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תוכן עניינים כללי של מסמכי המכרז
( )/לו"ז הליכי המכרז
()0

מסמך א' :תנאי המכרז (הזמנה להציע הצעות)
נספחים למסמך א':
נספח א – /הצהרת והצעת המציע (כולל אישור זכויות חתימה);
נספח א -0נוסח ערבות המכרז
נספח א  - 4הצהרה בדבר מעמד משפטי
נספח א – )/( 4הצהרה בדבר היעדר הרשעות פליליות
נספח א -)0( 4הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.2701-
נספח א– )/( 2אישור רו"ח בעניין איתנות פיננסית
נספח א -)0(2אישור מנהל כספים
נספח א -5ניסיון קודם של המציע
נספח א -6פורמט פניה לוועדת המכרזים
הסכם קבלני

( )4מסמך ב'

נספחים למסמך ב':
()2

נספח ב-/

הזמנה להציע הצעות.

()1

נספח ב- 0

הצעת הקבלן.

()3

נספח ב - 4החוזה הממשלתי לביצוע מבנים מדף  3127נוסח חדש על כל תיקוניו
בהוצאתו האחרונה  -הוראות הסעיפים אליהם מפנה הסכם זה בלבד (אינו מצורף).
נספח ב -)/(4המפרט הכללי לעבודות הפיתוח על כל פרקיו הרלבנטיים שבהוצאה
הבין-משרדית בהשתתפות משרד הביטחון /מינהל התכנון וההנדסה ומע"צ ,במהדורתו
האחרונה במועד חתימה החוזה או במועד ביצוע העבודות ,או כל עדכון לנ"ל ,לפי
המאוחר ביניהם (אינו מצורף).

()4

נספח ב- 2

מפרט מיוחד.

()5

נספח ב-5

רשימת תכניות.

()1

נספח ב-6

לוח זמנים לביצוע.

()0

נספח ב-2

אבני דרך לתשלום -משרד החינוך

נספח ב2א' -אבני דרך לתשלום -מפעל הפיס
()8

נספח ב-8

אישור קיום ביטוחים

()7

נספח ב-9

נוסח ערבות ביצוע
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לו"ז הליכי המכרז
.1

מועד רכישת מסמכי המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  //.5./2בין
הימים א' -ה' בין השעות .77:77-24:77

.2

מועד סיור קבלנים חובה:

ביום  22.5.20בשעה  //:22השתתפות בסיור הינה

.3

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה :עד ליום  12.5.20עד השעה .21:77

.4

מועד אחרון להגשת הצעות:

עד ליום  08.5./2עד השעה /0:22

.5

תוקף ההצעה:

עד  3חודשים עם אופציה להארכה לעוד  3חודשים.

.6

תוקף ערבות המכרז:

עד ליום ( 08.8./2כולל).

.7

חתימת החוזה ע"י הזוכה:

תוך חמישה ( )5ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הזכייה.

.8

הפקדת הערבות לביצוע החוזה:

תוך חמישה ( )5ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הזכייה.

.9

הפקדת אישור הביטוחים:

תוך חמישה ( )5ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הזכייה.

.11

תקופת הביצוע:

מועד משוער לתחילת עבודה __________.
סיום העבודה ________חודשים ממועד צו התחלת
עבודה (למזמינה זכות לקבוע כי העבודה תתבצע
בשלבים ,בהתאם להוראות החוזה).

חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז .התכנסות
במשרדי העירייה.

המזמינה רשאית לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות בתקופה או תקופות נוספות ,הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את
מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג המזמינה.
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מסמך א'/-
הזמנה להציע הצעות
 .2מבוא
 2.2הזמנה להשתתף במכרז
עיריית ביתר עלית (להלן" :העירייה1המזמינה1המזמין") ,מזמינה בזאת קבלנים להציע הצעות,
במסגרת מכרז מס'  71/20לביצוע עבודות להקמת בית ספר וגני ילדים במגרשים
431/433/411-401
בתחומי עיריית ביתר עלית ,וזאת בהיקף כולל של  22,474מ"ר ,הכל בהתאם לתנאי הזמנה זו
ובהתאם לתנאי ההסכם הקבלני המצורף לה (להלן ,בהתאמה" :המכרז"" ,הפרויקט",
"ההזמנה" ו" -ההסכם").
 2.1זמן מסירת העבודה
שטח העבודה יימסר לקבלן הזוכה לצורך תחילת העבודה במועד משוער ____________ .מודגש
כי המועד הנקוב הוא משוער וליזם לא תהיה טענה בגין מסירת השטח לעבודות במועד אחר.
 2.3שלביות ותקופת הביצוע
העבדות תבוצענה בשלבים נפרדים ,כאשר לכל שלב יינתן צו התחלת עבודות נפרד .הקבלן ישלים
את העבודה המפורטת בצו התחלת עבודה לא יאוחר מתקופת הביצוע הקבועה בצו התחלת
עבודה ,והכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז ונספחיו ,לרבות לוח הזמנים הקבוע במסמכי
המכרז (להלן" :תקופת הביצוע") .כבר עתה יובהר כי הוצאת צו התחלת עבודה לכל שלב עבודה
מותנה בקבלת תקצוב ואישור הגורמים המממנים כהגדרתם בסעיף  2.3.7להלן .בהגשת הצעה
למכרז זה ,המציעים מצהירים כי ידוע להם שהעירייה אינה מתחייבת כי הקבלן הזוכה יבצע את
כלל שלבי הביצוע ולא תהא להם כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה.

תקופת הביצוע במכרז זה הינה תנאי עיקרי ויסודי בהתקשרות ,אשר אי עמידה בה
תגרור תשלום פיצויים על ידי הקבלן כאמור בחוזה.

 2.4מסמכי ההצעה למכרז
מסמכי הצעת המציע יכללו (בין היתר) את כל המסמכים המצורפים למכרז זה ,והמפורטים להלן
(להלן" :מסמכי המכרז") ,כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד על פי זכויות החתימה התקפות של
המציע:
שם המסמך

