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 בע"מירושלים מזרח תוח פי

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 

  5/2021 מכרז פומבי מס'

לתכנון, אספקה, הובלה והתקנה של מתקני משחקים ומשטחי בטיחות )גומי( בטיילת 

 ארמון הנציב בתחום מטע הזיתים בירושלים

 12:00בשעה  ,(218.11., תשפ"ב )ד' כסלו', ביום  :המועד האחרון להגשת הצעות

  9:00בשעה  ,(26.8.21, י"ח אלול, תשפ"א )'ה יום :יםמציעמועד מפגש 

 

 כללי .1

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

לתכנון, אספקה, הובלה והתקנה של מתקני משחקים ומשטחי בטיחות )גומי( בטיילת ארמון 

 . ("עבודותה", בהתאם למפורט במסמכי המכרז )להלן: הנציב בתחום מטע הזיתים בירושלים

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

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

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

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

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

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

 5/2021הזמנה זו להציע הצעות למכרז פומבי מס'  –"הזמנה להציע הצעות" או "ההזמנה" 

לתכנון, אספקה, הובלה והתקנה של מתקני משחקים ומשטחי בטיחות )גומי( בטיילת ארמון 

 .הנציב בתחום מטע הזיתים בירושלים

 להלן 6.1סעיף בכמפורט  –מסמכי המכרז" "

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

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

 במסמכי המכרז. 

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

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

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

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

 המכרז(:

 כללי: .1.3.1

מתקני משחקים, משטחי גומי, ביצוע של  -מכרז לתכנון הוא מכרז זה  .1.3.1.1

לפעילות תקינה של מתקני המשחק, לרבות מתן  הצללות וכל הרכיבים הנדרשים

שירותי אחריות ותחזוקה, בטיילת ארמון הנציב )בתחום מטע הזיתים( 

 בירושלים.
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 Designשתתבסס על העיקרון של , תחרות קונספט""המכרז מתבסס על  .1.3.1.2

to Budgetת תכנון, בהתאם לפרוגרמה, מפרט , לפיו יידרש המציע להציג הצע

המותאמת לתקציב המטרה של הפרויקט ותקציב, כמוגדר במסמכי המכרז, 

 הובלהתכנון, עיצוב,  , בתוספת מע"מ(. תכולת העבודה תכלול₪ 2,600,000)

בהתאם כולל ביסוס המתקנים, על כל מערכותיה, משחקים,  ינתגוהקמה של 

)ולמעט עבודות  למפורט במסמכי המכרז, לרבות מתן שירותי תחזוקה ואחריות

( "קבלן הפיתוח"להלן:  –פיתוח תשתיות שיתבצעו ע"י קבלן מטעם החברה 

 .("הפרויקט" )להלן:

 :המכרז ינוהל בשני שלבים .1.3.1.3

 :שלב המיון המוקדם 

ייבחרו, מבין הניגשים למכרז, , )שלב המיון המוקדם( בשלב הראשון

 המתמודדים המתאימים להשתתפות בשלב המתקדם של המכרז.

במסגרת שלב המיון המוקדם יתבקשו המתמודדים להגיש מסמכי 

לתנאים האמורים במסמך זה ובהנחיות שתוציא  , בהתאםהצעה

הסף הקבועים עמידתם בתנאי  לצורך הוכחתהחברה מעת לעת, 

 בו.

בסוף שלב המיון המוקדם, תיקבע זהותם של המתמודדים העומדים 

בתנאי הסף, ואלה יוזמנו להגיש את הצעתם בשלב המתקדם של המכרז 

 (."רשימת המציעים")להלן: 

 :השלב המתקדם 

בשלב השני יתקיים הליך של מכרז סגור / פנייה לקבלת הצעות, שיתבצע 

עים, שבמסגרתו יידרשו המציעים להציג את בין הנמנים על רשימת המצי

הצעותיהם, על בסיס מסמכי המכרז ותנאיו, כפי שייקבעו ע"י החברה 

 להלן. 1.4.2במסמכים שיפורסמו באותו שלב, כמפורט בסעיף 

  לאמות קביעת המציע הזוכה תתבסס על בחינת איכות בלבד, בהתאם

 להלן. 10.10למשקולות המנויים בסעיף המידה ו

 כאשר Turn-Key project הזוכה תיערך במתכונתהמציע ת עם וההתקשר .1.3.1.4

אחריות מלאה וכוללת לכל מרכיבי התכנון, העיצוב,  זוכה, יקבל הובמסגרת

פרויקט ל י אחזקהשירותאחריות ווכן מתן , וההקמה של הפרויקט הפיתוח

 להלן:הכל ) , באופן ובתנאים המפורטים במכרז ובנספחיויומערכותול

 (."עבודות"ה

, השוניםצעו בהתאם להוראות המכרז, על מסמכיו והעבודות יב .1.3.1.5

ע"י החברה,  ואושרי, כפי שוהתכנון המפורט לרבות הצעתו של המציע

 .והמפקח החברהכשהכל כפוף להנחיות 

 שיפורטו בשלב המתקדםלעניין זה יקבעו כל הנתונים  –)תמצית בלבד כללי  –הפרויקט  .1.3.2

 מסמכי המכרז(: וביתר
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הקמתה של גינת משחקים במתחם הרכס )אזור הטיילות מטרת הפרויקט היא  .1.3.2.1

בארמון הנציב(, כחלק מהניסיון לקידום האטרקטיביות של המקום לתיירים 

 .ולתושבים מקומיים

מתקנים ואלמנטי משחק מעץ רובינה, משטחי בטיחות גינת המשחקים תכלול  .1.3.2.2

  והצללות.

 .המצ"ב 1ג', מסמך במפרט המיוחד עקרונות הביצוע ותכולת העבודה מפורטים .1.3.2.3

 דגשים: .1.3.3

בעל רגישות מתויר ואזור אזור הטיילת בשכונת ארמון הנציב, הפרויקט מבוצע ב .1.3.3.1

, ולכן כל פעולותיו של הקבלן בשטח יתבצעו תוך תיאום עם נופית וביטחונית

 הרשויות והגורמים הרלוואנטיים בשטח.

אזור העבודות בושימוש באופן שיבטיח נגישות והמשך תנועה  ויבוצע עבודותה .1.3.3.2

בדגש על , בשטח לכל אורך תקופת הביצוע, ("האתר"ובאתר העבודות )להלן: 

בהתאם לתכניות ולנהלי החברה, תוך נקיטת כל הכבישים והדרכים הסמוכים, 

אמצעי הבטיחות הנדרשים לפי כל דין ובהתאם להוראות החברה )המחמירים 

 ם(. מביניה

להצעת המציע, בהתאם  יבוצעותחזוקה( האחריות וההעבודות )לרבות שירותי  .1.3.3.3

, ובהתאם למפורט במסמכי המכרז על כל חלקיהםכפי שתאושר ע"י החברה, 

. מבלי לגרוע מהאמור לתוכניות ולמפרטים השונים, כפי שיאושרו ע"י החברה

, יידרשוככל ש במסמכי המכרז, יכללו העבודות של הקבלן, השלמות של התכנון,

ככל שנדרש, ייצור ו/או אספקה, התקנה של מתקני  -הוצאת היתר בניה 

)על כל סוגיהם( בהתאם לתכנון שאושר, וכן של כל האלמנטים  המשחקים

וכן ביצוע  ,הנוספים )משטחי בטיחות, גדרות, סימונים /שלטי מידע, ברזיות וכד'(

)לרבות ביסוס  האמור ביצועהשל כל העבודות הנלוות או הנדרשות לצורך 

, ובכלל זה מתן שירותי תחזוקה ואחריות לכל המתקנים והאלמנטים המתקנים(

שנים למתקנים,  3לתקופה של שנים לגומי ו 5שהותקנו על ידי המציע לתקופה של 

)בלא לפגוע בהוראות המכרז לעניין  ממועד המסירה הסופית לעירייהוזאת 

 י המכרז., הכל כמפורט בכלל מסמכתקופת הבדק(

כניות, המפרטים והמסמכים ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הת

השונים, החברה ונציגיה יהיו הפוסקים היחידים והבלעדיים לגבי אופן הביצוע 

בפועל, והנחייתם לביצוע תהיה סופית, מחייבת ובלתי ניתנת לערעור. הקבלן 

/או תביעה כלפי החברה ו/או מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו

 נציגיה בקשר עם האמור.

עבודת קבלנים אחרים וגורמי תשתית אחרים ביצוע יתאפשר מובהר בזאת, כי  .1.3.3.4

לרבות קבלן  ,מטעם החברה ו/או מטעם העירייה ו/או גורמים אחרים אתרב

. מובהר בזאת, כי קבלן הפיתוח ייחשב קבלן במקביל לעבודת הקבלןהפיתוח, 

, והעבודות יבוצעו בתיאום מלא עימו ועם ממונה הבטיחות הפרויקטראשי של 

מטעמו )לרבות, בהתאם לצורך ו/או לדרישה, נוכחות של מנהל עבודה מטעם 

בצע את כל העבודות . הקבלן מתחייב לקבלן הפיתוח במהלך ביצוע עבודות(
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לא תהיה כל  לקבלן .חברהבתאום עם קבלן הפיתוח וכל קבלן אחר מטעם ה

ה או תלונה או דרישה להארכת לוחות הזמנים לביצוע, בקשר לממשק תביע

. בכל מקרה של מחלוקת , כאמורהעבודות או ההתנהלות עם קבלנים אחרים

 .קבלןבנושאים אלו יכריע מנהל הפרויקט והחלטתו תהיה סופית ותחייב את ה

ון מאחר וקבלן הפיתוח נערך לביצוע עבודותיו בסנכרבהמשך לאמור, מובהר, כי  .1.3.3.5

בכל מקרה של איחור באספקה ו/או התקנה של מתקן , לוח הזמנים עם הקבלןעם 

רשאית לקנוס את החברה , תהא קבלןמשחקים ו/או אלמנטים של המתקן מצד ה

 .הסכם ההתקשרות, מסמך ב'בהתאם להוראות קבלן בגין האיחור, ה

לבדוק מכל הבחינות, את שטח  קבלןלפני התחלת העבודות בשטח, יהיה על ה .1.3.3.6

העבודה. אם יהיו לזוכה הערות כלשהן, עליו להגיש אותן בכתב למפקח. מרגע 

 בעבודות בשטח יראו בו אחראי לכל דבר. קבלןשהתחיל ה

תכנון אתר העבודה, כולל דרכי הגישה אל שטחי העבודה וההתארגנות, יהיה  .1.3.3.7

שטרת ישראל וגורמי , מהקבלן, בהתאם ובכפוף להוראות העירייהבאחריות 

  תוך תיאום עם המפקח.ותשתית 

יהיה לתאם ולאשר בכתב את עבודותיו, את השימוש בדרכי הגישה אל  קבלןעל ה .1.3.3.8

אתרי העבודות ואל שטחי ההתארגנות גם עם קבלן הפיתוח וגם עם מנהל 

 הפרויקט.

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי למרות כל האמור במסמכי המכרז,  .1.3.3.9

לקבלת כל היתר ו/או אישור תיאום תשתיות ו/או אישור  הבלעדיתהאחריות 

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

המוסמכות )לרבות עיריית ירושלים(, ככל שנדרש כזה, חלה על הקבלן בלבד. 

 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה בכל הקשור לכך.

צוע עבודות בקרבת מתקנים קיימים תת קרקעיים ועל , בילא לפגוע באמורב .1.3.3.10

קרקעיים יהיה באישור ובתיאום עם הגורמים בעלי המתקנים הנ"ל, ובפיקוחם 

לערוך את התיאומים הנדרשים, מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה  קבלןהישיר. על ה

 נוספת.

, בצע עבודות במקבילככל שהקבלן יידרש לכך, הוא ילמען הסר ספק,  .1.3.3.11

 בכפוף לכלל תנאי המכרז וההסכם.ובהתאם 

למען הסר ספק, ככל שיידרש הקבלן ע"י המזמין לבצע עבודות בעבודות לילה, 

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

 בכפוף לכלל תנאי המכרז וההסכם.בהתאם ועבודות בשעות הלילה, 

בר לזו הקבועה בהצעתו בגין ביצוע הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מע

 עבודה במקביל ו/או עבודות לילה.

 עבודות לא יתבצעו בשבתות ובמועדי ישראל.ה .1.3.3.12

האמור במסמכי המכרז, ידוע לקבלן, כי לא תשולם לו כל כל למרות  .1.3.3.13

תוספת תשלום בגין סיכון כלשהו הנובע מבעיות ביטחוניות באזור העבודות, 

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

טחוני באזור העבודות. למען הסר ספק, יודגש, כי יאחרת הנובעת מהמצב הב
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תהיה מוטלת על  שתידרש בשל כך,האחריות לעניינים אלה, לרבות לכל הוצאה 

 ועל חשבונו בלבד. ,הקבלן בלבד

 12לא יעלה על בדק( ה)לא כולל זמן ביצוע העבודות הכולל במסגרת המכרז  .1.3.3.14

למען הסר  ., כולל מסירתו של הפרויקטחודשים ממועד מתן צו תחילת העבודות

, למעט סגר וכיו"ב, ספק, משבר הקורונה לא יהווה עילה להארכת משך הביצוע

לחברה  .בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה –המונעים את ביצוע העבודה 

עיכוב בביצוע עבודות תשתית תהיה הזכות להארכת משך הביצוע, במקרה של 

המהוות תנאי לביצוע העבודות. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין הארכה, 

 כאמור.

יהיה אחראי לנושא הבטיחות לעיל, הקבלן  1.3.3.4בכפוף להוראות סעיף  .1.3.3.15

ויקפיד לפעול בהתאם להוראות כל דין,  בקשר עם עבודותיו שלו ותבאתר העבוד

 .והחברה, לפי ההוראה המחמירה מביניהןהוראות ממונה הבטיחות 

כל המתקנים שיותקנו בגינת המשחקים יהיו בעלי אישור של מכון  .1.3.3.16

התקנים, ועל הזוכה יהיה להמציא לחברה אישור ממכון התקנים, כאמור, בתוך 

 ימים ממועד סיום התקנת המתקנים. 45

, ולא תשולם לקבלן כל תוספת מציעזה, כלול בהצעת ה 1.3.3כל האמור בסעיף  .1.3.3.17

, לא תינתן כל בקשר לאמור בסעיף זה, כאמור תשלום מכל סוג ובכל אופן שהוא

 .ארכה במשך הביצוע ו/או תוספת בלוחות הזמנים

 :("קבלן משנה" :ו/או ספקים )לשם הנוחות, בס"ק זה התקשרות עם קבלני משנה .1.3.4

ו/או ק מתקני משחקים עם ספ הקבלןתנאי להעסקת כל קבלן משנה או להתקשרות  .1.3.4.1

מראש  החברהשל )ולא מכללא(  מפורשספק משטחי בטיחות, יהיה קבלת אישור 

ובכתב להעסקת הקבלן כקבלן משנה בפרויקט לצורך ביצוע העבודות המיועדות 

לביצוע על ידי אותו קבלן משנה, וזאת מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי 

 המכרז. 

