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אוקטובר 102/

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
-2.1

מבוא
1.1

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ ( להלן גם" :יפה נוף " ו/או " המזמינה ")
מבקשת לקבל הצעות עבור שירותי ניהול ביצוע ל פרויקט תשתיות מטרונית נשר -
מקטע נשר ,באזור העיר נשר (להלן  " :הפרויקט ") ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.

1.2

יפה נוף הינה חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית חיפה .החברה קיימת
כתאגיד במתכונתו הנוכחית זה למעלה מעשור ומנהלת תכנון ו ביצוע פרויקט י
תשתית רבים בתחומי התחבורה ,תחבורה ציבורית ,הקמת מבני ציבור ועוד.

1.1

בהתאם לאישור משרד התחבורה הוחלט על קידום תכנית לביצוע תשתיות
תחבורה לשירותי מטרונית באזור ים המפורט ים בנספחי המכרז  ,כמפורט להלן.

1.1

מהות ה תכנית הינו הקמת צירי העדפה לתחבורה ציבורית במאפייני מטרונית
(מערכת תחבורה עתירת נוסעים) מ אזור ה מבואות ה צפוניים של ה עיר חיפה
(מקטע ראשון – בביצוע)  ,באזור העיר נשר ( מקטע שני – לקראת ביצוע ,נושא
מכרז זה ) ועד הכניסה לקיבוץ יגור (מקטע שלישי – בתכנון)  ,כמפורט במסמכי
המכרז וזאת כחלק מהתוכנית האסטרטגית לפיתוח תחבורה ציבורית במטרופולין
חיפה .

1.1

חברת יפה נוף מונתה מטעם משרד התחבורה לניהול התכנית ותקים לצורך כך
מנהלת ייעודית שתהא אחראית על כלל מרכיבי התכנית ,לרבות מנהלי התכנון
ומנהלי הביצוע של שלושת מקטעי התשתית  ,לפי הפירוט בסעיף הקודם  -מהם
מורכב תוואי התכנית לעיל .

1.1

לצורך ניהול ביצוע הפרויקט פונה יפה נוף בהזמנה זו להציע הצעות (להלן :
" השירותים ") .

1.1

המציע הזוכה (להלן גם  " :הזוכה " ו /או " המציע ") ישא באחריות כוללת ובלעדית
כלפי המזמינה על ביצוע כל השירותים כאמור במכרז זה  .לצורך ביצוע יעיל
וברמה הגבוהה ביותר המתחייבת של השירותים  ,יהיה על הזוכה לעבוד בשיתוף
פעולה מלא עם המזמינה .

.2

מסמכי המכרז
מסמכי המכרז כוללים את ההזמנה להציע הצעות ,נספחיה ,הסכם ההת קשרות
עם המציע הזוכה ונספחיו (להלן" :החוזה" או "הסכם ההתקשרות" ) ,כל
המסמכים אשר יוגשו על ידי המציע בהצעתו וכן כל מסמך או הוראה אחרת
שתפרסם המזמינה המעדכנים את מסמכי המכרז .

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
-1.3

המועדים העיקריים במכרז
1.1

1.2

פעילות:

תאריך

שעה

כנס מציעים

12.20.2/

20:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

2.22.2/

21:00

מועד אחרון להגשת הצעות

22.22.2/

21:00

המזמינה רשאית להאריך או לשנות כל אחד מהמועדים הנקובים במכרז ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה שתמצא לנכון ובכל מועד שתמצא לנכון לרבות
במועד האחרון להגשת ההצעות ,ובין היתר כהיענות לבקשות מציע/ים או
מיוזמתה ,לרבות ככל שתסבור ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,כי ההארכה
נחוצה לשם מתן אפשרות למתמודד או למתמודדים להשלים את הכנת הצעתו/תם
במכרז זה .המזמינה שומר ת על זכות ה למסור הודעות למציעים אך ורק בדרך של
פרסום באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת . www.yefenof.co.il :יודגש -
ש החל ממועד הפרסום של המכרז במודעה בעיתונות ,חובתו של כל מציע לבדוק
באתר האינטרנט המוזכר לעיל עד ובסמוך למועד הגשת הצעתו (עד שעתיים
ממועד ההגשה הסופי) אם חל שינוי כלשהו במכרז ,במועדיו או בתנאיו.

1.1

כנס מציעים
1.1.1

המזמינה תקיים כנס מציעים בתאריך המצוין בסעיף  1.1לעיל (או
כנסים לרבות מפגשים מכל סוג ,להלן " :כ נס  7כנס מציעים ")  ,ו/או בכל
מועד לפני המועד האחרון להגשת הצעות ,לפי שיקול דעת ה הבלעדי.

1.1.2

ככל שתחליט המזמינה על שינויים באשר למועד כנס מציעים ,תו דיע ע ל
כל בה ודע ה באתר  . www.yefenof.co.ilכנס המציעים יתקיים במשרדי
המזמינה ברחוב ביאליק  , 1קומה שמינית ,חיפה.

1.1.1

ההשתתפות בכנס המציעים הי נה חובה  .מציע אשר מסיבה כלשהי לא
השתתף נציג מוסמך מטעמו בכנס – תהיה המזמינה רשאית לקבוע כי
המציע פסול מלגשת למכרז וכי אין הוא רשאי להגיש הצעה במכרז.

1.1.1

למרות האמור לעיל ,המזמי נה תהיה רשאית לקבל בכל מועד (לרבות
בשלב בדיקת ההצעות) כל החלטה בעניין אי השתתפות מציע בכנס – או
השתתפות חלקית  -בהתאם לשיקול דעתה ,ובין השאר לקבוע כי קבלת
פרוטוקול כנס המציעים מהווה תחליף נאות להשתתפות בו או כי כנס

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
-1המציעים התברר כחסר חשיבות מיוחדת ועל כן א ין חובה להשתתף,
הכול בהתאם לנסיבות ולשיקול דעת המזמינה.
1.1.1

במהלך כנס המציעים ,רשאי ת המזמינה להשיב לשאלות שיועלו על ידי
מציעים וכן למסור מידע לפי שיקול דעתה ,בהתאם למתכונת שהמזמינה
תמצא לנכון  ,אולם בכל מקרה ,לא יהיה תוקף להבהרות ,מידע והסברים
שימסרו בעל פה במ הלך כנס המציעים כאמור ,או בכל הזדמנות אחרת,
ולא יהיה בהם כדי לשנות את האמור במסמכי המכרז או להוסיף עליהם
או כדי לחייב את המזמי נה בכל צורה שהיא ,אלא אם באו לידי ביטוי
בהודעה רשמית בכתב כאמור ב סעיף  4להלן .מצגות שיוצגו בכנס
המציעים או ימסרו לאחר הכנס למציעים לא יחשבו לחלק ממסמכי
המכרז והפרטים שיכללו בהם לא יהוו מצג מצד המזמי נה  ,אלא אם
נקבע אחרת במפורש ובכתב על ידי המזמי נה .

.8

העברת שאלות ובירורים
1.1

שאלות ובקשות להבהרות ,יש להפנות לגברת סימה חממי בכתב בלבד בקובץ
 WORDובקובץ  PDFבאמצעות דוא"ל  , Sima_h@yefenof.co.ilלא יאוחר מיום
 1.11.11בשעה  . 12:11חובה לציין בתכתובת הדוא"ל את שם המציע ,מספר
הטלפון ומס' המכרז .יש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון  . 111-1111111שאלות
ההבהרה תכלולנה את המסמך במכרז אליו מתייחס ת השאלה ,ומס' הסעיף
הרלוונטי.

1.2

מסמך מסכם (או מסמכים) הכולל שאלות מציעים והתשובות לשאלות אלו שניתנו
על ידי ה מזמינה ו כן הבהרות המזמינה ,לרבות הודעות בדבר שינויים במסמכי
המכרז ,יפורסמו באתר האינטרנט של יפה נוף שכתובתו . www.yefenof.co.il
יובהר כי תחייבנה את ה מזמינה אך ורק תשובות שת פורסמ נה כמפורט לעיל.

1.1

התשובות וההבהרות שנמסרו בכתב מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
ומצורפותיו .

1.1

יובהר כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לנסח מחדש את השאלות שנשאלו ,לא
תהיה מחויבת להשיב לכל שאלה ותהא רשאית ליזום שינויים ותיקונים למסמכי
המכרז ,הכו ל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

1.1

באחריות כל מציע לבדוק את אתר האינטרנט הנ "ל ולקרוא את הודעות המזמינה
האמורות ובהתאם להן להגיש את הצעתו .יובהר כי ככל שתידרשנה עפ"י שיקול
דעת ה הבלעדי של המ זמינה הבהרות נוספות ,לאחר המועד האמור בסעיף 1.1
לעיל ,הן גם תפורסמנה באתר האינטרנט ה נ "ל ובאחריות המציעים להתעדכן.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
-1החל ממועד הפרסום של המכרז במודעה בעיתונות  ,חובתו של כל מציע לבדוק
באתר האינטרנט המוזכר לעיל עד ובסמוך למועד הגשת הצעתו (עד שעתיים
ממועד ההגשה הסופי ) אם חל שינוי כלשהו במכרז  ,במועדיו או בתנאיו .
1.1

אין לפנות לנציגי המזמינה במהלך תקופת המכרז אלא במתכונת המתוארת לעיל
ואין לקיים עימם שיחות הבהרה או בירורים טלפוניים או פנים אל פנים .שאלות
ופניות כאמור ,יש להפנות בכתב בלבד בהתאם לאמור בסעיף  4לעיל .מודגש כי
כל הבהרה שניתנה בעל  -פה ( ש לא באופן רשמי ומחייב המופנה לכלל המציעים )
לא תחייב בשום צורה ואופן את ועדת המכרזים או את מוסר 7ת 'ההבהרה'
והסתמכות עליה מצד מציע תהא פסולה ו תחשב לפי שיקול דעת הוועדה
התנהלות שלא בתום לב ובתכסיסנות .