תיאור המסמך

מסמך א

תנאי המכרז ונספחים ,לרבות הצעת המציע

מסמך ב

חוזה ההתקשרות עם הקבלן ונספחיו

 2.5בנוסף למסמכי המכרז המפורטים בסעיף  2.4לעיל ,יצרף המציע להצעתו גם את כל המסמכים
המפורטים להלן:
א .ערבות מכרז ,כמפורט בסעיף  27להלן ,ובנוסח ,המועדים והסכום הנקובים בנספח א.1
ב .תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף.
ג .אישורים כדין על ניהול ספרים ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו – 2701
שהינם בתוקף במועד הגשת ההצעה.
חתימה +חותמת של המשתתף ______________
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ד .הצהרה בדבר היעדר הרשעות פליליות בנוסח נספח א.)2(3
ה .הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,2701-בנוסח נספח א.)1(3
ו .אישור מאת רשם הקבלנים ,מאומת על ידי עו"ד כעותק נאמן למקור ,המעיד על היות
המציע רשום אצל רשם הקבלנים במועד הקובע .אישור זה יכלול את ציון הקבוצה ,הקוד
והסיווג בהם רשום המציע.
ז .קבלה ע"ש המציע המעידה על רכישת מסמכי מכרז על ידי המציע מן המזמינה.
ח .הצהרת המציע שנוסחה מצורף כנספח א ,2במסגרתה הוא מצהיר ומאשר כי קרא ובחן
בחינה זהירה את כל מסמכי ההזמנה וכי הגיש את הצעתו בהתאם לכך והמציא אישור
זכויות החתימה חתום על ידי עו"ד /רו"ח מטעמו כנדרש בנספח הנ"ל.
ט .דו"ח מעודכן סמוך למועד הקובע ממרשם רשם החברות או ממרשם רשם השותפויות ,לפי
העניין ,לגבי מציע שהוא חברה או שותפות רשומה.
י .אישור מנהל כספים בעניין העמדת המשאבים בכספיים בנוסח נספח א.)0(2
יא .תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמין לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה
במכרז .על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים
הנדרשים .כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פנייה להבהרות ובתוך
המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח.
המציע שיזכה יידרש לצרף ביטוחים במעמד חתימת החוזה על ידי העירייה.
יב .כל מסמך הנדרש בכדי להוכיח את עמידתו של המציע בתנאי הסף כאמור בסעיף  7להלן.
כל מסמכי הצעת המציע יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין המזמין לבין הזוכה
(להלן" :מסמכי ההזמנה" או "מסמכי המכרז").
 .1תיאור כללי של הפרויקט
 .1.2עמידה בזמנים במכרז זה הינה תנאי עיקרי ויסודי בהתקשרות נשוא המכרז .לפיכך ,אי עמידה
בלוח הזמנים לסיום העבודות שיפורטו במסגרת צו התחלת עבודות תגרור חילוט הערבות באופן
מיידי ופיצויים כאמור בחוזה.
 .1.1תיאור כללי מקיף יותר של הפרויקט מצוי במפרט המיוחד הנספח להסכם.
 .1.3עיקרי ההתקשרות
.1.3.2המציע הזוכה ישלים את הפרויקט במועדים הקובעים בהזמנה זו ובהתאם לשלבי הביצוע
שיאושרו וייקבעו על ידי המזמינה .היקף הבנייה הכולל המשוער של כל שלבי הביצוע הוא כ
 22,474מ"ר (להלן" :תכולה כוללת")  ,יחד עם זאת ,יובהר כי במועד פרסום המכרז התקבל
תקצוב ואישור מאת הגורמים המממנים ,כהגדרתם להלן ,אך ורק ביחס ל 2,177-מ"ר,
המהווים את השלב הביצוע הראשון .לפיכך ,אין המזמינה מתחייבת כי הזוכה במכרז יבצע
את כל שלבי הביצוע ו/או את התכולה הכוללת ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין
זה.
 .1.3.1מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר כי הן ביחס לכל שלב ביצוע והן ביחס לתכולה
הכוללת למזמינה נתונה האופציה להורות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,כי רק חלק
מהעבודה יבוצע ובמקרה זה הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת למחיר
שנקב בהצעתו .מובהר ,כי ביחס לחלק מהעבודות אשר לא יבוצע על ידי הזוכה ,המזמינה
תהא רשאית להתקשר עם צד שלישי כלשהו לצורך ביצוען.
.1.3.3התשלום בגין העבודות שיבוצעו ישולם כסכום פאושלי בהתאם להיקף הבנייה בפועל
שתבוצע .לפיכך ,הצעת המחיר של המציע תתייחס למחיר ביחס לבנייה למ"ר .מחיר זה
מתייחס לכלל העבודות ,החומרים ,הובלות ,ציוד ,תשלום לקבלני משנה ,מסים ותשלומים
החלים על המציע והנדרשים לצורך ביצוע העבודות .העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות
ולמפרט המצורפים ,ותכלולנה ללא תוספת תשלום כל עבודה נוספת ,שאינה מופיעה
בתכניות ובמפרטים ,הנדרשת להשלמת הפרויקט .המזמינה תהיה רשאית לקבוע את
שלביות העבודה.
 .1.3.4כמו כן ,המציע הזוכה יהיה אחראי ,על חשבונו ,לתכנון הפרויקט בהתאם לפרוגרמה החלה
על הפרויקט ,ובכלל זה יהיה אחראי להשגת כל הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים לצורך
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ביצוע הפרויקט .בנוסף  ,המציע הזוכה יישא בעלויות הפיקוח הנדרשות והכל בהתאם
להסכם.
.1.3.5התשלום בגין פיתוח המגרשים (להבדיל מהבינוי) לצורך ביצוע הפרויקט יהיה לפי ביצוע
כמויות בפועל ובהתאם למחירון משרד הבינוי והשיכון בתוספת .8%
 .1.3.1ככל שהעירייה התקשרה עם מתכנן לצורך ביצוע עבודות התכנון ,המציע הזוכה יידרש
לשאת בתשלום המגיע למתכנן וזה יפחת מהתמורה המגיעה לו.
 .1.3.0יציאה לשלב ביצוע תיקבע ע"י העירייה בהתאם לתיקצוב שלב הביצוע ע"י הגוף המממן:
משרד החינוך או מפעל הפיס ,ולפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה (להלן" :הגוף
המממן") .אבני הדרך לתשלום ייקבעו בהתאם להנחיות הגוף המממן כפי שיהיו בתוקף
ומצורפים למסמכי המכרז.
 .1.3.8מאחר והסכום העומד לטובת הפרויקט בשלב זה הינו _________ ש"ח בלבד ,לא תבוצע
כל עבודה מעבר לסכום דנן עד לקבלת אישור בכתב חתום ע"י ראש העירייה והגזבר.
.1.3.7מובהר כי האמור בסעיף זה הינו תיאור כללי ואינדקטיבי בלבד ותכולת הפרויקט המלאה
מפורטת ביתר מסמכי המכרז והיא מהווה את התכולה הקובעת.
 .3הוראות כלליות
 .3.2הדין החל
הזמנה זו ,על כל מסמכיה וחלקיה ,וכל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי המכרז (לפני או אחרי
בחירת הזוכה במכרז) ,ינוהלו ויפורשו בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל.
כל עניין הנוגע למסמכי ההזמנה ,לפני או אחרי בחירת הזוכה במכרז ,ידון רק בבתי המשפט
המוסמכים של העיר ירושלים.
ההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין ,והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ
משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך המכרז.
בחתימתו על גבי הזמנה זו ויתר מסמכי המכרז כנדרש מאשר המציע ,כי קיבל לידיו את מסמכי
ההזמנה ,קרא אותם והבינם היטב ,וכי הוא מקבל על עצמו את כל ההתחייבויות והתנאים
הכלולים בהם.
 .3.1תקפות מסמכי המכרז
אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי ההזמנה ,או חלקי סעיפים כאמור ,אין
להם תוקף ,או שהם בטלים ,או שלא ניתן לאוכפם ,לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר סעיפי או
בחלקי סעיפי מסמכי ההזמנה ,אשר ייוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.
 .3.3רכישת מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברח' רבי עקיבא  ,38החל מיום ,22.5.20
בתמורה לסך של ( ₪ 577חמש מאות שקלים חדשים) כולל מע"מ.
התשלום לא יוחזר בכל מקרה.
את מסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל במחלקת הנדסה לאחר הצגת קבלה על רכישת מסמכי
המכרז.
מציע שלא שילם עבור רכישת המסמכים קודם להגשתם – הצעתו תיפסל.
עיון במסמכי המכרז  -ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם באתר האינטרנט של העירייה ,
במשרדי המזמין בכתובת שלעיל .
למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי לא ניתן יהיה לצלם את מסמכי המכרז ,אלא לעיין בהם בלבד.
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 .3.4עלות הכנת ההצעות -המציעים יישאו בהוצאות השתתפותם במכרז והכנת הצעותיהם ,ולא יהיו
זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמינה ו/או ממי מטעמה בגין הוצאות אלה ,לרבות במקרה
של ביטול הזכייה במכרז או ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.
 .3.5קניין המזמינה במסמכים  -מסמכי ההזמנה הנם רכושה של המזמינה והם נמסרים למציעים
לצורך השתתפותם במכרז בלבד .אין לעשות במסמכי ההזמנה כל שימוש אלא למטרה זו.
למען הסר ספק מובהר ,כי מסמכים אלה הם רכושה של המזמינה גם לאחר שמולאו על ידי
המציעים ,וכי המזמינה יכולה לעשות בהם ובנתונים שמולאו בהצעות המציעים כל שימוש ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,וזאת בין אם המציע נבחר כקבלן הזוכה ,ובין אם לאו ,ומבלי שמציעים
תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 .3.1מידע המסופק למציעים -על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי (לרבות באמצעות יועצים
מקצועיים מטעם המציע) את כל היבטי הפרויקט ,כמו גם את מסמכי ההזמנה ,וכן כל נתון
משפטי ,תכנוני ,הנדסי ,ביצועי ,תפעולי ,עסקי או אחר ,הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו במסגרת
המכרז.
 .3.0בקשות להבהרות
3.0.2

המציעים רשאים לפנות אל המזמינה בבקשה לקבלת הבהרות או תשובות לשאלות בקשר
למסמכי המכרז רק באמצעות פנייה בכתב ,שתוגש עד ליום  0/.5./2בשעה ./0:22
לכתובת המזמינה ובפורמט המפורט בנספח א.1
המציע יוודא טלפונית את קבלתה של הבקשה להבהרה אצל נציגי המזמינה כמפורט
בפורמט.

