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 י והבנתי: _____________________)חתימה /ות מורשה/י חתימה וחותמת(קראת

 החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ
 

 1/  1220מכרז פומבי מספר 
 

לעבודות  הבטחת איכותלמתן שירותי  הזמנה לקבלת הצעות מחיר
 "בנימין" אזור תעשייהפיתוח 

 
 כללי .1

  
(, באמצעות החברה הכלכלית לפתוח "המועצה" -להלן מועצה אזורית דרום השרון ) 1.1

שהינה תאגיד עירוני ואישיות משפטית נפרדת  ,("החברה" -להלן דרום השרון בע"מ )

שתחולנה על החברה  מהמועצה, לרבות בכל הנוגע לזכויות וההתחייבויות נשוא מכרז זה

 לאזור תעשייהמקדמת את הפרויקט לביצוע עבודות פיתוח התשתיות העירוניות , בלבד

 -להלן אל )המצוי על אדמות רשות מקרקעי ישר ,"א.ת. בנימין"( -להלן " )בנימין"

 (. "רמ"י"

 -להלן ) הבטחת איכות שירותיהצעות מחיר למתן החברה בזה  מזמינה ,בהתאם לכך 1.2

 .להלן לעבודות פיתוח א.ת. בנימין, כמפורט( "העבודות"

תשתיות עירוניות רחב היקף הנסמך, בין היתר, פיתוח בפרויקט  כי מדובר ,ומודגש ובהרמ 1.3

ככל שיאושר ביחס ו/או כל תיקון ו/או עדכון  2/  160, תכנית שד / 160על תכנית שד / 

 . , שבשום מקרה לא יהווה עילה לתוספת תמורה לזוכה, לפי הענייןלתכנית/ות זו / אלו

עד לביצוע  , לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה,שלביםמספר ב יתבצעהפרויקט  1.4

של  , והכל בהתאם לשיקול דעתה המוחלטהשלמת השלבים השונים, כולם או חלקם

עוד מובהר, כי תיתכנה . ו/או הנחיות רמ"י וכמובן העמדת תקציב/ים מתאים/ים ,החברה

  . ו/או לפי הנחיות רמ"י הפסקות בין שלבי העבודה השונים, ככל שייקבע ע"י החברה

 2020כי בשלב זה פורסם ע"י החברה בחודש נובמבר  ,עוד מובהר בפני המשתתפים במכרז 1.5

  "מכרז -להלן ( )4/2020ע קבלניות בפרויקט )מכרז פומבי מכרז ראשון לעבודות ביצו

, ₪ 54,339,851( כשהאומדן לעבודות אלו הוא בסכום כולל של של הביצוע" עבודות

 . , כאשר המכרז התבסס על מתן הנחה על האומדןבתוספת מע"מ כדין

ות שלבים לביצוע )תוך אפשר 3 ,לאחר תיקונו ,ללווהוא כמכרז עבודות הביצוע תוקן  1.6

, שביצועם , לפני מע"מ₪ 13,246,334לאיחוד בין השלבים(, ובהם שלב אופציונלי בסך של 

כפוף לאילוצי תקציב ו/או הסכומים שיאושרו ע"י רמ"י לצורך העמדת קדם מימון. 

במסגרת המכרז המתוקן הודגשה האפשרות של החברה לתיקון ועדכון התכניות, לרבות 

חודשים. מובהר, כי  12 -יצוע עבודות השלב השני בתוך מתן אפשרות לדחיית תחילת ב

הזמנה המתוקנת להציע הלכל אחד ממשתתפי המכרז דנן תועמד האפשרות לעיין בקובץ 

ובכתב הכמויות / אומדן המתוקן ולא תישמע כל טענה מצד עבודות הביצוע הצעות למכרז 

ו סייגים ו/או הוראות לא היו ידועים לו נתונים ו/או תנאים ו/א המי ממשתתפי המכרז לפי

 ממכרז עבודות הביצוע.  

חודשים מיום צו  18עוד מובהר, כי במכרז עבודות הביצוע נקבעה תקופת ביצוע של  1.7

תחילת העבודות אך לחברה נתונה, כמובן, האפשרות להורות על שינוי ו/או הארכת 

ני, כאשר ועל דחיית השלב הש המועד לתקופת הביצוע לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי
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לא יהיה באלה בכדי להקנות למי שיזכה במכרז שירותי הבטחת האיכות כל עילה לתוספת 

 . תשלום כלפי החברה

שעמדה על הנחה  ,הוכרזה ההצעה הזוכה במכרז עבודות הביצוע 22.2.2021ביום מובהר, כי  1.8

 ת. נמסר לקבלן הזוכה צו תחילת עבודו 10.3.2021וביום  על האומדן 34.4%בשיעור של 

ושלחה מכתב מאת באת  למעט מציעה אחת שפנתה ובקשה לעיין במסמכי ההצעה הזוכה

למותר בקשו חזרה את ערבויות המכרז. במכרז עבודות הביצוע , יתר המציעות כוחה, שנענה

יא בלציין, כי ככל שיינקט הליך משפטי כנגד הההצעה הזוכה במכרז עבודות הביצוע והדבר י

כלפי החברה לא יהיה בכך בכדי להוות כל עילה  -הבטחת האיכות  שירותימתן לכדי דחיית 

 . כלשהילתוספת תשלום 

בכל הנוגע לעבודות הניהול והפיקוח על הפרויקט, מובהר כי שירותים אלה ניתנים ע"י גדיש  1.9

( באמצעות מנהל פרויקט ומפקח צמוד "חברת גדיש" -להלן חברה להנדסה בע"מ )

 קט. שהועמדו על ידה לצורך הפרוי

עבודות הביצוע של תשתיות הפיתוח כלל ביחס ל הפרויקט אומדןמובהר, כי בשלב זה עוד  1.10

מודגש, כי  להסרת ספקותלפני מע"מ. , ₪ 150,000,000 -כסך של עומד על  השונות

מצד החברה בנוגע להיקפן התחייבות כלשהי מצג ו/או אין לראות בנתון זה כ

ל ואשר לגביהן יינתנו שירותי שיבוצעו בפוע הפיתוחהכספי של עבודות 

  .במכרז ע"י הזוכה הבטחת האיכות

מובהר  צורף כנספח לחוזה,מלרבות המפרט ש מבלי לגרוע מהאמור בנוסח החוזה הרצ"ב, 1.11

וכל הנחוץ  על ביצוע העבודות הבטחת האיכותספק לחברה את שירותי יכי הזוכה במכרז 

הנוכחי של עבודות הביצוע והן  פרויקטהן בהכרוך בעבודות אלו ללא יוצא מהכלל, ו

וזאת מבלי ככל שיתוקצבו ויבוצעו, , ו/או פרויקטים אחרים / נוספים בשלבים הבאים

כלשהו, להביא / פרויקט לגרוע מזכותה של החברה, בכל עת, לרבות במהלך ביצוע שלב 

   .את ההתקשרות לסיום מוקדם בהתראה מראש ובכתב כאמור בחוזה

פרמטרים איכותיים והצעה ר במכרז המבוסס על שילוב של כפי שיפורט להלן, מדוב 1.12

 כספית. 

 ובמסמכים זו הזמנה בתנאי שינויים לערוך או/ו עדכונים להוציא רשאית תהיה חברהה 1.13

 נפרד בלתי לחלק יחשבוי והללו, הבלעדי דעתה שיקול פי עלבכל עת ו, בכתב לה המצורפים

   .המציע ומהצעת זו מהזמנה

עבודות בהיקף מסוים, או  שיזכה למציעה מתחייבת למסור נאינ חברה, כי הויודגש יובהר 1.14

שיקול דעתה בכפוף ובהתאם לו בהתאם לצורך יתבצעוושלביהן עבודות בכלל. העבודות 

כאשר לחברה תישמר  ,ו/או אחרים לרבות בגין שיקולים תקציביים ,המוחלט של החברה

ו/או  אחרגורם ללבי העבודות ו/או איזה מש מהעבודותחלק למסור  , בכל עת,האפשרות

ומבלי שתהא לזוכה טענה ו/או תביעה כלשהי  והבלעדי , לפי שיקול דעתה המוחלטלבטלם

 . בשל כך כנגד החברה

כי מדובר בעבודות : עוד מודגש, הודעה בהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים 1.15

דם מימון, המבוצעות עבור רמ"י בכפוף להעברות כספים / תקציבים, לרבות על דרך של ק

( לחוק 2)ו( ) 3. אי לכך, נמסרת בזאת הודעה בהתאם לסעיף ככל שיאושר, מאת רמ"י

כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש בסמכותה  2017 -לספקים, תשע"ז  תשלומיםמוסר 
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( הנ"ל ולדחות את תשלום התמורה לקבלן הזוכה במקרה של עיכוב 2)ו( ) 3לפי סעיף 

 ( הנ"ל.   2)ו( ) 3י, הכל בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף העברת סכום המימון מאת רמ"

 

ההשתתפות במכרז מוגבלת למי שעומד בכל התנאים המפורטים  -תנאי סף  .2
את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור  תולהצע יצרףאשר ו להלן
 בתנאים אלו: עמידתואת 

 
 :כל התנאים המפורטים להלןעל ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד ב

שהתאגד ורשום כדין  או תאגיד אזרח ישראלי המציע הינו אישיות משפטית אחת, יחיד 2.1

נגדו הליכי חדלות פרעון כלשהם, לרבות פירוק ו/או כבישראל ואשר לא עומדים ותלויים 

ו/או הקפאת הליכים ו/או )במידה ומדובר במציע שהוא יחיד( פשיטת רגל נכסים כינוס 

א' לפקודת פשיטת הרגל( ו/או הליכים  19בות בקשת צו כינוס ו/או בקשה לפי סעיף )לר

וחובות , וכן הליכי הוצל"פ 2018 -כלשהם לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח 

הנחת ל ליתן את השירותים נשוא מכרז זהיכולת מציע בלתי נפרעים המעידים כי אין ל

 . של החברה דעתה

 עובדים 3, לפחות מעביד -ובמסגרת יחסי עובד  כחלק אורגני ממשרדו המציע מעסיק, 2.2

הינם מהנדסים ו/או אדריכלים בעלי רישיון תקף,  מתוכם 2 לפחות , אשרמקצועיים

 ם. /הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, והיתר הנדסאי

 בפנקסרשום המוצע מטעם המציע הוא מהנדס אזרחי הספציפי  הבטחת האיכות מהנדס 2.3

 3ובעל ניסיון של לפחות  כמהנדס שנים 7בעל וותק של לפחות המהנדסים והאדריכלים, 

במתן  (2020 - 2014, שתיחשבנה לצורך מכרז זה כשנים השנים האחרונות 7מתוך ) שנים

לרבות בתחום של עבודות , בתחום התשתיות העירוניותפרויקטים ב שירותי הבטחת איכות

הנדס הבטחת האיכות המוצע להיות עובד של המציע ו/או מובהר, כי על מ. עפר וכבישים

להסרת ספקות מודגש, כי אין בסעיף זה שותף בו )ככל שמדובר בתאגיד מסוג שותפות(. 