.1

עיון במסמכי המכרז
1.1

מסמכי המכרז עומדים לעיון דרך אתר האינטרנט של יפה נוף בכתובת
 , www.yefenof.co.ilתחת שם המכרז ה מופיע ברשימת המכרזים המתפרסמים
באתר המזמינה.

1.2

לצורך השתתפות בהליך ניתן ל הדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של
יפה נוף.

1.1

.1

מסמכי מכרז זה הם רכוש ה של המזמינה והם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו
והגשתה בלבד .אין המציע רשאי להעתיק או להשתמש במסמכי ההצעה לכל
מטרה אחרת.

תנאי הסף להשתתפות במכרז
על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים ב סעיף זה ,כתנאי מוקדם להשתתפות ו במכרז .
להלן רשימת תנאי הסף המנהליים ו המקצועיים הנדרשים מהמציע :
1.1

תנאי סף מנהל ים
1.1.1

ה מציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות  ,על פי הוראות חוק עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס ) ,התשל "ו -
. 1711

1.1.2

המציע מקיים את הדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו -
 . 1711להוכחת הדרישה י צרף המציע תצהיר בנוסח נספח ג' .

1.1.1

המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי או
שהינו עוסק מורשה הרשום בישראל .יודגש כי על ההצעה להיות מוגשת
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
-1על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האישורים הנדרשים על פי מכרז
זה יהיו על שמה של אותה ישות משפטית.
1.1.1

במידה שהמציע הוא תאגיד  ,עליו ל היות ללא חובות אגרה שנתית לרשם
החברות/השותפויות ,בגין השנים הקודמות למכרז; במידה והמציע הוא
חברה – על המציע לצרף להצעתו נסח מרשם החברות שמעיד שנכון
למועד האחרון להגשת ההצעות  ,החברה אינה מפרת חוק ואינה בהתראה
לפני רישום כחברה מפרת חוק .יובהר ,כי ההחלטה אם ה מציע הינה
חברה מפרה חוק במועד האחרון להגשת ההצעות הינה בשיקול דעתה
הבלעדי של ועדת המכרזים .ועדת המכרזים רשאית ,אך לא חייבת,
לקבוע לאחר בירור עם המציע שהחברה אינה מפרת חוק למרות האמור
בנסח של רשם החברות.

1.1.1

המציע הגיש ערבות הצעה כנדרש בסעיף  11להלן  ,אך מבלי לגרוע מכל
סמכות הנתונה לוועדה בעניין תנאי

1.2

זה .

תנאי סף מקצועיים
1.2.1

למציע ניסיון ב ניהול ביצוע ופיקוח של  3פרויקטים שונים לפחות,
בתחום הנדסה אזרחית 7תשתיות תחבורה  ,ש ביצועם הושלם עד מועד
הגשת ההצעות ו המקיימים את הדרישות הבאות:
1.2.1.1

בשלושת הפרויקטים ביצע המציע ניהול ב יצו ע ופיקוח .

1.2.1.2

ניהול הביצוע והפיקוח בכל הפרויקטים החל לאחר יום
. 11.11.2111

1.2.1.1

על

עלות

הביצוע

המצטברת ב 1-

הפרויקטים

עמדה

 ₪ 211,111,111לפחות.
1.2.1.1

בפרויקט אחד לפחות ,מתוך  1הפרויקטים ,עלות הביצוע
עמדה על לפחות .₪ 111,111,111

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי האמור בסעיף  6.2.1זה  ,על המציע
לצרף רשימת פרויקטים העומדים בתנאי זה  ,לרבות אישור מזמין
העבודה או מנה"פ מטעמו  -כמפורט בנספח ד . ' 2
1.2.2

לצורך סעיף " 6.2.1פרויקט בתחום הנדסה אזרחית 7תשתיות תחבורה "
ייחשב פרויקט שבוצע בישראל ואשר במסגרתו בוצעו עבודות מהסוגים
הבאים:

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
-1סלילת כבישים/דרכים ו/או גשרים ו/או פרויקט ים תחבורתי ים
(פרויקטי  ) BRTבאיזור בינ עירוני/בשטחי רשויות מוניציפליות .
פרויקט  - BRTמערכת אוטובוסים מהירה ,כלומר מערכת עתירת
נוסעים בתחבורה ציבורית ולצורך הוכחת ניסיון לפי הגדרה זו ניתן
יהיה להציג ניסיון גם בפרויקט רכבת קלה (כדוגמת הרכבת הקלה
בירושלים ות"א) וגם בפרויקטים של תחבורה ציבורית בתחום עירוני
כדוגמת "מהיר לעיר" במטרופולין ת"א.
1.2.1

לצורך סעיף " 6.2.1פרויקט ש ביצועו הושלם עד מועד הגשת ההצעות"
ייחשב פרויקט העומד באחת מהדרישות להלן :
1.2.1.1

פרויקט אשר התקבלה בגינו תעודת גמר עד למועד הגשת
ההצעות במכר ז; או

1.2.1.2

פרויקט שהסתיימו בו עבודות ההקמה ,בוצעה מסירה,
והתקבלה ערבות בדק עבורו עד למועד הגשת ההצעות
במכרז; או

1.2.1

1.2.1.1

פרויקט שהושלם לפחות  11%מעלות הביצוע שלו ובלבד
שמזמין העבודה יאשר זאת עד למועד הגשת ההצעות למכרז
; או

1.2.1.1

פרויקט פועל במועד הגשת ההצעות ל מכרז (דהיינו משמש
למטרתו :כביש הפתוח לתנועת כלי רכב ,וכד');

לצורך סעיף " 6.2.1עלות הביצוע" תיקבע בהתאם ל אמור להלן :
1.2.1.1

בהתאם לחשבונות סופיים מאושרים על ידי המזמין ; או

1.2.1.2

בהתאם לצפי חשבון סופי (תאריך וסכום) וזאת ככל שביצוע
הפרויקט לא הושלם בהתאם לסעיף  , 1.2.1.1ובלבד שמזמין
העבודה או מנה"פ מטעמו יאשר זאת לשביעות רצון
המזמינה .

1.2.1.1

עלות הביצוע הנדרשת הינ ה בערכים נומינליים ואינ ה כולל ת
תקורה ו מע"מ .

1.2.1.1

אין לכלול בעלות הביצוע עבודות אשר בוצעו על ידי גורמים
אחרים שאינם קבלני משנה של קבלן הביצוע (כגון העתקת
תשתיות ,הפקעות וכו').
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
-11.2.1

מובהר כי לא ניתן לעמוד בניסיון הנדרש בסעיף  6.2.1על ידי בעלי מניות
ו/או בעלי תפקידים (יודגש כי האמור הובא למען הבהירות ונוחות
הקריאה ,וכי אין בו כדי לגרוע מתחולת הדין הכללי לפיו יש לקיים את
תנאי הסף באמצעות האישיות המשפטית של המציע) .

מובהר כי המזמינה תקבע ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,האם האס מכתאות
אשר הוגשו על ידי המציעים מספקות או שמא נדרשות אסמכתאות נוספות לצורך
הוכחת תנאי .
1.1

לעניין אופן בחינת תנאי הסף
1.1.1

המזמי נה שומר ת לעצמ ה הזכות (אך אינ ה מחויב ת לעשות כן),
לתקן או לאפשר למציע להבהיר איזה מבין הנתונים או ההצהרות
שבהצעתו ו/או במסמכים שצורפו לה וכן לתקן ו/או להשלים
פגמים טכניים שנפלו בהצעה ,ו/או לתקן ו/או להשלים פגמים
אחרים שנפלו בהצעה ושתיקונם או השלמתם כאמור אינם פוגעים
בעקרונות הליך זה.

1.1.2

המזמי נה מבחי נה בין תנאי סף מהותי ,אשר המועד להתקיימותו
הינו עד למועד האחרון ל הגשת ההצעות ,או קודם לכן אם נאמר
כך בתנאי הסף ובהתאם לתנאיו ,לבין דרכי הוכחתו של תנאי הסף.
כך ,יכול שהוכחת תנאי הסף תיעשה ,בין השאר אם חלה טעות ,לא
הוגש תיעוד מספיק וכיוצא בזה – גם באמצע ות הגשת מסמכים או
מתן מידע בדרך אחרת לאחר מועד הגשת ההצעות להליך.

1.1.1

המזמ ינה ת היה רשאי ת לדרוש מהמציעים להוסיף ולצרף
אסמכתאות ונתונים נוספים בקשר להוכחת עמידתם בתנאי הסף,
לרבות אסמכתאות שנוצרו או הוכנו לאחר הגשת ההצעות למכרז,
ולהוסיף ולדרוש אסמכתאות נוספות ,ו בלבד שיוכח כי תנאי הסף
התקיים במועדו.

1.1.1

המזמי נה ת היה רשאי ת לקבל כל החלטה בקשר עם פרשנות תנאי
הסף לרבות פרשנות רחבה ו/או שאינה הסבירה או המסתברת
ביותר ,להסיר או לוותר על כל פורמאליות ,ובלבד שהמשמעות
שתיבחר עולה בקנה אחד עם לשון הדרישה ותכליתה בהקשר
הכולל של מ סמכי המכרז .בכלל זה ,בין השאר ,ת היה המזמי נה
רשאי ת לייחס תכונות של תאגיד או גוף אחד למשנהו גם אם לא
הוכחה זהות מלאה ביניהם ,להמיר דרישה בדרישה אחרת שוות
ערך המקיימת את תכלית הדרישה המקורית .