3.0.1

המזמינה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להיענות או שלא להיענות לבקשות
ההבהרה .תשובות המזמינה לבקשות תופצנה לכל המציעים ,מבלי לחשוף את זהות
השואל .למען הסר ספק מובהר ,כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמינה או מי
מטעמה ביחס למסמכי המכרז אלא אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור.

3.0.3

המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת אם לענות לבקשות כאמור בסעיף  3.0זה
[בקשות להבהרה] ,אשר תוגשנה לאחר המועד הקבוע לצורך הבהרות.

3.0.4

למען הסר ספק מובהר ,כי אין בהיענות המזמינה לבקשה על פי סעיף  3.0זה [בקשות
להבהרות] ,כדי להגביל את שיקול דעתה של המזמינה ,והיא תהא רשאית להשתמש
במלוא הסמכויות המוקנות לה בהזמנה זו ועל פי כל דין ,ובפרט על פי הוראות סעיף 3.8
להלן [שינוי תנאי ההזמנה].

 .3.8שינוי תנאי המכרז
 .3.8.2המזמינה רשאית ,בכל עת טרם מועד הגשת ההצעות ,לשנות כל תנאי מתנאי מסמכי
ההזמנה ,בין אם ביוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות ו/או בקשות מציעים שתוגשנה
בהתאם להוראות סעיף  3.0לעיל [בקשות להבהרות] וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .3.8.1שינוי תנאי במסמכי ההזמנה ייעשה בהודעה בכתב שתופץ לכל מי שרכש את מסמכי
ההזמנה .הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי מסמכי המכרז .למען הסר ספק
מובהר ,כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמינה למסמכי המכרז אלא אם ניתנה
בהודעה בכתב כאמור.
 .3.8.3רוכשי מסמכי המכרז מתבקשים לאשר קבלת ההודעה בתוך שני ( )1ימי עבודה ממועד
קבלתה ,בהודעה בכתב למזמינה ,לפי כתובת המזמינה המפורטת בסעיף  3.0.2לעיל/
בנספח א .1המציע יידרש לצרף העתק של הודעות המזמינה להצעתו ,חתום בחתימתו.
.3.7

הארכת מועדים -מבלי לגרוע מכלליות האמור ,המזמינה רשאית לדחות כל אחד מהמועדים
הקבועים בהזמנה זו ,לרבות מועד הגשת ההצעות ,ככל שתמצא לנכון ,ואף מספר בלתי מוגבל
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של פעמים ,בהודעה על המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי המזמינה ,במידה וייקבעו,
תחולנה כל ההוראות אשר חלו על המועדים אשר קדמו להם ,אלא אם כן נאמר אחרת בהודעה
בדבר הדחייה .אין באמור בהוראות סעיף  3.7זה כדי להבטיח מתן ארכה להגשת ההצעות.
 .3.27סיור קבלנים חובה -המזמינה תקיים סיור קבלנים ביום  //.5./2בשעה //:22
הסיור יחל במשרדי העיריה בביתר עלית ,רבי עקיבא  .38לאחר מכן ייערך סיור לאתר המיועד
לצורך פרויקט זה .במהלך סיור הקבלנים רשאית המזמינה להשיב לשאלות מציעים ,אולם בכל
מקרה ,לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמינה למסמכי ההזמנה במהלך הסיור ,אלא אם
באה לידי ביטוי בהודעה בכתב לפי סעיף  3.8לעיל.

חובה

והיא מהווה תנאי מוקדם להגשת ההצעות
ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה
מציע יידרש לצרף להצעתו העתק טופס "אישור השתתפות" של נציג מטעמו
למכרז .כל
בסיור.
 .3.22איש קשר  -המציע יציין את פרטיו של איש קשר מוסמך מטעמו לכל עניין הנוגע להזמנה זו
ולמכרז ,אשר יהיה מוסמך לפנות למזמינה בשם המציע ולקבל הודעות ו/או הנחיות בשמו.
פרטי איש הקשר יכללו ,לפחות :שם ומשפחה ,כתובת קשר ,טלפונים בהם איש קשר זמין בכל
שעות הפעילות המקובלות ומספר פקס .פרטי איש הקשר יצוינו במסמך א.0-
 .3.21שמירת זכויות
.3.21.2

המזמינה רשאית ,בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את הליך המכרז
מכל סיבה שהיא .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,רשאית המזמינה לבצע את
הפרויקט באופן השונה מהמתואר בהזמנה זו ,לשנות את תכולתו ,את שלביו
ו/או לבצע כל שינוי אחר אשר תמצא לנכון (לרבות שינויים שיחייבו שינוי תנאי
ההסכם) ,ובכלל זה לשנות את התנאים לביצועו ולגרוע או להוסיף תנאי סף
ותנאים מוקדמים נוספים.

.3.21.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי ביצוע הפרויקט נסמך על מקורות
תקציביים חיצוניים לעירייה ,ולכן ככל שלא יינתן אישור לתקציב ו/או יינתנו
אישור חלקי תהיה המזמינה רשאית ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,לבטל את הליך
המכרז ו/או לצמצם את היקפו ו/או לבצע כל שינוי אחר.

.3.21.3

אין בתיאור הפרויקט ,בהליך המכרז ו/או במסירת המידע הכלול במסמכי
המכרז ,או שיימסר מכוחם ,בכדי להטיל על המזמינה ו/או על מי מטעמה
אחריות בגין המידע כאמור ו/או השימוש בו ,ככל שייעשה על – ידי המציעים
ו/או מי מטעמם.

.3.21.4

הסתמכות מטעם מציע ו/או מי מטעמו על מידע הכלול במסמכי המכרז או על כל
מידע שנמסר או יימסר על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה ,ובכלל זה מידע בקשר
עם תיאור הפרויקט והליך המכרז ,הינה באחריותו של המציע בלבד ,והמזמינה
ו/או מי מטעמה ,לא ישאו באחריות לכל סוג של נזק ,הפסד או הוצאה שייגרמו
למי מהמציעים ו/או מי מטעמם ו/או צד שלישי כלשהו עקב הסתמכות על מידע
כאמור.