לגרוע ממחוייבותו של המציע להעמיד כוח אדם מקצועי נוסף, במידת הצורך וככל שהדבר 

 .  יידרש לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה

כללי עירוני לעבודות פיתוח  הבטחת איכותנתן שירותי  2020 - 2014שנים במהלך השמציע  2.4

)על מינימלי מצטבר בהיקף כספי  יםפרויקט 3-ב (לרבות בתחום של עבודות עפר וכבישים)

אחד שלפני מע"מ,  ,₪מליון(  מאה וחמישים) 150,000,000של פי סכומי הביצוע בפועל( 

 ., לפני מע"מ₪מיליון(  שמונים) 80,000,000של יקף כספי מינימלי הכולל מהם, לפחות, 

יוכל המציע להתבסס אך ורק על פרוייקטים אשר זה מודגש, כי לצורך עמידה בתנאי סף 

, , כאמור2020 - 2014, לפחות( בשנים 90%הסתיימו בחשבון סופי )או בחשבון חלקי בשיעור 

, ניתן יהיה ה בלבדלצורך זוניקוד בפרמטרים האיכותיים בנספח ו', הכאשר לצורך 

  . 2013 - 2010שהסתיימו בחשבון סופי בין השנים  על פרויקטים גםלהסתמך 

בעל כושר ביצועי וכלכלי,  ,בעל ניסיון מוכחמציע שהוא  -האמור לעיל כל מבלי לגרוע מ 2.5

 צועה.יבעל ידע בביצוע העבודה בזמן הנדרש ובעל אמצעים לבו
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  -כספית )להלן ולצרכי מכרז זה   נומית,, אוטומציע שצרף להצעתו ערבות בנקאית 2.6

כנספח                תהא לפי הנוסח הרצ"ב ומסומן הערבות  ."הערבות הבנקאית" או "הערבות"(

, תהא בלתי  מותנית להבטחת מ"בע השרון דרום לפיתוח הכלכלית לחברהתופנה  ,1א/ 

יש  .₪ 50,000כום סתעמוד על הערבות קיום ההצעה, בה המציע יהיה הנערב )החייב(. 

להקפיד למלא את סכום הערבות במדויק וכן להקפיד בדבר המועד האחרון של הערבות. 

 אין להצמיד את הערבות למדד כלשהו. מובהר, כי עוד 

           
הארכת תוקף את תהא רשאית לדרוש  חברהה .19.7.2021 עד ליוםהערבות תהא בתוקף  2.7

והמציע יהא ק זמן ארוך יותר, במידת הצורך, ואף לפרנוספים  מיםי 90הערבות למשך 

רשאית  חברהתוקף הערבות. מציע שלא ינהג כך, תהא האת להאריך  ,במקרה כזה ,חייב

  הצעתו.את לפסול 

עד לאחר שהמציע יחתום על  חברהערבות של מציע שזכה במכרז תישאר בידי ה 2.7.1

 ורף המצ וימציא אישור קיום ביטוחים חתום כהלכה בהתאם לנוסחהחוזה 

 .נספח לחוזהכ

עד למועד האחרון להגשת  ,כאמור לעיל ,מציע שלא יצרף להצעתו ערבות 2.7.2

 , תיפסל הצעתו ולא תידון.ובערבותמהותי ההצעות, ו/או שנפל פגם 

מציע שהצעתו למכרז נתקבלה והוא חזר בו מהצעתו ו/או  לא חתם על החוזה  2.7.3

לגבות  חברהרשאית ה, תהא חברהימים מהיום שנדרש לכך ע"י ה 7ונספחיו תוך 

 העבודה למציע אחר.את את סכום הערבות לטובתה ולמסור 

 מציע שהצעתו למכרז לא זכתה ו/או נפסלה, תוחזר לו הערבות. 2.7.4

 
 יעובדמי מ מורשי החתימה שלו ו/אומציע שאין על שמו ו/או על שם מי ממנהליו ו/או מי מ 2.8

ם פליליים לצרכי מכרז רישומי ,מהנדס הבטחת האיכות המוצעהמיועד לתפקיד  המציע

, וכי הוא ו/או מי מבין 1981 -בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א 

המנויים לעיל לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עימה קלון, או בעבירה פלילית הכרוכה 

וזאת  סחיטה ועושק, הונאה וגניבה ]פרק יא לחוק העונשין[, באלימות, או בעבירת מרמה,

, וכן, שלא מתנהלים נגד מי ים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרזבחמש השנ

מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית מהמפורטות 

 הליכימתנהלים ו/או מי מהמנויים לעיל ככל שכלפי המציע  לעיל, בכפוף לאמור להלן:

יהא עליו  ,(עבירה פלילית מהמפורטות לעיל או הליכים משפטיים בגיןו/)חקירה פלילית 

לפרט זאת ולחברה יהא שיקול הדעת המוחלט להחליט האם בנסיבות אלה ראוי לפסול את 

 /יבעלהתאגיד / המציע עצמו,  -. לעניין סעיף זה המציע , אם לאועל הסף הצעת המציע

מיועד לבצע המציע ה יובדמי מעאו ו/מציע ו/או הדירקטורים בל כ"השליטה במציע, מנ

 . נשוא מכרז זה בפועל את השירותים

, , בעניין שכר מינימום1976-מציע העומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 2.9

 עסקת עובדים זרים.הו ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
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 י והבנתי: _____________________)חתימה /ות מורשה/י חתימה וחותמת(קראת

מציע שהינו עוסק עצמאי, המנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל לפי פקודת מס  2.10

, אשר נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו, 1975-מס ערך מוסף תשל"והכנסה וחוק 

 למע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס על פי חוק.

 מציע שרכש את מסמכי המכרז. 2.11

 . הינה חובה ופות בתההשת -כפי שיפורט להלן אשר  במפגש המציעיםמציע שהשתתף  2.12

 

 :להלןים , את כל המסמכים המפורטספציפיתהמציעים ירכזו, במעטפה  .3

 

ככל שהמציע הוא . )כככל שהמציע הוא תאגיד( תדפיס עדכני מרשם התאגידים הרלבנטי 3.1

 יצרף צילום תעודת זהות עדכנית.  -יחיד 

 
ע"י מורשה/י  -של תאגיד  ובמקרה חתומה על ידו ,בנספח א', בנוסח הרצ"ב הצהרת המציע 3.2

להצהרה בנוגע  9סעיף  מודגש כי יש למלא אתכמו כן  .החתימה ובצירוף חותמת התאגיד

 .  באמצעות מחיקת החלק המיותר/ לחברה לקיומם של קרובים למועצה 

 
מספר תוך פירוט מלא של  ,1/  נספח ד התצהיר, על גבי, המציעמלא של ופרופיל מקצועי  3.3

העבודות אותן ביצע המציע, בצירוף מסמכים ו/או אישורים ו/או עובדיו המקצועיים, 

תשומת לב המציעים . וכן פרטי איש/ אנשי קשר אצל המזמין /ים המלצות המעידים על כך

לכך שבחלק זה יש למלא הן את הפרויקטים במספר המינימלי לצורך הוכחת עמידה 

להם נתן המציע שירותי בתחום התשתיות העירוניות בתנאי הסף וכן פרויקטים נוספים 

וכן לצרף  האיכותלצורך ניקוד  , וזאת2020 - 2010השנים במהלך  הבטחת איכות

 . , לפי הענייןהמלצות/או אישורים ו ו/או אסמכתאות מתאימות כגון חשבונות

 
נספח בתצהיר,  כאמורהמוצע הבטחת האיכות  מהנדסתיאור מלא של ניסיון קורות חיים ו 3.4

הפרטים הנדרשים לצורך את . תשומת לב המציעים לכך שבחלק זה יש למלא הן 2ד / 

וכן לצרף  של הנ"ל והן פרטים נוספים לצורך ניקוד האיכותהוכחת עמידה בתנאי הסף 

  אסמכתאות מתאימות, דוגמת אישורים והמלצות.