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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תיאור השירותים והיקפם
1.1

השירותים המבוקשים במסגרת המכרז מפורטים בהסכ ם ההתקשרות וכוללים,
בין היתר:
1.1.1

שירותי ניהול הביצוע מטעם המציע הזוכה יכללו בין היתר ,את
ה נושאים הבאים :ניהול הביצוע ההנדסי ,ניהול לוחות זמנים ,ניהול
יומני עבודה ,בדיקת חשבונות ותשלומים ,ניהול בטיחות  ,ניהול אבטחת
איכות (ספק השירות יקבע על ידי המזמינה)  ,ניהול השלמת תכנון מפורט
במקומות שידרשו על ידי המזמינה  ,ככל שידרש במהלך הביצוע ובהתאם
לדו"ח חברת הבקרה (דו"ח מוכנות למכרז) המצ"ב כנספח י'  ,והכל
בהתאם למפורט בהסכם ההתקשרות.

1.2

1.1.2

מכרזי ביצוע בפרויקט מטרונית נשר יכללו בין היתר ביצוע של עבודות
סלילה ,הקמת רציפי מ טרונית ,בטונים ,קירות תומכים ,תאורה וחשמל,
תשתיות עירוניות תת קרקעיות ועיליות (קצא"א ,תש"ן ,מים ,ביוב,
ניקוז ,חשמל ,בזק  ,תקשורת וכ ו' ) ,פיתוח אדריכלי ,עבודות גינון ,הסדרי
תנועה זמניים והעתקות תנועה נדרשות בגבולות ביצוע המקטע  ,באזור
העיר נשר.

1.1.1

המזמינה תזמין ב מסגרת ההתקשרות נשוא מכרז זה ,שירותי
ליווי/פיקוח הנדסי בשלב הביצוע של הפרויקט לתקופה של  11חודשים
במהלכם יידרש המציע לפקח על עבודות הביצוע כפיקוח צמוד  ,להיות
נוכח בישיבות שבועיות קבועות ויהיה זמין לכל שאלה ובעיה הקשורה
בתכנון הפרויקט ויהיה אחראי למתן מענה ל כל בעיה הנדסית שתופנה
אליו.

מיד עם קבלת צו התחלת עבודה מהמזמינה ,הזוכה אחראי לכך שתתבצע חפיפה
בינו ובין הגורם שביצע את התכנון ,אשר תסתיים עד  11ימים ממועד קבלת צו
התחלת העבודה .עם סיום החפיפה ,ישלים הזוכה את שלב התכנון המפורט ,
בהתאם לצרכים שעולים משטח העבו דה  ,ככל שיידרש ולפי דו"ח חברת הבקרה
מטעם משרד התחבורה (לרבות בהתאם להוראות המזמינה ככל שתהיינה) .למען
הסר ספק ,מודגש שעם סיום תקופת החפיפה ,הזוכה יהיה אחראי באופן מלא על
התכנון .עוד מובהר כי תקופת החפיפה עד לאישור סיומה על ידי המזמינה נכללת
בתקופת ההתקשרות הראשונה להשלמת כל משימות הזוכה כפי שהוגדרו במכרז
זה .למען הסר ספק תקופת החפיפה בצירוף התקופה שתידרש ,ככל שתידרש,
לצורך השלמת התכנון המפורט לא תעלה על חודשיים מצו תחילת העבודה.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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 - 111.1

הזוכה יעבוד בשיתוף פעולה ותוך אינטראקציה מתמדת עם הפונקציות הבאות:
מנהל/ת הפרוי קט מטעם יפה נוף כאמור בהסכם ההתקשרות ,חברת יפה נוף,
יועצים חיצוניים ,מתכננים ,קבלנים וכל אדם או חברה רלוונטיים אשר תורה
עליו המזמינה .הזוכה יהיה אחראי לבדוק ולאשר את חשבונות קבלן הביצוע,
בחתימתו של מנהל הביצוע.

1.1

הזוכה יהיה האחראי הבלעדי על תיאום הממשקים בביצוע העבודות השונות
בחיבורים בין מקטע חיפה המצוי בביצוע לבין מקטע נשר (תכולת מכרז ניהול
ביצוע זה) ובהמשך גם על תיאום ממשקי הביצוע השונים בחיבורים בין מקטע
נשר ומקטע יגור .

1.1

מבלי לגרוע ממכלול מחויבויותיו על פי מסמכי המכרז ,רשאית המזמינה לד רוש
מ המציע הזוכה לפקח על העבודות של קבלן/י הביצוע במהלך תקופת הבדק ,
ל ערוך רישום של התיקונים הדרושים עד תום תקופת הבדק ,ל פקח על ביצועם ,
ו ל אשר סופית את גמר החוזה של קבלן/י הביצוע בפרויקט ,לאחר ביצוע
התיקונים  ,בתום תקופת הבדק .

1.1

לשם אספקת כל השירותים המפורטים לעיל ,יעסיק הזוכה לאורך כל תקופת
הפרויקט אנשי צוות בעלי הכישורים והניסיון המתא י מים ביותר לשם כך  ,לרבות
צוות הליבה כמפורט בסע יף . 7

1.1

מובהר כי על ה קבלן שיזכ ה במכרז הביצוע של מקטע נשר – יוטל לספק תוך 11
ימים מיום חתימה על הסכם ההתקשרות עם המזמינה ,שירותי משרד קבועים
בחיפה (ככל שידרש ) ,וככל האפשר בקרבת מנהלת הפרויקט ,הכוללים לפחות2 :
חדרי עבודה ,חדר ישיבות ,וכל האמצעים הדרושים לניהול המשרד לרבות ,טלפון
פקס ,מכונת צילום וכדומה כאשר מיקום המשרדים יהיה במרחק שלא יעלה על 1
ק"מ ממשרדי יפה נוף שברח' ביאליק  1בחיפה .ההתקשרות עם המציע הזוכה
תהא בחוזה בנוסח המצורף כנספח א' להזמנה זו.

1.1

מובהר ומודגש בזאת כי למציע הזוכה לא תהא בלעדיות בביצוע השירותים נשוא
פרויקט זה שאינם נכללים בשירותים כהגדרתם בסעיף  1לע יל זה וכי המזמינה
שומרת לעצמה את האפשרות להתקשר בעתיד עם גורמים נוספים ,לרבות הכשיר
הנוסף לביצוע השירותים נשוא המכרז או שירותים דומים ,וכן להזמין כל שירות
נוסף שיידרש לצורך ניהול הפרויקט לרבות פיקוח על ביצוע ,בקרה ,ייעוץ וכדומה
והכל בהתאם לנסיבות ולפי שיקו ל דעתה הבלעדי.

1.7

מובהר בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה שירותים בהיקף כספי
כלשהו ,בנוגע לשירותים שהוגדרו בסעיף  1.1לעיל ואין בבחירתו כזוכה או ככשיר

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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 - 11שני להקנות לו כל זכות משפטית כלפי המזמינה לדרוש קבלת עבודה בהיקף
כלשהו.
.1

דגשים מיוחדים
1.1

תשומת לב המציע מופנית לכך כי במקביל למתן השירותים ,תבוצענה עבודות
תשתיות שונות על ידי גורמים שלישיים או על ידי קבלנים אחרים  .על המציעים
להביא עובדה זו בחשבון.

1.2

מובהר למציע הזוכה כי המזמינה תמנה גורם מטעמה אשר יהיה אחראי בעתיד על
הפעלה ואחזקת ה תשתיות  .הזוכה ישתף פעולה עם גורם זה ,יספק לו ויעמיד
לרשותו כל מידע שיידרש לתקופת האחזקה וההפעלה.

.7

רשימת אנשי צוות והחלפתם
7.1

באחריות המציע הזוכה לספק ,בכל עת ועל פי דרישת המזמינה ,את אנשי הצוות
המפורטים להלן (להלן " :אנשי צוות הליבה "):

תפקיד

דרישות מצטברות

שותף/מנכ"ל

 .1בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בפקולטות בארץ
להנדסה אזרחית/הנדסת תעשייה וניהול/הנדסת סביבה /הנדסה
חקלאית  /אדריכלות ו/או ממוסד אקדמי מחוץ לארץ באחת
הפקולטות האמורות שקיבל הכרה מהגוף להערכת תארים אקדמיים
מחוץ לארץ במשרד החינוך.
 .2בעל תעודת מהנדס אזרחי רשוי ,בהתאם להוראות סעיף  11לחוק
המהנדסים והאדריכלים ,תקפה במועד האחרון להגשת ההצעות.

מנהל ביצוע

 .1בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בפקולטות להנדסה
אזרחית בארץ ו/או ממוסד אקדמי מחוץ לארץ שקיבל הכרה מהגוף
להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך.
 .2בעל תעודת מהנדס אזרחי רשוי ,בהתאם להוראות סעיף  11לחוק
המהנדסים והאדריכלים ,תקפה במועד האחרון להגשת ההצעות.
 .3בעל רישיון מהנדס אזרחי בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות.

מפקח
ועוזר מפקח

 .1בעלי תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בפקולטות להנדסה
אזרחית בארץ ו/או ממוסד אקדמי מחוץ לארץ שקיבלו הכרה מהגוף
להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך.
 .2בעלי תעודת מהנדס אזרחי רשוי ,בהתאם להוראות סעיף  11לחוק
המהנדסים והאדריכלים ,תקפה במועד האחרון להגשת ההצעות.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 127.2

על המציע לספק את מספר אנשי הצוות המפורטים בטבלה שבסעיף  7.1לעיל,
בהיקף משרה ולתקופה האמור ים להלן  ,והכל בהתאמה וכנדרש בהתאם לתנאי
מכרז זה :
מספר אנשים

אנשי צוות

היקף משרה

מנכ"ל7שותף

2%

התקופה הנדרשת בחודשים
(כולל תקופת הבדק)
84

2

מנהל ביצוע

40%

84

2

מפקחים

100%

84

2

7.1

באחריות המציע הזוכה לספק ,בכל עת ועל פי דרישת המזמינה ,את אנשי צוות
הליבה ,כמפורט בסעיף  7.1ו ( 7.2 -דהיינו מנכ"ל/שותף  ,מנהל ביצוע ומפקח ים ,
להלן " :אנשי צוות הליבה ").