 .4אופן הגשת ההצעות
 .4.2המציע מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז טרם הגשת ההצעה.
 .4.1לאחר שעיין בכל מסמכי המכרז וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו
במכרז זה ומילוי ההתחייבויות על פיו ,מתבקש המציע להגיש את הצעתו שתכלול את כל מסמכי
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המכרז בעותק מקורי אחד ,וכן את כל המסמכים שמעבר למסמכי המכרז אותם נדרש המציע
לצרף למכרז.
 .4.3הגשת הצעה על ידי המציע ,תהווה ראיה חלוטה לכך ,שהמציע בחן את מלוא מסמכי המכרז ,ביקר
ובדק את מקום ביצוע העבודות וסביבתו ,מכיר ,מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע
העבודות ומסכים להם .המציע יהיה מנוע מלטעון כל טענה בקשר עם הגשת הצעתו ,לרבות ,אך
לא רק ,בגין חוסר ידיעה ,הבנה מוטעית ,ספק ,טעות וכיו"ב.
 .4.4את כל מסמכי ההצעה למכרז יש להכניס למעטפה סגורה ,עליה יצוין מס' המכרז דנן  ,ללא ציון
שם המציע או פרט מזהה כלשהו.
 .4.5את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית לתוך תיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין ,כל זאת
עד לתאריך  08.5./2עד השעה ( /0:22להלן" :המועד הקובע").
 .5אופן מילוי הצעת המחיר
 .5.2הצעת המחיר כפי שתוצע על ידי המציע ,תהא בשקלים חדשים בלבד ,ולא יכלול מע"מ.
 .5.1הצעת המחיר המוצעת על ידי המציע המציע תתייחס למ"ר בנייה ,לא כולל מע"מ ,למעט עבודות
הפיתוח .הסכום המוצע לא יעלה על מחיר המקסימלי של  2,022ש"ח (ארבעת אלפים מאתיים
שקלים חדשים) .מחיר המקסימום מהווה תנאי סף והצעות שיעלו על מחיר מקסימום כאמור –
תיפסלנה ולא תובאנה במניין ההצעות הכשרות.
 .5.3למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות ,המיסים ,האגרות,
ההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא ,בקשר עם ביצוע העבודות על פי תנאי המכרז ,על כל
נספחיו וכל אלו ייחשבו ככלולים בהצעת המחיר המוגשת על ידי המציע.
 .5.4מובהר כי התמורה המשולמת בגין עבודות פיתוח לא תחושב בהתאם לאמור בסעיף  5.1לעיל ,אלא
תחושב בהתאם לכמויות שבוצעו בפועל ,עפ"י קביעתו של המפקח מטעם המזמין ,ולפי מחירון
משרד הבינוי והשיכון בתוספת  ,8%הכל כמפורט בהסכם .עבודות שאינן מופיעות במחירון משרד
הבינוי והשיכון ,יחושבו לפי מחירון דקל בנייה ללא תוספת כלשהי ,והכל בהתאם להוראות
החוזה (מסמך ב') .כאמור ,המחיר לעבודות הפיתוח הוא קבוע ולא תתקיים לגביו התחרות.
 .5.5למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי לא יתווסף להצעת המחיר הפרשי הצמדה ו/או ריבית ,מכל מין
וסוג שהם.
 .5.1כזוכה במכרז ייבחר מציע אשר יציע את המחיר למ"ר בנייה הנמוך ביותר.
 .1תוקף ההצעה
 .1.2הצעת המציע תהיה בתוקף לשלושה חודשים.
 .1.1המזמין יהיה רשאי לדרוש את הארכת תוקף ההצעה עד לשלושה ( )4חודשים ,בהודעה בכתב
למציע ,והמציע יהיה חייב להאריך את תוקף ההצעה בהתאם לדרישת המזמין.
 .0תנאי סף
 .0.2זהות המציע
בהליך המכרז רשאים להשתתף מציעים ,יחידים או תאגידים ,אשר עומדים בכל תנאי הסף המפורטים
להלן ,במצטבר (לעיל ולהלן" :המציע") .מובהר כי לא ניתן להגיש הצעה ע"י מספר מציעים במשותף.
 .0.1במקרה שהמציע הוא תאגיד (למעט שותפות):
 .0.1.2על המציע לעמוד בתנאים המקדמיים כמפורט להלן.
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.0.1.1על מנהליו המוסמכים של המציע לחתום על ההצעה .עם ההצעה יש להמציא פרוטוקול
מאושר ,על-ידי רו"ח או עו"ד ,או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של
התאגיד ו/או הדין ,המאשר כי החותמים על מסמכי המכרז וההצעה מוסמכים לחייב
בחתימתם את המציע ולהגיש הצעות מחייבות בשמו.
.0.1.3להצעה תצורף תעודת התאגדות של המשתתף וכן ,יצורף תדפיס מרשם חברות ,המפרט מהו
הון המניות המונפק והנפרע של המשתתף ,הבעלויות בו וכן רשימת השעבודים החלים עליו,
נכון למועד הסמוך למועד הקובע.
 .0.3במקרה שהמציע הוא שותפות רשומה:
.0.3.2על המציע לעמוד בתנאים המקדמיים כמפורט להלן.
.0.3.1על מנהליו המוסמכים של המציע לחתום על ההצעה ובנוסף לכך נדרשת חתימה של כל אחד
מהשותפים במשתתף על ההצעה .יש להמציא פרוטוקול כאמור בסעיף  7.2.2לעיל.
 .0.4הגשה אחת
כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .בעל מניות רשאי להשתתף במציע אחד בלבד .גופים
המרכיבים תאגיד אינם יכולים להשתתף במכרז בנפרד.
.0.5

תנאי סף מקצועיים
.0.5.2המציע רשום במועד הקובע אצל רשם הקבלנים בהתאם לחוק רשום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,התשכ"ט –  ,2717ותקנותיו ,בענף ראשי  /22בסיווג ג 5 -לפחות .לשם
הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה ,על המציע להגיש במסגרת מסמכי המכרז אישור מאת
רשם הקבלנים ,מאומת כעותק נאמן למקור ,המעיד על היותו רשום אצל רשם הקבלנים
במועד הקובע ,ואשר יכלול את ציון הקבוצה ,הקוד והסיווג בהם רשום המציע.
.0.5.1על המציע להיות קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי מנהלת קבלנים מוכרים שבמסגרת
הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות לסיווג קבלנים כאמור (סיווג
כוכבית).
.0.5.3המציע השלים הקמת בית ספר אחד לפחות בשטח שאינו קטן מ  1,777מ"ר במהלך חמש
השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות .לעניין זה" ,השלים" – מזמין העבודה אישר את
השלמת העבודה.
.0.5.4לשם הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף הנזכרים לעיל ,עליו לקיים את האמור להלן:
 .0.5.5למלא בקפידה רבה את מלוא פרטי טבלת ניסיון המציע במסגרת המסמך הרצ"ב כנספח
א;5
 .0.5.1לצרף חשבונות סופיים מלאים ומאושרים או חשבונות חלקיים או כל מסמך אחר אשר יש
בו להעיד על סיום או שלבי הפרויקט( .והמלצות אם ישנן) מטעם הלקוחות עבורם בוצעו
הפרויקטים המצוינים בטבלת ניסיון המציע הנזכרת לעיל; ככל שיוצג פרויקט שטרם
הסתיים ,יידרש המציע לצרף את החשבון החלקי.
.0.5.0המזמינה אינה מחויבת לבדוק מסמכים אלו כלל ו1או שתהא רשאית לבודקם באופן מדגמי
ו1או ביחס לחלק מהמציעים בלבד .כן הובהר ,כי המזמינה תהא רשאית לפנות למזמיני
העבודה בבקשה לקבלת חוות דעת ביחס לפרויקט שהוצג ,וכן לקבוע ,לפי שיקול דעתה ,כי
מציע אינו עומד בתנאי הסף אם תתקבל חוות דעת שאינה מניחה את הדעת מאת מזמין
הפרויקט.