 
 תםאת כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את עמידצרפו להצעה המציעים י 3.5

 2המפורטים בסעיף  הסף בתנאי (מהנדס הבטחת האיכות הספציפי המוצע)לרבות עמידת 

 ובכלל זאת, כושרם, ניסיונם, יכולתם וכיו"בהמצביעים אודות מסמכים לרבות  ,לעיל

   .וכיו"ב , הסמכות ייחודיותלמויות מקצועיותתתעודות, המלצות ואסמכתאות בדבר הש

 
 לצרכי מע"מ. תקפה של המציע  צילום תעודת עוסק מורשה  3.6

 
הול ספרי תוקף מפקיד מורשה או מרואה חשבון או מיועץ מס על ניר צילום אישור ב 3.7

 .1976 -חשבונות ורשומות ועל מילוי חובת דיווח לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 
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 י והבנתי: _____________________)חתימה /ות מורשה/י חתימה וחותמת(קראת

 תצהיר של אחד ממנהליו ו/או אחד ממורשי חתימתו( -)ובמקרה של תאגיד  תצהיר המציע 3.8

-לפיו הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו,(נספח ב'ב)חתום כדין 

  העסקת עובדים זרים.ו , ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלותכר מינימום, בעניין ש1976

 
 תצהיר של אחד ממנהליו ו/או אחד ממורשי חתימתו( -)ובמקרה של תאגיד תצהיר המציע  3.9

לפיו אין על שמו ו/או על שם מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה  ,(נספח ג'ב)כדין חתום 

ם לצרכי מכרז בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת פליליי שלו ו/או מי מעובדיו, רישומים

, וכי הוא ו/או מי מבין המנויים לעיל לא הורשעו בעבירה פלילית 1981 -השבים התשמ"א 

סחיטה ועושק, שיש עימה קלון, או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות, או בעבירת מרמה, 

למועד האחרון להגשת וזאת בחמש השנים שקדמו הונאה וגניבה )פרק יא לחוק העונשין( 

הצעות למכרז וכן, כי למיטב ידיעתו לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה ה

, וכי אם מתנהלים פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית מהמפורטות לעיל

הליכים משפטיים ו/או חקירה פלילית , כאמור, על התצהיר לפרטם במקום המיועד לכך 

  .בתצהיר

 
כפי שיפורט להלן.  4סעיף מולא ע"י המציע כאמור בתש ,נספח ה' הכספית, עת המחירהצ 3.10

וללא סימני  נפרדת וסגורה ,יש להגיש את ההצעה הכספית במעטפה פנימית -להלן 

מודגש כי העדר עליה יירשם בכתב ברור "הצעת המחיר". של המציע ו םזיהוי כלשה

י זיהוי כאמור )שתוכנס למעטפה וללא סימנהגשת ההצעה הכספית במעטפה סגורה 

לפי שיקול  לכדי פסילת ההצעה על הסף עשויה להביאשתכלול את יתר מסמכי ההצעה( 

 . דעתה המוחלט של החברה

 
 .1שבנספח א/לפי הנוסח  המכרזערבות  3.11

 
  אישור או קבלה על רכישת מסמכי המכרז. 3.12

 
בעניין זה . מציעיםפגישת הלמשתתפי  ,/ושיופץככל  ,כל מסמך הבהרה ו/או פרוטוקול 3.13

המכרז  ו קבצימופנית תשומת לבם של המשתתפים לאתר החברה )החדש( שבו יועל

ובו, במידת הצורך, יפורסמו עדכונים למשתתפים ובהם תשובות לשאלות הבהרה לפרסום 

אחר הפרסומים באתר באופן שוטף ובאחריות כל אחד ממשתתפי המכרז לעקוב  וכיו"ב

 זים" באתר החברה הינו כלהלן: הקישור לחלק של "מכר. זה

https://www.dsharon.co.il/auction 
 

בנוסף לאמור לעיל, גם את המסמכים  ,יצרף להצעתו במידה והמציע הינו תאגיד, 3.14

 המפורטים בסעיף זה:

מכותם לחייבו אישור עו"ד או רו"ח על בעל/י זכות החתימה אצל המציע וס 3.14.1

 בחתימתם.

 י התאגיד./שמות מנהל 3.14.2

https://www.dsharon.co.il/auction/
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 י והבנתי: _____________________)חתימה /ות מורשה/י חתימה וחותמת(קראת

כל מסמך אותו נדרש המציע למלא ו/או לחתום, לרבות הצעת המציע, הצהרת מציע  3.15

והתצהירים הנכללים במסמכי המכרז, ימולא ו/או יוגש כשהוא  חתום על ידי המציע 

העמוד. כמו כן, יש לחתום על כל עמוד ועמוד בחלק המסומן בתחתית  במקום המיועד לכך.

 . יש להקפיד שיאושרו כדין ע"י עו"ד -ככל שמדובר בתצהירים 

לדרוש מהמציעים להגיש מסמכים  , לפי שיקול דעתה המוחלט,תהיה רשאית חברהה 3.16

  בחינת עמידתם בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי. ןלעניינוספים, הן 

חתם בין ירפו אף כנספחים לחוזה שיכל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל, יצו 3.17

. המציע מצהיר כי ידוע לו וייחשבו כחלק בלתי נפרד ממנו חברההמציע הזוכה לבין ה

הנתונים והמידע הכלולים במסמכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד של הצהרות המציע ש

 בכל הקשור לידע, ליכולת, לאמצעים ולכישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.

   מחירהצעת ה .4

ערך בהתאם לשיטת ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ימובהר כי מכרז זה י 4.1

 .להלן 15בסעיף ותוך יישום המנגנון המפורט 

שכר הטרחה של המציע תתבסס על אחוז קבוע מהסכום הכולל של התמורה )לפי הצעת  4.2

פני מע"מ(     חשבונות מאושרים( שתשולם לקבלן/ני הביצוע של פרויקט א.ת. בנימין )ל

( אחד אחוז) 1האחוז( לבין %  שישים וחמש מאיות) 0.65ותהא בטווח שבין % 

  56.0 %-מובהר ומודגש, כי מציע שיגיש הצעה הנמוכה מ מהחשבונות כאמור.

 . הצעתו תיפסל על הסף - 1או העולה על % 

בשלמותו יהיה נכון ומחייב לביצוע השירות  ,ה' בנספח ע"י המציע שיפורט ,סכום ההצעה 4.3

תשומת לב המציעים לכך כי יש לאשר את זהות החותם/ים  .ובמלואו ולפי כל סעיפי החוזה

על ההצעה )אחד או יותר ממורשי החתימה של המציע, לפי הרכב החתימות המחייב אצל 

 בפני עורך דין.  המציע(

על המציעים המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם הכספית בהתייחס לביצוע העבודות  4.4

ל את כל העלויות הכרוכות בביצוע ויכלהמחיר , כאשר ללא יוצא מהכלל וא המכרזנש

הרכב, העבודות נשוא המכרז, לרבות עלויות כח האדם, אספקת כל החומרים, הציוד, 

הוצאת עלויות ערבות הביצוע, האביזרים הנלווים והכלים הדרושים לביצוע העבודות, 

כאשר המציע מביא בחשבון את  ,וכיו"ב פוליסת ביטוח כנדרש בנספח לחוזה

 ,שנים רבות, ייתכן ואף לתקופה של העובדה כי מדובר בעבודות מתמשכות

 בוצענהשבשלב זה לא ניתן להעריך את תקופת ביצוען המדויקת, שת

בשלבים, תוך שעשויים לחלוף פרקי זמן ממושכים בין שלב לשלב וכן חלק 

להשתנות ו/או יים השלבים אף עשוהפרויקטים ו/או מהעבודות ו/או 

ומבלי שיהיה  החברהלפי שיקול דעתה המוחלט של והכל להתבטל, 



8 
 י והבנתי: _____________________)חתימה /ות מורשה/י חתימה וחותמת(קראת

להקים עילת תביעה כלשהי כלפיה מכל מין וסוג  החברהבפעולותיה אלו של 

  .שהוא

כי את ההצעה הכספית, נספח ה', יש להגיש בנפרד מכל יתר בשנית מודגש  4.5

נפרדת שתיכלל מסמכי המכרז כך שמסמך זה בלבד יושם במעטפה סגורה 

"הצעת  :ברורבאופן במעטפה הכוללת את יתר מסמכי ההצעה ועליה ייכתב 

 . המחיר"

המעטפה הנפרדת הכוללת את "הצעת המחיר" תישמר סגורה עד לגמר מתן מובהר, כי  4.6

 הניקוד לפרמטרים האיכותיים )שלב ג' כהגדרתו להלן(.  

 

 מכרזההצעה להגשת  .5

התאם לדרישות המכרז, במעטפה חתומה המיועדת על המציע להגיש הצעתו המפורטת, ב 5.1

מציע שלא יעשה כן, תהא רשאית החברה לפסול לכך, אשר לא  תישא סימני זיהוי של המציע. 

 את הצעתו על הסף לפי שיקול דעתה המוחלט. 

 
הצעת "בגין הסגורה ולרבות המעטפה הנפרדת ) למכרז ההצעהכלל מסמכי את יש להפקיד  5.2

על ידי המציע בשולי כל עמוד  ים, חתומר שמולאו במלואם וכהלכהלאח, (, כאמור"המחיר

בתיבת )ולא באמצעות הדואר ולא בכל דרך אחרת(  ידנית בלבדבמסירה ו/או מסמך, 

הצעה  .14:00בשעה  18.4.2021 יוםמלא יאוחר עד ווזאת , חברההמכרזים שבמשרדי ה

 על הסף. שתגיע לאחר מועד זה תיפסל

 
בימים  חברהה במשרדי לרכושנספחים ושאר מסמכי המכרז ניתן הה, חוזהתנאי המכרז, את  5.3

. בשים לב ₪ 000,1 בסךיוחזר , תמורת תשלום שלא 15:00 - 09:00בין השעות , ה' -א' 

למגבלות קבלת הקהל במשרדי החברה, יש להתקשר למזכירת החברה )גב' זהבה אלעזר, 

ולתאם מראש הגעה למשרדי  ( elazar@dsharon.org.il, דוא"ל: 9000620-03בטל': 

  מסמכי המכרז, כאמור.החברה לשם רכישת 

 
. הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, ועל חברהמסמכי המכרז הם רכושה של ה 5.4

המציע להחזירם עד לתאריך הנ"ל. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש 

 בהם לכל מטרה אחרת.