7.1

המציע לא יהיה רשאי להציע אנשי צוות ליבה אשר אינם מועסקים על ידו ובכל
מקרה הם חייבים לענות על התנאים המפורטים בסעיף . 7.1

7.1

מובהר בזאת כי היה ומכל סיבה שהיא ,הוחלף איש מצוות הליבה מטעם המציע
אשר קיבל הודעת זכייה במכרז ,וזאת טרם חתימת החוזה על ידי שני הצדדים,
יידרש המציע הזוכה להעמיד איש צוות ליבה חלופי העומד מכל הבחינות בכ ל
דרישות המכרז ו דרישות המזמינה ואשר אושר מראש ובכתב על ידי המזמינה,
וזאת לאחר ביצוע בדיקות של איש צוות הליבה המוצע ככל שיידרש על ידי
המזמינה (לרבות ראיון ומבחנים שונים).

7.1

אישור איש צוות ליבה חלופי על ידי המזמינה הינו תנאי לחתימת החוזה עם
המציע הזוכה .במקרה בו לא אושר איש צוות חלופי ע"י המזמינה ,תבוטל זכייתו
של המציע .סעיף זה לא יפורש כאילו מותר בכל צורה שהיא להחליף את אנשי
צוות הליבה מטעם המציע הזוכה ואין בו כדי לגרוע מזכות המזמינה לראות
בבקשה להחלפת איש צוות משום התנהלות שלא בתום לב – או תכסיסנות  -של
הזוכה ולבטל את זכייתו.

7.1

להסרת כל ספק  ,מובהר שהמזמינה תהיה הפוסק האחרון לגבי עמידת אנשי צוות
הליבה ואנשי הצוות האחרים מטעם המציע הזוכה בדרישות המכרז וקביעתה
בעניין זה תהיה סופית ומחייבת.

7.1

כל אנשי צוות הליבה שיועסקו על ידי הזוכה במהלך ההתקשרות יהיו טעונים
אישור מו קדם של המזמינה  .לאחר מתן אישור המזמינה ,לא יהיה הזוכה רשאי
להחליף – או לבקש להחליף  -את אנשי הצוות באנשי צוות ליבה אחרים אלא
מנימוקים מיוחדים ומוצדקים  -באישור מראש ובכתב של המזמינה.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 11ככל שתאשר המזמינה החלפה של איש צוות הליבה מטעם המציע ,לאחר חתימת
החוזה ב ין המציע למזמינה ,יחויב המציע בתקופת חפיפה של חודש (  11ימים)
לאיש צוות הליבה (מתייחס לכלל בעלי התפקידים) שהוחלף .במידה והוחלף מנהל
הביצוע במנהל ביצוע חלופי ,תהיה המזמינה רשאית אך לא חייבת לדרוש הוספת
שעות נוכחות של המנכ"ל/השותף ב  21% -ובסך הכל  , 21%וזאת מב לי לגרוע
מהחובה כי מנהל הביצוע החלופי יאושר ע"י המזמינה.
7.7

המזמינה תהא רשאית ,בהתראה מראש של  11יום ,להורות למציע הזוכה להחליף
איש/אנשי צוות ליבה היה והמזמינה סבורה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,כי אותו
איש צוות ליבה אינו ממלא את תפקידו כהלכה או איננו מתאים לתפק ידו או מכל
סיבה סבירה אחרת ,לרבות על סמך ניסיון קודם שיש בו כדי להעלות חשש בדבר
יכולותיו של אותו איש צוות ליבה ,והמציע הזוכה יהיה חייב לבצע את ההחלפה
כאמור בהקדם האפשרי ,ולא יאוחר מחודש ימים וזאת ללא כל תמורה .המזמינה
תהיה רשאית להאריך את התקופה ההתראה האמ ורה של  11הימים ,מנימוקים
שיימצאו כמוצדקים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
המזמינה תהא רשאית לשחרר או להחליף מפקח אחד מבין השניים לקראת סיום
העבודה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
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תקופת ההתקשרות
11.1

תקופת ההתקשרות הינה ל  36 -חודשים (להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונה" )
עם זכות ברירה למזמינה בלבד ,להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות בנות  3או
 6או  21חודשים כל אחת ( המצטברות ביחד עם התקופה הראשונה ל  84-חודשים ),
שיימנו החל מתום תקופת ההתקשרות הראשונה (להלן – "תקופת האופציה" )
כאשר מובהר בזאת כי תקופת האופציה תכלול עבודות מסוג ל יווי שלב הבדק ,
ככל שהמזמינה תחליט להזמין עבודות ליווי מהזוכה .

11.2

למזמינה שיקול הדעת המוחלט האם להאריך את תקופת ההתקשרות ,כאשר
מובהר בזאת כי המזמינה זכאית להאריך את תקופת ההתקשרות בגין תקופת
ניהול ה ביצוע או ליווי הביצוע או את שניהם .המזמינה לא תהיה כבולה בהחל טה
קודמת שקיבלה ותהא רשאית לקבל כל החלטה שתמצא לנכון ,ובכלל זה שלא
להאריך כלל את תקופת ההתקשרות הראשונה ,להאריכה פעם אחת בלבד או
להאריכה פעם או פעמים נוספות.

11.1

לא הודיעה המזמינה על הארכת ההסכם כאמור – יפקע ההסכם במועדו המקורי,
בלא שתידרש המזמינה ליתן בגין כך כל הודעה נוספת .למען הסר ספק מובהר
בזאת ,כי אין כל התחייבות (או מצג) מצד המזמינה להאריך את ההסכם (בכלל או
לתקופה כלשהי) ,והמזמינה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט שלא
להאריך את תקופת ההסכם כלל ,ועל המציע לערוך הצעתו (ולתמחרה) בהינתן
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 11תקופת ההתקשרות 'הבס יסית' ,ללא כל הסתמכות – במחיר או במסגרת
ההתארגנות הפנימית שלו  -על הארכות כלשהן.
11.1

11.1

מבלי לגרוע מכל זכות של המזמינה או סמכות הנתונה לה ,מובהר כי המזמינה
תהיה רשאית – אך לא מחויבת  -לשקול במסגרת החלטתה האם להאריך את
תקופת ההתקשרות הראשונה (בפעם הראשונה ובכל פ עם נוספת) בין היתר  ,גם
את הנושאים הבאים:
11.1.1

אופן התנהלות הזוכה במהלך מתן השירותים עד למועד ההחלטה.

11.1.2

שביעות רצון המזמינה מהשירותים הניתנים על ידי צוות הליבה.

11.1.1

התמדת הזוכה לעמוד בתנאים המקוריים על בסיסם נבחר כזוכה ,לרבות
הוכחת יכולות מקצועיות .

11.1.1

מעורבות הזוכה בכל דרך שהיא  ,במעשה או מחדל רשלניים אשר גרמו –
או היו עלולים לגרום נזק למזמינה .

11.1.1

רמת הזמינות ויחסי אנוש של צוות הליבה של המציע.

על אף האמור לעיל מודגש שוב שהמזמינה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי
ומכל סיבה שהיא לסיים את ההסכם (לרבות מטעמי נוחות ,טעמים ניהוליים
וכדומה) בכל עת ,בהודעה בכתב  11יום מראש ,ומבלי שלזוכה תקום כל טענה
ו/או תביעה או עילה לתביעה (כספית או אחרת) נגד המזמינה או כל מי מטעמה
בשל כך .הזוכה יהיה זכאי לקבל את מלוא התמורה – בהתאם לאבן הדרך
הרלבנטית אליה הגיע עד לאותו מועד  -בגין השי רותים שסיפק (במידה וסיפק
אותם לשביעות רצון המזמינה) עד למועד סיום ההסכם ,בהתאם להודעה כאמור.
המזמינה תהא רשאית להודיע לזוכה ,כבר במועד מתן ההודעה לצמצם את
העבודות המבוצעות על ידו או להפסיקן כליל .כמו – כן מובהר שהזוכה לא יהיה
זכאי לכל פיצוי נוסף או תוספת ת שלום בגין הודעה כאמור ויהיה מנוע מהעלאת
כל טענה בקשר עם ציפייה או הסתמכות על היקף העבודה בפרויקט.
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בקרה
11.1

לשם הבטחת ביצוע נאות של הוראות המכרז תהיה רשאית המזמינה להפעיל
מערך בקרה על פעילות הזוכה ,והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות.

11.2

מערך הבקרה יופעל על ידי המזמינה בא מצעות נציגיה .הזוכה מתחייב לספק את
השירותים בהתאם להנחיות מערך הבקרה ולעבוד בשיתוף פעולה עם מערך
הבקרה  ,וכן לעבוד עפ"י נהלים שייקבעו ע"י המנהל ו/או מנהל המנהלת כאמור
בהסכם ההתקשרות.
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 1111.1

לצורך ביצוע הבקרה תהיה המזמינה רשאית לדרוש מהזוכה  /מנהל ה ביצוע כל
נתון הנו גע לביצוע פעולותיו בהתאם למכרז זה לרבות :דו " חות סטאטוס חודשיים
ו/או תקופתיים ו/או אחרים שיכללו את כל הפעילויות של מנהל ה ביצוע בכל
התחומים (תכנון ,לו"ז ,אומדן עלויות בפועל וצפוי , NCR ,דו " חות בקרת איכות,
ניהול סיכונים ,ניהול שינויים ,קשר עם גורמים חיצוניים ,לרבות רשויות ובעלי
נכסים ,וגורמים אחרים ,סטטוס חוזים ועוד) ,דו"חות  /דיווח על מקרים יחודיים
(כגון בעיות תכנון ,פתרונות וחלופות ביצוע ,שינויים מהותיים בביצוע ,לו"ז או
אומדן) ,דו"חות אד הוק לפי בקשה של גופים רגולטורים ,דו"חות להגשה לעיריות
ועוד והכל על פי צר כי המזמינה.