 .0.1איתנות פיננסית
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 .0.1.2המציע בעל מחזור כספי שנתי (הכנסות לא כולל מע"מ) בשלוש השנים הקודמות לשנת
הכספים בה מתפרסם מכרז זה בסכום של ( ₪ 02,222,222עשרים מיליון שקלים חדשים)
לשנה לפחות .כמו כן המציע בעל יכולת כלכלית לעמוד בהתחייבויותיו וצרף אישור כי הינו
בבחינת עסק חי .לצורך הוכחת האמור ,ימולא וייחתם על ידי רו"ח נספח א.)/(2
 .0.0צוות מקצועי מטעם המציע
 .0.0.2על הקבלן להציג את בעלי התפקידים הבאים אשר יבצעו מטעמו את העבודות בפועל .כולם
נדרשים להיות בעלי ההסמכה המפורטת להלן ,ועל הקבלן להציג אסמכתאות המעידות על
השכלתו:
.0.0.2.2

ממונה בטיחות מוסמך מטעם משרד הכלכלה (לשעבר משרד התמ"ת);

.0.0.2.1

מנהל עבודה מוסמך מטעם משרד הכלכלה (לשעבר משרד התמ"ת);

מהנדס -מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם לחוק המהנדסים
.0.0.2.3
והאדריכלים ,התשי"ח 2785-ותקנותיו בענף הנדסה אזרחית.
 .0.8תנאי סף נוספים
 .0.8.2המציע הינו בעל תעודת איכות לפי תקן  ISO 9001אשר הינה בתוקף במועד הקובע.
.0.8.1המציע המציא ערבות מכרז כמפורט בסעיף  27להלן.
 .0.8.3המציע השתתף בסיור הקבלנים.
 .0.8.4המציע רכש את מסמכי המכרז.
 .0.7משתתף אשר אינו עונה על כל התנאים המוקדמים המפורטים לעיל ,אינו רשאי להשתתף במכרז.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו
.0.27
הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או
אישורים דקלרטיביים ,בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.
 .8ערבות לקיום המכרז
 .8.2כל מציע חייב לצרף להצעתו ערבות מכרז מבנק או מחברת ביטוח המורשת לעסוק בביטוח
(להלן" :ערבות המכרז") ,בסכום של ( ₪ /,222,222מיליון שקלים חדשים) להבטחת הצעתו
במכרז וחתימתו על החוזה במועד שיקבע לכך על ידי המזמין.
 .8.1נוסח ערבות המכרז וסכומה יהיו על פי נוסח כתב ערבות המכרז ,המצורף כנספח א .0יודגש כי
על המציע להגיש כתב ערבות אחד בגין מלוא סכום ערבות המכרז.
 .8.3תוקף ערבות המכרז יהיה עד יום ( 08.8./2כולל) .ערבות המכרז תהא ניתנת להארכה עד ליום
___________ ,על פי דרישת המזמין או מי שהוסמך על ידו .ניתנה דרישה כאמור ,יוארך
תוקף ערבות המכרז בהתאם.
 .8.4מציע שלא יצרף ערבות מכרז כנדרש לעיל ,לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו כלל והיא תפסל על
הסף.
 .8.5מציע שהצעתו לא זכתה  -תוחזר לו ערבות המכרז שצירף להצעתו ,תוך ארבעה עשר ( )24יום
ממועד חתימת המזמין על החוזה.
 .8.1מובהר בזאת במפורש ,כי אם לא ימציא הזוכה למזמין את כל המסמכים אותם יש להמציא,
לרבות אישור על עריכת ביטוחים חתום על ידי המבטח ,במועד שייקבע לכך על ידי המזמין ,יהא
המזמין רשאי ,בין היתר ,לחלט את ערבות המכרז שהפקיד לטובתה ולפעול כאמור בסעיף 25.5
להלן.
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 .8.0מציע שיוכרז כזוכה במכרז זה ,יידרש להפקיד ערבות ביצוע .מציעים שיוכרזו ככשירים שניים
ושלישיים ,כאמור במסמכי מכרז זה ,ידרשו לפעול בהתאם לאמור בסעיף  23.1להלן.
 .7תקינות ההצעה
 .7.2על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז .אי מילוי אחת או יותר
מהדרישות עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .7.1ככל שיש למציע הערה ו/או הסתייגות ממסמכי המכרז ,לרבות בקשר עם סתירות בין מסמכי
המכרז ,עליו להביא הערה ו/או הסתייגות אלו לידיעת המזמין בכתב מבעוד מועד כבר במסגרת
שלב השאלות וההבהרות כאמור בסעיף  3.0לעיל ,ולא לצרף ההערה ו/או ההסתייגות במסגרת
מסמכי המכרז.
 .7.3מובהר בזאת ,כי כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז ,לרבות בתנאי
החוזה ,או כל הסתייגות ו/או הערה לגביהם ,בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב
לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .7.4על אף האמור בסעיף  ,7.3למזמין שמורה הזכות שלא להתייחס לכל שינוי או תוספת או תיקון
שייעשו כאמור ,ואת המציע יחייב האמור במסמכי המכרז.
 .27ביצוע בדיקות לגבי המציע
 .27.2המזמין יהא רשאי לבדוק ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,את הפרטים הבאים לגבי המציע :איכותו,
ניסיונו ,אמינותו ,איתנותו הפיננסית ,מומחיותו ,מיומנותו וכישוריו לבצע עבודות מהסוג
ובהיקף של העבודות נשוא המכרז (לרבות בדיקת עבודות קודמות שהמציע ציין בטבלת ניסיון
המציע) ,ולהביא את ממצאי הבדיקות הללו במסגרת שיקול דעתו לגבי קביעת הזוכה במכרז.
 .27.1במסגרת בדיקת אמינותו של המציע ,ייבדקו גם אמינותם של בעלי שליטה ,מנהלים ועובדים
בכירים (במקרה שהמועמד הנו תאגיד) .המזמין יהא רשאי להסתייע לצורך בדיקותיו אלו
באנשי מקצוע כפי שימצא לנכון ,לרבות חוקרים פרטיים ורואה חשבון.
 .27.3המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציע מסמכים נוספים ו/או פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות
ו/או השלמות ו/או כל הוכחה אחרת שתיראה לו לנכון ,על פי שיקול דעתו ,ולשביעות רצונו
המלא ,על מנת לבחון הפרטים הנזכרים בסעיף  7.5לעיל ,והמציע יהיה חייב לתת לו את מלוא
המידע להנחת דעתו.
 .27.4המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המזמין ו/או
הממונים מטעמו שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל.
 .27.5המזמין יהא רשאי שלא להתקשר עם מציע במקרה בו תוצאות הבדיקות הנ"ל יעלו ,כי המציע
איננו איכותי/מומחה/מיומן דיו ו/או בעל איתנות פיננסית ו/או לדעת המזמין אינו משתף פעולה
באופן מלא עימו.
 .27.1המזמין אינו מתחייב לברר פרטים אודות המציע והוא רשאי לעשות כן ,במידה שיראה לנחוץ,
לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .22בדיקת הצעות – כללי
 .22.2בדיקה על ידי המזמינה -ההצעות תיבדקנה על ידי המזמינה ,אשר תיעזר לצורך כך ביועצים
ובמומחים כפי שתמצא לנכון .מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז ,תהא המזמינה רשאית
להורות לכל אחד מן המציעים להציג בפני ועדת המכרזים או מי מטעמה את הצעתם למכרז או
כל חלק ממנה .במסגרת הבדיקה תיבחן ההצעה ,לרבות עמידת המציע בכל תנאי הסף ,וכן כי
ההצעה אינה פסולה על פי תנאי הזמנה זו ולפי כל דין.
 .22.1בקשת הבהרות  -המזמינה רשאית לפנות למציעים (או למי מהם) בבקשה לקבלת הבהרות
בנוגע להצעות ו/או בבקשה לקבלת השלמות ו/או דוחות ו/או נתונים ו/או מסמכים נוספים או
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אחרים ,כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן ,בכל שלב ,מספר פעמים כפי שתמצא
לנכון.
המציעים ייענו לבקשת המזמינה במועד שקבעה בפנייתה ,לפי כתובת המזמינה ,תגובת
המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד מימנה .במקרה של סתירה בין האמור
בהצעה בהקשר מסוים לבין האמור בתשובת מציע לשאלת המזמינה בהקשר זה ,יגבר האמור
בתשובת המציע לשאלת המזמינה על האמור בהצעה.
 .22.3פסילת הצעות -מבלי לגרוע מהיקף הסמכות המוענק לה על פי כל דין ,המזמינה רשאית:
 23.3.2לפסול הצעה חלקית ,חסרה ,מותנית ,מסויגת ,מוטעית או מבוססת על הנחות
בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של מסמכי ההזמנה ,זולת אם החליטה
המזמינה אחרת .החלטות המזמינה וטעמיה ,ביחס להצעה או למספר הצעות,
יירשמו בפרוטוקול.
 23.3.1על אף האמור ,המזמינה רשאית להחליט ,כי אי התאמה לתנאי מסמכי ההזמנה
הייתה בגדר טעות סופר או טעות חשבונאית בהצעה ,ולתקנה; תיקון כאמור
ייעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הזמינה ויירשם בפרוטוקול.
 23.3.3מבלי לגרוע מסמכויות המזמינה על פי הזמנה זו או לפי כל דין ,בכל אחד
מהמקרים הבאים תהא המזמינה רשאית לפסול מציע ,או להתנות את המשך
השתתפותו בתנאים או הנחיות ,כפי שתקבע –
א.