עם ספק לאספקת מתקני משחקים ו/או  קבלן, בכל הקשור להתקשרות הבנוסף .1.3.4.2

אשר יש לו מפעל לייצור  ,משטחי בטיחות, תנאי להתקשרות כאמור הינו ספק

מתקנים בישראל מאושר על ידי מכון התקנים, או ספק אשר הינו יבואן של ה

ם או בעל התקשרות תקפה עם מפעל לייצור מתקנים בחו"ל, כאשר המפעל מתקני

מתקנים יהיו ה בכל מקרה,. באותו מקום המוסמכים בדין עומד בדרישות הגורמים

או כל  1498ובכלל זה תקן ישראלי  ,העדכניים החליםהישראליים בהתאם לתקנים 

)למען הסר ספק, על הקבלן יהיה להציג אישור מכון  תקן אחר שיבוא במקומו

 .התקנים לכלל המתקנים, כתנאי לסיום העבודות(

תתייחס החברה לקבלן  בכל דבר ו/א או מסמך, בואין באישורה של החברה ו/או  .1.3.4.3

המשנה כדי ליצור התקשרות בינה לבין קבלן המשנה, לא תהיה לחברה כל אחריות 

ו/או חבות כלפי קבלן המשנה, ולקבלן המשנה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או 

תביעה כלפי החברה בכל הקשור בהתקשרותו עם הקבלן הזוכה ו/או בביצוע 

 עבודות.
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למרות האמור, לקבלן ולקבלן המשנה תהיה אחריות וחבות, ביחד ולחוד, כלפי 

החברה, בנוגע לכל עבודות שיבצע קבלן המשנה במסגרת הפרויקט, וזאת בלא 

ליצור כל חבות ו/או אחריות של החברה כלפי הקבלן. לעניין זה ייחשב כל הסכם 

 הוא החברה. –ת צד ג' בין הקבלן לבין קבלן המשנה בנוגע לפרויקט כהסכם לטוב

אין באמור, משום התחייבות ו/או הסכמה של החברה לאשר העסקת קבלני משנה  .1.3.4.4

בפרויקט ו/או בעבודות מסוימות ו/או קבלן משנה ספציפי, לרבות כזה שהועסק 

 בפרויקט ו/או ע"י החברה.

הקבלן הזוכה לא יהיה זכאי לתוספת מחיר עקב העסקת קבלן משנה על ידו, שלא  .1.3.4.5

 של החברה. לבקשתה

, לפסול הבלעדי, ללא צורך במתן נימוק תהא רשאית, לפי שיקול דעתההחברה  .1.3.4.6

להחליף  הקבלןאשר הקבלן יבקש להעסיקו בפרויקט, או לדרוש מ ,קבלן משנה

  הזוכה התקשר איתו ו/או העסיק אותו בפרויקט.ספק או קבלן משנה אשר 

תהא רשאית שלא לאשר העברת עבודה, מטלה או אחריות מכל סוג שהוא החברה  .1.3.4.7

עצמו, וזאת מבלי  הקבלןלביצוע על ידי קבלן משנה ולדרוש את ביצוען על ידי 

 שתידרש לנמק החלטתה.

מצהיר כי הביא נושא זה  החברה,מתחייב להישמע לכל הוראה כאמור של  הקבלן .1.3.4.8

בכל טענה, דרישה או תביעה  רההחבלא יבוא אל הוא בחשבון בהגשת הצעתו ו

 ין זה. יבענ

לא יהיה בביצוע העבודות על ידי קבלן משנה כדי לגרוע בכל צורה שהיא מאחריות  .1.3.4.9

 .קבלןה

בדיקת הבקשה ותנה תהעסקתו של קבלן משנה בפרויקט  יבקש הקבלןככל ש .1.3.4.10

 של המסמכים להלן:מראש במסירתם לחברה ע"י החברה 

 דת התאגדות של קבלן המשנה.העתק מאושר כנאמן למקור של תעו .א

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

 1.3.4.2החברה, כאמור בס"ק בדרישות  קבלן המשנהאסמכתאות לעמידת  .ג

 לעיל.

העתק תעודת רישום תקפה, המעידה על רישומו של קבלן  -ככל שרלוואנטי  .ד

בצירוף אישור מעורך דינו של קבלן  ,המשנה, בכל מרשם הנדרש על פי כל דין

 המשנה המאשר את רישומו כדין של קבלן המשנה.

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

המקצועי וסיווגו של קבלן המשנה בנוגע לעבודות במכרז, אותן הוא מיועד 

 לבצע.

שיידרש על ידי מנהל כל המסמכים והמידע הנדרשים לפי מסמך זה או כפי  .ו

הפרויקט ולהנחת דעתו, בקשר עם הניסיון המקצועי ו/או סיווגו המתאים של 

קבלן המשנה לעבודות על פי מסמכי מכרז זה, אותן הוא מיועד לספק או לבצע, 

 ין.ילפי הענ
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חתומה בשוליה ע"י הקבלן, כי הוא מאשר  ,הצהרה בכתב מטעם קבלן המשנה .ז

 .לעיל 1.3.4.3ומתחייב, כאמור בס"ק 

יהיה להמציא את המידע והמסמכים כאמור לעיל לגבי כל  הקבלןמודגש כי על 

 קבלן משנה קודם וכתנאי לאישור קבלן המשנה.

כל מסמך, נתון, אישור או תעודה  הקבלןמנהל הפרויקט ימציא  דרישתפי ל .1.3.4.11

 שיידרשו לצורך הוכחת עמידת קבלני המשנה בתנאים כאמור.

זה יחולו גם  1.3.4כי הדרישות המפורטות בסעיף  , מובהר,למען הסר ספק .1.3.4.12

או  החברהלגבי החלפת קבלני המשנה, וזאת מבלי שיהיה באמור כדי לחייב את 

 מנהל הפרויקט להסכים להחלפת מי מקבלני המשנה.

 אופן הצגת ההצעות: 1.4

כלל המסמכים הנדרשים להדגמת זהותו של  כאמור, בשלב הראשון יגישו המציעים את .1.4.1

 ידתו בתנאי הסף.המציע ועמ

"רשימת בשלב השני, לאחר קביעת רשימת המציעים שעמדו בתנאי הסף )להלן:  .1.4.2

הסופית (, תפנה החברה למציעים הכלולים ברשימת המציעים "הסופית המציעים

 בבקשה לקבלת ההצעות לתכנון וביצוע של הפרויקט.

 השלמת פרטים ו/או מסמכים הדרושים, לדעת החברה, להכנתהפניה תכלול  .1.4.2.1

. כמו כן, ייקבעו בפנייה המועד להגשת הצעות וכן רשימת המסמכים ההצעה

 שהמציע יידרש לכלול בהצעתו.

גינה של התכנון מפורט להציג  , בין היתר,במסגרת ההצעה יידרש המציע .1.4.2.2

כלול פירוט יהציבורית, בהתאם לפרוגרמה ולדרישות המפרט הטכני. התכנון 

הגומי, מיקום  יהפעילויות, משטחהמוצעים, מספר  של מתקני המשחקים

ת ההצללה, ויישום של העמדת המתקנים בהתאם לעמודי סעמודי הצללה, פרי

, לצד עמידה בכל דרישות ודרשייההצללה וכל האלמנטים הנוספים, ככל ש

התכנון )יצוין, כי תקני הבטיחות בקשר להצבת המתקנים והמרחקים ביניהם 

וכל סטייה ממנו ללא אישור  חייבמ תכנוןיהווה  החברהאושר על ידי שי

 .(מראש ובכתב, תיחשב להפרת חוזה החברה

 כמו כן, תכלול ההצעה מסמכים נוספים, בהתאם לדרישת החברה, ובין היתר, .1.4.2.3

, לוח זמנים לתכנון הציבורית )בהתאם לתכנון המוצע( הדמיות של הגינה

מחירון חלפים, הדמיה ממוחשבת של  ,המפורט ולביצוע, כתב כמויות

מוצע, מפרט האישור קונסטרוקטור ביחס לתכנון תכנון ביסוס והפרויקט, 

כולל אישור תיק מוצר קיים  ,גןהמתקני משחקים ו/או ריהוט פירוט של טכני, 

, ומשטחי הגומי. על המציע להביא דוגמאות של (חובה) של מכון התקנים

 ככל שזו תורה על כך.  ,החומרים להצגה בוועדת המשנה

רשאי להוסיף, במסגרת המצגת, הדמיות, סקיצות וכל מסמך המציע יהיה  .1.4.2.4

הצעתו  ידרש, לדעתו, לצורך הבהרת התכנון והצגתו/או רכיב אחר, אשר י

 בצורה מיטבית.

, יוזמנו המציעים לפרזנטציה של וועדת המכרזים בכפוף להחלטתבהמשך,  .1.4.2.5

 .ההצעה
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 להלן. 10.10בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף בחירת הזוכה תתבצע  .1.4.3

, ברח' שלומציון ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום )ללא זכות להעתקתם(, במשרדי החברה 1.5

, ועד (18.10.21) "ב חשון, תשפ"בי', בהחל מיום (, "משרדי החברה", ירושלים )להלן: 18המלכה 

מס' , באמצעות טל' בתיאום מראש עם גב' שרונה מזרחי ,(4.11.21) ב, תשפ"חשוון כ"טה', ליום 

באתר האינטרנט של החברה  . כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז6254404-02ו/או  6231221-02

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

 .אותם

עבורו עותק נייר של מסמכי המכרז יוכל לקבל עותק,  החברה תדפיסמתעניין במכרז שיבקש ש 1.6

"ב חשון, י', בהחל מיום , 14:00-ל-09:00ה', בין השעות -כאמור, במשרדי החברה, בימים א'

 1,000כנגד הפקדת שיק בסכום של  ,(4.11.21) ב, תשפ"כ"ט חשוון, ועד ליום ה', (18.10.21) תשפ"ב

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

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

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

עה מלאה למכרז, תפרע המאוחר מביניהם. מתעניין שהפקיד את השיק, כאמור, אך לא הגיש הצ

ותמציא לו חשבונית  ,בתמורה להדפסת מסמכי המכרז עבורווזאת החברה את השיק שהפקיד 

 .בגין התשלום מס

תקיים ה. לאחר המפגש 9:00 בשעה(, 26.8.21ה', י"ח אלול, תשפ"א ) יוםב התקייםמפגש מציעים  1.7

 .סיור בשטח

מציע  – חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז ההינ המציעיםההשתתפות במפגש  .1.7.1

 .ששמו לא נרשם כמי שהשתתף במפגש לא יוכל להגיש הצעה

 דקות למפגש ייחשב כאי התייצבות. 15-איחור של למעלה מ .1.7.2

א ניתן לעמוד בחובת ההשתתפות באמצעות צד שלישי אלא רק באמצעות עובד של ל .1.7.3

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

 במפגש.

למען הסר ספק, בסמכותה של החברה לקיים מפגש ו/או סיור מציעים נוסף, לפי שיקול  .1.7.4

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

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

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

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

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

בסיור המציעים, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציג /או מפגש וב .1.7.5

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

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

 לידי ביטוי בהודעה בכתב, שתופץ למשתתפים.לאחר מכן 

, ויצורף יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז מציעיםסיור ה/או מפגש והסיכום  .1.7.6

 .למסמכי ההצעה כשהוא חתום ע"י המציע

אלא רק במקומות אין להוסיף או לגרוע מהכתוב במסמכי במכרז  – מציעלתשומת לב ה 1.8

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

http://www.pami.co.il/
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החברה רשאית לפסול את הצעתו, וזאת מעבר לכך, שאין ולא יהיה תוקף לכל תיקון ו/או תוספת, 

  כאמור, כלפי החברה.

. החברה איננה מתחייבת לכל כמות ו/או היקף של עבודה כלפי הזוכהמודגש, כי למען הסר ספק,  1.9

 .תוציא ולתכולתוש ,עבודהתחילת צוו לכפוף ביצוע העבודות 

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

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

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

 .("עבודות נוספות")להלן:  ההתקשרות במכרז ולאחר חתימת הסכם גם לאחר קביעת הזוכה

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

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

ס, בכל עת, שינויים , רשאית החברה להכני)במסגרת השלב המתקדם( ההצעותעד למועד הגשת  1.10

השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה,  לכ ., לרבות בנוגע למועדים הנקובים בובמסמכי המכרז

כמו כן, החברה שומרת על זכותה לשינוי לוחות הזמנים יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

באחריות המציעים לבדוק, מעת לעת, באתר האינטרנט, קיומן של המכרז. הליכי במסגרת 

היה מבלי לפגוע באחריותם של המציעים, כאמור, ת הודעות ו/או קיומם של שינויים, כאמור.