 

 כניסת החוזה לתוקף .6

ימים מיום שנמסרה לו  7יידרש לחתום על החוזה בתוך זכה במכרז תאשר הצעתו המציע  6.1

ערבות את וכן למסור  ,ו/או פרק זמן אחר כפי שייקבע ע"י החברה הודעה כי זכה במכרז

 . החתום ע"י החברה המבטחת ביטוחיםהאישור קיום הביצוע ו

, בנוסף לתנאי הסף םותנימובהר כי תחולתו של החוזה האמור על הצדדים וכניסתו לתוקף, מ 6.2

  עליו. חברהלתוקפו המפורטים בו, בהוספת חתימת ה
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 י והבנתי: _____________________)חתימה /ות מורשה/י חתימה וחותמת(קראת

 

 ביטוח .7

פוליסת ביטוח ההתקשרות על המציע אשר הצעתו תזכה במכרז יהיה לקיים בכל תקופת  7.1

 כנספח לחוזה.  ובאישור קיום הביטוחים הרצ"ב כמפורט בחוזה

 

 ,יערכו על חשבון המציע הזוכהיהמפורטים בחוזה ובאישור קיום הביטוחים הביטוחים כלל  7.2

 .והוא בלבד

 

 תוקף ההצעה  .8

 ללא זכות חזרה. 19.7.2021עד ליום בתוקף  תעמודהצעה לביצוע העבודה ה 8.1

לאחר תום תקופה זו, ובמידה והליכי אישור המכרז לא הסתיימו, ובאם המציע לא נדרש  

ערבותו את לקבל הצעתו ואת כאמור לעיל,  רשאי המציע לבטל  ,תוקף הערבותאת להאריך 

 חזרה.

יטול ההצעה ייעשה בהודעה בכתב כי ההצעה מתבטלת החל ממועד קבלת ההודעה, והיא ב 8.2

 קרית המועצה בכניסה למושב נוה ירק.         ב, במשרדי החברהתומצא במסירה ידנית 

 

 זוכה שלא עמד בהתחייבויותיו .9

זכייתו אית לבטל את רש חברהמציע שנקבע כזוכה ואשר לא עמד בהתחייבויותיו, תהא ה 9.1

במכרז בהודעה בכתב, החל מהמועד הנקוב בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה 

 בהתאם להודעה ותוך הזמן הנקוב בה. זאתנדרש לתקן את המעוות והוא לא תיקן 

להגיש את הערבות הבנקאית  חברהכאמור לעיל, תהא רשאית ה ,בוטלה הזכייה במכרז 9.2

ביצוע העבודה למי שייקבע על ידה, והמציע יפצה אותה על כל הפסד  ה וכן למסור אתילגבי

 כך.   בשליגרם לה ישו/או נזק 

אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי מסמכי המכרז להסרת ספקות מובהר כי  9.3

 ו/או על פי כל דין.

 

 שינוי במסמכי המכרז .10

גות ביחס אליהם, בין ע"י שינוי או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתיי 10.1

ולא יהיה  חברהתוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את ה

 .להם כל תוקף מחייב כלפיה

תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לראות בכל שינוי, תוספת,  חברהעל אף האמור, ה 10.2

 ציע מתנאי המכרז, ולפסול את הצעתו.מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המ
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 פגמים טכניים .11

מציע, לפי שיקול דעתה התהא רשאית שלא להתחשב בפגמים טכניים שנפלו בהצעת  חברהה 

המוחלט ו/או לאפשר צירוף מסמכים שהושמטו ע"י המציע בתום לב ושיש בהם להעיד 

בהירויות העלולות להתעורר אודות עמידתו בתנאי הסף ו/או לערוך כל בירור נחוץ בעניין אי 

 לגבי ההצעה, וזאת, בין היתר, בשים לב למאפיינים הספציפיים של המכרז דנן.  

 

 שלא בהתאם לדרישות המכרזהצעה  .12

 על ,זו הזמנה לדרישות בהתאם שלא שתוגש רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה חברהה 

 הבנה על, נכונות בלתי הנחות על מבוססת, מוטעית או חסרה הצעה לרבות, במלואם נספחיה

    וכיו"ב.  המכרז נושא של מוטעית

 

 כושרו של המציע  .13

תהא רשאית להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע הזוכה, לרבות כושרו,  חברהה           

מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע ניסיונו ויכולתו המקצועית, יכולתו הארגונית והכלכלית, 

 , התייחסות מוסדות ציבור/רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציעהתקשרויות קודמות

 למוללרבות ניסיון קודם, ככל שקיים, של החברה ו/או של מועצה אזורית דרום השרון, )

להסרת ספקות בלבד,  לנכון. חברה, וכן כל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא ה(המציע

המוצע הספציפי  מהנדס הבטחת האיכותל ש ומובהר כי האמור בסעיף זה יחול גם בעניינ

 מטעם המציע. 

 

   דחיית ההצעה .14

על תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לדחות  חברהמבלי לגרוע מכל יתר שיקוליה, ה

הצעה של מציע אשר לא קיים בעבר התחייבויותיו מכל סוג ובכל אופן שהוא או שנוכחה  הסף 

ו/או  ןניסיושהוא חסר ( ו/או מכל גוף אחר עצה)לרבות ממידע שהתקבל לידיה מהמולדעת 

להסרת  ו/או מי מהם לקויים. או שאלוו/כושר ו/או יכולת ו/או אמצעים לביצוע העבודה 

 מהנדס הבטחת האיכותשל  וספקות בלבד, מובהר כי האמור בסעיף זה יחול גם בעניינ

 מטעם המציע. המוצע הספציפי 

  

  אופן דירוג וניקוד ההצעות .15

או לכל ו/ים לערוך למציעים יו/או מי מטעמה רשא חברהההצעות והמציעים יהיו ה בבדיקת 15.1

חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף 

לא שיתף המציע פעולה כנדרש מי מטעמה בבדיקות כאמור. /או ו חברהפעולה עם ה

להסרת ספקות  .הצעתובלבד, לפסול את  רשאית, מטעם זה חברהוכאמור לעיל, תהיה ה

החברה תהא רשאית לדרוש מסירת דו"ח עדכני של חברת דירוג סיכונים, דוגמת כי  ,מובהר

BDI   ועל המציע תחול החובה להעביר מסמך זה, על חשבונו, במועד שייקבע  ,ביחס למציע

 ע"י החברה. 
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 מחיר.  40% -ת ואיכו 60%ההצעות תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקלות הבאים:  15.2

 שלבים:  4 -ב נהבחינת ההצעות והערכתן תתבצע 15.3

 בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף ודרישות החובה.  -לב א' ש

ועדה מקצועית שתכלול את מנכ"ל  ע"י קביעת הציונים בפרמטרים האיכותיים -שלב ב' 

 -הלן ל) חברת הניהול והפיקוח /ים שלנציג וכן מהנדס המועצהגזבר החברה, החברה, 

החברה תהא רשאית לשנות את הרכב ועדת האיכות לפי מובהר, כי  (."ועדת האיכות"

ועדת . ולמציעים לא תהא כל טענה כלפי החברה בעניין זה הו/או אילוצי שיקול דעתה

ועדת המכרזים של ל ותעבירותיתן את הניקוד להצעות בפרמטרים האיכותיים  האיכות

 החברה. 

 . כפי שיפורט להלן בגין ההצעה הכספית קביעת הציון -שלב ג'   

 וקביעת  דירוגן ,חישוב הציונים הכוללים של ההצעות - )אפשרי ביחד עם שלב ג'(  שלב ד' 

 .  ההצעה הזוכה

 הסף בחינת העמידה בתנאי -שלב א'  15.4

 . ודרישות החובה תבדוק האם ההצעות עומדות בתנאי הסף בשלב זה החברה 15.4.1

תיפסל על הסף, ולא תעבור ודרישות החובה י הסף הצעה  שלא תעמוד באיזה מתנא 15.4.2

לשלבים הבאים. מציע שהצעתו נפסלה יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או 

, חברהסיום המכרז )לאחר בחירת הזוכה(, על פי שיקול דעתה הבלעדי של העת ב

ותוחזר לו ערבות המכרז שהגיש. המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 בעניין זה. כלפי החברה ו/או מי מטעמה תביעה 

 חישוב ציוני האיכות  -שלב ב'  15.5

 ,ועדת האיכותעל ידי  יבוצע. ניקוד האיכות נקודות 60ציון האיכות המירבי הינו  15.5.1

 .כאמור לעיל

תשקול ועדת האיכות את הפרמטרים השונים  ,לצורך קביעת ניקוד האיכות 15.5.2

 המפורטים בנספח ו'. 

, להחליט האם להזמין את לפי שיקול דעתה המוחלטרשאית,  ועדת האיכות תהא 15.5.3

ההצעות על בסיס המסמכים  להסתפק בבחינתלריאיון או ו/או מי מהם המציעים 

שיצורפו לכל הצעה והצעה, לרבות המידע הנוסף שיתקבל במידה ותיערכנה בדיקות 

 . , לפי הענייןו/או השלמות מידע ופרטים נוספים
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ככל לריאיונות וו/או מי מהם תחליט לזמן את המציעים  במידה וועדת האיכות 15.5.4

תהיה רשאית )אך לא חייבת(  החברההצעות כשרות,  6 -ויוגשו למכרז למעלה מ

המציעים שהצעותיהם קיבלו את ניקוד האיכות הכולל  6לזמן לריאיון רק את 

 הקריטריוניםבנספח ו', למעט המפורטים הגבוה ביותר בגין הקריטריונים 

ו/או כל  ,ביחס למציע ולמהנדס האיכות המוצע ות כללית והמלצות""התרשמ

קריטריון אחר שועדת האיכות תסבור כי על מנת ליתן לו ציון יש צורך בזימון 

 יתר המציעים לא יזומנו לריאיון ולא יעברו לשלבים הבאים.המציע לריאיון. 

את הנתונים  לא רקרשאית להביא בחשבון  ועדת האיכותלהסרת ספקות מובהר, כי  15.5.5

ועדת כל אינפורמציה אחרת המצויה בידיעת העולים ממסמכי ההצעה אלא גם 

, ללא יוצא מהכלל, לפי צד ג'החברה ו/או המועצה ו/או רמ"י ו/או האיכות ו/או 

 . שיקול דעתה

 60נקודות )מתוך  40 -פחות מ יעמוד עלנתן לה יהצעה שניקוד האיכות שימובהר כי  15.5.6

קביעת הציון בגין  -לשלב הבא )שלב ג'  , בכל מקרה,תעבור לא אפשריות(הנקודות ה

 ההצעה הכספית(. 