ככל שננקטו כנגד המציע הליכי פירוק ,או שהמציע פתח בעצמו בהליכי
פירוק או הקפאת הליכים ,או הוצא נגדו צו כינוס נכסים ,או שמונה לו
כונס נכסים זמני או קבוע או נאמן זמני או קבוע או מנהל מיוחד ,או
שתגיע להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים ,או
כל הליך בעל אופי דומה או שמונה למציע מינוי בעל אופי דומה.

ב.

הרשעה של אחד מן הגופים המפורטים להלן בעבירה פלילית ,או במקרה
בו מתנהלים נגד מי מהם הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית)2( :
המציע; ( )1בעלי המניות במציע (במקרה שבעלי המניות במציע הינם
תאגידים – גם בעלי המניות בתאגיד); ( )3מנהלי המציע.
לעניין זה" :עבירה פלילית" משמע עבירה פלילית מכל סוג (למעט
עבירות תעבורה) ,ובלבד שההרשעה באותה עבירה ניתנה במהלך שבע ()0
השנים הקודמות למועד הגשת ההצעות בהליך המכרז ,וזאת בין אם
העבירה נעברה בישראל ובין אם נעברה מחוצה לה.

ג.

התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו ,לפי שיקול דעתה של
המזמינה ,השלכה שלילית מהותית על יכולתו הפיננסית או המקצועית
של המציע לבצע את הפרויקט.

ד.

ניסיון שלילי של המזמינה או מזמינים אחרים עם המציע.

ה.

הגשת מידע שקרי או מטעה למזמינה.

 .21קביעת הזוכה במכרז
 .21.2המזמינה תבדוק את ההצעות ,לרבות ההצעות הכספיות ,ותכריע בדבר עמידתו של כל מציע
בתנאי הסף על פי הזמנה זו .בכפוף לסמכויות המזמינה בהתאם לאמור במסמך זה לעיל ,ומבלי
לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין ,תבחר המזמינה כזוכה במכרז את המציע שהצעתו הכספית
הייתה הזולה ביותר (להלן" :הזוכה" או "הקבלן הזוכה").
 .21.1סייגים  -על אף האמור לעיל ,ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין ,המזמינה רשאית שלא
להמליץ על בחירתו של מציע כלשהו כזוכה ,מכל סיבה שהיא .במקרה כזה ,המציעים לא יהיו
זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת המזמינה.
 .21.3המזמינה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,לבחור ביותר ממציע אחד כזוכה במכרז
ובמקרה זה תהיה רשאית לקבוע את תכולת העבודה שתוטל על כל אחד מהמציעים שייבחרו
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כזוכים .למען הסר ספק מובהר ,כי הוראות הזמנה זו החלות לגבי הזוכה במכרז יחולו לגבי כל
אחד מהזוכים.
 .23הודעה על הזכייה וההתקשרות
 .23.2הצעות המציעים תובאנה בפני ועדת המכרזים של המזמין (להלן ולעיל" :ועדת המכרזים").
 .23.1המזמין ימסור לכל מציע שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על החלטת ועדת המכרזים.
 .23.3החוזה ייחתם בשינויים המחויבים ,אם יהיו כאלה ,כתוצאה מהחלטות של הגופים המוסמכים
של המזמין.
 .23.4תוך חמישה ( )5ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הזכייה במכרז ,ימציא הזוכה למזמין את
החוזה על נספחיו כשהוא חתום על ידו ,בצירוף כל המסמכים שעליו להגיש למזמין ,בעקבות
זכייתו במכרז ,לרבות הערבות לביצוע החוזה ואישור על עריכת ביטוחים.
 .23.5במקרה שמציע ,לרבות הזוכה ,יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת
מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי
התחייבויותיו בהתאם להצעה ,יהא המזמין זכאי במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתו
המוחלט ,לרבות התקשרות עם כל מציע אחר ככל שימצא לנכון .כן יהא המזמין רשאי לחלט
את ערבות המכרז כולה לטובתו ,כפיצויים מוסכמים מראש ,וסכום ערבות המכרז יחשב לקניינו
הגמור והמוחלט של המזמין .אין באמור לעיל ,כדי לגרוע או לפגוע ,בזכות מזכויות המזמין על
פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.
 .23.1המזמינה תהא רשאית לבחור כשיר שני ושלישי לביצוע העבודה למקרה בו ההתקשרות עם
הזוכה לא תצא אל הפועל מכל סיבה שהיא .נבחר כשיר שני ושלישי כאמור תוארך הערבות
שניתנה על ידם ותוקפה יהיה למשך  1חודשים ממועד ההודעה על בחירתו ככשיר שני  /שלישי
בהתאמה .ככול שיוחלט לבחור כשיר שני \ שלישי על ידי המזמינה ,כשיר שני ושלישי כאמור
יבחרו רק במידה והצעתם תהיה סבירה ועומדת במגבלת תקציב העירייה.
 .24עיון בהצעות  -עיון בהחלטתה הסופית של הועדה ובהצעת הזוכה במכרז במשרדי המזמינה ולאחר
תיאום עמה ,ובכפוף לתנאים המקובלים אצל המזמינה.
 .25איסור הסבה
 .25.2כל אחד מהמציעים ,לרבות הזוכה ,מתחייבים שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות לאחר,
בשום צורה ואופן ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל זכות מזכויותיהם לפי מסמכי המכרז (לרבות לפי
טופס הזמנת ההצעות ו/או ההסכם שייחתם עמו (ככל שיחתם)) ולא להוסיף או לצרף שום
שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז הנ"ל ,אלא
לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של המזמינה.
 .25.1המזמינה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,שלא לאשר העברה ו/או הסבה ו/או
המחאה כאמור בסעיף  20.2לעיל .כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור שלא תקבל את
אישורה בכתב של המזמינה ,תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף.
 .21היעדר בלעדיות  -קבלת הצעת המציע הזוכה במכרז וחתימת הסכם עמו ,לא תקנה לו בלעדיות כלשהי
לביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו ,והמזמינה רשאית בכל עת ,ועל פי שקול דעתה המוחלט ,להתקשר
אם אחר ו/או אחרים לביצוע העבודות נשוא הפרויקט ולמציע הזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה
בעניין זה.
 .20התמורה
 .20.2תמורת ביצוען בפועל של כל התחייבויות הזוכה על פי ההסכם ,במלואן ובמועדן ,תשלם
המזמינה לזוכה תמורה המחושבת לגבי בניית המבנה בהתאם למחיר אותו נקב בהצעתו
חתימה +חותמת של המשתתף ______________
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הכספית ,והכול במועדים ,באופן ובתנאים ובכפוף לשאר הוראות המפורטות לשם כך בהסכם.
ולגבי עבודות הפיתוח במסגרת הפרויקט יבוצע התשלום בהתאם לקבוע בהסכם.
 .20.1מובהר בזאת כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות המצורף להסכם אינן מחייבות ונועדו לתת
הערכה בלתי מחייבת בלבד לגבי היקפי העבודה הכוללים .אין למלא מחירים לצד כתבי כמויות
אלו .אין בכתבי כמויות אלו כדי לחייב את המזמין ואין בהם כדי ליצור הסתמכות כלשהי אצל
המציע ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה .כתבי כמויות אלו נועדו לשמש מסמכי רקע בלבד ואין
הן מהוות הצהרה באשר להיקפו של הפרויקט ו/או של העבודות הכלולות במסגרתו ו/או של
איזה מרכיביהן אותם יידרש הזוכה לבצע בפועל .כן מודגש כי חלק מפרקי כתב הכמויות
מצוינים כפרקי אופציה בלבד ,ומימושם הינו בכפוף לשיקול דעתה של המזמינה.
 .20.3למען הסר ספק יצוין ,כי התמורה כאמור לעיל הינה מלאה ,סופית וכוללת בגין ביצוע
השירותים וכל יתר התחייבויות הזוכה על פי ההסכם ,לרבות כל הוצאות והעלויות הכרוכות,
במישרין ו/או בעקיפין ,במתן השירותים ובביצוע העבודות.
 .28המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם הזוכה.