ביא את השינויים, ככל שיהיו כאלה, לידיעתם של רוכשי לה ,אך לא חייבת, החברה רשאית

 המכרז.מסמכי  מפגש המציעיםים שמסרו בהמכרז באמצעות הפקס' או בדוא"ל, בהתאם לפרט

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

 .מובהר בזאת, כי המכרז וההתקשרות עם המציע הזוכה כפופים לדיני המכרזים 1.11

קיום התחייבויותיו של המציע הזוכה, ייחתם עמו הסכם התקשרות זכייתו במכרז ולבכפוף ל 1.12

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

בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך, שהחברה תמחה את זכויותיה וחובותיה לפי המכרז והסכם  1.13

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

לגופים הקשורים ו/או  בהתאמה( "המשרד"ו "הרל"י", "העירייה")להלן:  מורשתלירושלים ול

 . , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיםאליה ו/או אליה

 . 'במסמך  ,הוראות ותנאים נוספים ביחס להתקשרות מפורטים בהסכם ההתקשרות 1.14

, מותנים במספר תנאים אשר העל פיו, ככל שיהי המכרז זה וכן ההתקשרות עם המציע הזוכ 1.15

ו/או של הרל"י משרד של הבין היתר בהחלטות רשויות שונות, ובהן ואין כל וודאות כי יתקיימו, 

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

 .לביצוע ההתקשרות( מתלה ומפסיק)תנאי  ואאלה ה

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

, והמציעים מנועים ו/או לצמצם את היקפה מכל סיבה שהיאהמכרז ו/או ההתקשרות את לבטל 

ו/או צמצום היקף  ו/או ההסכם המכרז ביטולבגין ואף מוותרים מראש, על כל טענה 

 .ר, כאמוההתקשרות

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

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

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

קשר עם השתתפותם במכרז, לרבות טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ביבואו בכל 
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במקרה  ,ו/או בגין הגשת הצעותיהם היקף העבודות שניתן בקשר עם זכייתםו/או המכרז  ביטול

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

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

 

 תנאי סף .2

)למעט במקרים שצוינו במפורש  בעצמםהעומדים  ,רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים

 במצטבר בכל תנאי הסף המפורטים להלן.ובמסמכי המכרז( 

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

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

  .שאיננו רשום בישראל

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

 ןמאושר כנאמ , לפי העניין,ההתאגדות של המציע תעודתהעתק העתק ת.ז. של המציע או  2.1.1

 .למקור ע"י עו"ד

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

 .רשם החברותהתאגיד ב להגשת הצעות במכרז( של

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

 הרשות ניירות ערך לגבי האחזקות בחברה.

, בו יצוינו, בין היתר, 4ס טופבמסגרת י, בנוסח המצ"ב כללמו כן, יצרף המציע דף מידע כ 2.1.4

גם פרטי איש הקשר המוסמך מטעם המציע לכל עניין הנוגע להזמנה זו, להסכם ו/או 

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

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

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

 ., מס' פקס', כתובת דוא"לנייד(

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

ל ועומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהובישראל  הינו עוסק מורשה ציעהמ 2.2

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

 :להצעתוהמצע תנאי סף זה, יצרף עמידתו בצורך הוכחת ל

 .ק מורשה, ומספרו אצל רשויות המסהיותו עוס דבראישור ב 2.2.1

בונות כחוק, או שהוא ישור מפקיד השומה או מרואה חשבון שהוא מנהל ספרי חשא 2.2.2

 .פטור מלנהלם

 .ניכוי מס במקוראישור מאת פקיד שומה על  2.2.3

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

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

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

 ניסיון המציע  2.3

מתקני ו/או , אספקה והתקנה של מתקני שעשוע ביצוע –בתכנון המציע הינו בעל ניסיון מוכח 

)די באחת החלופות(, בשלושה פרויקטים נפרדים שביצע עבור גופים ציבוריים או  משחקים

או בשני  ש"ח לפחות )לא כולל מע"מ( 1,500,000 פרטיים, שההיקף הכספי של כל אחד מהם הוא
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השנים שקדמו  4שהושלמו במהלך ו ,)לא כולל מע"מ( ₪ 2,000,000כאמור, בהיקף של  ,פרויקטים

לפחות מובהר כי בכל פרויקט כאמור נדרש המשתתף להציג התקנת  .למועד הגשת הצעתו למכרז

  המתקנים האמורים לעיל.סוגי אחד מ

מתקן אשר משמש למשחק ושעשוע בגנים  - "מתקני שעשוע או מתקני משחקים"סעיף זה, ב

מתקן אשר נכלל בתקן ישראלי  אובמחירון דקל  42.050מתקן אשר נכלל בסעיף  אוציבוריים 

 )די בחלופה אחת מתוך החלופות האמורות(.  1498מס'

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

, תוך שהוא ממלא את כל לעיל כאמורת הפרויקטים שביצע את רשימ 4 בטופסהשלים ל 2.3.1

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

, לגבי ההתקשרות עימו, בתוספת חוות דעת או נציגו ישור חתום של מזמין העבודהא 2.3.2

או לחילופין, המלצה מטעם מזמין העבודה בצירוף שם  6בטופס ו/או המלצה, כמפורט 

 ותפקיד הממליץ ודרכי ההתקשרות עימו, הסכם ההתקשרות עם מזמין העבודה וחשבון

, 6סופי, להוכחת הביצוע או כל מסמך/ים אחר/ים להוכחת הנתונים האמורים בטופס 

 .להנחת דעתה של החברה

צירוף צילומים )לרבות סרטון על גבי מדיה דיגיטלית( של גני המשחקים ושל המתקנים  2.3.3

 .שהוצבו בהם, כאמור

התקופה צירוף רשימת פרויקטים של הקמת מתקנים, כאמור, שבוצעו על ידו במהלך  2.3.4

הרשימה תכלול את הפרויקט,  לפרויקט(. ₪ 250,000האמורה לעיל )בהיקף של לפחות 

, פרטי ₪-מיקומו, סוג ומס' המתקנים שהוצבו בו, מועד המסירה, היקף הפרויקט ב

 המזמין ופרטי איש הקשר מטעמו )לרבות דרכי התקשרות(. 

אות הסעיף, בנוסח ו"ח מיוחד מטעם רו"ח המציע, המאשר את עמידת המציע בהורד 2.3.5

 .7כטופס המצ"ב 

 איתנות פיננסית 2.4

 לשנה ₪ 1,200,000בסכום של  2018-2020בשנים  שנתיכספי חזור ממציע הוא בעל ה 2.4.1

 ., בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורותלפחות

 לצורך הוכחת עמידתו בסעיף זה, על המציע לצרף להצעתו:

אישור , ו2020-8201לעניין מחזור ההכנסות שלו לשנים  מציעה תצהיר  2.4.1.1

 .למסמכי המכרז 8בטופס רו"ח בנוסח הנכלל 

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין  2.4.2

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

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

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

 .ההצעה(

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

עו"ד או רו"ח בנוסח המצורף תצהיר המציע לעניין האמור, בצירוף אישור  2.4.2.1

 למסמכי המכרז. 9 כטופס

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות כלכליות אודות המציע לפי שיקול  2.4.3

דעתה, לרבות בקשת מסמכים נוספים, מידע עסקי וכד', והמציע, בהגישו את הצעתו, 
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מתחייב להעביר לחברה כל מסמך שתבקש, כאמור, בקשר עם הבדיקות. החברה 

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

 .לצורך מכרז זה בלבד

 ים, בהתאם לנדרש ע"י החברה.מציעהמציע השתתף במפגש ו/או בסיור ה 2.5

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו פרוטוקול/ים של המפגש/ים ו/או  2.5.1

 .ם על ידו, חתומיים, כאמורמציעסיור/י ה

 : מכרזערבות  2.6

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

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

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

נוסח ערבות המכרז  שלים בע"מ.מזרח ירופיתוח  טובתמורשית לחברת ביטוח ישראלית 

 המצ"ב. 10לטופס יהיה בהתאם 

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

 לצורך מכרז זה.

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

יובהר כי ערבות  .9/2021חודש כשמדד הבסיס יהיה מדד המרכזית לסטטיסטיקה 

 ע"י סוכן שלה.  ולאע"י חברת הביטוח, תיחתם ע"י חברת הביטוח עצמה שתינתן 

החברה תהא רשאית (. 28.2.22) , תשפ"באדר ב'כ"ז עד ליום  ערבות תעמוד בתוקפה ה 2.6.3

א' , שיסתיימו לא יאוחר מיום תת/ונוספ /ותלדרוש מהמציע הארכת הערבות לתקופה

)שבעה( ימים לפני  7. היה והמציע לא ייענה לדרישה זו לפחות (30.6.22) תמוז, תשפ"ב

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

 מהצעתו.בו באופן מיידי, והמציע ייחשב כמי שחזר 

 ה חדיוניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פני הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית 2.6.4

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

, וככל חודשים מיום קביעת הזוכה במכרז 3הערבות תוחזר למציע, שלא זכה, בתוך  2.6.5

חודשים קביעת רשימת המציעים  3שהמציע לא עמד בתנאי הסף במסגרת המכרז, בתוך 

 . , בכפוף לקבלת ערבות ביצוע מאת המציע הזוכההסופית

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

 מקרה בו המציע:

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

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

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

 במכרז; או

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

 מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז.

 לעיל. 2.6.3בהתאם להוראות סעיף  2.6.6.5
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את המציע להשמעת טענותיו בקשר עם החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, להזמין 

 חילוט הערבות, כאמור.

של  לעיל מהווה פיצוי קבוע ומוסכם מראש, לפיצויה 2.6.1סכום הערבות, כאמור בס"ק  2.6.7

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

ת ו/או סעד, העומדים לסכום זה. אין בחילוטה של הערבות, כאמור, כדי לפגוע בכל זכו

לרשות החברה כנגד הזוכה, לפי כל דין ו/או לפי מסמכי המכרז, עקב אחד המקרים 

 לעיל. 2.6.6המפורטים בס"ק 

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

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

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

 הערבות, כאמור

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

לעניין עידוד  1992-( לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2מציע העונה על דרישות תיקון תשס"ג )מס'  2.7

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

 .חלק מתנאי הסף( לא) התיקון לחוק

 אי עמידה בתנאי הסף יגרום לפסילת ההצעה. 2.8

לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף, לא יהווה  המסמכיםלמען הסדר הטוב יובהר כי אי המצאת  2.9

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

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

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

 

 מסמכי המכרז ותשלום בגין השתתפות במכרזעיון ב .3

עיון במסמכי המכרז במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט וכן השתתפות במכרז אינם כרוכים  3.1

 בתשלום.

', במיום  החלניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום )ללא זכות להעתקתם(, במשרדי החברה,  3.2

בתיאום מראש עם גב'  ,(4.11.21) ב, תשפ"כ"ט חשוון, ועד ליום ה', (18.10.21) "ב חשון, תשפ"בי

. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי 02-6254404ו/או  02-6231221, באמצעות טל' מס' שרונה מזרחי

 .המכרז באתר האינטרנט

מתעניין במכרז שיבקש שהחברה תדפיס עבורו עותק נייר של מסמכי המכרז יוכל לקבל עותק,  3.3

"ב חשון, י', בהחל מיום , 14:00-ל-09:00ה', בין השעות -כאמור, במשרדי החברה, בימים א'

, כנגד הפקדת שיק בסכום של (4.11.21) ב, תשפ"כ"ט חשוון, ועד ליום ה', (18.10.21) תשפ"ב

(. השיק יוחזר למתעניין, כאמור, "השיק"תוספת מע"מ לפקודת החברה )להלן: , ב₪ 1,000

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

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

יד את השיק, כאמור, אך לא הגיש הצעה מלאה המכרזים, המאוחר מביניהם. מתעניין שהפק

למכרז, תפרע החברה את השיק שהפקיד וזאת בתמורה להדפסת מסמכי המכרז עבורו, ותמציא 

 לו חשבונית מס בגין התשלום.
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למען הסר ספק, מובהר בזה, כי מלוא העלויות וההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת  3.4

לרבות במקרה של ביטולו שורות להשתתפות המציע במכרז, ההצעה למכרז ובהגשתה ו/או הק

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

 

 אישור הבנת תנאי המכרז .4

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

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

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

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

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

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

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

 יעמדו לחברה כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי המכרז. -סיבה שהיא 

 

 הבהרות .5

לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות  ל המציעע 5.1

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

אחרת, עליו לפנות לועדת המכרזים ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד האחרון להגשת שאלות 

יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע  הבהרה כמפורט להלן. מציע שלא

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

א', עד ליום  לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרזרשאים יהיו מציעים ה 5.2

פנות בכתב למנהל . את בקשות ההבהרה יש לה13:00(, בשעה 24.10.2021.) חשון, תשפ"ב ח"י

חובה לוודא קבלת השאלות  .moshew@tafnit-eng.com, בדוא"ל מר' משה ויסלרהפרויקט, 

עבור  ,sharona@pami.co.ilדוא"ל . העתק משאלות ההבהרה יש לשלוח ב02-5331500בטל' 

 גב' שרונה מזרחי.

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

באמצעות  צוופיבכתב ו נוינתית החברה לשאלות ההבהרה ו. תשובלהימנע מתשובה

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

 ., בלא לחשוף את זהותו של הפונההמציעים

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

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

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

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

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

 להסדיר את הסתירות ו/או להתאים את הדורש התאמה.

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

תוקף לכל  , כי לא יהיהמודגשמכרז. . הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי ההעניין(
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, לרבות תשובות לשאלות ו/או הבהרות ושינויים התייחסות של החברה למסמכי המכרז

 למשתתפים. אלא אם ניתנה בהודעה בכתב ביוזמתה של החברה,

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

 .שעות ממועד קבלת ההודעה 24אליהם, כאמור, בתוך 

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

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

 

 מסמכי המכרז .6

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

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

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

 עדיפות בין מסמכים: 6.2

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

 ורט להלן:הסדר המפ

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

לאחר הגשת הפניה לרשימת המציעים )בשלב ב'(, הפנייה תהיה עדיפה על 

 ;מסמך א'

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

 ;ובמסמכים שצורפו לו(

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

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

 .כולל התכנון המפורט המאושר –הצעת המציע  6.2.2.1

 הפנייה )שלב ב'(. 6.2.2.2

 ההזמנה. –מסמך א'  6.2.2.3

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

 .(, ככל שלא שונה בס"ק זה לעילמסמכיםיתר הבין סדרי העדיפות  לעניין

קבע סדר עדיפות תשהחברה כי בכל מקרה  לעיל, 6.2.2, למרות האמור בס"ק מובהר 6.2.3

סדר הקדימויות  של החברה על הביצוע, תגבר החלטתצורך ל 6.2.2שונה מהאמור בס"ק 

 המפורט לעיל.

ככל שתתגלה סתירה ו/או אי התאמה לעיל,  6.2.3-ו 6.2.2למרות האמור בסעיפים  6.2.4

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

מנהל ביותר עם החברה, וזאת ללא קשר לסדר קדימות המסמכים. מובהר בזאת, כי 

יהיו הפוסקים הבלעדיים בנושא זה, קביעת לעניין ההוראה  החברה או מנהל הפרויקט

יה סופית. בהגשת הצעתו מתחייב המציע, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או הקובעת תה

 דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לעניין זה.
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 תוקף ההצעה .7

 .(28.2.22) , תשפ"באדר ב'כ"ז עד ליום  ,ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה 7.1

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

 .ימים קודם תום תוקפה של ההצעה 7, בהודעה בכתב (30.6.22) א' תמוז, תשפ"ב

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

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

 שהיא.