  חישוב הציון בגין ההצעה הכספית -שלב ג'   15.6

 :כדלקמן יחושב והואנקודות,  40הינו הציון המירבי בגין ההצעה הכספית   

( תקבל את מלוא הניקוד  0.65%ההצעה הכספית שתעמוד על השיעור המינימלי האפשרי ) 

( תקבל 1%נקודות( ואילו הצעה שתעמוד על השיעור המקסימלי האפשרי ) 40)אפשרי ה

נקודות. כל ההצעות שתעמודנה בין השיעור המינימלי לבין השיעור המקסימלי  20ניקוד של 

 (, כמפורט להלן: 0.35%) 0.65%לבין  1%תחושבנה באופן יחסי להפרש שבין 

 

 X  20 = הפחתת ניקוד      
  

 0.65%ין שיעור ההצעה לבין ההפרש שב
0.35% 

   

 נקודות מקסימליות 40 -= הפחתת ניקוד   ציון הניקוד                              

 תזכה לניקוד לפי החישוב הבא:  0.8%: הצעה שתעמוד על שיעור של  לדוגמא

 

 : חישוב הפחתת הניקוד
    8.57   = 20  X 

  
 (0.65%לבין  0.8%)ההפרש בין  0.15

0.35 
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)הניקוד  40 -)הפחתת הניקוד(  8.57=   31.43:         חישוב ציון הניקוד               

 המקסימלי(

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן -שלב ד'  15.7

ציון הצעת של יון האיכות ושל צהחיבור האריתמטי ציון ההצעה הכולל יהיה  15.7.1

 .המחיר

, בכפוף לל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה במכרזההצעה בעלת הציון הכו 15.7.2

 . ובכפוף לכל דין להמלצת ועדת המכרזים ולאישור יו"ר החברה להמלצה

של קיום הצעות זהות לחלוטין מבחינת הניקוד חריג וקיצוני במקרה מובהר, כי  15.7.3

תהא רשאית ועדת המכרזים, בכפוף לאישור יו"ר החברה,  -הסופי שיינתן להן 

, כאשר במקרה ולאחר הליך התיחור עריכת תיחור בין  ההצעות הזהות עללהחליט 

תועמדנה ההצעות על המחיר המינימלי, יינתן משקל מכריע לציון שניתן בפרמטרים 

האיכותיים וההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר בפרמטרים האיכותיים היא שתזכה. 

ליישם חברה, להחליט לחילופין, תהא רשאית ועדת המכרזים, בכפוף לאישור יו"ר ה

מבין  כל שיטה שיוויונית אחרת שבגדרה ניתן יהיה לבחור את ההצעה המיטבית

, וזאת לפי שיקול דעתה עריכת הגרלהלשקול וכן  ההצעות הזהות מבחינת ניקודן

 המוחלט.    

לקבל כל הצעה שהיא או שלא שומרת לעצמה את הזכות  החברהעל אף האמור,  15.7.4

בות ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק לדחות את כל ההצעות, לר

לבטל את המכרז ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה להקפיא ו/או ו/או 

 החברהולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  ,הבלעדי והמוחלט

  כך.  בשלו/או מי מטעמה 

הצעות של מציעים שיש סף על הה רשאית לפסול החברלהסרת ספקות מובהר, כי  15.7.5

לרשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או גופים למועצה ו/או או ו/לה 

  .בהתנהלות מולם שליליניסיון  - ציבוריים אחרים

ומכל סיבה שהיא, להחליט על  האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומר החברה 15.7.6

ואת יתר השירותים להזמין מגורם אחר ו/או  נשוא המכרז שירותיםהמ קבלת חלק

שלב ביחס לו/או א.ת. בנימין  הזוכה שירותים רק ביחס לחלק מפרויקטמלהזמין 

 , בכל דרך שתמצא לנכון/או לפרוייקט אחר ו/או נוסף של הפרויקט בלבד מסוים

 .לרבות באמצעות פיצול הזכייה בין מספר מציעים

ומכל סיבה שהיא, לבטל את  תהשיקול דעלעצמה את הזכות, לפי ת שומר החברה 15.7.7

כולו  ,לחתום על החוזה ו/או לא לבצעולבחור זוכה במכרז ו/או לא המכרז ו/או לא 

אלא אם כן ייכנסו  , בכפוף להוראות הדין החל ביחס למועצות אזוריותאו מקצתו

  .לתוקפן הוראות החלות לגבי תאגידים עירוניים ובכפוף למועד תחולתן
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לא תהיה ממש איזה מהאפשרויות המפורטות בסעיף זה לעיל, ל רההחבתחליט אם  15.7.8

טענה מכל סוג שהוא כלפי ו/או תביעה ו/או דרישה זכות ו/או למשתתפים במכרז כל 

 החברה.

 

  סתירות ואי התאמות .16

 6.4.2021לא יאוחר מיום ווזאת עד  ,בעניין מכרז זה בכתבלהפנות שאלות הבהרה ניתן  16.1

בהרה יש לשגר בדוא"ל לכתובת הבאה: את שאלות הה .13:00בשעה 

elazar@dsharon.org.il   בקובץ word לוודא טלפונית קבלת שיצורף לדוא"ל ו בלבד

  המייל. 

 
מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי  16.2

רה יותר עם המציע ו/או שילובן המחמיר יותר של המכרז, תחול ההוראה המחמי

 .חברהההוראות הרלבנטיות עם המציע, לפי העניין, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט של ה

 
כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  16.3

 ו/או החוזה על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 

 
 -בכתב  חברהרק הסברים ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו ע"י הר ומודגש, כי מובה 16.4

 יחייבו.

 
מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון בדבר אי סבירות או אי ספקות כלשהם,  16.5

לא  -שגיאות או אי התאמות וכיו"ב, וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל 

 .שמענהית

 
כל הסתייגות של המציע עלולה  .ות למסמכי ותנאי המכרזלא תתקבלנה כל הסתייגוי 16.6

 .לפסול את הצעתו

 
להסרת ספקות מובהר כי החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להאריך את  16.7

 המועד לשיגור שאלות הבהרה, כאמור. 

 
 

 חובה מציעים מפגשבדיקת האתר ו .17

ועל  םולהשיג בעצמ בנימיןפרויקט א.ת. על המציעים לבקר באתר/ים המיועד/ים לביצוע  17.1

 לצורך הכנת והגשת ההצעה.  הםאת כל המידע הדרוש ל םחשבונ

תקיים ביום י ,למציעים המעוניינים להשתתף במכרזבאמצעות תוכנת ה"זום", מפגש  17.2

   .בבוקר 10:00בשעה  5.4.2021

אצל גב'  להירשם מראשיידרשו  במפגש המציעיםנציגי המציעים הפוטנציאליים שישתתפו  17.3

את פרטיהם ודרכי ההתקשרות עמם  למסורוכן  הבה אלעזר בדוא"ל שפורט לעילז

 (. לשם העברת קישור ב"זום" )כתובת, טלפון סלולרי, פקסימיליה וכן דואר אלקטרוני

mailto:elazar@dsharon.org.il
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מובהר, כי לחברה תעמוד הזכות להחליט אודות שינוי מתכונת מפגש המציעים בכפוף  17.4

המשתתפים מוטלת ועל  ,פורטו לעיל שפרטיו,למתן פרסום בכתב ומראש באתר החברה 

בכל הודעה ו/או עדכון ככל שיפורסמו באתר ובאופן שוטף האחריות להתעדכן מיוזמתם 

 . שייחשבו כאילו נמסרו לכל המשתתפים במפגש החברה

ו/או תשובות לשאלות ההבהרה, ככל שיופצו  מפגש המציעיםמובהר, כי פרוטוקול  17.5

וייחשבו כחלק בלתי נפרד מהצעתם למכרז ומחוזה למשתתפים, ייחתמו על ידי המציעים 

 ההתקשרות עמם, לפי העניין. 

  . ההשתתפות במפגש המציעים היא חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה למכרז 17.6

מובהר כי לא יהיה כל תוקף לדברים שייאמרו במהלך מפגש המציעים אלא אם כן יועלו  17.7

שיופץ ע"י החברה למשתתפי ככל ו/או תשובות לשאלות הבהרה, על הכתב בסיכום מפגש 

 . לפי שיקול דעתה המוחלט המפגש

עוד מובהר, כי לחברה תהא שמורה הזכות לדחות את מועד מפגש המציעים ו/או לקיים  17.8

 מפגש מציעים נוסף, לפי שיקול דעתה המוחלט. 

 

 וסודות מסחרייםהליכי משפט  .18

לא יבוא בתביעות ו/או  מובהר בזה, כי מציע שהשתתף במכרז ו/או מציע שהוכרז כזוכה, 18.1

או ו/בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית  חברהבטענות ו/או בדרישות כלפי ה

יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים יגרמו, אם ילחלוטין אשר י

 ., לפי הענייןכלשהם, לרבות על ידי משתתף שזכה במכרז או מציע שהגיש הצעה למכרז

מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת עבודה והוא  כל מציע 18.2

עקב כך. במקרה של הליכים  חברהמוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה

משפטיים, כל מציע מתחייב להאריך את תקופת הערבות הבנקאית עד לתום ההליכים 

 .חברהישות הבהתאם לדרבכפוף ו, ימים 90המשפטיים ובתוספת של  

להסרת ספקות בלבד מובהר ומודגש, כי אין בסעיף זה בכדי להוות וויתור כלשהו על איזו  18.3

לרבות בכל מטענות ו/או זכויות החברה בכל הליך משפטי, כאמור, ככל שיינקט כנגדה, 

בהתחשב בכך שכבר ניתן צו תחילת  ביצוע העבודותהקיימת בהרבה הנוגע לדחיפות 

 וי וכיו"ב. , שיהעבודות הביצוע

מובהר, כי בהתאם להוראות הדין ישנה זכות עיון בהצעה הזוכה במכרז, בכפוף לסודות  18.4

במכתב נלווה שהם רשאיים לצרף אי לכך, על המציעים לציין מסחריים או מקצועיים. 