עיריית ביתר עלית
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נספח א/
הצהרת והצעת המציע
לכבוד
עיריית ביתר עלית
א.ג.נ,.
פרטי המכרז:
ביצוע עבודות להקמת בית ספר וגני ילדים בעיריית ביתר עלית
שם המכרז:
מספר המכרז20102/2 :
אנו החתומים מטה ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ולאחר שביקרנו
במקום ביצוע העבודות ובדקנו ומכירים את תנאי המקום ויודעים את כל הפרטים הנוגעים לביצוע
העבודות והאפשרויות לביצוען ,מציעים בזה לבצע את העבודות בהתאם לאמור במכרז זה ולפי המחיר
שננקב על ידינו כשכר החוזה וכן ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.2

אנו מצהירים בזה ,כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות ,לרבות כאלו המבוססות על אי
ידיעה ו/או אי הבנה ,ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.

.1

אנו מצהירים ,כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות ,בהתאם לתנאים
המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיהם.

.3

אנו מצהירים בזה ,כי הצע ה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

.4

הננו בעל הידע ,הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות ,הן מבחינת מימונן והן מבחינת
הדרישות המקצועיות ,בהתאם לכל מסמכי המכרז ,לרבות כוח האדם והציוד הדרושים על מנת
לבצע את העבודות.

.5

הננו מסוגלים מכל בחינה שהיא ,לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז ,לרבות
עמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות.

.1

ביכולתנו לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות.

.0

שכר החוזה המבוקש על ידינו עבור ביצוע העבודות ,הינו כמפורט בהצעתנו והוא מהווה מחיר סופי,
מו חלט וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות ו/או הקשורות ו/או
הנובעות בביצוע העבודות ,על פי מסמכי המכרז.

.8

אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות
שהיא.

.7

הננו מצהירים כי ככל שנעסיק קבלני המשנה מטעמנו בביצוע העבודות ,יהיו אלו קבלני משנה בעלי
יכולת נאותה ובעלי סיווג קבלני מתאים כדי לבצע את העבודות בהתאם לכל מסמכי המכרז.

.27

ידוע לנו ,כי ככל שיועסקו על ידינו קבלנו משנה בביצוע העבודות ,אין בכך כדי לפטור אותנו
מאחריות לקיום כל ההתחייבויות על פי מסמכי המכרז ,במלואן ובמועדן.

.22

ידוע לנו כי המזמין יבחן את ההצעות אשר תוגשנה ,על בסיס כתב הכמויות המלא ,מבלי לגרוע
מזכותו ,להפחית ו/או לבטל חלק מן העבודות ,גם לאחר קביעת הזוכה.

.21

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לשלושה חודשים כאמור
במסמכי המכרז ,וכן ניתנת להארכה בשלושה חודשים נוספים.

.23

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות מכרז בתוקף ובסכום הנקובים במסמכי המכרז .וככל
שנבחר ככשירים שניים או שלישיים אנו מתחייבים להפקיד ערבות כמפורט במסמכי המכרז.

חתימה +חותמת של המשתתף ______________
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.24

אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים ,כי בתוך חמישה ( )5ימי עסקים מיום קבלת החוזה על נספחיו,
נמציא למזמין את החוזה על כל שינוייו ככול שיהיו ועל נספחיו כשהם חתומים על ידינו ,לרבות כל
המסמכים אותם אנו נדרשים להמציא על פי מסמכי המכרז ,כגון הערבות לביצוע החוזה ואישור על
עריכת ביטוחים.

.25

אם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבות מהתחייבויותינו ,אנו מסכימים שאת ערבות המכרז,
שצרפנו להצעתנו ,תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש וזאת ,מבלי לפגוע בכל סעד לו הנכם
זכאים על פי מסמכי המכרז ו/או הדין.

.21

ככל שהצעה זו מוגשת על ידי תאגיד ,אנו מצהירים ,כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות
הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו,
וכי אין כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

.20

אנו מצרפים להצעתנו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.

 .28ההצעה הכספית של המציע :
הצעתי עבור מחיר מ"ר בנוי ,לא כולל מע"מ ,הינה בספרות:
________________ובמילים___________________ :שקלים חדשים (לא יעלה
על .)₪ 4,177
__________________________
חתימה וחותמת המציע

____________________
תאריך

שם המציע:
כתובת:
טלפון:

פרטי המציע
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

דוא"ל:
שם איש קשר:
תפקיד איש הקשר:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
אישור זכויות חתימה
(כאשר המציע הינו חברה)

אני הח"מ ,עו"ד ____________________ מרחוב ___________________ מספר רשיון
_____________ ,המשמש כיועץ משפטי של המציע ,מאשר בזה כי _____________________ ת.ז.
___________________ ו _____________________-ת.ז _____________________ .אשר חתמו
על "הצהרת המציע" הנ"ל בפני וכן על כל יתר מסמכי ההצעה שמטעם חברת ___________________
(להלן" :המציע") ,הינם מוסמכים לחתום מטעם המציע על כל מסמכים הללו ,וכי נתקבלה החלטה כדין
על ידי המציע ,בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו ,להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על כל
המסמכים הללו ,באופן שחתימת כל אחד מהם בנפרד  /שניהם יחדיו (מחק את המיותר) ,בצירוף חותמת
החברה או שמה המודפס ,תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

חתימת עורך הדין

תאריך _____________

___________

אישור זכויות חתימה
חתימה +חותמת של המשתתף ______________
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(כאשר המציע איננו חברה)
אני הח"מ ,עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רשיון _________
מאשר בזה כי ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז.
_________________ (המציע) וחתם/מה על "הצהרת המציע" שלעיל בפני וכן על יתר מסמכי ההצעה,
וזאת לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשים
הקבועים בחוק.

חתימת עורך הדין __________

תאריך _________________

חתימה +חותמת של המשתתף ______________
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נספח א0
נוסח כתב ערבות מכרז
תאריך _____

לכבוד
עיריית ביתר עלית
ג.א.נ,.