 

 כללי הגשת ההצעות .8

 :התאמה לתנאי המכרז 8.1

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

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

 השמטה ביחס לתנאי המכרז.

או תוספת שייעשו במסמכי המכרז,  , כל שינויובלא לפגוע באמור לעיללמען הסר ספק,  8.1.2

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

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

 להם כל תוקף מחייב כלפי החברה.

את  צעהתנאי המכרז ולצרף לההפרטים הנדרשים ב לכלעל המציע להתייחס בהצעתו  8.1.3

 ., כאשר כל המסמכים וכל האישורים הינם על שמו בלבדהמסמכים הנדרשים כל

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

ומסמכים רלבנטיים נוספים לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים 

נוספים ככל שיש בהם כדי להצביע על כושרו, ניסיונו ויכולתו בנושאים לרבות פרטים 

נשוא המכרז, ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של 

 הצעתו.

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

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

 .של המציע בהצעתו היבטים הטכנייםל

 הצהרת המציע: 8.2

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

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

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

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

חוק וע הוראות של כל התחייבות אחרת של המציע ו/או של כל דין, לרבות ומבלי לגר

 .1988-ההגבלים העסקיים, התשנ"ח

 :הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה 8.3

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

, , ככל שמדובר בתאגידמורשי החתימה מטעם המציעהמציע או של בחתימה מלאה של 
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כשהחתימות מאושרות על ידי ובהתאם להחלטות המציע בנוגע לזכויות החתימה שלו, 

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

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

ל השלמה בכתב , ועל יד כל תיקון טעות, ככל שיהיה כזה, וכבראשי תיבותמסמכי המכרז 

 יד, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

, בדבר זכויות החתימה אצל 3כטופס בנוסף, ימציא המציע אישור עו"ד בנוסח המצ"ב  8.3.3

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

 מסמכי ההתאגדות של התאגיד המציע והחלטותיו.

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

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

 במעטפת ההצעה.

ההוראות לעניין אופן הגשת הצעתו הסופית של המציע, במסגרת השלב המתקדם, יינתנו  8.4

 במסגרת מסמכי השלב המתקדם.

 :גשת ההצעותה 8.5

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

 הצעה", המצורף למכרז זה

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

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

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

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

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

משחקים לתכנון, אספקה, הובלה והתקנה של מתקני  5/2021 מספר "מכרז

 " ומשטחי בטיחות )גומי( בטיילת ארמון הנציב בתחום מטע הזיתים בירושלים

, בהתאם של ההצעהישלשל לתיבת המכרזים שני עותקים חתומים וזהים המציע 

 .להוראות סעיף זה

 מעטפות נפרדות, כלהלן: 3-מסמכי ההצעה יוכנסו לתוך מעטפת ההצעה ב 8.5.5

בהתאם יסודרו , בקלסרכל המסמכים הדרושים להוכחת תנאי הסף יוגשו  8.5.5.1

, הנושא את חוצץדר תנאי הסף, הקבוע בהזמנה זו, תוך הפרדה באמצעות לס

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

 "."תנאי הסףמעטפה סגורה שאליה ייכתב ב

תוכנס למעטפת ההצעה  10בטופס ור ( בנוסח האממקורערבות ההצעה ) 8.5.5.2

 ."כתב ערבות"במעטפה סגורה עליה יירשם 

כל יתר המסמכים יוגשו באופן מסודר, כולל תוכן עניינים ומיספור רץ של  8.5.5.3

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

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

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

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

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

ר עומד בדרישות המכרז הקובע יהיה נוסח התרגום לעברית, ובלבד שנוסח המקו

 )לרבות בכל הנוגע לתנאי הסף, בהתאם לעניין(.

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

, תשפ"ב ד' כסלו', ביום לא יאוחר מ, במשרדים( 1)קומה  , ירושלים18המלכה 

מועד השתתקבלנה במשרדי החברה לאחר  ,ההצעות בדיוק. 12:00, בשעה (218.11.)

 ותוחזרנה למציע כמות שהן. לא תיבדקנה ,והשעה שלעיל

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

 .לעיל 8.5.8

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

, באמצעות השתתפו במפגש המציעיםש ,למציעיםשתישלח בהודעה בכתב  דעתו,

 פקס' או בדוא"ל.

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

אשר ייחתם עם הכרזת הזוכה  ,ייחשבו גם כנספחים להסכם ההתקשרותלעיל,  8.1.4בסעיף 

כלולים שיהיו  ,והמציע מצהיר, כי ידוע לו שהנתונים והמידע במכרז )בתום השלב המתקדם(

 מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות, על כל המשתמע מכך. ,במסמכים אלו

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

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

  

 ע"י החברה בקשת הבהרות .9

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

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

 ., לרבות לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי הסףוהערכתן

בתוך המועד שקבעה  ,המסמכים המבוקשיםהמציעים יעבירו לחברה את כל הנתונים ו 9.2

. ובדרך שקבעה החברה )בפקס', בדוא"ל, ישירות למשרדי החברה וכיו"ב(החברה בפנייתה 

 תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה.

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

 לגביה. ההצעה ולקבל הבהרות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת  החברהאית רש –נכון 

 או לפי כל דין.ו/העומדת לחברה, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה 

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

זכייתו, מבלי שהזוכה יהיה את ל בטשאית החברה לחלקי בלבד ו/או מסר מידע מטעה, ר

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

 לחברה כתוצאה מההפרה.

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

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

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

 הנדרש התאמה.

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

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

 

 קביעת ההצעה הטובה ביותר  .10

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

ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא דרישות המכרז,  .להלןלמפורט 

 . הוגדרה ע"י וועדת המכרזים של החברה, כטובה ביותר, בהתאם לאמור להלןאשר ו

ויובהר: הזמנה זו מתייחסת בעיקרה לשלב המיון המוקדם, אך היא כוללת התייחסות 

כללית גם לאופן בחירת הזוכה במכרז גופו )במסגרת השלב המתקדם(, וזאת לצורך מתן 

 המידע הרלוואנטי, הדרוש למציעים לצורך קבלת ההחלטה על ההשתתפות במכרז.

ציון  גם אם ,מציעים או חלקםלבקש מהלאפשר או , אך לא חייבתהחברה תהיה רשאית,  10.2

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בכתב או , הזה והצעותיהם אינ

, לרבות )לפי קווים מנחים שתיקבע בדבר היקף התיקונים שיותרו( בע"פ, בכל עת ובכל דרך

לפצל את ו/או  לאחר קביעתו של הזוכה במכרז )אך קודם החתימה על הסכם ההתקשרות(

העבודות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין ולשמירה על עקרון השוויון בין 

בכל מו"מ  . החברה בלבד תקבע את מיהות סדר ההתדיינות ומיהות המתדייניםהמציעים

 .ו/או התמחרות, כאמור

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

או מחלק מהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשוות את המחיר  יעו ברשימת המציעיםשיופ
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ו/או  בהצעתם להצעה הנמוכה ביותר, לרבות כזו שתתקבל במסגרת התמחרות, כאמור

, כתנאי לזכייה בחלק מהעבודות לתקן את הצעתם )לרבות בכל הקשור בתוכן ההצעה(

 כאמור. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש כל פרט/הסבר מהמציעים בנוגע להצעה וכן לבקר  10.4

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

 מהמציע. 

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

 מקצועיים מטעמה.

ה, יבלתי סבירה מבחינת מחירנראית לה הצעה שו/או לפסול לא להתחשב שרשאית החברה  10.6

אינה מתאימה לדרישות המכרז ו/או ו/או חסרת תום לב תכסיסנית  כולם או חלקם ו/או

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

 .המכרז ו/או תנאיו

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

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

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

התיקון ייעשה של ההצעה, כאמור,  תיקוןככל שיבוצע . ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא

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

בלא לפגוע  .ההצעה תכלול את תיקון הטעויות, כאמור, ותחייב את המציע לכל דבר ועניין

א בחשבון המחיר באמור, יודגש, כי ככל שיופיע מחיר שונה בעותקים שונים של ההצעה, יוב

למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה שהיא נגד החברה בשל הפעלתן  הנמוך מבין השניים.

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

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

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

 , בכפוף לקיום שימוע למציע.ציבורי אחר

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

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

 פסול את הצעתו.ישתף פעולה, כאמור, תהיה החברה רשאית ל

במסגרת הליך  , כאמור,בדיקת והערכת ההצעות ובחירת המציע/ים הזוכה/ים תיעשה 10.10

 .שלב הליך המיון המוקדם והשלב המתקדם –אמור לעיל כשלבי, -דו

 :המכרזהסף של בדיקה זהות המציע ועמידתו בתנאי – שלב א' 10.10.1

 לוודא שההצעה, כדי מציעהבשלב זה יבדקו המסמכים שהוגשו על ידי  10.10.1.1

כוללת את  אעומדת בדרישות הסף שנקבעו לצורך השתתפות במכרז, וכן שהי

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

 לא מחויבת לבקש הבהרות והשלמות ככל שיידרשו לה.

א צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ל 10.10.1.2

דעתה -ולפי שיקול לעיל, 2.9לאמור בסעיף , בכפוף , מטעם זה בלבדהחברה

כי יוסיף ו/או ישלים  ,חלופין לבקשלהבלעדי, לפסול את הצעתו של המציע או 

ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים 
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דעתה -להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקולהחברה כן רשאית  .בה

 הבלעדי.

 –תעבור לשלב ב' עמוד בתנאי הסף כאמור לעיל, לא הצעה אשר לא ת 10.10.1.3

  .יון המוקדם )בדיקת איכות המציע(שלב המ

 רשימת המציעיםשלב המיון המוקדם )בדיקת איכות המציע( וקביעת  –שלב ב'  10.10.2

 :הסופית

לפי הקריטריונים המפורטים בטבלה להלן.  המציעבשלב זה תיבחן איכות  10.10.2.1

נקודות מתוך  80רק משתתף אשר יקבל לפחות את ציון האיכות המינימאלי )

נקודות(, ייכלל ברשימת המציעים הסופית ויעבור לשלב המתקדם )שלב  100

 ב'(.

בדיקת מסמכי ההצעה בשלב המיון המוקדם, במסגרת ניקוד האיכות  10.10.2.2

"וועדת עדת המכרזים של החברה )להלן: תיעשה ע"י וועדה מייעצת לוו

(, אשר תגיש את המלצותיה לוועדת המכרזים. וועדת האיכות האיכות"

 .עובר לפתיחת ההצעות ע"י וועדת המכרזיםתיבחר ע"י וועדת המכרזים, 

מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית להחליף את חברי וועדת האיכות  10.10.2.3

פי שיקול דעתה הבלעדי. בכל או מי מהם ו/או להוסיף עליהם, בכל עת, ל

מקרה, וועדת האיכות תהיה רשאית לקבל את החלטותיה גם בקוורום חסר, 

 ובלבד שיהיו נוכחים בישיבת וועדת האיכות, לפחות מחצית מחבריה.

למען הסר ספק, וועדת האיכות תפעל מכוחה של וועדת המכרזים. לפיכך  10.10.2.4

ה לפי מסמכי המכרז, יינתנו לוועדת האיכות כל הסמכויות הניתנות לחבר

בכל הקשור לבחינת האיכות של המציעים ושל ההצעות, וזאת ללא צורך 

 באישור נוסף של החברה.

בנוסף, מובהר בזאת, כי אין במינויה של וועדת האיכות, כדי למנוע  10.10.2.5

מוועדת המכרזים של החברה להחזיר לידיה את סמכויות הבדיקה של 

 ות ביועצים מטעמה.ההצעות, ולבצען בעצמה ו/או תוך היעזר

בלא לפגוע באמור, מובהר, כי ההכרעה הסופית לעניין ציון האיכות תינתן  10.10.2.6

 ע"י וועדת המכרזים בלבד.

 להלן, אמות המידה לקביעת ציון האיכות של המציע: 10.10.2.7

 מקס'ניקוד  אופן הבדיקה אמת המידה

 יםהפרויקט משניהתרשמות 

על ידי המשתתף  ושהוצג

בסעיף להדגמת תנאי הסף 

 לעיל. 2.3

את  וידגים המשתתף יציג

המידע הנדרש כאמור 

בעמודת "אופן הבדיקה" 

 כאמור. יםפרויקטשני הלגבי 

ועדת האיכות תבחן אמת מידה זו, בין היתר, 

 על בסיס הפרמטרים הבאים:

 .(20%התאמת התכנון המוצע לפרוגרמה ) .א

מס' הפעילויות במתקנים המוצגים  .ב

 (.15%בפרויקט )

עיצוב ויזואלי, גיוון המתקנים, נראות  .ג

וחדשנות של התכנון והמתקנים המוצגים 

(25%.) 

 

 

 

 נקודות 50

' לכל קנ 25)

 קט(פרוי
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המשתתף יציין אילו מבין 

הפרויקטים הוא מבקש 

שיוערכו על ידי ועדת 

האיכות. ככל שהמשתתף לא 

ציין אילו פרויקטים יוערכו, 

תעריך הוועדה את 

הפרויקטים על בסיס שיקול 

  לעדי.דעתה הב

 

 (.10%)נוחות השימוש והחוויה  .ד

 (.10%התרשמות כללית ) .ה

לרבות קלות  –תחזוקת המתקן ושירות  .ו

 (.20%התחזוקה והתפעול )

לצורך בחינת הפרמטרים לעיל, ועדת האיכות 

תקבל מידי המשתתפים את מסמכי תיעוד 

הפרויקט הרלבנטיים לבחינת פרמטרים אלו, 

לרבות תכניות, כתב כמויות סופי, הסכמים 

ם; תקבל לידיה ומפרטים, דו"חות רלבנטיי

מידי המשתתפים חוות דעת מזמינים  ו/או 

מנהלי פרויקטים/ מפקחים לגבי אופן ביצוע 

כאמור ותהיה רשאית, לפנות אליהם בעקבות 

חוות דעת אלו; וכן כל פעולה נוספת הנדרשת 

 לבחינת הפרמטרים כאמור. 