11.1

הזוכה יעבוד עפ"י נהלים ו/או תהליכים שייקבעו ע"י המזמינה.

11.1

קיום זכות הבקרה בהתאם למסמכי המכרז וכן השימוש בזכויות המזמינה ,לא
יהיה בהם כדי להטיל על המזמינה חובות ,התחייבויות או אחריות כלשהי ולא
יהיה בהם כדי לפטור את הזוכה מכל אחריות והתחייבות בהתא ם למסמכי
המכרז  ,לרבות לשלמות ביצוע השירותים במועד .
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התמורה
12.1

התמורה המקסימלית שתשולם למציע הזוכה עבור השירותים נשוא מכרז זה
תהא  % 1.1מ עלות הביצוע המאושר לקבלן במסגרת הפרויקט (להלן " :ה עלות "
או " עלות הביצוע ")  .אומדן הביצוע עומד נכון למועד פרסום המכרז  ,על סך
( 121,111,111לא כולל תקורה ו מע"מ  ,להלן " :התמורה ") .ל מען הסר ספק ,
האומדן המאושר על ידי משרד התחבורה או מי מטעמה  ,לא כולל העתקת
תשתיות על ידי גורמי חוץ.

12.2

התמורה הינה סופית ומוחלטת עבור כל השירותים המפורטים במכרז זה לרבות
כל שלבי ה ביצוע שיידרשו כפי שהוגדר ב הזמנה זו ובהסכם ההתקשרות  ,והיא
כוללת את כל ההוצאות ,העלויות והתשלומים הכרוכים ,במישרין או בעקיפין,
במתן השירותים לרבות עלויות שירותי המשרד כאמור בסעיף  1להזמנה להציע
הצעות .בהתאם לכך ,ומבלי לגרוע מכלליות הרישא ,לא תינתן תמורה נפרדת או
נוספת או החזר עלויות עבור תקורות ,כיסוי הוצאות טלפון ,דואר ,נסיעות,
ביטוח ,הדפסות ,צילומים ,או תשלום לכל בעלי התפקידים ,לרבות בעלי תפקידים
נוספים שיעסיק הזוכה (אם יועסקו על ידי הזוכה) וכיוצא באלה.

12.1

התמורה ( למציע הזוכה ) תשולם על פי אבני הדרך כמפורט להלן .תשלום עבור כל
אבן דרך יבוצע רק לאחר השלמתה לשביעות רצון המזמינה בכתב :
12.1.1

 71%מהתמורה הכוללת עבור הש י רותים תשולם במהלך תקופת ה ביצוע
ה קבלנ י כפי שנקבעה ע"י המזמינה  .התמורה הכוללת עבור הש י רותים
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 11תשולם בתדירות חודשית על פי התקדמות העבודות הקבלניות ובה תאם
לאחוז התמורה שנקבע בעת הזכייה או בהתאם לעדכון אחוז התמורה
ככל שיעודכן .
12.1.2

 1.1%מהתמורה הכוללת ישולמו לאחר גמר חשבון סופי עם קבלן /י
הביצוע ומתן תעודת גמר מלאה לפרויקט .

12.1.1

 2.1%מהתמורה ישולמו לאחר גמר תקופת הבדק שתוגדר בהסכם עם
קבלן הביצוע.

12.1

התמורה תשולם בהתאם ובאופן יחסי לחשבון החודשי של הקבלן  ,על פני ת קופת
ההתקשרות ה ראשונה (  11חודשים) .יחד עם זאת ,המזמינה תהיה רשאית לעצור
את התשלומים ו/או לשנות את הפריסה במידה ותגיע למסקנה כי קצב התקדמות
ביצוע העבודה איננו לשביעות רצונה.

12.1

תשלום התמורה כפוף לביצוע השירותי ם ל שביעות רצונ ה המלא של המזמינה
ואישור קבלת השירותים על ידי המזמינה ,אשר יהיו על פי תנאי החוזה ו בהתאם
להוראות המזמינה כפי שניתנו טרם תחילת מתן השירותים או במהלכם .מובהר
כי על הזוכה לוודא ,טרם תחילת מתן השירותים כי קיבל לידיו את מלוא
ההוראות וההנחיות הנדרשות מאת המזמינה ,ובכל מקרה האחריות המוחלטת
לביצוע מדויק ומלא ובמועד של מתן השירותים תהא נתונה אך ורק באחריות
הזו כה.

12.1

המזמי נה ת ה יה רשאי ת לנכות מכל תשלום המגיע ל זוכה על  -חשבון התמורה לפי
הסכם זה כל סכום שיהיה חייב בניכויו על פי כל דין.

12.1

בהתאם לצרכי המזמינה ועל פי שיקול דעתה המקצועי ,וככל שסברה כי הצוות
הקיים אינו עומד בלוחות הזמנים ו/או באיכות הנדרשת ,לצורך מתן השירותי ם
שנקבעו על יד המזמינה בהסכם ההתקשרות ,יידרש המציע הזוכה להעמיד אנשי
צוות נוספים בעלי ניסיון ויכולות ברמה הגבוהה המתחייבת ללא תוספת תמורה.

12.1

למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מהאמור בכל הוראה אחרת במסמכי המכרז,
המזמי נה אינ ה מתחייב ת לבקש שירותים כלשהם מהזוכה  ,ולא ירא ו באי בקשת
שירותים או בהקצאת חלק קטן מהשירותים  ,כהפרת ציפייה ,או הפרת מחויבות,
או הפרת חוזה או עשיית עושר ולא במשפט או כפגיעה במוניטין או בזכויות
אחרות כלשהן של הזוכה  .כמו כן זוכה לא יטען ולא יהא רשאי לטעון כי הסתמך
על מתן שירותים בהיקפים מוגדרים ונמנע עקב כך מקבלת עבודה אחרת או כי
זכאי הוא לפיצוי או שיפוי כלשהו בגין כל החלטה של המזמינה בעניין היקפי
השירותים או כל הפעלת סמכות אחרת בקשר לביצוע השירותים.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
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. 23

הליך בחירת הזוכה על פי מכרז זה יהיה מורכב מהשלבים המפורטים להלן
בכוונת המזמינה כי הליך בחירת זוכה בעקבות הזמנה זו יתבצע בחמישה שלבים כאמור
להלן .עם זאת המזמינה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לפעול במהלך בדיקת ההצעות שלא
בהתאם לשלבי הבדיקה כאמור ,הן על דרך שינוי סדר ביצוע השלבים ,והן על דרך איחוד
או הפרדה של שלב או שלבים ,ובלבד שהחלטה להקדים את השלב הרביעי (ניקוד הצעת
המחיר) לשלב בו טרם הסתיים ניקוד ההצעות ,תנומק בטעמים מיוחדים שיירשמו:
11.1

השלב הראשון  -בדיקת מסמכי ההצעה:
11.1.1

בדיקת כל מסמכי ה הצעה וצרופותיה אשר התקבלו עד למועד האחרון
להגשת הצעות ,בהתאם לתנאי המכרז.

11.1.2

מבלי לגרוע מהסמכויות הרחבות הנתונות לוועדת המכרזים (הנית נות
ליישום בכל שלבי המכרז כחלק בלתי נפרד ממנו) ,אם נתגלו טעויות
סופר או טעויות חשבונ א יות או כל אי התאמות אחרות או כל נסיבות
אחרות רשאי ת המזמינה לפעול בכל דרך הנתונה לה במכרז זה ובדין
ובכלל זה לתקן אותן תוך מתן הודעה למציע.

11.2

השלב השני  -בדיקת תנאי הסף:
יבדקו ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,ביחס לעמידתן
בתנאי הסף .רק הצעות העומדות בדרישות לעיל יעברו לשלב השלישי.

11.1

השלב השלישי  -ניקוד איכות:
ההצעות ינוקדו בהתאם לקריטריונים של הניקוד האיכותי (  ,) Qעד לניקוד
מקסימלי של  200נקודות  ,בהתאם למפור ט להלן:
11.1.1

המנכ"ל7השותף  :הניקוד בקטגוריה זו ייקבע על פי מידת ההתרשמות
של חברי הוועדה המקצועית בהתאם לפרמטרים הבאים:

ניסיון ע ד למועד הגשת ההצעה בניהול ה ביצוע של פרויקטי
הנדסה אזרחית /תשתיות תחבורה


עבור  11שנות ניסיון – יוענקו  2נקודות



עבור  1שנות ניסיון נוספות מלאות (בסך הכל  21שנות
ניסיון) – יוענקו עוד  2נקודות



עבור  1שנות ניסיון נוספות מלאות או יותר (בסך הכל

עד  1נקודות

 21שנות ניסיון ויותר) – יוענקו עוד  2נקודות

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
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התרשמות כללית –
התרשמות כללית מניסיונו המוצע בניהול ביצוע פרויקטי
תשתיות תחבורה ו/או פרויקטי  . BRTיינתן ניקוד בהתאם
להתרשמות חברי הועדה ,ועד  1נקודות בסך הכל .הניקו ד יינתן
להתאם להתרשמות הועדה ,לפי שיקול דעתה המקצועי
והבלעדי ,בהתאם לפרמטרים הבאים:


השכלתו,



התרשמות מיכולות מוכחות בניהול פרויקטים עתירי
תקציב,



התרשמות מיכולות מוכחות בניהול פרויקטי הנדסה
אזרחית /תשתיות

תחבורה

ו/או

פרויקטי

ע ד  1נקודות

BRT

מורכבים,


התרשמות מיכולות ניהול תקציב ולוחות זמנים,



התרשמות מיכולות ניהול משברים וקידום הפרויקט ,



הערכה כללית

11.1.2

מנהל ביצוע  :הניקוד בקטגוריה זו ייקבע על פי מידת ההתרשמות של
חברי הוועדה המקצועית בהתאם לפרמטרים הבאים:

ניסיון עד למועד הגשת ההצעה בניהול ביצוע של פרויקטי
הנדסה אזרחית /תשתיות תחבורה
עבור  11שנות ניסיון – יוענקו  2נקודות
עבור  1שנות ניסיון נוספות מלאות (בסך הכל  11ש נות ניסיון)

עד  1נקודות

– יוענקו עוד  2נקודות
עבור  1שנות ניסיון נוספות מלאות או יותר (בסך הכל  21שנות
ניסיון ויותר) – יוענקו עוד  2נקודות
ניסיון בניהול ביצוע פרויקטי הנדסה אזרחית /תשתיות תחבורה
בתפקיד של מנהל פרויקט בשלב ה ביצוע  ,לגבי פרויקט שעלות
ביצועו (כהגדרתה בסעיף  ) 1.2.1עומדת ע"ס  11מיליון ₪
לפחות (מלווה בטופס להוכחת ניסיון) – יוענקו  2נקודות עבור
כל פרויקט  -עד שלושה פרויקטים

עד  1נקודות

יובהר כי לצורך ניקוד המציע בסעיף זה יחשבו רק פרויקטים

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 17העומדים בתנאים האמורים לעיל ואשר לא שימשו לעמידת
המציע בתנאי הסף.
ניסיון בניהול ביצוע פרויקטים ( BRTמלווה בטופס להוכחת
ניסיון) –
עבור כל פרויקט  BRTבו שימש כמנהל פרויקט בשלב ה ביצוע ,

עד  1נקודות

אשר עלות הביצוע שלו (כהגדרתה בסעיף  ) 1.2.1עומדת על 11
מיליון  ₪לפרויקט לפחות – יוענקו  2נקודות – עד שלושה
פרויקטים.
יובהר כי לצורך ניקוד המציע בסעיף זה יחשבו רק פרויקטים
העומדים בתנאים האמורים לעיל ואשר לא שימשו לעמידת
המציע בתנאי הסף.

התרשמות כללית –
התרשמות כללית מניסיונו המוצע בניהול ביצוע פרויקטי
הנדסה אזרחית /תשתיות תחבורה ו/או פרויקטי BRT

י ינתן

ניקוד ב התאם להתרשמות חברי הועדה ,ועד  12נקודות בסך
הכל .הניקו ד יינתן להתאם להתרשמות הועדה ,לפי שיקול
דעתם המקצועי והבלעדי ,בהתאם לפרמטרים הבאים:


השכלתו,



התרשמות מיכולות מוכחות בניהול פרויקטים עתירי

עד  12נקודות

תקציב ,התרשמות מיכולות מוכחות בניהול פרויקטי
הנדסה אזרחית ו/או פרויקטי  BRTמורכבים,


התרשמות מיכולות לניהול תקציב ולוחות זמנים,



התרשמות מיכולות ניהול משברים וקידום הפרויקט ,



הערכה כללית

11.1.1

מפקח  :הניקוד בקטגוריה זו ייקבע על פי מידת ההתרשמות של חברי
הוועדה המקצועית בהתאם לפרמטרים הבאים:

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 21ניסיון ( בתפקיד מפקח ) עד למועד הגשת ההצעה בניהול
ה ביצוע של פרויקטי הנדסה אזרחית
עבור  11שנות ניסיון – יוענקו  2נקודות

עד  1נקודות

עבור  1שנות ניסיון נוספות מלאות (בסך הכל  1שנות ניסיון)
– יוענקו עוד  2נקודות
עבור  1שנות ניסיון נוספות מלאות או יותר (בסך הכל  1שנות
ניסי ון ויותר) – יוענקו עוד  2נקודות
ניסיון בניהול ביצוע פרויקטי הנדסה אזרחית/תשתיות
תחבורה בתפקיד של מפקח בשלב ה ביצוע  ,לגבי פרויקט
שעלות ביצועו (כהגדרתה בסעיף  ) 1.2.1עומדת ע"ס  11מיליון
 ₪לפחות (מלווה בטופס להוכחת ניסיון) – יוענקו  2נקודות
עבור כל פרויקט  -עד שלושה פרויקטים

עד  1נקודות

יובהר כי לצורך ניקוד המציע בסעיף זה יחשבו רק פרויקטים
העומדים בתנאים האמורים לעיל ואשר לא שימשו לעמידת
המציע בתנאי הסף.
התרשמות כללית –
התרשמות כללית מניסיונו המוצע כמפקח בניהול ביצוע
פרוי קטי הנדסה אזרחית ו/או פרויקטי  BRTיינתן ניקוד
בהתאם להתרשמות חברי הועדה ,ועד  12נקודות בסך הכל.
הניקו ד יינתן להתאם להתרשמות הועדה ,לפי שיקול דעתם
המקצועי והבלעדי ,בהתאם לפרמטרים הבאים:
עד  12נקודות



השכלתו,



התרשמות מיכולות מוכחות בניהול פרויקטים עתירי
תקציב ,התרשמות מיכולות מוכחות בניהול פרויקטי
הנדסה אזרחית ו/או פרויקטי  BRTמורכבים,



התרשמות מיכולות ניהול תקציב ולוחות זמנים,



התרשמות מיכולות ניהול משברים וקידום הפרויקט ,



הערכה כללית

11.1.1

עוזר מ פקח  :הניקוד בקטגוריה זו ייקבע על פי מידת ההתרשמות של
חברי הוועדה המקצועית בהתאם לפרמטרים הבאים:
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 21ניסיון ( בתפקיד מפקח) עד למועד הגשת ההצעה בניהול
הביצוע של פרויקטי הנדסה אזרחית
עבור  1שנות ניסיון – יוענקו  2נקודות

עד  1נקודות

עבור  2שנות ניסיון נוספות מלאות (בסך הכל  1שנו ת ניסיון)
– יוענקו עוד  2נקודות
עבור  2שנות ניסיון נוספות מלאות או יותר (בסך הכל  1שנות
ניסיון ויותר) – יוענקו עוד  2נקודות
ניסיון בניהול ביצוע פרויקטי הנדסה אזרחית/תשתיות
תחבורה בתפקיד של מפקח בשלב ה ביצוע  ,לגבי פרויקט
שעלות ביצועו (כהגדרתה בסעיף  ) 1.2.1עומדת ע"ס  21מיליון
 ₪לפחות (מלווה בטופס להוכחת ניסיון) – יוענקו  2נקודות
עבור כל פרויקט  -עד שלושה פרויקטים

עד  1נקודות

יובהר כי לצורך ניקוד המציע בסעיף זה יחשבו רק פרויקטים
העומדים בתנאים האמורים לעיל ואשר לא שימשו לעמידת
המציע בתנאי הסף.
התרשמות כללית –
התרשמות כללית מניסיונו המוצע כמפקח בניהול ביצוע
פרויקטי הנדסה אזרחית ו/או פרויקטי  BRTיינתן ניקוד
בהתאם להתרשמות חברי הועדה ,ועד  1נקודות בסך הכל.
הניקוד יינתן להתאם להתרשמות הועדה ,לפי שיקול דעתם
המקצועי והבלעדי ,בהתאם לפרמטרים הבאים:
עד  1נקודות



השכלתו,



התרשמות מיכולות מוכחות בניהול פרויקטים עתירי
תקציב ,התרשמות מיכולות מוכחות בניהול פרויקטי
הנדסה אזרחית ו/או פרויקטי  BRTמורכבים,



התרשמות מיכולות ניהול תקצי ב ולוחות זמנים,



התרשמות מיכולות ניהול משברים וקידום הפרויקט,



הערכה כללית

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 2211.1.1

הצגת מתודולוגיה 7הערכ ות והתארגנות מפורטת (עד  24נקודות)  :המציע
יגיש תכנית הערכות והתארגנות מפורטת (מתודולוגיה) למתן השירותים
נשוא המכרז שתכלול בין היתר כאבני דרך לוחות זמנים עקרוניים,
התייחסות הצוות לניהול תהליכי ה ביצוע  ,עבודה מול מתכננים ויועצים,
ניהול והכנת שלבי הביצוע ,מעקב תקציבי ,מעקב לוחות זמנים ,בקרת
טיב ואיכות ,ניהול תהליכים מול משרדי הממשלה ,ניהול משברים ,אופן
וצורת מ עקב אחר החלטות.
במ סגרת המתודולוגיה רשאי המציע להציג כל פרט אותו ה וא מוצא
לנכון להציג ,משאבים ותוכנות עזר ייעודיות אשר נמצאות ברשות
המציע לצורך מתן השירותים.
את המתודולוגיה ניתן להציג באמצעות מלל ותרשימים במצגת  .מסמך
המתוד ולו ג יה לא יעלה על  1עמודים ( A4כולל דף שער) וייערך בגופן
 ARIALגודל  12ברווח כפול בין השורות ומרווח רגיל בין האותיות ,תוך
השארת שוליים ברוחב של  2ס"מ מכל צד.
הניקוד יינתן בהתאם להתרשמות חברי הועדה ,לפי שיקול דעתם
המקצועי ,ובהתאם לחלוקת הניקוד שלהלן:

הערכת התייחסות המציע לניהול שלבי ה ב יצוע ;

עד  1נקודות

הערכת התייחסות המציע להתמודדות עם פרויקט  BRTעד  1נקודות
בשטח עירוני;
הערכת התייחסות המציע לאופן הטיפול וקידום הליכים עד  2נקודות
מול משרדים ממשלתיים ורשויות;
הערכת התייחסות המציע לאופן פתרון וניהול משברים;

עד  1נקודות

הערכת התייחסות המציע לניהול התקציב ודרכי המעקב עד  2נקודות
לעמידה בו;
הערכת התייחסות המציע לבקרת איכות וטיב;

עד  2נקודות

התרשמות פרונטאלית מהצגת המתודולוגיה;

עד  1נקודות

לוח זמנים להצגת המתודולוגיה –
מצגת חברה –  1דקות
מתודולוגיה –  1דקות
ראיונות צוות –  11דקות
שאלות –  1דקות
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מובהר בזאת ,ומבלי לגרוע מכל סמכות הנתונה למזמינה ,רשאית
המזמינה לבטל את המכרז בכל שלב וכל עוד לא חתמה על ההתקשרות
עם כל מתמודד/זוכה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

11.1

השלב הרביעי  -ניקוד הצעת המחיר ( :) P
11.1.1

מציעים סופיים ינוקדו ע"פ אמת מידה כספית בהתאם לשיעור ההנחה
מהאומדן שיציעו על גבי נספח ה ' .