הנדון  :כתב ערבות מס' ____________
 . /הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של _________ ש"ח
( ____________ שקלים חדשים ) כולל מע"מ (להלן" :סכום הערבות" ) ,המגיע או עשוי
להגיע לכם מאת __________ ח.פ/ת.ז( _________ ___.להלן" :הנערב" ) בקשר עם מכרז
פומבי מס' _____ לביצוע עבודות להקמת בית ספר וגני ילדים בעיריית ביתר עלית.
 . 0אנו נשלם לכם ,תוך חמישה (  ) 5ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות
בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף  3להלן וזאת ,מבלי שיהיה עליכם לבס ס את
דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הנערב ,בתנאי שהסכום הכולל
שנשלם על פי ערבותנו זו ,לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים
בסעיף  3להלן.
 . 4בערבות זו :
משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם בכל חודש ,על ידי הלשכה
"מדד המחירים לצרכן" -
המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה ,או כל מדד
אחר שיתפרסם במקומו.
מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  25לחודש _____ שנת
"מדד הבסיס" -
________ ,בגין חודש ________ שנת ________.
מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום
"המדד החדש" -
הערבות.
אם יתברר ,לפני מועד תשלום סכום הערבות ,כי המדד החדש שונה
"הפרשי הצמדה למדד" -
ממדד הבסיס ,ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם
לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס.
 .4ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך __________ ועד בכלל.
 .5ערבות זאת על כל תנאיה תוארך עד ליום ______ על פי דרישת העירייה.
 . 1ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה .אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים
לבטלה בדרך כל שהיא.
 . 0כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי כתובתנו הרשומה
מ טה ,וצריכה להגיע לסניפנו עד ליו ם _________ (או ___________ בהתאם לסעיף 5
לעיל) .
 . 8התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
בנק1חברת ביטוח:
סניף__________________:
כתובת________________ :

חתימה +חותמת של המשתתף ______________
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נספח א4
הצהרה על מעמד משפטי
על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי ,בפרקים שלהלן:
א .מעמד משפטי
במקרה של יחיד יש לצרף תעודת עוסק מורשה.
במקרה של חברה – יש למלא פרקים ב ו-ג'.
במקרה של שותפות – יש למלא פרקים ב' ,ג' ו-ד'.
יש לצרף תדפיס מרשם החברות1רשם השותפויות /עוסק מורשה
ב .פרטים כלליים
שם___________________________________________ :
_____________________________________
כתובת:
_____________________________________
טלפון:
מספר החברה1השותפות____________________________ :
 או  -מספר עוסק מורשה___________________________ :ג .שמות בעלי זכות החתימה
שם פרטי

מס' תעודת זהות

שם משפחה

דוגמת חתימה

ד .שמות השותפים
שם פרטי

מס' תעודת זהות

שם משפחה

דוגמת חתימה

אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים
ועדכניים.
______________
שם פרטי

______________
שם משפחה

חתימה +חותמת של המשתתף ______________

_______________
תאריך
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נספח א)/( 4
תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות
אני הח"מ מר/גב _________ נושא\ת ת"ז מס’______ מורשה\ית חתימה מטעם ____________ מס’
זיהוי/ח.פ(_________.להלן"-המציע") .לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי\ה
לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן:
.2

הוסמכתי כדין על ידי ________________( להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה
למכרז__________________ ( להלן" :המכרז").

.1

המציע לא הורשע:
.1.2

בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;2751-פקודת מס הכנסה ; פקודת
המכס; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;2705-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח ;2708-סעיפים 177
עד  383 ,170עד  373ו 424-עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז ,2700-למעט הרשעות שנמחקו או
התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א ./98/-
או (מחק את המיותר)

.1.1

המציע הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות
הבאות ( ___________________________________________________:יש לפרט מתוך
העבירות המנויות לעיל)

.3

הואיל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המציע
במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א.2782-

.4

הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז שבנדון.

_________________
שם חתימה וחותמת

_____________
תאריך

של המציע1חבר במציע

אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

_________________
שם  +חתימה

_____________
תאריך

____________________ ________
חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע /חבר במציע
הינם מורשי חתימה מטעמו  ,ורשאים לחייב אותו בכל עניין
הקשור ו/או הנוגע למכרז.
הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו על
ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו
בפני על נספח זה.

_______________________ ______
חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אם
לא יעשה כן ,ולאחר שהזהרתיו כאמור ,חתם בפני על נספח זה.

חתימה +חותמת של המשתתף ______________
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נספח א)0( 4

הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו/926-
אני הח"מ____________  ,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.2
נני משמש כ ________________ב_______________________
שם המשתתף.
תפקיד
 .1הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.
 .3יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המשתתף או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות***;
המשתתף או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות ***,אך במועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 1ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .2701
** "הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א . 1991-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו
בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב  2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים
המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 .4יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 2778 -להלן" :חוק
שוויון זכויות") אינן חלות על המשתתף.
חלופה ב – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן.
 .5למשתתף שסימן את החלופה ב 'בסעיף  4לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה
הרלוונטיות להלן:
חלופה  (1) -המשתתף מעסיק פחות מ  100-עובדים.
חלופה  (2) -המשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות ,ובמידת
הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן .במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה ) ( 2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה

חתימה +חותמת של המשתתף ______________
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הוא התחייב כאמור באותה חלופה – ) ( 2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
 .1למשתתף שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל – המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה
למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  37ימים ממועד התקשרותו עם
המזמינה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).

 .0הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

__________________
(חתימת המצהיר)

אימות עו"ד
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר )_____________ .מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה
בפני מר/גב' _______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את
תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

____________
(עו"ד)

חתימה +חותמת של המשתתף ______________
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נספח א)/( 2
לכבוד :עיריית ביתר עלית

אישור בדבר איתנות פיננסית

אני הח"מ רואה חשבון מבקר של ______________ ,ח.פ /.ע.מ( ___________ .להלן" :המציע"),
מאשר בזאת כי:
 .2למשתתף היקף מחזור הכנסות שנתי של _________________ __________________( ₪
שקלים חדשים) לפחות ,בכל אחת מהשנים  .1721 ,1725 ,1724הסכום לעיל אינו כולל מע"מ.
 .1המשתתף אינו מוגבל בבנק.
 .3אין למשתתף אזהרת "עסק חי".

בכבוד רב,

___________________
שם מלא

_______________
רו"ח

____________________________
כתובת

חתימה +חותמת של המשתתף ______________

______________
חתימה וחותמת

_______________________
טלפון
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נספח א)0( 2

אישור מנהל כספים1מנכ"ל

לכבוד
עיריית ביתר עלית

א.ג.נ,

הנני משמש כמנהל הכספים  /מנכ"ל של ______________________________________ (להלן:
"המשתתף").

הנני מצהיר כי ביכולת המשתתף להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים ,כמפורט
במכרז פומבי מס' 201/2לביצוע עבודות להקמת בית ספר וגני ילדים בעירית ביתר עלית (להלן "המכרז")

לדעתי ,ובהתבסס על הבדיקה שערכתי ,הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את
יכולתו של המשתתף להעמיד את כל המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים נשוא המכרז.

בכבוד רב,

___________________

תאריך___________ :

מנכ"ל  /מנהל כספים

חתימה +חותמת של המשתתף ______________
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נספח א5
טבלת ניסיון המציע
להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף
רשימת הפרויקטים אשר בוצעו על ידי המציע בתקופה הרלוונטית שלפני היום הקובע:
שם הלקוח
שם הפרויקט
מקום
הפרויקט

היקף הפרויקט

סוג עבודות

במ"ר

הפרויקט

(לא כולל
מע"מ)

מועד השלמת
הפרויקט
(מ___:
עד)____:

איש הקשר
של הלקוח:
שם ,תפקיד,
טלפון

/

0

4

נא להקפיד על ציון כל פרטי טבלת הניסיון במלואם!!!
ניתן להוסיף מסמכים נוספים בדבר פירוט נסיון המציע בתחומים המפורטים בתנאי הסף.
על המציע לצרף חשבונות סופיים מלאים ומאושרים ו1או חלקיים או כל מסמך אחר אשר יש בו להעיד על
סיום או שלבי הפרויקט (והמלצות אם ישנן) מטעם הלקוחות עבורם בוצעו הפרויקטים המצוינים בטבלת
ניסיון המציע הנזכרת לעיל;
שם:

________________________________

תפקיד:

_____________________________________

חתימה:

_____________________________________

חתימה +חותמת של המשתתף ______________
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נספח א6
מכרז פומבי מס'  201/2לביצוע עבודות להקמת בית ספר וגני ילדים בעיריית ביתר עלית
לכבוד
יו"ר ועדת המכרזים ,עיריית ביתר עלית

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_
דוא"ל:

העתקים:

מר __________________________
רח' __________________________
טל' ; __________ :פקס_________ :
דוא"ל________________________ :

חתימה +חותמת של המשתתף ______________
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