בהמשך לאמור, על המשתתפים להעביר פרטי 

התקשרות עם ממליצים לצורך קבלת חוות 

על הממליצים דעת על הפרויקטים המוצעים. 

להיות נציגי המזמין, אשר להם היכרות עם 

הפרויקט וצוות העובדים או לחילופין מפקחים 

 צעו פיקוח צמוד על עבודת הקבלן.יאשר ב

 

 ניתוח הפרויקט

על המשתתף להציג ניתוח 

מפורט של האופן בו יבוצע על 

ידו הפרויקט נשוא הליך זה. 

לצורך כך יציג, בין היתר את 

שלבי הביצוע לאורך הפרויקט, 

לוחות זמנים )כללי ומפורט עד 

כמה שניתן(, דרכי גישה 

עבודה בשטח התמודדות עם 

 ., ועודמוסדר ופעיל

 

תבחן אמת מידה זו, בין היתר, על ועדת האיכות 

הבנת הפרויקט  בסיס הפרמטרים הבאים:

ושלבי התכנון והביצוע, יעילות ביצוע העבודה 

והקצאת המשאבים, דגשים על איכות ובטיחות, 

ניתוח סיכונים ומניעתם, אופן הצגת הניתוח, 

 ועוד.

ובהר כי המשתתף יהא מחויב ללוחות הזמנים י

יצוע התחייבויותיו, שהוצגו על ידו במסגרת ב

אלא אם ייקבע אחרת על ידי המזמין לפי שיקול 

 דעתו הבלעדי.

 

 נקודות 25

 התרשמות מהמשתתף

התרשמות כללית מהמשתתף 

לגבי מכלול הפרויקטים 

מוגבל לא ) ושבוצעו על יד

לפרויקטים שעמדו בתנאי 

  הסף(

ועדת האיכות שומרת לעצמה 

 

ייבחנו, בין היתר, בבחינת אמת מידה זו, 

עמידה בלוחות זמנים,  הפרמטרים הבאים:

יעילות, הקפדה על הוראות נציגי המזמין ועל 

הוראות בטיחות, היקף תיקונים בעקבות 

בקרת איכות, היקף תקלות והתמודדות עמן, 

היענות לבקשות ושינויים,  עמידה בתקציב,

 

 נקודות 25
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וועדת האיכות תבחן את איכות המשתתפים, בהתאם לפרמטרים  10.10.2.8

נקודות(.  100-נקודות ל 0)בין  משתתףהאמורים, ותיתן ציון איכות לכל 

 וועדת האיכות תהיה רשאית להיעזר בעבודתה ביועצים נוספים.

המפורט בטבלה לעיל ועל על בבדיקת האיכות, תתבסס וועדת האיכות  10.10.2.9

. כמו כן, תתבסס משתתףההמלצות, המסמכים והאסמכתאות שהגיש ה

יים בקשר וועדת האיכות על ראיונות, שיחות ובדיקות, שהוועדה רשאית לק

)לרבות כאלה שלא הוצגו במסגרת הצעתו(,  משתתףלכל פרויקט שביצע ה

בכל הקשור בטיב ואופן ביצוע הפרויקט, באמצעות אנשי קשר, ממליצים, 

 מזמיני העבודה וכל צד ג' שהוא, בהתבסס על הפרמטרים המצוינים לעיל.

נקודות ומעלה, ייכלל  80שציון האיכות שלו יעמוד על  משתתףרק  10.10.2.10

 רשימת המציעים הסופית.ב

  :הגשת ההצעות ובדיקת איכות ההצעה –' של המכרז )השלב המתקדם( גשלב  10.10.3

בדיקת תנאי הסף וקביעת ציון איכות המציע, תודיע החברה לאחר  10.10.3.1

למציעים אשר עברו בהצלחה את שלב המיון המוקדם ועמדו בתנאי הסף, על 

עתם לשלב הכללתם ברשימת המציעים הסופית, ותבקש מהם להגיש הצ

 (."הודעת החברה"המתקדם של המכרז )להלן: 

, לצורך ביצוע התכנון DWGף תכנית בפורמט של צורתלהודעת החברה  10.10.3.2

 בשלב זה.

של  מציע אשר לא עמד בתנאי הסף, לרבות ציון האיכות המינימאלי 10.10.3.3

, ו/או נפסל מכל סיבה אחרת, בהתאם למסמכי ההליך, ייחשב כמי המציע

המוקדם, לא ייכלל ברשימת המציעים הסופית ולא  שלא עבר את שלב המיון

 יהיה רשאי להגיש הצעתו לשלב המתקדם.

בשלב המיון המוקדם והוצגו שהוגשו , כפי למען הסר ספק, מסמכי ההצעה 10.10.3.4

 יהוו חלק בלתי נפרד מהצעתו של המציע.

ככל שבהודעת החברה תדרוש החברה מהמציעים אשר נכללים ברשימת  10.10.3.5

את ערבות המכרז, ימציא המציע לחברה ערבות  המציעים הסופית להאריך

את הזכות לזמן את המשתתף 

המוצע מטעמו ואת הצוות 

לראיון ולבחון את הפרמטרים 

 המפורטים להלן.

 

שמירה על סביבה ומניעת הפרעות, קיום 

התחייבויות המשתתף בתקופת ההרצה 

 והאחריות ועוד.

צורך בדיקת הפרמטרים לעיל המשתתף ל

יציג בפני המזמין חוות דעת של מזמיני 

עבודה ו/או מנהלי פרויקטים. ועדת האיכות 

תהא רשאית לפנות אליהם לצורך כל שאלה, 

, התייחסות למצג שהוצג על ידי הבהרה

 ב. "המשתתף  וכיו

כללית הרצון הביעות כמו כן, תישקל ש

 הצוות המוצע מטעמו.ממהמשתתף ו

 100  המציעסה"כ ציון בגין איכות 
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מוארכת במועד שייקבע ע"י החברה. מציע אשר לא ימציא הערבות 

המוארכת במועד, תהיה החברה רשאית לבטל את הכללתו ברשימת 

המציעים הסופית, מעבר לזכותה לחלט את הערבות, בהתאם להוראות 

 הזמנה זו.

ימת המציעים הסופית ההצעות שתוגשנה ע"י המציעים שנכללו ברש 10.10.3.6

 ( במסגרת השלב המתקדם ייבחנו בהתאם לאיכות"המציעים")להלן: 

ציון המציע ישקלל  .ההצעות, לפי אמות המידה והמשקולות המפורטות להלן

(, יחד עם 30%את ציון איכות המציע, כפי שנקבע בשלב המיון המוקדם )

 (.70%שקלול איכות ההצעה )

הודעת החברה קדם תתבצע בהתאם להגשת ההצעות במסגרת השלב המת 10.10.3.7

, שיפורסמו ו/או יועברו למציעים שייכללו ברשימת המציעים ו/או להנחיות

 הסופית.

מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לשנות את אופן שקלול ההצעות  10.10.3.8

עד למועד פתיחת ההצעות של השלב המתקדם. יתר על כן, החברה תהיה 

תנאי סף נוספים במסגרת השלב רשאית, בכפוף לדיני המכרזים, לקבוע 

 המתקדם ולהוסיף אמות מידה נוספות לשקלול הציונים.

כמו כן מובהר, כי גם לאחר פתיחת ההצעות, תהיה החברה רשאית לנהל  10.10.3.9

וכיו"ב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ו/או לדרוש השלמת מסמכים מו"מ 

, סמכיםו/או הליך השלמת המ המו"מ סיוםלעיל. לאחר  10.2כאמור בסעיף 

ככל שיתבצע כזה, יתבצע שקלול ההצעות המתוקנות, בהתאם לאמור בסעיף 

 לעיל, וועדת המכרזים תחליט ותודיע על זהות הזוכה. 10.10.3.8

של  , ויחולו על הפעלתהאיכותהההצעה תתבצע ע"י וועדת  בדיקת איכות 10.10.3.10

 לעיל. 10.10.2.2-10.10.2.6, גם בשלב זה, הוראות סעיפים וועדת האיכות

בכל הנוגע לאיכות ההצעה, ה, המלצתוועדת האיכות תיתן את  10.10.3.10.1

בהתאם לאמות המידה, שיפורטו להלן, וזאת על בסיס מסמכי ההצעה, 

על כל מרכיביה, וכן על בסיס הצגה )פרזנטציה(, שתתבצע בפניה ע"י 

 .לעיל 1.4.2.5בסעיף  אמורכ, המציע

ועדת האיכות תהיה רשאית לפנות למזמיני העבודה ו/או ו 10.10.3.10.2

לממליצים בקשר עם הפרויקט/ים שיוצגו ע"י המציע )ו/או בקשר עם 

 פרויקטים אחרים, שלא יוצגו על ידו(, לצורך גיבוש עמדתה.

בדיקת איכות הצעתו של המציע תתבצע במסגרת ההצגה, תוך  10.10.3.10.3

 התחשבות בכלל המסמכים שהגיש המציע במסגרת הליכי המכרז.

ל כל מרכיביה )לרבות לעניין ה, עהעלויות הכרוכות בהכנת ההצגה ובביצוע 10.10.3.11

יחולו על המציע בלבד, למעט עלויות שהחברה לקחה על עצמה  (עהמצי איכות

 ., ככל שלקחהבמפורש במסגרת הזמנה זו

בלא לפגוע בכל האמור בהזמנה זו, במהלך ביצוע ההצגה ולאחריה תהיה  10.10.3.12

וועדת האיכות רשאית לפנות למציע לצורך קבלת הבהרות והשלמות, מכל 

 .ו/או למציע שהוא, הקשורות להצעהסוג 
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מובהר בזאת, כי ההצגה, על כל הכרוך בה, תהווה חלק בלתי נפרד מהצעת  10.10.3.13

המציע, והיא כפופה לכל כללי המכרז ותנאיו. ככל שבמהלך ההצגה ייטול על 

עצמו המציע התחייבויות נוספות, מעבר לאמור במסמכי המכרז ו/או 

עליו התחייבויות אלה והן יהוו חלק בהצעתו הכתובה, לרבות במצגת, יחולו 

 בלתי נפרד מהצעתו, בלא שהוא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בקשר אליהן.

מודגש, כי מטבע הדברים ואופי ההצגה )והפרויקט(, תתאפשר גמישות  10.10.3.14

)הן  רבה באופן עבודתה של וועדת האיכות במהלך ההצגה ובבדיקת האיכות

, ובהגשת ההצעה מצהיר גופה(של המציע ואנשי הצוות והן של ההצעה 

המציע, כי הוא מודע לכך, וכי לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי החברה 

 בשל האמור.

 להלן אמות המידה לקביעת ציון האיכות של ההצעה: 10.10.3.15

ניקוד  מות המידה והמשקולותא אמת המידה

 מקסימאלי

התאמת התכנון המוצע 

 לפרוגרמה

 

כפי ניתוח הצרכים והעמידה במטרות, 

, לרבות התאמה לקהל פרוגרמהשהוצגו ב

 היעד.

 

10 

, מקוריות ,איכות

 חדשנות ועיצוב

 עושר, מקוריות וחדשנות  המתקנים. .א

 .והנראות איכות העיצוב .ב

טיב האינטגרציה בין מרכיבי  .ג

 .פרויקטה

 גיוון המתקנים .ד

24 

מספר הפעילויות 

 במתקנים המוצעים

מס' הפעילויות הפוטנציאלי )לרבות לפי 

 קבוצות גיל(

6 

נוחות השימוש 

 במתקנים

בין היתר, בהתייחס לגישה למתקנים, נוחות 

השימוש במתקנים, תאורה, משטחי בטיחות 

 ושטחם

8 

 סבירות המפרט אל מול התקציב .א סבירות ההצעה

סבירות יחסי העלות בין מרכיבי  .ב

 הפרויקט לפי ההצעה

12 

טיב ההצעה ואופי 

 הביצוע

 , בין היתר,מידה זווועדת האיכות תבחן אמת 

 על בסיס הפרמטרים הבאים:

 מבנההלימת הפרויקט המוצע עם  .א

 השטח

 לוחות זמנים. .ב

 לרבות ניתוח סיכונים ובטיחות. .ג

 קלות התחזוקה של המתקנים. .ד

 

 

10 

 

סה"כ ציון איכות 

 ההצעה

 70 

 :והזוכה במכרז קביעת ציון ההצעה 10.11
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, , כאמורוציון איכות ההצעההמציע הציון הסופי של ההצעה יהיה סכום ציון איכות  10.11.1

 כלהלן:

 B       +0.3*Aציון ההצעה = 

 = ציון האיכות של המציע )בשלב המיון המוקדם(A כאשר:

  B)ציון האיכות של ההצעה )בשלב המיון המתקדם = 

החברה תהיה רשאית לשנות את אופן שקלול ההצעות עד למועד פתיחת ההצעות. כמו  10.11.2

ציון לכל תת פרק במסגרת בחינות האיכות או לשנות כן, החברה תהיה רשאית לקבוע 

 את הציון שנקבע.

מובהר, כי גם לאחר פתיחת ההצעות הכספיות, תהיה החברה רשאית לנהל מו"מ עם  10.11.3

המציעים ו/או חלקם, בכל הנוגע למרכיבי ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, 

, יתבצע שקלול ההצעות לעיל. לאחר הליך המו"מ, ככל שיתבצע כזה 10.2כאמור בסעיף 

 המתוקנות, כאמור לעיל, וועדת המכרזים תודיע על זהות הזוכה במכרז.

דירוג הצעות המשתתפים במכרז, ייקבע באופן יחסי להצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה  10.11.4

 ביותר, בהתאם לנוסחת הציון.

את מידת  גםבמסגרת הפעלת שיקול דעתה ובחינת ההצעות, רשאית החברה לשקול  10.11.5

 עות רצונה של החברה מהתקשרויות קודמות עם המציע, ככל שהיו כאלה.שבי

וכי  ,או הצעה במלואהאיזו מההצעות ו/כי החברה איננה מתחייבת לקבל  ,מובהר בזאת 10.11.6

קביעת המציע קודם או לאחר  ,החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא

ת את הזכייה בתנאים, להתנו החברהכן רשאית  ,הזוכה, וכן לפרסם מכרז אחר תחתיו

כי  ,מובהר בזאתוהכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות לחברה.  ,ללא חובת הנמקה

כספית  –זכות להעלות כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה למציע  יהלא תה

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

לעיל,  10.11.3ולפי דין, לרבות האמור בס"ק בכפוף לסמכויות החברה לפי הזמנה זו  10.11.7

תכריז החברה על המציע אשר ציון הצעתו הוא הגבוה ביותר, מבין ההצעות הכשירות, 

 כזוכה במכרז.

