופס  

 

 תאריך: ______

 

 לכבוד

 ים בע"מפיתוח מזרח ירושל

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 .,.נג.א

 

 ן: ערבות בנקאית מס' _______הנדו

 

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

ליך מציע בה"(, שתדרשו מההערבות סכום( )להלן: "שקלים חדשים אלף מאה) ₪ 100,000לסכום כולל של 

לביצוע עבודות פיתוח, שדרוג ואחזקה  כם מסגרתהסל - 9/2020 מבי מס'מכרז פו -הזמנה להציע הצעות 

 .יקה בירושלים ובסביבתהבעיר העת

 

א , כפי שהו15.1.2021, שפורסם ביום 12/2020סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן  של חודש 

 א:"(, באופן הבהלמ"סמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "

 

 עיל.שצוין ל דדהינו המ –היסודי" "המדד 

 

 שר יתפרסם ע"י הלמ"ס בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.המדד האחרון א –"המדד החדש" 

 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו, כדלהלן:

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

 בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי.היסודי  דדבין המדד החדש למ ההפרש

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

 ללא כל הפרשי הצמדה.

 

תובתנו כם על ידינו לפי כונה בכתב, לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת דרישתלפי דרישתכם הראש

על סכום הערבות בתוספת הפרשי סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה לכם כל  לםוינת לעיל, אנו נשהמצ

ההצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את 

 .ציעה מאת המהתשלום תחיל

 

 .לתזה תהיה בטלה ומבוטאחר תאריך בלבד, ול 30.6.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
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ל על ידינו בכתב, לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא יאוחר ישה על פי כתב הערבות צריכה להתקבכל דר

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

 סימיליה, טלפקס אוות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקדרישה בכתב, כאמור בערב

 ם לערבות זו.ישה בהתאדרישה כזו לא תיחשב כמברק, ודר

 

 יתנת להסבה או להעברה.ערבות זו לא תהיה נ

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 בנק ______________

 סניף: ____________
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 אישור הבנת תנאי המכרז  - 11ס טופ 

 

 ריך: ________________תא

 לכבוד

 ם בע"מפיתוח מזרח ירושלי

 18יון המלכה שלומצרחוב 

 ירושלים

 

 ,א.ג.נ.

 

להסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, שדרוג ואחזקה בעיר העתיקה  - 9/2020 מכרז פומבי מס'הנדון: 

 )להלן: "העבודות"( בירושלים ובסביבתה

 

 

על כל נספחיהם, למדנו והבנו את  העבודות ביצועלהמכרז  הרינו לאשר, כי קראנו בקפידה את מסמכי

עשויים הנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, ההתנאים ו, הדרישותפידה את כל ר בהם, ובדקנו בקהאמו

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

ויים של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשו של מסמכי המכרז ו/אהבנה -או אי

 .דותבומתן הע צעתנו או עללהשפיע על ה

 

 

  בכבוד רב,  

 

____________________________ 

   חתימה וחותמת המציע

 

 

 עו"ד / רו"ח אישור

 

_ אשר הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ____________________________________________

 ברם לכל דתו עם חברתכאת המציע בהתקשרוחתמו על טופס זה בפני, בצירוף חותמת החברה, מחייבות 

 ועניין.

 

______________________  ___________________                           _____________ 

 ך תארי                                    חותמת וחתימה    שם רו"ח / עו"ד
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 ההצעה הכספית  - 12ס טופ 

 הצעהה ך מעטפתבתו ה סגורהים מקוריים במעטפטופס זה יש להגיש בשני עותק

 ת מחיר הצע
 

 מסמך ד'( – כתב המחיריםכל סעיפי אומדן שווי ההתקשרות )צע על ידינו ביחס לאחוז ההנחה הקבוע המו

פיתוח, שדרוג ואחזקה בעיר העתיקה  להסכם מסגרת לביצוע עבודות – 9/2020' במסגרת מכרז פומבי מס

, (בהתאמה העבודות""ו ז"מכר"ה )להלן: ח מזרח ירושלים בע"מפיתו שפרסמה ,בירושלים ובסביבתה

 . *ים: ______________אחוזים( הנחההוא: %_____ )במיל

 

ת כוללת התייחסו, והיא באחוזים)הנחה מאומדן(, הינה  המפורטת לעיל ,מובהר בזאת כי הצעת המחיר

, ים, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפבקשר לביצוע העבודות הוצאות המציע לכל

 .ת, כמפורט במסמכי המכרזבכל היקף ביצוע העבודו, ערך מוסף סעט מלמ

 

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

 תיפסל. –מחירים והכמויות של כתב ה

 

 

 

 

 חתימת המציע  תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 כתב המחיריםב ןביחס לאומדוז הנחה שלילי )תוספת( חו באא 0אין לנקוב באחוז הנחה בשיעור של  *