הם המסמכים ו/או הנתונים אשר לטענתם מהווים סודות מסחריים ו/או להצעתם מ

 אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני מציעים אחרים מקצועיים, ככל שישנם, ואשר

. בכל מקרה, אחרת ייחשבו כמי שמוותרים על זכותם לטעון כנגד בקשת עיון, כאמור

וכל  ועשויה להיות מוכרעת בהליך משפטי ההחלטה בעניין זה היא בכפוף להוראות כל דין

ה שתינתן בעניין מציע ייחשב כמי שוויתר מראש על כל טענה כלפי החברה בגין כל החלט

 . זה

 

 

 



16 
 י והבנתי: _____________________)חתימה /ות מורשה/י חתימה וחותמת(קראת

 

 

  מסמכי המכרז .19

 המסמכים שלהלן מהווים את מסמכי המכרז:

 הזמנה להציע הצעות. [1]

 .נספח א' להזמנה -הצהרת המציע  [2]

  להזמנה. 1נספח א/  -נוסח ערבות המכרז  [3]

 .נספח ב' להזמנה - 1976-נוסח תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו [4]

 . להזמנה ג'נספח  -ח תצהיר העדר רישומים פליליים, הליכים פליליים וחקירות נוס [5]

  ד' להזמנה. ינספח -המוצע  הבטחת האיכות מהנדסתצהירי המציע,  [6]

  ' להזמנה.הנספח  -נוסח הצעת המחיר  [7]

 נספח ו' להזמנה.  -[   פרמטרים למתן ניקוד האיכות להצעה 8]

אישור  ,, על נספחיו הכוללים את מפרט העבודות' להזמנהזנספח  -נוסח חוזה התקשרות  [9] 

רת ספקות מובהר כי אין צורך בהגשת אישור קיום ס. להונוסח ערבות ביצוע ביטוחיםהקיום 

 ביטוחים חתום ע"י המבטח לצורך הגשת ההצעה למכרז. 

 
 

____________________ 
 גונן אושרת גני

 השרון בע"מיו"ר החברה הכלכלית לפיתוח דרום 
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שירותי למתן  1/  1220  מס'פומבי  במכרז המציע הצהרת - 'א נספח
 הבטחת איכות לעבודות פיתוח אזור תעשייה "בנימין"

 
  

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ

 
 ,.א.ג.נ

 
 כל על, הצעות להגשת בהזמנה המפורטים לתנאים ומחויבים מסכימים, מ"הח אנו .1

ולרבות, נספח , בכתב לעת מעת בהם ערכוייש שינויים או/ו עדכונים תלרבו, נספחיה

 והעתידים"( המכרז מסמכי" - ביחד הנקראים) "אישור לקיום ביטוחים" המצורף לחוזה

 ההזמנה את כוללים ואנו, המכרז נשוא העבודות לביצוע החוזה את להוות יחד כולם

  .זו עתנוהצ מתנאי כחלק, בה הנזכרים המסמכים כל על החתומה

 שלפיה השיטה את הבנו כי, המכרז במסמכי האמור כל את קראנו כי בזה מצהירים הננו .2

, קראנו ובדקנו את דרישות הביטוח הנדרשות קבע ההצעה הזוכה במכרזיתתיבחן ו

 האחרים הגורמים כל וכן כאמור באישור לקיום ביטוחים שצורף כנספח לחוזה,

 אנו כן. הצעתנו את ביססנו לכך ובהתאם וביצועה העבודה עלויות על המשפיעים

 אי או הבנה אי של טענות על המבוססות דרישות או תביעות כל נציג לא כי מצהירים

 .אלומעין  טענות על מראש בזה מוותרים ואנו המכרז מסמכי של ידיעה

 באופן המכרז נשוא העבודה לביצוע והיכולת הניסיון, הידע ברשותנו כי בזה מצהירים אנו .3

 לביצוע הדרושים האדם וכוח הציוד כל ברשותנו נמצאים כי וכן, גבוהה וברמה ועימקצ

 .הנדרש הזמנים ללוח ובהתאם המכרז במסמכי כמפורט הכל, המכרז נשוא העבודה

, בו הכלולות העבודות וביצוע הפועל אל המכרז של שהוצאתו לנו ידוע כי מאשרים אנו .4

, ההתקשרות שבין המועצה לבין חברהשל הביכולותיה התקציביות  , בין היתר,מותנים

והנחיות למועצה ומהמועצה לחכ"ל, מאת רמ"י בפועל העברת סכומים מועדי רמ"י, 

וכן מתן האישורים ו/או ההיתרים הנחוצים לביצוע עבודות של רמ"י אפשריות מצדה 

 .הביצוע הקבלניות

אם נזכה, עבודות  אינה מתחייבת למסור לנו, חברההובהר לנו ואנו מסכימים לכך כי ה .5

ו/או לשלבים  וכי העבודות תתבצענה בהתאם לצורך ,בהיקף מסוים, או עבודות בכלל

, תוך שלחברה נתון שיקול הדעת המוחלט, בכל שייקבעו בלעדית ע"י החברה, לפי העניין

, לבטל ו/או למסור לגורם אחר, את העבודות בכללותן לרבות במהלך העבודות זמן שהוא

שלפיהן תתבצענה העבודות והכל מבלי  ודות ו/או חלק מהשלביםו/או חלק מהעב

הננו אף מאשרים, כי ידוע לנו שמדובר . שתעמוד לנו עילת תביעה כלשהי בשל כך

 ייתכנווכי  כנהבתקופת עבודות ממושכת שלא ניתן להעריך בשלב זה עד מתי תימש

ביעה כלשהי בשל הפסקות ממושכות בין העבודות ובין השלבים ולא תעמוד לנו עילת ת

מבלי לגרוע מהאמור, ידוע לנו כי ישנה . התמשכות העבודות ו/או ההפסקות כאמור

ועל כן ככל שהצעתנו לא תוכרז כהצעה  דחיפות רבה בתחילת עבודות הבטחת האיכות

לא נשתהה ולא  -הזוכה במכרז ונסבור כי עומדות לנו טענות כלפי החלטת החברה 

וללא  ננקוט בהליך המשפטי לאלתר -ה ומיידית לחברה נתמהמה ובכפוף לפנייה מקדימ
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ר יגרע מאיזו מטענות החברה כלפינו בהליך זה, ככל שיוגש על ב, והכל מבלי שהדדיחוי

   .  ו/או מזכות כלשהי שתעמוד לה לפי כל דין ,ידינו

שהצענו  בסכום המכרז מסמכי בכל המפורטות העבודות את לבצע מתחייבים הננו .6

 להנחת האמורות העבודות את לסיים או/ו לבצע עצמנו על מקבלים והננו, זו בהצעתנו

 .הנדרש הזמנים ובלוח הגמורה דעתכם

 או/ו אתכם לחייב כדי זו בהצעתנו באמור שאין לידיעתנו הובא כי בזאת מצהירים הננו .7

 .הצעתנו של כלשהי בדרך ידכם על קיבול להוות כדי

 ומחייבת בתוקף ועומדת תיקון או נוייש, לביטול ניתנת אינה, חוזרת בלתי היא זו הצעתנו .8

 האחרון כמפורט בהזמנה להציע הצעות.  ליום עד אותנו

 

 :)יש למחוק את המיותר( הננו מצהירים ומתחייבים כי .9

 
)מחק  מציעיש / אין ל מועצה אזורית דרום השרון )להלן: "המועצה"( מליאת  חברי בין א()

זוגם של כל אחד -זוג ובני-אצאי בן"צאצא, צהורי הורה, , ורהה: בן זוג, את המיותר(

 "קרוב"(. -)"להלן  ", אח או אחות ובני זוגם ואף לא סוכן או שותףמאלה

 יש/אין )מחק את המיותר( מוגשת ההצעהואשר באמצעותו  המציע שבשליטת דיגאתב ב()

מאלה: חבר מועצה, לרבות בן זוגו, הורה, בן או בת, את או אחות, וכן סוכן או ד אחל

ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן , חיםואו ברון הוב אחוזים 10לק העולה על ח ,שותף

 (. ימולא רק במקרה של מציע שהינו תאגיד)ו עובד אחראי. א בתאגיד כמנהל

 .ו/או בחברה קרוב כהגדרתו לעיל העובד במועצה )מחק את המיותר( מציעין לאיש/ ג()

 קרבה משפחתית נויש ליתברר שם רשאית לפסול את הצעתי א היהת החברהכי  נולע דוי 

 ור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.כאמ

 
, בה המפורטים התנאים יהיו, ונתקבלה נבחרה הצעתנו כי בכתב הודעתכם קבלת עם מיד .10

 .לעיל 7, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף אותנו המחייב הסכםבבחינת , נספחיה כל על

 

ו/או תוך מועד אחר  ימים 7בתוך , למשרדכם ואלב מתחייבים הננו, תתקבל הצעתנו אם .11

ו/או  ביטוחיםהקיום  שוריא את, הנדרשת הערבות את בידיכם להפקיד, שייקבע על ידכם

 של נוסף עותק כל ועל החוזה על לחתום כן וכמו, מסמכים נוספים ככל שיידרשו על ידכם

 .ידכם על כן לעשות דרשינ אם, המכרז מסמכי

 

 בתנאי כמבואר לתוקף החוזה לכניסת ובכפוף, תתקבל הצעתנו אם כי מתחייבים אנו .12

 על נתןישי עבודה התחלת צוב ידכם על יקבעיש בתאריך העבודות צועיבב נתחיל, המכרז

 .ידכם

נתון לשיקול דעתה המוחלט של החברה  העבודה התחלת צו כי לכך מודעים הננו

 .בהתאם העבודות צועיבב להתחיל ערוכים נהיה אנו כי מצהיריםאנו ו ובהתאם לצרכיה

 

 ערוכה בנקאית ערבות בזאת מצורפת, ונספחיה פרטיה כל על, הצעתנו לקיום כבטחון .13

 .בהזמנה להציע הצעות הנקוב בסכום, הצעות להגשת בהזמנה כנדרש לפקודתכם



19 
 י והבנתי: _____________________)חתימה /ות מורשה/י חתימה וחותמת(קראת

 במסמכי המכרז כאמור מהתחייבויותינו התחייבות נפר אם כי לנו ידוע כי מצהירים הננו

, זכויותיכם ביתר לפגוע מבלי, זכאים תהיו אתם, מהצעתנו כלשהי בדרך בנו נחזור אם או

 הטרחה, הנזקים על מראש ומוערך קבוע כפיצוי הבנקאית הערבות סכום את לחלט

 במהלך או/ו הסכם הפרת בשל או/ו התחייבויותינו הפרת בשל לכם שנגרמו וההוצאות

 .המכרז ניהול

 

 לגלות לא מתחייבים ואנו, אחרים מציעים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת הצעתנו .14

 .במכרז הזוכה אודות הודעתכם קבלת למועד עד לאחרים הצעתנו פרטי לוייג את ולמנוע

 

הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .15

 ההצעה, אנו רשאים לחתום על הצעה זו בשם התאגיד, ואין כל מניעה על פי כל דין או

 חוזה לחתימתנו על הצעה זו.