11.1.2

מובהר ,כי שיעור ההנחה המרבי לא יעלה על  . 22%באם ינקוב המציע
הנחה גבוהה מ  22%-יראו אותה כאילו נקב באחוז המקסימלי ,היינו
. 22%

11.1.1

הניקוד להצעות הכספיות יתבצע כדלהלן :כל א חוז הנחה יקנה למציע
נקודה אחת ובסך הכל עד  11נקודות ,לדוגמא – הנחה של  11%תקנה
למציע  11נקודות ,הנחה של  11%תקנה למציע  11נקודות וכך הלאה.

11.1.1

אחוז ההנחה יהא מספר שלם.

11.1.1

מובהר בזאת ,כי לא ניתן לנקוב בשיעור הנחה שלילי .אם ינקוב המציע
בהנחה שלילית ,יראו אותה כאילו נקב באחוז הנחה אפס .מובהר כי
בנסיבות בהן ננקב אחוז הנחה שלילי תהא המזמינה רשאית לשקול,
מבלי לגרוע מכל סמכות הנתונה לה ,האם המציע גילה קושי בהבנת
מסמכי המכרז או כי ניסה לפעול בתכסיסנות על מנת להשפיע על שיקול
דעתה של ועדת המכרזים.

11.1.1
11.1

הניקוד המ ר בי באמת המידה הכספית הינו  22נקודות.

השלב החמישי :ניקוד משוקלל ( ) T
11.1.1

הניקוד המשוקלל (  ) Tלמציע יחושב ע"י חיבור של הניקוד המקצועי ( ) Q
למציע עם הניקוד הכספי (  ) Pלמציע.
Q+P=T

דוגמא לחישוב ניקוד משוקלל
ניקוד מקצועי (  ) Qלמציע = 11
ניקוד כספי (  ) Pלמציע = 11
11 + 11 = 12

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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11.1

בדוגמה זו ,סך הניקוד המשוקלל (  ) Tלמציע הוא  12נקודות.

במקרה של שוויון בין מציעים סופיים כאמור בסעיף  13.5לעיל ,דהיינו  2מציעים
או יותר אשר קיבלו ניקוד משוקלל זהה ,המציע אשר קיבל את הניקוד הגבוה
ביותר על פי אמות המידה המקצועיות ייבחר כמציע זוכה.

11.1

במקרה של שוויון בין מציעים סופיים כאמור בסעיף  13.5לעיל ,דהיינו  2מציעים
או יותר אשר קיבלו ניקוד משוקלל זהה וניקוד זהה גם באמות מידה המקצועיות,
ייבחר המציע הזוכה בהגרלה .ההגרלה תיערך בנוכחות המציעים ונציג מוועדת
המכרזים אשר יבחר את המציע מתוך שליפת הצעה אחת מתוך ההצעות האמורות
מתוך תיבה שתיועד לכך.

11.1

הודעת הזכייה
11.1.1

הודעה למציע בדבר זכייתו במכרז ( להלן  " :הודעת הזכייה ") תימסר
למציע בכתב לכתובת המצוינת בהצעתו .מציע שקיבל הודעת זכייה חייב
למלא אחר האמור במסמכי המכרז בהתאם למועדים המפורט ים בהם
ובהודעת הזכייה  ,ובכלל זה ה ג שת ההסכם חתום תוך  1ימים מיום קבלת
הודעת הזכייה וכן יפקיד הזוכה בידי המזמינה אישור בדבר קיום
ביטוחים כאמור בסעיף  11בהסכם ההתקשרות להבטחת קיום
התחייבויותיו במכרז  .ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם
המצורף כנספח א' ל הזמנה זו על ידי מורשי החתימה של המזמי נה ו של
הזוכה .

11.1.2

מובהר בזאת כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המזמינה
לבין הזוכה והתקשרות תכנס לתוקף רק (ובכפוף) לאחר שמורשי
החתימה המוסמכים מטעם המזמינה יחתמו על המסמכים הנדרשים
ויתנו את האישורים המתאימים להתקשרות (אישורים שאין הם
מחויבים לתת) .עוד מובהר שהמזמינה תהיה רשאית בכל עת לפי שיקול
דעתה המלא להימנע מלקדם התקשרות בין היתר בנסיבות בהן קיים
חשש שזכייה של מציע נתונה במחלוקת בתום לב או מצריכה דיון או
שקילה נוספים או בכל מקרה אחר בו נמצאו נסיבות המצדיקו ת זאת לפי
שיקול דעתה המלא של המזמינה ,וללא כל פיצוי או שיפוי לזוכה.

11.1.1

היה ובמהלך התקופה שלאחר היום האחרון הקבוע להגשת ה ה צעות
יחזור בו המציע מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבות הנובעת ממנה ,ת הא
המזמי נה רשאי ת לראות את ההצעה כבטלה ולבטל את הודעת הזכייה
למציע ( להלן  " :ההודעה ") ,ככל שנשלחה ,ולחלט את הערבות המצורפת
להצעתו כפיצוי מוסכם ומוערך מראש.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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מיום משלוח ההודעה כאמור תהיה רשאית המזמינה לנקוט בכל פעולה
ש ת מצא לנכון לקבלת השירותים בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או
תביעה כנגד ה וכמו כן ,לחלט את הערבות להצעה שהופקדה על ידי
המצי ע ולנקוט בכל צעד אחר הנראה לו לנכון ,לרבות תביעת כל סעד
ו/או פיצוי נוסף על פי דין.

11.1.1

בנוסף ,רשאית המזמינה לבחור ב מציע כשיר שני (להלן " :כשיר שני "),
עימו תוכל המזמינה להתקשר ,בין היתר ,בנסיבות בהן התקשרות עם
מציע שנמסרה לו הודעת זכייה לא פעל בהתאם להוראות הקבועות
במכרז ,או פעל בהתאם להוראות אך מכל סיבה שהיא המזמינה החליטה
שלא להתקדם איתו בביצוע החוזה או במקרה שלא תוארך ההתקשרות
עם מציע שזכה או תבוטל ההתקשרות עם מציע שזכה או מכל סיבה
אחרת ,לרבות רצו ן של המזמינה מכל סיבה שהיא בפיצול השירותים בין
המציעים ובלבד שבמועד בחירת ו ה וא י משי ך לעמוד בכל תנאי הסף ויתר
התנאים האחרים הנדרשים לפי המכרז ,ואין מניעה אחרת לבחירת ו לפי
שיקול דעת המזמי נה  .החלטה על הכרזת כשיר שני יכול ותינתן בכל עת
בו תעמוד הצעת המציע ,הכש יר השני ,בתוקף ,בהתאם לתנאי המכרז
(לרבות הארכת תוקף ההצעה בהתאם לסעיף  13.8.6.4להלן).

11.1.1

להלן מספר הוראות בנוגע לכשיר השני:
11.1.1.1

הכשיר השני יהיה המציע אשר דורג שני בין ה מציעים ,ואשר
ועדת המכרזים בחרה לפי שיקול דעתה הבלעדי להקנות לו
מעמד של כשיר שני.

11.1.1.2

הודעה למציע השני על מעמדו ככשיר שני תימסר במועד עליו
החליטה ועדת המכרזים כאמור בסעיף  13.8.5לעיל.

11.1.1.1

הכשיר השני לא י י דרש לחתום על ההסכם בשלב זה ,אלא
אם ישתלב בהמשך במערך השירותים.

11.1.1.1

הכשיר השני ייוותר במעמדו זה למשך עד  71ימים אחר
תחילת ביצוע השירותים על ידי הזוכה ,אולם בכל מקרה
למשך תקופה אשר לא תעלה על  111ימים ממועד הגשת
ההצעות.

11.1.1.1

הכשיר השני יאריך את ערבות ההצעה למשך  121ימים בכל
תקופת קיום מעמדו של הכשיר השני בהתאם לאמור לעיל,
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. 28

ערבות הצעה
11.1

על המציע לצרף להצעתו ערבות הצעה מטעם מוסד ב נקאי ישראלי או חברת
ביטוח ישראלית בעלת רישיון לפעול בענף הביטוח והמורשית לתת ערבות
המקיימת את כל הדרישות המהותיות שלהלן ,בנוסח כאמור בנספח ח' :
11.1.1

הערבות תהיה על סכום של .₪ 111,111

11.1.2

הערבות תהיה בתוקף החל מיום הגשת ההצעה ו ת ישאר בתוק פה עד ליום
. 21.2.11

11.1.1

הערבות תהיה בלתי מותנית ואוטונומית וניתנת לגביה על פי דרישה חד
צדדית של המזמי נה וללא צורך לנמק את דרישת ה .

11.1.1

ערבות ההצעה תהווה חלק בלתי נפרד מן ההצעה ותוגש יחד עמה .הצעה
שלא צורפה אליה ערבות בהתאם לסעיף  14.1זה ,ת י פסל על הסף ולא
תידון כלל.

11.2

הוראות כלליות בקשר עם הערבות
11.2.1

יודגש כי סטייה מהנוסח ה אמור בנספח ח' לא תהווה עילה לפסילת
ההצעה ,ובלבד שהערבות שהוגשה מקיימת ,לפי קביעת המזמינה ,את
התנאים כאמור בסעיף  14.1לעיל.