 

 הודעה על זכייה והתקשרות: .11

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

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

 .שמסרו המציעים

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

, בין בכתב או מסמך אחרשום הודעה על ידה.  , 'במסמך של הסכם ההתקשרות, בפועל  החברה

לבין זוכה הבין מחייב  כל הסכם וצריילא לרבות הודעה על קביעתו של הזוכה, , "פובין בע

 .חברהאו מניעות כלפי הו/השתק חבות ו/או זכות ו/או טענה בדבר כל ייצרו ולא  חברהה

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

, עימו בפועל ע"י החברה ההתקשרות בטרם נחתם הסכםות ביצוע העבודרשאי להתחיל ב היהי

 .ובטרם ניתנ/ו לו צו/וי תחילת עבודה
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מקבלת  ימי עבודה 5בתוך כל שיקבל המציע הודעה על זכייתו במכרז, עליו להמציא לחברה, כ 11.4

 10%-השווה לההודעה, כאמור, כתנאי לחתימת הסכם ההתקשרות, ערבות ביצוע בסכום 

, ואישור קיום ביטוחים מלא ("ערבות הביצוע")להלן:  העבודותמלוא לביצוע התקציב  היקףמ

וכאמור ע"י חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין בישראל, בהתאם להוראות הסכם התקשרות, 

ולרבות כל רישיון ו/או אישור ו/או , להסכם ההתקשרות 'דנספח הביטוח, אישורי בנספח 

לפי כל דין. כמו כן, ימציא הזוכה לחברה, בתוך המועד  היתר, הנדרש לפי מסמכי המכרז ו/או

מסר תיככל ששל מסמכי ההסכם, לרבות חבילת התכנון למכרז,  נוסף הנקוב, לחברה העתק

 כשהם חתומים על ידו. במסגרת הליכי המכרז, 

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

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

 ., על כל הכרוך בכךולהסכם ההתקשרות

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

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

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

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

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

 המכרז.

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

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

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

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

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

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

 לעיל. 11.4בסעיף עמידתו של המציע הזוכה באמור ל

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

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

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

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

 הנקובה בו.

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

ו/או משרד ו/או ל הרל"יו/או ל הלעירייהוראות המכרז והסכם ההתקשרות ו/או חלק מהן 

, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה טענה לגופים הקשורים אליה ו/או אליהם

 ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

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

הודעה על זכייתו קבלת הממועד  וםי 21-בכפוף להתקיימות התנאים המתלים לא יאוחר מ

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

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

טלו חודשים מיום ההחלטה על הזוכה במכרז, יבו 6, כאמור, בתוך התחלת עבודות לא יינתן צו
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המכרז ותוצאותיו, ולא תהיה לו )לרבות למציע הזוכה( כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

השבת ערבות הביצוע, ככל שניתנה. לחברה להחברה ו/או כלפי הגורמים המממנים, למעט 

 תהיה הזכות להאריך את המועד הנקוב בס"ק זה בתקופה/ות של עד שישה חודשים נוספים.

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

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

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

ו/או הארכת משך בתקופת ההמתנה ן הוצאות שונות ו/או תביעה כלפי החברה, לרבות לעניי

 ב.”ע וכיוהביצו

 זכות עיון בהצעה הזוכה: 11.12

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

בפרוטוקולים הנוגעים להליך המכרז, בהתכתבויות החברה עם המציעים, רשאי לעיין 

בכפוף לכל דין, , לבקשת החברה ובהצעה הזוכה במכרז בחוות דעת מקצועיות שהוכנו

 .יום מקבלתו את ההודעה על תוצאות המכרז 30בתוך וזאת 

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

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

ל המציע הזוכה. כמו כן משתתף במכרז לא יהיה רשאי לעיין בחוות דעת החברה ו/או ש

 משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי שניתן לחברה.

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

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

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

 העלויות הכרוכות בעיון.

 1מציע שיבקש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם לחברה סך של  11.12.4

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

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

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

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

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

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

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

 

 תנאים כלליים .12

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

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

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

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

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

 לצורך המכרז או ביצוע העבודות על פיו.
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, ובפרט רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא הלא יהי מציעה 12.3

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

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

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

 תחבולה, כאמור.

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

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

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

 .לעיל 11.12, כמפורט בסעיף חרישל החברה, בבחינת סוד מס

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

ת להימנע מגילוי המידע, וזאת כל , תהא החברה רשאי)לרבות בהתאם לדרישתו של המציע(

 ה מוסמכת המורה על גילוי כאמור.ערכאעוד לא ניתן צו מ

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

 ., לפי שיקול דעתה הבלעדילפסול את הצעתו

ה שיעשה שינוי, הוספה או מחיקהסתייגות של המציע מהוראות המכרז מקרה של כל ב 12.7

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

 לפי שיקול דעתה הבלעדי:

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע. 12.7.1

 להתעלם מן השינויים. 12.7.2

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

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

האחרים לא יפעל בהתאם לדרישת החברה, תהיה החברה רשאית לפסול את הצעתו, 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

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

 השוויון בין המציעים.

עשויים לשמש את החברה , כמופיע בפרטי ההצעה נתוני המחיר,מובהר ומודגש בזאת כי  12.8

או המציע הזוכה  םלהרחיב את ההתקשרות עלפי שיקול דעתה הבלעדי, במקרה שתחליט, 

, לרבות בהתאם להוראות , בהתאם להוראות מסמכי המכרז ו/או לפי כל דיןלצמצם אותה

 .לעיל 11.10ו/או  11.9סעיף 

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

 .לקבל את ההצעה, כולה או חלקה 12.9.1

 ינתן רק חלק מהעבודות, נשוא המכרזכל זוכה יללאשר כמה זוכים במכרז כאשר  12.9.2

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

 .מהעבודות(

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

 לדחות את כל או חלק מההצעות. 12.9.4

 לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. 12.9.5
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 לא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים. 12.9.6

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

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

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

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

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

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

בו, כל דרישה או  /ושיזכה /יםבהליך זה, לרבות המציע תהיה למי מן המשתתפים

 תביעה בגין החלטת החברה כאמור.

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

 .שתמצא לנכון

 ביטול המכרז: 12.10

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

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

 לבצע את הפרויקט , בין היתר,. במקרה זה רשאית החברהחלק מהעבודות נשוא המכרז

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

 כך.מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר להמציעים, 

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

בקבלת אישורה של עיריית ירושלים בהסכמת בעל/י האתר/ים ו/או מנהלו/יהם, היתר, 

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

ישור תקציבי, כאמור, לא יבוצעו העבודות, ולמציע , ובהעדר אהמוסמכים לכך בממשלה

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

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

 . המממנים בכל הנוגע לכך

בהתאם למסמכי המכרז ו/או לפי  כרזת לביטול המיואפשרובלא לפגוע ביתר הלפיכך,  12.10.3

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

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

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

מוותרים על כל טענה, דרישה רה לבטל את המכרז ו/או לצמצם את היקפו, זכות החב

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

, בקשר עם משרדו/או כנגד ה ל"יהרד גו/או כנ העירייה תביעה כנגד החברה ו/או כנגד

ו/או  המכרזהיקפן של העבודות בפועל, מכוחו של ו/או  ביטול המכרז ו/או כל חלק ממנו

 . הסכם ההתקשרות

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

מוותר  הואהצעתו כהצעה הזוכה במכרז, ותיגרם דחייה במועד תחילת ביצוע העבודות, 

לות כל טענה, דרישה ו/או מראש על כל טענה, דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא להע

ו/או בקשר עם  עם דחיית מועד ביצוע העבודות, כאמור,תביעה כלפי החברה, בקשר 

 .התקופ אותהבמהלך ביטולו של המכרז, ככל שיקרה, 
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ישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת החברה בגין יהמציע  12.11

 .זה, לרבות במקרה שיבוטל מכרז הוצאות אלה

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

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

, והוא מסוגל למלא אחר כל ההתחייבויות ים ואת כל הפרטים המפורטים במכרזכל המחיר

 וההסכם. המופיעות בתנאי המכרז

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

 .1993 -, תשנ"גהמכרזים

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

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

 בישראל, וכן את כל הדרישות החוקיות החלות על המשתתפים והזוכים במכרז, לפי כל דין.

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

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

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

 מזמין.ה עם המטיבה לפרשנות עדיפות תינתןלא קבע המזמין פרשנות כאמור, הרי ש

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

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

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

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

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

מהלך במסמכי ההצעה שיגישו )ועד להגשת ההצעות, הכתובת שמסרו בם על ידשהוגדרה 

 (. הודעות יישלחו לאנשי הקשר מטעם המציעים.מפגש המציעים

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

אה כאילו תיר או בדוא"ל ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה (3) שלושה

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

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

 לעיל. 1.9אין באמור, כדי לפגוע בהוראות סעיף 

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

 בעיר ירושלים.בבתי המשפט המוסמכים 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 ירושלים בע"ממזרח פיתוח 
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 תכולת מעטפת הצעה - 1טופס  

 

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

  1טופס המציע יכין  עותק נוסף של. 

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

 

ביקורת  סעיף וטופס תיאור מס'

 המציע

   מסמך א' –חוברת הזמנה להציע הצעות  1

טופס  – 8.5.1 תכולת מעטפת ההצעה 2

1 

 

טופס  – 8.2.1 הצהרת המציע  3

2 

 

טופס  – 8.3.3 במציעאישור עו"ד בדבר זכויות החתימה  4

3 

 

  2.1.1 תעודת התאגדות של המציע 5

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

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

 )לגבי מציע שהוא חברה ציבורית(האחזקות בחברה 

2.1.3  

 – 13.2., 42.1. דף מידע כללי ורשימת פרויקטים 8

 4טופס 

 

  2.2.1 אישור עוסק מורשה במע"מ )תקף( 9

  2.2.2 אישור מפקיד שומה בדבר ניהול ספרי חשבונות 10

  2.2.3 אישור פקיד שומה על ניכוי מס במקור 11

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

5 

 

אישור פרטני, כתוב וחתום של מזמין עבודה, לגבי    13

 או ההתקשרות עימו, בתוספת חווות דעת ו/או המלצה

 לחילופין המסמכים האחרים המפורטים בסעיף

טופס  – 23.2.

6 

 

צירוף צילומים )לרבות סרטון על גבי מדיה דיגיטלית( של גני  14

 המשחקים והמתקנים

2.3.3  

  2.3.4 הקמת מתקניםרשימת פרויקטים של  15

טופס  – 5.3.2 דו"ח מיוחד של רו"ח המציע בעניין עמידה בתנאי הניסיון 16

7 

 

 – 1.14.2. הצהרת מציע לעניין מחזור הכנסות ואישור רו"ח 17

 8טופס 
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 – 2.1.4.2 תצהיר המציע ואישור רו"ח / עו"ד בדבר העדר הליכי כינוס 18

 9טופס 

 

  2.5.1 יםמציעפרוטוקול/ים של מפגש / סיור  19

טופס  – 2.6.1 נוסח ערבות בנקאית 20

10 

 

  2.6.1 מקור -ערבות בנקאית  21

  7.2 (לא חובהעסק בשליטת אישה ) –תצהיר ואישור רו"ח  22

  11טופס  – 4.2 אישור הבנת תנאי המכרז 23

  5.8 ככל שישנן –שינויים / הבהרות / תשובות לשאלות הבהרה  24

והוכחת  פרויקטים מסמכים ואמצעים, כנדרש לצורך הדגמת 25

 איכות המציע

10.10.2.7 – 

עמודת "אופן 

 הבדיקה"

 

מסמך  – 1.11 הסכם ההתקשרות –מסמך ב'  26

 ב'

 

  1מסמך ג' מפרט טכני מיוחד –מסמך ג'  27

  מסמך ה' תכנית פיתוח –מסמך ה'  28

  מסמך ו' חתכים -מסמך ו'  29
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 הצהרת המציע – 2טופס  

 

 תאריך: _________

 לכבוד,

 ירושלים בע"ממזרח פיתוח 

 18שלומציון המלכה רח' 

 ירושלים

 

 ג.א.נ;

לתכנון, אספקה, הובלה והתקנה של מתקני משחקים ומשטחי  - 5/2021 מכרז פומבי מס': הנדון

 )להלן: "המכרז"( בירושליםבטיחות )גומי( בטיילת ארמון הנציב בתחום מטע הזיתים 

 הצהרת מציע

 

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

שכתובתנו היא _________________________________ , מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה 

 כלפיכם, כדלקמן:

 

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

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

 

"ההליך  ההליך  המוקדם לקביעת רשימת המציעים הסופית )להלן:הננו מצהירים כי הבנו את  .2

ורמים רלבנטיים ג לרבות, המכרז, ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע (המוקדם"

וכי בהתאם לכך ככל שנוכרז כזוכים במכרז, , והעשויים להשפיע על קיום כל התחייבויותינום, חיצוניי

על מצגים,  ה. לא הסתמכנו בהצע("ההצעה"בהליך המוקדם )להלן:  את הצעתנו אנו מגישים

מטעמה, ו/או עובדיה ו/או מי  החברהפרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי 

 בלבד. מכרזהאמור במסמכי האלא על 

 

ללא כל הסתייגות או שינוי וכי  מכרזמסמכי הכן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור ב .3

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

 ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור., מכרזה

 

על נספחיהם ומפרטיהם אינם  מכרזמסמכי הידוע לנו, כי כי  ,הננו מצהיריםבלא לפגוע באמור לעיל,  .4

יוספו שינויים ו/או השלמות  המתקדם שלבהמכסים את כל הנושאים ואינם סופיים וכי יתכן ובמהלך 

ת ו/או זכולפי שיקול דעת החברה וכי שינויים אלו לא יזכו אותנו ב מסמכי המכרזו/או תיקונים ל

 .טענה כלשהי כלפי החברה

 

, לרבות מכרזמסמכי הבהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ו .5

והרינו מתחייבים  ,את ההצעה, הננו מגישים ההליך המוקדם כלל התנאים וההבהרות שניתנו במסגרת
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 שלבבות הגשת הצעה, במסגרת הבמהלך ההליך המוקדם, לר בזה לקיים את כלל התחייבויותינו