 

להסרת ספקות אנו מבהירים  .לכך המיועד במקום 'הבנספח  ונקוב מפורט הצעתנו סכום .16

, 1%או תעלה על , לפני מע"מ, 0.65% -כי ידוע לנו כי שבמידה והצעתנו תעמוד על פחות מ

 תהא רשאית החברה לפסול על הסף את הצעתנו.  לפני מע"מ,

 ,רב בכבוד 
 
 

      
 הקבלן       

 (התאגיד מתתוחו חתימה מורשי חתימת - תאגיד אם)                                                                      
 

       :הקבלן שם

 

        :החתימה מורשי שמות

 

        

 

        :כתובת

 

       :טלפון' מס

 

       :פקס' מס

 

        :מורשה עוסק מספר

 

 _________________________ תובת דוא"ל: כ

 

      תאגיד את לחייב המוסמכים החתימה מורשי שמות לעניין ח"רו או ד"עו אישור לצרף יש: הערה* 
 .בחתימתם המציע    
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 י והבנתי: _____________________)חתימה /ות מורשה/י חתימה וחותמת(קראת

   נוסח ערבות למכרז - '1/  א נספח
 

 לכבוד
 )להלן: "החברה הכלכלית"( החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ

        

 אוטונומיתערבות בנקאית כתב הנדון: 
למתן שירותי הבטחת איכות לעבודות פיתוח אזור  - 1/  1202מס' פומבי מכרז 

 תעשייה "בנימין"
   

 

על פי בקשת __________________, מס' מזהה / ח.פ.: ______________ )להלן:  

במילים: ו) 50,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ים"המבקש

במכרז שבנדון )להלן: "המכרז"(  ם, וזאת בקשר עם השתתפותש"ח (חמישים אלף

                  ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. 

 

דרישתכם מ ימים 14תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 

בסס או לנמק את לחובה כלשהי הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם 

דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי  יםהמבקש

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. יםשיכולה לעמוד למבקש

  

ם אחת או במספר ם לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעיאתם תהיו רשאי

דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא 

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

 בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  ,ערבות זו הינה בלתי חוזרת

 

   .19.7.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 

ת לעת את הארכת תוקף הערבות מובהר כי החברה הכלכלית תהיה רשאית לדרוש מע

 הבנקאית כל עוד לא חלף תוקפה של הערבות. 

 

 לאחר מועד זה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

        
 

 בנק ___________    תאריך: _______________ 
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 י והבנתי: _____________________)חתימה /ות מורשה/י חתימה וחותמת(קראת

 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים - פח ב'נס

 ובדבר שכר מינימום כדין

  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 

את אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 

 

 /ה, שהגישלהלן: "המציע"(כ __________אצל המציע ________________ ) /תמשמש אני

למתן  מ"בע השרון דרום לפיתוח הכלכלית החברהשפרסמה  1/2021 מס'  פומבי הצעה למכרז 

ליתן  /ת(, ומוסמך"המכרז")להלן:  שירותי הבטחת איכות לעבודות פיתוח אזור תעשייה "בנימין"

 ובעבורו.מטעמו תצהיר זה בשמו 

 

 . הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז 

 

 :בתצהיר זה 

 

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

השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד 

או מי מאחראי  הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע,

 מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

 

 :1981 –כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א    –    "שליטה"

לכוון את פעילותו של תאגיד,  -בין לבד ובין יחד עם אחרים  -"היכולת 

למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה 

יות האמור, יראו אדם כשולט בתאגיד אחר בתאגיד; מבלי לגרוע מכלל

 אם מתקיימת בו אחת מאלה:

הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסויים של אמצעי השליטה  (1)

 בתאגיד;

בידיו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות  (2)

שענינן הנפקה של אמצעי שליטה בתאגיד או החלטות שענינן מכירה, 

 ב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם;"או חיסול של רו

 

 אנוכי וכל בעל זיקה  ת במכרז,הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעו

 במשבצת המתאימה [ : Xלמציע ]יש לסמן 
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  לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג

ם זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים , לפי חוק עובדי2002באוקטובר  31 –

 ; 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –הוגנים(, התשנ"א 

 

  באוקטובר  31 –הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג

, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 2002

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות  1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –

 במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ;

 
  התשנ"חחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותל 9אנו מקיימים את הוראות סעיף ,-

1998. 

 

 מתי ותוכן תצהירי אמת.זהו שמי זו חתי

       ____________ 

 חתימה 

 

 

 

 אישור

הריני לאשר כי ביום ___________הופיע/ה בפני ________________ עו"ד, ה"ה 

ת.ז.___________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי  /ת, נושא__________________________

/ בחוק, באם לא יעשה לעונשים הקבועים /הצפוי /תהאעליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא

 עליו בפני. /הלעיל וחתם ו/הבפניי את תוכן תצהיר/ה כן, אישר  תעשה

 

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 י והבנתי: _____________________)חתימה /ות מורשה/י חתימה וחותמת(קראת

תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית ואי קיום הליכים משפטיים או  - 'נספח ג

 הליכי חקירה בגין עבירה פלילית

________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר ______ ת.ז.,אני הח"מ ________________

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

,  להלן: "המציע"(אצל המציע ________________ )________ כ __________ /תאני משמש

מ "בע השרון דרום לפיתוח הכלכלית החברהשפרסמה  1/2021מס' פומבי שהגיש הצעה למכרז 

(, "המכרז")להלן:  הבטחת איכות לעבודות פיתוח אזור תעשייה "בנימין"למתן שירותי 

 ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. /תומוסמך

 זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז. יהנני עושה תצהיר .1

מנהליו ו/או שבו ו/או  מבעלי השליטהאין על שם המציע,  ו/או על שם מי כי  /תהנני מאשר .2

, מהנדס האיכות המוצע מטעם המציעלרבות מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעובדיו, 

 -רישומים פליליים לצרכי מכרז בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א 

חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, ]הכוונה לרישום פלילי בנוגע לעבירות הבאות:   1981

; חוק 1975-קודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, תשל"ו; פ1952–תשי"ב

לחוק  438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-הפיקוח על המטבע, תשל"ח

 .[1977-העונשין, תשל"ז

, כי המציע  ו/או מי מבין המנויים לעיל  לא הורשעו בעבירה פלילית שיש /ההנני מצהיר .3

סחיטה ועושק, רה פלילית הכרוכה באלימות, או בעבירת מירמה, עימה קלון, או בעבי

וזאת בחמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הונאה וגניבה )פרק יא לחוק העונשין(, 

 הצעות למכרז.ה

, כי למיטב ידיעתי לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית /ההנני מצהיר .4

ככל שמתנהלים הליכי  ת מהמפורטות לעיל.ופלילי ותאו הליכים משפטיים בגין עביר

 חקירה פלילית ו/או הליכים משפטיים כאמור יש לפרטם כלהלן )ניתן גם במסמך נלווה

 (: שיצורף לתצהיר

_______________________________________________________________ 

 

 

     _______________ 

 חתימת המצהיר                                                                                       

 עו"ד אישור

בפני ________________ עו"ד, ה"ה  /ההריני לאשר כי ביום ___________הופיע

ת.ז.___________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר  /ת______________, נושא

 /הכן, אישר /תעשההקבועים בחוק, באם לא יעשה לעונשים /הצפוי /תהאאת האמת וכי יהא

 עליו בפני.  /הלעיל וחתם ו/הבפניי את תוכן תצהיר

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 תצהיר המציע - '1/  ספח דנ

 

 

בתפקיד  /ת______________, המשמש____ת.ז. אני הח"מ ________________, 

, "(המציע" :להלן) ____________________ :מציעאצל ה________________________ 

להצהיר אמת וכי ככל שלא אעשה כן אהיה  להצהיר בשמו, לאחר שהוזהרתי כי עלי /תומוסמך

 בזאת כדלקמן:  /הלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר /הצפוי

 

לא עומדים ותלויים הליכי חדלות פרעון כלשהם, לרבות כי כנגד המציע  /תאני מאשר .1

הליכים ו/או )במידה ומדובר במציע שהוא יחיד(  פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או הקפאת

א' לפקודת פשיטת הרגל(  19פשיטת רגל )לרבות בקשת צו כינוס ו/או בקשה לפי סעיף 

, וכן הליכי 2018 -ו/או הליכים כלשהם לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח 

השירותים נשוא  הוצל"פ וחובות בלתי נפרעים המעידים כי אין למציע יכולת ליתן את

  מכרז זה להנחת דעתה של החברה. 