 .יותוך הסכמה לכל הוראות המכרז תנאהמתקדם, 

 

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

ידי והינם חלק , הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך בכל מועד עתההליך

  מההצעה.בלתי נפרד 

 

החברה תהיה , המוקדם מודעים לכך, שבמסגרת ההליךאנו לעיל,  3בלא לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .7

, הכל את ההצעה ולכלול או לא לכלול אותנו ברשימת המציעים הסופיתחופשית לקבל או לסרב לקבל 

 ובהליך לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרזוכפי שיראה לה 

 .חברה, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של ההמוקדם

 

י ינו מתחייבים בזה כלפיכם, כ, הר, באופן שניכלל ברשימת המציעים הסופיתבמידה והצעתנו תתקבל .8

, כפי מכרז ומסמכי השלב המתקדםהמתקדם, בהתאם למסמכי ה שלבנגיש הצעתנו במסגרת ה

 ל ידכם, כאמור.שיפורסמו על ידכם, ובמועד שנידרש ע

 
ו/או בהכללתנו המוקדם הליך הכרוכות בנו יתיוהננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבו .9

פטורה מכל התחייבות כלפינו ותהא  החברה, תהא שייקבעתוך הזמן ברשימת המציעים הסופית, 

הנתונה לה בטל את הכללתנו ברשימת המציעים הסופית, וזאת בלא לפגוע בכל זכות אחרת זכאית ל

 .מכרזלפי דין ו/או לפי מסמכי ה

 

 :ערבות .10

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

ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו  ,10כטופס  הזמנהשצורף ל

, מכרזמסמכי הבכל מקרה, המפורט בו ,ות ההליך המוקדםמכרז, לרבבמסגרת ה –כולן או מקצתן  -

הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות, זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו 

מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי 

 לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

 

 כ"זעד ליום תהיה בתוקף ותחייב אותנו הינה בלתי חוזרת והיא בזה כי הצעתנו זו  אנו מתחייבים .11

 .(, ככל שהתקופה לא תוארך על ידכם, בהתאם לאמור בהזמנה28.2.22) פ"ב, תשאדר ב'

 

פי מסמכי -ו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עלנאנו מצהירים בזאת כי הצעת .12

 .על הגשת ההצעה, התקבלה כדין ע"י האורגנים המוסמכים שלנו נו, וכי ההחלטההיסוד של

 

והבנו את כל התנאים  מכרזמסמכי המוגשת לאחר שעיינו בכל  ההצעהמוצהר ומוסכם בזאת כי  .13

, הייתה לנו ההזדמנות להפנות ההצעהוההוראות הכלולים בהם ומשמעויותיהם, וכי עובר להגשת 
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להציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות נהיה מנועים מאליכם שאלות הבהרה, וכי 

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

 כל טענות אלה.

 

הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע  .14

כל העובדים והציוד, כנדרש לצורך הפרויקט וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע  ,העבודות נשוא המכרז

 העבודות. ביצוע

 

הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .15

ולהגיש הצעתנו לשלב  מכרזלפעול בהתאם למסמכי ה. אנו מתחייבים מכרזמסמכי ההדרישות שב

 תקדם, ככל שניכלל ברשימת המועמדים הסופית בהליך המוקדם.המ

 

הזמנה ומסמכי מצורפים בזה כלל האישורים, המסמכים, והנספחים הנדרשים בהתאם להוראות ה .16

 .מכרזה

 

כמו כן  בחירת המועמדים שייכללו ברשימת המציעים הסופית.הובהר לנו ואנו מבינים את אופן  .17

יבדק כלל ו תפסל על הסף ולא תהצעתנ –לא תעבור את תנאי הסף  כי ככל שהצעתנו ,הובהר לנו היטב

 לגופה.

 
הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים  .18

 המגישים הצעות לביצוע אותה העבודה.

 

 _______________________שם המציע ____________________                           כתובת 

 תאריך _______________________

        __________________________ 

 חתימה וחותמת המציע                      

 

 אישור עו"ד

 

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

, ת.ז. ___________וכן ________ , ת.ז. _______________________________

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

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

 ן.ידבר ועני

 

 ____________________                ______________________ 

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

 

 תאריך: __________________

 לכבוד,

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור זכויות חתימההנדון: 

 

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

 כדלקמן: (,"המציע"

 

 כי ה"ה ____________________________________________________________,  .1

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

נון, אספקה, הובלה והתקנה של מתקני משחקים ומשטחי בטיחות )גומי( בטיילת לתכ - 5/2021 מס'

 ,(בהתאמה "מסמכי המכרז"ו "החותמים")להלן:  ארמון הנציב בתחום מטע הזיתים בירושלים

 .מציעים לחייב את המציע בחתימתו/ם בצירוף חותמת המוסמך/

 כי החותמים חתמו על מסמכי המכרז האמורים בפניי. .2

 ו תאגיד הרשום ופועל כדין בישראלהינ המציעכי  .3

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

 .המוסמכים של המציע

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

 

 

 בכבוד רב,

 

____________________ 

 המציעחותמת וחתימת עו"ד 
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 ומסמכי הערכה כללימידע  – 4טופס  

 מציעפרטי  .1

 

 שם המציע .א
 

 
 (ת.ז., מס' תאגידהמס' המזהה ) .ב

 

 
 חברה( עוסק מורשה, סוג התארגנות ) .ג

 

 
 שם איש הקשר למכרז זה .ד

 

 
 מען המציע )כולל מיקוד( .ה

 

 
 טלפונים .ו

 

 
 פקסימיליה .ז

 

 
 אלקטרוניכתובת דואר  .ח

 

 

כמפורט  פרויקטיםרשימת  .ט

 , שביצע המציע2.3 ףבסעי

שנים  4ושלמו במהלך שהו

 שקדמו להגשת ההצעה
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 המציעניסיון פירוט  .2

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

 :(במתכונת הנ"ל בדפים נוספים

 פרויקטהשם  .א
 

 
ף )בדגש על סעיתיאור העבודה  .ב

2.3) 
 

 

 

 
 מקום ביצוע .ג

 

 
 מועד ביצוע .ד

  גמר:  תחילה:

 
 היקף תקציבי של העבודה .ה

 
 

 
 מטעם המציעאחראי לעבודה  .ו

 

 
 איש קשר אצל המזמין  .ז

  טלפון: 

 
 כתובת דואר אלקטרוני .ח

 

 הערות:

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

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .2

 שם המציע ____________________                           כתובת _______________________

 תאריך _______________________

        __________________________ 

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

  1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

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

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

 _____________________________________________________ אצל -אני משמש כ 

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

 בשמו ובעבורו.

 בתצהיר זה: .1

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

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

 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  

  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

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

 הנני מצהיר בזאת .2

 במשבצת המתאימה[: Xאנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש לסמן המציע, כי   .א

  לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון

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

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

 באוקטובר 31 – רשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"גהו 

, 1987 – ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 - , לפי חוק עובדים זרים , התשנ"א2002

לפחות ממועד ההרשעה  ו שלוש שניםאך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  חלפ

 האחרונה;

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

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

 עבירה, כאמור.

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

__________ 

  חתימה   

 אישור

 

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

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

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

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 אישור על ניסיון המציע בביצוע העבודות – 6טופס  

 

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 אישור בדבר ניסיון מציע בביצוע עבודותהנדון: 

 

 שם הגוף המאשר: _________________________

 

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

, אספקה והתקנה של ביצוע –תכנון עבודות (, הריני לאשר בזאת, כי המציע ביצע עבורנו "המציע")להלן: 

, 1498במחירון דקל או בתקן ישראלי מס'  42.050, כהגדרתם בסעיף מתקני משחקיםו/או מתקני שעשוע 

 כלהלן:

 : __________ביצוע העבודהמועד  .1

 מועד סיום העבודה: __________ .2

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

 _______________________: __________________________________תיאור העבודה .4

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________: מקום ביצוע העבודה .5

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

 

 ו על טיב העבודות: _____________________________________________________חוות דעתנ

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 ___________ תאריך:

 שם איש הקשר בגוף המאשר: ________________

 תפקיד איש הקשר: _______________________

 

 

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

 

 לכבוד 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

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

של מתקני משחקים ומשטחי בטיחות )גומי( בטיילת ארמון לתכנון, אספקה, הובלה והתקנה  - 5/2021

 הנציב בתחום מטע הזיתים בירושלים

 

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

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

ומסומן בחותמת משרדנו  , על כל נספחיו,מצורף בזה 4טופס ", בהתאמה(. ההזמנה להציע הצעות" -" ו4

 .לשם זיהוי

 

. אחריותנו היא לחוות הדעת המפורטת להלן, בהתבסס על מציעהינם באחריות ה 4הפרטים שמולאו בטופס 

 ביקורתנו.

 

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

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

מוטעית מהותית. הביקורת שערכנו כוללת בדיקה מדגמית של הראיות התומכות בסכומים ובמידע שבטופס 

 ספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.. אנו סבורים שביקורתנו מ4

 

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

 המהותיות, את המידע והנתונים לעניין ההיקף הכספי הכלולים בו.

 

 

 בכבוד רב,

 

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

 

 ___________ תאריך:

 

 מחזור הכנסות–הצהרת המציע 

 

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

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

 

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

לתכנון, אספקה,  - 5/2021 מכרז פומבי מס'ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת 

הובלה והתקנה של מתקני משחקים ומשטחי בטיחות )גומי( בטיילת ארמון הנציב בתחום מטע הזיתים 

 . בירושלים

 

 ₪ 1,200,000-היה מחזור ההכנסות השנתי המינימאלי של המציע לא נמוך מ 2018-2020במהלך השנים  .2

 .בכל אחת מהשנים האמורות, לא כולל מע"משקלים חדשים(,  אלף מאתייםמיליון ו)

 

 זה שמי, החתימה להלן חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. . 3 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

 

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

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

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

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

 

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 חותמת וחתימה
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=========================================================== 

 

 אישור רואה חשבון

 

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

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

 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

 

ראיות התומכות בסכומים ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של 

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

 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

 ציעלדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המ

 .2018-2020בשנים  שלו  הכנסותהמחזור  בדבר 

 

 

   תאריך: __________

                              _________________ 

 בכבוד רב,                                                 

 רואי חשבון                                                
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 העדר הליכי כינוס, פירוק וכיו"ב -רו"ח / עו"ד אישור המציע והצהרת  – 9טופס  

 

 תצהיר מטעם המציע

 

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

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

 

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

לתכנון, אספקה,  - 5/2021 מכרז פומבי מס'ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת 

הובלה והתקנה של מתקני משחקים ומשטחי בטיחות )גומי( בטיילת ארמון הנציב בתחום מטע הזיתים 

 . בירושלים

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

 שעומדות מולו מסוג זה.

 המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון. .3

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

 ם.לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים מהותיי .5

 .מצ"ב רשימת העיקולים הקיימים על נכסי המציע

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

 ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

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

 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

 

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

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

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

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

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 חותמת וחתימה
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 אישור עו"ד / רו"ח

 

 תאריך____________

 לכבוד, 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 א. ג. נ.,

 

 אישור בדבר מצב המציע.הנדון: 

 

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

לתכנון, אספקה, הובלה והתקנה של מתקני משחקים ומשטחי בטיחות )גומי( בטיילת  - 5/2021 פומבי מס'

 (, מאשר בזאת ביחס למציע כדלקמן:"המציע")להלן:  ארמון הנציב בתחום מטע הזיתים בירושלים

 

נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין  ויע אינ, המצלמיטב ידיעתי .1

 בקשות תלויות שעומדות מולו מסוג זה.

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

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

 פירעון.

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

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

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

 ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

 

 

 בכבוד רב,

 

 

_________________________  _____________ 

   תאריך    , חותמתשם, חתימה    
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 ערבות מכרז כתב  – 10טופס  

 

 תאריך: ______

 

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18רחוב שלומציון המלכה 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' _______

 

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

"(, שתדרשו מהמציע בהליך הזמנה הערבות סכוםשקלים חדשים( )להלן: " מאה אלף) ₪ 100,000כולל של 

ומשטחי לתכנון, אספקה, הובלה והתקנה של מתקני משחקים  - 5/2021 מכרז פומבי מס' -להציע הצעות 

 .בטיחות )גומי( בטיילת ארמון הנציב בתחום מטע הזיתים בירושלים

 

כפי שהוא מתפרסם ע"י הלשכה  ,9/2021סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן  של חודש 

 "(, באופן הבא:הלמ"סהמרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "

 

 הינו המדד שצוין לעיל. –"המדד היסודי" 

 

 ד האחרון אשר יתפרסם ע"י הלמ"ס בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.המד –"המדד החדש" 

 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו, כדלהלן:

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

 ד היסודי.ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במד

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

 ללא כל הפרשי הצמדה.

 

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

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

ההצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את 

 התשלום תחילה מאת המציע.

 

 בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 28.2.22ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
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ה להתקבל על ידינו בכתב, לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא יאוחר כל דרישה על פי כתב הערבות צריכ

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

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

 ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 

 תהיה ניתנת להסבה או להעברה. ערבות זו לא

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 בנק ______________

 סניף: ____________

 

  

 

 

 



 5/2021 מכרז מס'

 52 

 אישור הבנת תנאי המכרז  - 11ס טופ 

 

 תאריך: ________________

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 א.ג.נ.,

 

אספקה, הובלה והתקנה של מתקני משחקים ומשטחי בטיחות לתכנון,  - 5/2021 מכרז פומבי מס'הנדון: 

 )להלן: "העבודות"( )גומי( בטיילת ארמון הנציב בתחום מטע הזיתים בירושלים

 

 

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

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

הבנה -ידיעה או אי-שעילתה באי ,, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענהמתן העבודותהצעתנו או על 

של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על של מסמכי המכרז ו/או 

 .מתן העבודותהצעתנו או על 

 

 

  בכבוד רב,  

 

____________________________ 

   חתימה וחותמת המציע

 

 

 עו"ד / רו"ח אישור

 

הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה _____________________________________________ אשר 

חתמו על טופס זה בפני, בצירוף חותמת החברה, מחייבות את המציע בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר 

 ועניין.

 

______________________  ________________                           ________________ 

 תאריך                                     חותמת וחתימה    שם רו"ח / עו"ד
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 5/2021 מכרז פומבי מס'

 

והתקנה של מתקני משחקים ומשטחי לתכנון, אספקה, הובלה 

בטיחות )גומי( בטיילת ארמון הנציב בתחום מטע הזיתים 

 בירושלים

 

 

 1מסמך ג'

 מפרט טכני מיוחד

 

 

 

 

  

 2021, אוקטובר         ב, התשפ"חשון

 

 

 

 

פיתוח מזרח ירושלים 
 בע"מ
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 מבוא )פרוגרמתי(

 

שטח המשחקים נמצא בלב חורשת עצי זית קיימת בצידה המזרחי של טיילת שרובר )מתחת לקצה  .1

 המערבי של טיילת האס(. 

 מ״ר והוא יפותח כמשטח מפולס בינות לעצים )על ידי המזמין(. 650 -כ המשחקיםשטח  .2

, 6-12גילאי לאזור המשחקים יכיל מתקני עץ וישתלב בסביבה הטבעית. המתקנים יהיו מיועדים  .3

 אך בהתאם לרצון המציע ניתן לשלב גם מתקן בודד לשכבת גיל נוספת.

 עקב מיקומו של המתקן החברה מצפה למראה ייחודי ולמתקנים איכותיים במיוחד.  .4

 .הצללות מעליהןלמתקנים עצמם ולביסוס המתקנים, ל, TPV-E-ה יהמציע יהיה אחראי למשטח .5

 .קיימים במועד מסירת המתקןשיהיו הכול בהתאם לדרישות הבטיחות והתקנים 

 

 עבודות פיתוח האתר .40

שיוכנו ע"ב התכנון המאושר כמפורט  לתכניותהפיתוח יבוצעו ע"י הקבלן הראשי בהתאם  עבודות .40.0.1

 להלן. 2.10.1בסעיף 

 

 מתקני משחק

 

 תכנון וביצוע מתחם מתקני משחקי מעץ גושני במטע הזיתים  .א

 

  –תיאור כללי  .א

מ"ר במטע הזיתים. המתחם יכלול מתקנים ואלמנטי  650-של כ בשטח תחם מתקני משחקיםמ

עשויים מעץ רוביניה. ביסוס המתקנים  משטח בטיחות ואלמנטי הצללה. מתקני העץ יהיו משחק,

 ועיגונים יהיה באחריות המציע ובתאום מול קבלן הפיתוח. 

 

 תכנון:

 .להכין תכנית פריסה על הקבלן  הקבלן קיבל לידיו פרישת מתקנים רעיונית כדוגמה

מוצעת ומחייבת של מתקני המשחק שתאושר אצל האדריכל והמזמין. הכנת התכנון 

 הראשוני לא תארך יותר מחודש ימים.

  המזמין יהיה רשאי לבקש שינויים ותוספות על המתקנים המוצעים ואופן העמדתם

ועל הקבלן יהיה להתאים את התכנון לדרישות אלו בכפוף לעמידה בתקנים 

 הגדרות מכרז זה.ול

  התכנון האדריכלי שיבוצע על ידי הקבלן ייקח בחשבון את המשתנים כמו, מיקום

בין עצי הזית, מיקום אזורי בטיחות בהתאם לאופי המתקן, היטלי הצל השונים על 

 פי לשעות היום וכיו"ב.

  התכנון ייבחן ויאושר על ידי ועדת איכות אשר בין משתתפיה ימנו בין השאר: נציגי

מזמין )הרל"י ופמ"י( נציגי אגף שפ"ע בעיריית ירושלים, אדריכל הפרויקט ומנהל ה

 הפרויקט.
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  לאחר אישור תכניות אדריכליות, יגיש מבצע העבודה למזמין העבודה בתוך חודש

הכולל את כל המתקנים הרלוונטיים ואת אופן ביסוסם בהתאם  ימים תכנון הנדסי

ון יבוצע על ידי מהנדס מוסמך בעל ותק של להנחיות יועץ הקרקע של המזמין. התכנ

 שנים ועל בסיס כל התקנים הרלוונטיים. 5כ 

 

 ביסוס וקונסטרוקציה:

  עמודים יחד ובתיאום עם עבודות הפיתוח ועבודות העפר לביסוס ההקבלן יבצע את

 באתר.

  .עבודות הפיתוח באתר יבוצעו על ידי קבלן הפיתוח , הקבלן הראשי באתר 

  חפירות / יציקת כלונסאות ויסודות למתקני המשחק/ פינוי פסולת העבודה תכלול

כל זאת בהתבסס על תכניות שיוכנו ע"ב תכנית גני  – חפירה והשבת השטח לקדמותו

 .המשחק שתאושר לביצוע

 

  –איכות וסוג העץ  .ב

רכיבי העץ  כלמתקני העץ יהיו מורכבים מגזעי עץ רוביניה מגולפים בגדלים שונים ובמראה טבעי. 

 במתקנים יהיו מעץ רוביניה באיכות הטובה ביותר ויקבלו תיעוד לאיכותם מאת היצרן בחו״ל. 

 

 –גובה המתקנים  .ג

המתקנים ישתלבו בגובה הסביבה הטבעית ולא יחרגו מגובה צמרות העצים למעט 

מתקנים מהגובה המוגדר כחלק מהחוויה המוצעת. יש לוודא כי המתקנים  2-3חריגה של 

 ם מהווים חסימה לנוף הנשקף מטיילת האז )העליונה(.אינ

 מטר. 8גובה המתקנים המירבי יהיה 

 

 –( באתר מתחת למתקני המשחק TPV-Eמשטח גומי יצוק ) מסוג  .ד

משטח גומי יצוק באתר עבור פינת מתקני משחק ו/או מתקני כושר יהיה מסוג  .1

TPV-E .מתוצ' "פוליטן ספורט" או ש"ע 

למתקני משחק, תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע,  E -TPVיציקת משטח גומי .2

צבעוני בגוונים לבחירה )ללא שחור  E -TPVגרגירי %100המורכב משכבה עליונה 

בכל עובי שיידרש בהתאם להוראות   SBRבשכבה עליונה(, שכבה תחתונה גרגירי

יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים. היציקה תתבצע 

 ג בטון.ע"

ס"מ )הנמדדים בנפרד(  10יציקת הגומי ע"ג תשתית משטח בטון מזויין בעובי  .3

 ומצע  סוג א' מהודק. 

 3גוון השכבה העליונה יהיה צבעוני, בהתאם לבחירת האדריכל ויכיל לפחות  .4

 גוונים בצורות חופשיות. 

 על המבצע לקחת בחשבון כי המחיר הינו עבור גוון כלשהוא, אחד או מס' גוונים.  .5
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עובי השכבה המקשרת משתנה ומותאם לסוגי המתקנים וגובה הנפילה  .6

)מהמתקנים( ובכל מקרה בהתאם להנחיות יצרן מתקני המשחק, הנחיות ודרישות 

 מכון התקנים הישראלי הכול תחת אחריותו של הקבלן. 

 למתקנים.ואישור מכון התקנים בר תוקף לעובי משטח הגומי  חובה לקבל .7

 

 עצי זית קיימים .ה

 התכנון המוצע יתחשב בעצים הקיימים )גם אלו המסומנים להעתקה(.  .1

המטרה לשמר את העצים הקיימים ולשלב את המתקנים המוצעים ביניהם במידת  

 האפשר.

כריתת עצים בלתי  לא תאושר –חומר המרכז כולל סימון עצים המותרים להעתקה  .2

 מסומנים להעתקה/כריתה.

 יותר גיזום ענפים בכפוף לאישור אגרונום הפרויקט. .3

 הוצאת אישורי כריתה, ככל שיידרשו, הינה באחריות הקבלן הראשי. .4

 

  –תקנים  .ו

 , ותקן מת"י או מכון תקנים מורשה אחר. FSCל מתקני ורכיבי העץ יהיו בעלי תקן כ

 

  –אחריות  .ז

על כל רכיבי העץ שבמתקנים  שנה 15נדרשת אחריות מאת החברה היצרנית של המתקנים, של 

שנים לפחות מאת המציע על כל יתר האלמנטים )כדוגמת חבלים, מגלשות ויתר  5ואחריות של 

 האלמנטים(. 

 

  –אופציה לצביעת המתקנים  .ח

צבעים. במקרה כזה על בהתאם לבחירת האדריכל על המציע לאפשר אספקה של גזעי/רכיבי עץ ב

הצביעה להיות על ידי החברה היצרנית כחלק מהליך הייצור, בצבע ללא זיגוג, ללא חומר מסיס 

 ועם ציפוי של שכבת צבע אקריל ושכבת ווקס מותאמת לעץ. 

 

 תכנון וביצוע הצללה מעל מתחם משחקים במטע הזיתים .ב

 

 תיאור כללי:

יתוח בגיליון פמפרשי הצללה באזור מתקני משחק )ראה תכנית  תכנון ביצוע והתקנה של

0.02L   1.02בגיליון  6-6ובחתךLבעלי צורת היפר  ( הבנויים בשיטה של מבני מתיחה

 מתוחים.

מפרשי הצל יותקנו ויחוברו לעמודי פלדה שיותקנו על ידי המבצע, בהתאם לתכנית 

 האדריכל.אדריכלית ותכנית פריסה של המתקנים שתאושר על ידי 

 

 תכנון:

  על הקבלן יהיה להכין תכנית פריסה מוצעת למפרשי הצל שתאושר אצל האדריכל

 והמזמין.



 5/2021 מכרז מס'

 57 

  התכנון האדריכלי שיבוצע על ידי הקבלן ייקח בחשבון את המשתנים כמו, מיקום

מתקני המשחק בין עצי הזית, מיקום אזורי בטיחות בהתאם לאופי המתקן, היטלי 

 היום וכיו"ב. הצל השונים על פי לשעות

 לאחר אישור תכניות אדריכליות, יגיש מבצע העבודה למזמין העבודה תכנון הנדסי 

הכולל את כל המתקנים הרלוונטיים ואת אופן ביסוסם בהתאם להנחיות יועץ 

שנים ועל  5 -הקרקע של המזמין. התכנון יבוצע על ידי מהנדס מוסמך בעל ותק של כ

 בסיס כל התקנים הרלוונטיים.

 

 סוס וקונסטרוקציה:בי

  הקבלן יבצע את שלב ביסוס העמודים יחד ובתיאום עם עבודות הפיתוח ועבודות

 העפר באתר.

  העבודה תכלול חפירות / יציקות כלונסאות ויסודות לעמודי הצללה / פינוי פסולת

 חפירה והשבת השטח לקדמותו.

 במקביל  פריסת צנרת חשמל בין העמודים ובהתאם לתכנית התאורה תבוצע באתר

 להכנת יסודות העמודים על ידי קבלן הפיתוח.

  חפירת ופריסת תעלות חשמל אינן כלולות במחיר העבודה, אך יש להציג את תכנית

 הפריסה כחלק מהתכנון הכללי.

  עמודי הפלדה יהיו בחתך ובעובי שיקבע על פי מהנדס הקונסטרוקציה. )לא יידרש

 חתך אחיד לכל העמודים(

  בעלי חתך עגול.העמודים יהיו 

 .יש להגיש אופציית מחיר לתוספת מיקום העמודים בהטיה 

 .ראש העמוד יהיה אטום למים 

  60העמודים אשר תידרש בהם תאורה, יכללו פתח שרות למגש תאורה בגובה של 

 ס"מ מהקרקע, וזרוע המיועדת לגוף תאורה שיאושר על ידי המזמין. 

 ועים בצבע אבקה בתנור ע"פ המתואר העמודים יהיו מגולוונים בגילוון חם, וצב

 במפרט זה בגוון שייבחר ע"י האדריכל. 

  העמודים יכללו טבעות / נקודות עגינה למפרשי הצל, זרועות לגופי תאורה והכל

 בהתאם לתכנית האדריכלית ולגובה החיבור שאושר על ידי האדריכל.

 .לא יאושרו מחברים זמניים כדוגמת שאקלים, ווים וכדומה 

 

 ומפרשי צל: הצללה

 .ייצור והתקנת מפרשי צל תהיה בהתאם לתוכניות שאושרו 

  , הקבלן יציג גזרת בד מאושרת, לרבות פרטי ביצוע וחיבור כגון שאקלים, מותחנים

אביזרי מתיחה, אביזרי פינה , אביזרי מתכת לקדקוד הרשת במקרה של ממברנה 

 וכו'.
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 ויאושרו על ידי מזמין   הכבלים וכל אביזרי המתיחה יסופקו ממתכת מגולוונת

 העבודה מראש.

  התקנת מפרשי הצל תבוצע באופן שהרשתות תהיינה יציבות ומתוחות לאחר התקנה

 ראשונה.

 .עומס המתיחה הראשוני יקבע על ידי הקונסטרוקטור בשלב התכנון ההנדסי 

 

 תכונות וסוג הבד:

 סוגי בדי הצללה על פי המפורט במסמך זה: 2הקבלן יגיש בהצעתו 

 HDPE -רשתות צל מחוזקות –אופציה א' 

  גרם למ"ר. 325רשתות צל עם מונופילמנט במשקל של 

  הרשתות מוגנותUV גרם למ"ר מוגנות  325הינם במשקלUV הצללה. 90%, ומעל 

  5093הרשתות הינם בעלות תקן מעכב בעירה עומדות בתקן ישראלי. 

  210כושר קריעה שתיN  210ערבN 

 מ"מ 6או  8מצעות כבלים נושאים בקוטר של התקנת הרשתות תבוצע בא 

 .הכבלים יהיו מנירוסטה על פי דרישות הפרויקט 

  פינות המפרשים יהיו מחוזקות ביריעותPVC 

 אחריות על הרשתות אינה כוללת נזקי מזג אויר ו/או ונדליזם 

 אשר משווק ע"י חברת 'קשתות'( 92SOLTIS)כדוגמת   PVCיריעות  -אופציה ב'  

  :גרם למ"ר. 420   משקל 

 :מ"מ. 0.45   עובי 

  : חומר גלםPVC  8%מחורר בדרגת חירור 

  החומר ארוג בשיטתPRECONTRANT  

 החומר לא יתארך לאחר התקנה ראשונה 

  :ס"מ. 177 רוחב הבד 

  310/210 שתי וערב((כוח מתיחה daN/5 cm 

 :45/20 התנגדות לקריעה /cm daN/5 

 :תקן איכות סביבה ISO 14001 

  ניהול איכות:תקן ISO 9001 

 :מעכב בעירה M2 ,M1  (5093)כולל הישראלי 