מעביד, לפחות  -המציע מעסיק, כחלק אורגני ממשרדו ובמסגרת יחסי עובד אני מאשר כי  .2

הינם מהנדסים בעלי רישיון תקף, הרשומים  , לפחות,מתוכם 2עובדים מקצועיים, אשר  3

 , כמפורט להלן: בפנקס המהנדסים והאדריכלים, והיתר הנדסאים

 

תפקידו  שם העובד מס"ד

 אצל המציע

מועד 

תחילת 

 העסקתו

השכלת 

העובד 

)מהנדס / 

 הנדסאי(

הערות 

)השתלמויות 

רות כשוה

 מיוחדות(

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

 

שתיות עבודות פיתוח תל במתן שירותי הבטחת איכותהמציע בעל ניסיון כי  /תאני מאשר .3

 בטבלה שלהלןבהתאם למפורט , לרבות בתחום של עבודות עפר וכבישים, עירוניות

תשומת לב המציע לכך שבטבלה זו עליו לציין הן את העבודות הנחוצות לצורך הוכחת )

לעיל והן את העבודות הנחוצות לצורך הניקוד בפרמטרים  2.4תנאי הסף נשוא ס"ק 

 : להזמנה להציע הצעות 3.3רש בס"ק ואני מצרף אסמכתאות כנד (האיכותיים
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 י והבנתי: _____________________)חתימה /ות מורשה/י חתימה וחותמת(קראת

שם  מס"ד

 המזמין

שם 

 הפרויקט

היקף 

כספי של 

הפרויקט 

)לפני 

 מע"מ(

ביצוע  ימועד

 הפרויקט

מועד 

אישור 

חשבון 

סופי )או 

חלקי 

בשיעור 

90% 

 לפחות(

תפקיד 

המציע 

 בפרויקט

איש קשר אצל 

 ,המזמין )שם

 וטל'(

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 

 אמת.   -זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל  .4

 

 עו"ד אישור

הריני לאשר כי ביום ___________הופיע/ה בפני ________________ עו"ד, ה"ה 

ת.ז.___________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר  /ת______________, נושא

 /הכן, אישר / תעשהלעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה /הצפוי /תהאכי יהאאת האמת ו

 בפניי. ועלי /הלעיל וחתם ו/הבפניי את תוכן תצהיר

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 י והבנתי: _____________________)חתימה /ות מורשה/י חתימה וחותמת(קראת

 המוצע הבטחת האיכות מהנדסתצהיר  - '2נספח ד / 

 

_, לאחר שהוזהרתי כי עלי ________________ת.ז.  י הח"מ ________________, אנ

בזאת  /הלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר /הלהצהיר אמת וכי ככל שלא אעשה כן אהיה צפוי

 : (בתצהירהחסרים יש למלא את הפרטים ) כדלקמן

 

 השכלה אקדמית כדלקמן:  /תהנני בעל .1

 

 תואר : ________________________________________________

 

 _____________________________תחום: __________________ה

 

 המוסד: _______________________________________________

 

   

בפנקס המהנדסים והאדריכלים בישראל החל  /הרשוםה /תאזרחי /תמהנדסאני  .2

יש לצרף תעודת ). ומספר רישיוני הוא: _____________ משנת ______________

 (. פהרישיון תק

 

 ,              עבודות פיתוח תשתיות עירוניותל רותי הבטחת איכותבמתן שיניסיון  /תאני בעל .3

תשומת לב בהתאם למפורט בטבלה שלהלן ) ,לרבות בתחום של עבודות עפר וכבישים

לכך שבטבלה זו עליו לציין הן את העבודות הנחוצות לצורך הוכחת תנאי  /המצהירה

יקוד בפרמטרים לעיל והן את העבודות הנחוצות לצורך הנ 2.3הסף נשוא ס"ק 

 (: הבטחת האיכות הנדסהרלבנטיים למ האיכותיים

 

שם  מס"ד

 המזמין

שם 

 הפרויקט

היקף 

כספי של 

הפרויקט 

)לפני 

 מע"מ(

ביצוע  ימועד

 הפרויקט

תפקידי 

 בפרויקט    

איש קשר אצל 

המזמין )שם 

 וטל'(

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       
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 י והבנתי: _____________________)חתימה /ות מורשה/י חתימה וחותמת(קראת

 

 תפקידים קודמים שמילאתי )לפני תחילת עבודתי אצל המציע(:  .4

 
 איש קשר )טלפון / דוא"ל( תפקיד תקופת עבודה מקום עבודה

    

    

    

    

 

 

 אמת.   -זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל  .5

 

 עו"ד אישור

____ עו"ד, ה"ה הריני לאשר כי ביום ___________הופיע/ה בפני ____________

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ____ת.ז.___________ /ת______________, נושא

כן,  /תעשהלעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה /הצפוי /תהאלהצהיר את האמת וכי יהא

 בפני. ועלי /הלעיל וחתם ו/הבפניי את תוכן תצהיר /האישר

 

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 י והבנתי: _____________________)חתימה /ות מורשה/י חתימה וחותמת(קראת

 הצעת מחיר - נספח ה'
 

 לכבוד

 מ"בע השרון דרום לפיתוח הכלכלית החברה

 ,א.ג.נ

לעבודות  הבטחת איכותלמתן שירותי  - 1/2021מס' פומבי מכרז הנדון: 
 פיתוח א.ת. בנימין

 
  __________,________________________ )יש למלא את שמו המלא של המציע(אני הח"מ 

 מורשה/י החתימה_______________ באמצעות : אחרת פר אישיות משפטית/ מסת.ז./ח.פ.

הם כלהלן: שם מלא: _____________, ת.ז. ______________ ; ו/שפרטיתאגיד(  במקרה של)

בזאת להגיש הצעת מחיר  /תמתכבדשם מלא: _____________, ת.ז. ________________, 

 למכרז שבנדון כדלקמן:

 

 לפני מע"מ, והיא  __  __. __,  %  :נהיה נועל ידי הצעת המחיר המבוקשת

כוללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים נשוא המכרז, ללא יוצא 

 . מהכלל

  וקריאות. יש למלא את העמודות המסומנות בספרות ברורות

 

האחוז(  ששים וחמישה מאיות) 0.65 % -מודגש, כי אין למלא הצעה הנמוכה מ

   (.אחד אחוז) 1עולה על  % האו 

 
אנו מאשרים ומצהירים בזאת כי הצעתנו שלעיל מוגשת לאחר שערכנו בדיקה 

זהירה ויסודית של כלל ההיבטים המקצועיים והכלכליים הכרוכים בהגשת הצעתנו 

היבטי מימון וכדאיות כלכלית, ולאחר שעיינו ובדקנו רכב, למכרז, לרבות כח אדם, 

ים להם הסכמתנו הבלתי , ואנו נותנויתר תנאי החוזה את תנאי ומועדי התשלום

 .חוזרת

 ולראיה באתי על החתום:

 ________________:המציע_____       חותמת וחתימת תאריך: ___________ 

 
 עו"ד אישור

בפני ________________ עו"ד, ה"ה  /והריני לאשר כי ביום ___________הופיע/ה

___ נושא/ת ת.ז. ___________ -ו ת.ז.___________ /ת______________, נושא

הצעת טופס בפני על  /ה/ווחתםשהינו/ם מורשה/י חתימה אצל המציע , ______________

 .מחיר זו

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 י והבנתי: _____________________)חתימה /ות מורשה/י חתימה וחותמת(קראת

  הקריטריונים לניקוד איכות ההצעות -נספח ו' 
 
 

הניקוד  הפרמטר הנבדק

 המירבי

 אופן הניקוד  

הפרויקטים המפורטים 

בתצהיר פירוט עבודות 

ביחס  '1/  בנספח ד המציע

, 2020 - 2010ים לשנ

העומדים בדרישות 

בעמודת "אופן  המפורטות

  הניקוד"

  

ביחס לפרויקט ( הבטחת איכות)בגין מתן שירותי המציע  נק' 21

לרבות בתחום של עבודות עפר , בתחום התשתיות העירוניות

ובכפוף להוכחה בדבר שביעות רצון של מזמין , וכבישים

בהתאם להיקף  יינתן ניקוד כדלקמן -העבודות מהמציע 

 3עד להניקוד יינתן  – הכספי של כל פרויקט )לפני מע"מ(

פרויקטים, לכל היותר, שאפשרי לכלול בהם גם את אלה 

 :שיוצגו לצורך הוכחת תנאי הסף

 נקודות.   3 -מליון ש"ח  80עד מליון ש"ח  50

 נקודות.  5 - ₪מליון  100ועד  ₪מליון  80מעל 

  נקודות. 7 - ₪מליון  100מעל 

 

   ISO 9001תקן קיום 

הבטחת למציע בתחום 

 איכות

אישור מתאים ותקף על שם המציע. במקרה זה להצעה יש לצרף  נק' 5

. העדר צירוף האישור יביא לכדי זהיינתן מלוא הניקוד בפרמטר 

    נק' 0מתן ציון 

מהנדס שנות הניסיון של 

בהבטחת  המציע המוצע

בתחום  פרוייקטיםאיכות ל

 יתוח העירוניותתשתיות הפ

)אין להביא בחשבון לעניין 

הקודמות  שנות ניסיוןזה 

 (2000לשנת 

 נק'.  3שנות ניסיון :  9 - 5 .א נק' 9

 נק'.  6שנות ניסיון :  15 - 10 .ב

 נק'.   9שנות ניסיון ומעלה :  16 .ג

 

 התרשמות כללית והמלצות

 למציעביחס 

הניקוד בקריטריון זה יינתן על פי התרשמות כללית  15

מידת , על ידו מהות העבודות שבוצעולרבות מציע, מה

התאמת המציע לעבודות מורכבות הפרויקטים, 

מספרן וטיבן של הספציפיות נשוא מכרז הביצוע, 

, לרבות התרשמות מריאיון ככל שייערך וכיו"ב ההמלצות

 . למציע

התרשמות כללית והמלצות 

הבטחת  למהנדסביחס 

 האיכות המוצע

 מהנדסמן זה יינתן על פי התרשמות כללית הניקוד בקריטריו 10

לגביהם נתן היקף הפרויקטים לרבות המוצע,  הבטחת האיכות

, מספר , מידת מורכבות הפרויקטיםשירותי הבטחת איכות

, לרבות התרשמות מריאיון ככל ואיכות ההמלצות לגביו וכיו"ב

 .   שייערך למציע

 