11.2.2

המזמינה תתיר למציע לתקן תיקונים שאינם מהותיים כאמור בסעיף
 14.1לעיל בערבות הבנקאית ,תוך  1ימים מיום הודעת המזמינה ובלבד
שלא מצאה כי הפ גמים שנמצאו בערבות נגרמו בחוסר תום לב או עקב
תכסיסנות או כוונה לשמור על מרווח תמרון פסול .אופן תיקון הערבות
יהיה בהמצאת כתב ערבות מתוקן רק לאחר המצאת כתב הערבות
המתוקן  ,יהיה המציע רשאי לקבל לידיו חזרה את כתב הערבות בו נדרש
התיקון  .למען הסר ספק  ,לא יותר למציע לבטל את הערבות הדורשת
תיקון או להמעיט מתוקפה בשום דרך  ,לפני שימציא נוסח מתוקן .

11.2.1

בוטל.

11.2.1

המזמי נה ת ה יה רשאי ת לדרוש מן המציעים להאריך את תוקפה של
הערבות לתקופה או לתקופות נוספות של עד  111ימים נוספים  ,על ידי
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 - 21מתן הודעה בכתב למציעים .נת נה המזמינה הודעה כאמור  ,יגישו
המציעים ערבות חדשה במועד שנקבה המזמינה בהודעתה .
11.2.1

המציע לבדו ייש א בהוצאות הכרוכות בהנפקת הערבות.

11.2.1

אין בזכויות המזמינה כמפורט בסעי ף  14.3בכדי לגרוע מכל סעד אחר
אשר עומד ל מזמינה בהתאם למסמכי המכרז או על פי כל דין.

11.2.1

הוכרז הזוכה במכרז ,ת וארך תו קף ערבותו בהתאם להנחיות המזמינה .
לאחר שהזוכה במכרז הגיש את הערבויות הנדרשות ממנו כאמור בהסכם
ההתקשרות ככל שיידרש  ,תוחזר לו ערבות ההצעה.

11.2.1

לא זכה המציע במכרז ,או במקרה שההצעה נפסלה על ידי המזמינה או
במקרה של ביטול המכרז  ,ו בכפוף לזכויותי ה של המזמינה לפי סעיף
 , 14.3תוחזר לו הערבות ,תוך  11יום מהמועד בו התקבלה החלטת ה של
המזמינה בנדון  ,אלא אם הודע למתמודד כי הוא כשיר שני ואז יחולו
הוראות הסעיפים הרלוונטיים לעיל .

11.2.7

המציעים יהיו רשאים להגיש לאישור ועדת המכרזים את נוסח הערבות
שבדעתם להגיש ,וזאת עד למועד האחרון לשאלת שאלות הבהרה על פי
נוהל שאלות הבהרה כאמור בסעיף  1.1לעיל .ועדת המכרזים רשאית
לאשר את הנוסח או להעיר עליו הערות ,ולפרסם את הנוסח המאושר,
לרבות תיקונים מותרים וכל התייחסות אחרת שלה בנושא לכלל
המציעים ,תוך השמטת זהות המציע שהגיש את נוסח הערבות כאמור.
אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מאחריות המציעים לתקינות ושלמות
הערבות שתוגש ,ומובהר כי למציע לא תהיה כל טענה או דרישה כנגד
ועדת המכרזים בנסיבות בהן פסלה ערבות בנ קאית שאושרה קודם לכן
ובלבד שהפסילה תואמת את הוראות הדין והפסיקה.

11.1

עילות לחילוט הערבות
המזמינה ת היה רשאי ת להציג את ערבות ההצעה לפירעון ולחלט את הסכום
הנקוב בה ,במלואו וכפיצוי מוסכם ,בלי צורך בהערכת או הוכחת נזק ,בכל מקרה
בו המציע לא קיים את תנאי המכרז ,ובכל ל זה ,בכל אחד מן המקרים הבאים:
11.1.1

אם המציע נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון
כפיים.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 2111.1.2

אם התברר כי המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי
בלתי מדויק ,או מסרב לפעול בהתאם להוראות המכרז בשלב בדיקת
ההצעות.

11.1.1

אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכר ז לאחר שחלף המועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז.

11.1.1

לאחר שנבחר ה מציע כזוכה במכרז ,הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות
– שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות (כגון אי הגשת ביטוחים כנדרש ,
ליקויים בהערכות מוקדמת של ה מציע לביצוע וכיוצ"ב ,הכל לפי הקבוע
במסמכי המכרז).

. 11

אופן הגשת ההצעה
11.1

מבנה ותכולת ההצעה
הצעת המציע על כל פרקיה ונספחיה תוגש בהתאם להוראות ההזמנה כאשר היא
כוללת את ההזמנה להציע הצעות ,והנספחים המצורפים למכרז זה ,לרבות הסכם
ההתקשרות (כשהם חתומים על ידי המציע לפי ההנחיות ככל שניתנו) ,כולל
הודעות ההבהרה במידה ויפורסמו על י די המזמינה ,בצ י רוף כל האישורים
והמסמכים כנדרש במסמכי המכרז.

11.2

חתימה על ההצעה
המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת בכל מקום ב מסמכי המכרז
שבו נדרש זאת במפורש ו יחתום בראשי תיבות בתחתית כל דף בכל מקום במסמכי
המכרז ובמסמכי הצעתו ,על ידי מי שהוסמך לכך על פי מסמכי היסוד של התאגיד
ובתוספת חותמת התאגיד .

11.1

שינוי מסמכי המכרז על ידי המציע
11.1.1

המציע אינו רשאי לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים
במכרז זה ,והוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי
המסמכים הכלולים במכרז זה ,אלא אם כן נאמר אחרת.

11.1.2

כל שינוי שיעשה על ידי המציע ב מסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות,
עלולים לגרום לפסילת הצעה ,וזאת בהתאם לשיקול דעת ה המוחלט של
המזמינה כמפורט במסמכי המכרז לרבות בסעיף  23להלן .

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 2711.1

הגשת ההצעה
11.1.1

הגשת ההצעה פירושה כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאי הסף
האמורים לעיל ,הבין את מהות השירותים המתבקשים ,הסכים מראש
לכל תנאי המכרז בלא שינוי ו/או תוספת ו/או הסתייגות וכי בטרם הגיש
את הצעתו קיבל את מלוא המידע האפשרי הרלבנטי מבחינתו ,בדק את
כל הנתונים ,הפר טים והעובדות וביקש הבהרות על כל סוגיה שנמצאה
בעיניו בלתי ברורה או עמומה ,ולפיכך המציע יהא מנוע מלהעלות כל
טענה כי לא ידע ו7או לא הבין פרט ו7או תנאי כלשהו של המכרז על כל
פרטיו וחלקיו או כי עמימות או חוסר בהירות במכרז גרם לו לעלות
נוספת שלא תמחר או לא לקח בח שבון הצעתו או כי נגרם לו נזק אחר
כלשהו.

11.1.2

11.1

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה בלתי הדירה ומוחלטת מראש
לכל תנאי המכרז על נספחיו והכל בלא שינוי ו /או הסתייגות ו/או
תוספת.

תוקף ההצעה
הצעה שהוגשה ,על כל צרופותיה ,תעמוד בתוקפה במשך  111י מים מהמועד
העדכני האחרון שנקבע להגשת ההצעות .למזמין הזכות להודיע ,בכל עת ,על
הארכת תוקף ההצעות במשך  111ימים נוספים ,ללא צורך בהסכמת המציעים.

11.1

אופן הגשת ההצעה
11.1.1

מציע המעוניין להשתתף במכרז ישלשל את הצעתו ,לתיבת המכרזים
הנמצאת במשרדי המזמינה ,בבניין מ י נהל ההנדסה ברח' ביאליק 1
בחיפה ,קו מה  7כשהיא מלאה ושלמה על צרופותיה ,בשלושה עותקים
מלאים (מקור ושני עותקים נוספים) וכן על גבי  , CDבתוך מעטפה סגורה
היטב (להלן " :מעטפת המכרז ") ,בימים א' עד ה' בין השעות  7:11עד
 12:11וזאת עד ל מועד האחרון להגשת ההצעות כאמור בסעיף  1.1לעיל.
הגשת מעטפות המכרז לת יבת המכרזים כפופה לנהלי הביטחון הקבועים
במשרדי המזמינה.

11.1.2

על גבי מעטפת המכרז לא יהיה כל ציון וסימן ולא כל סימון זיהוי של
המציע בפרט ,מלבד ציון ברור של שם ומספר המכרז כדלקמן:

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 11"מכרז פומבי מספר  847102/לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול ביצוע
של תשתיות מטרונית נשר (מקטע נשר)".
11.1.1

הצעת המחיר ( נספח ה ' ) תוגש במעטפה נפרדת וסגורה היטב ( " מעטפת
המחיר "  ,כהגדרתה בסעיף  15.7להלן) ,אשר תוכנס לתוך מעטפת
המכרז ,כאמור לעיל .יודגש כי אין לכלול כל פרט בקשר עם הצעת
המחיר של המציע אלא בתוך מעטפת המחיר .מובהר שהכללת פרטים
הנוגעים להצעת המחיר בחלקים אחרים של הצעתו ,או ציו ן סימני זיהוי
של המציע על גבי מעטפת המכרז ,עלולה להביא לפסילת הצעתו מטעמי
חוסר תום לב ,תכסיסנות ,העדר ניקיון כפיים ,וניסיון להשפיע על
שיקול דעת הוועדה.

11.1.1

הצעה שלא תמצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות
כאמור  ,מכל סיבה שהיא ,לא תשתתף במכרז ותוחזר ל מציע במועד
שתמצא המזמינה לנכון .

11.1.1

מסמכי ההצעה שיוגשו במענה למכרז זה יהיו בעברית בלבד .במידה
וביקש המציע לצרף למסמכי ההצעה מסמכים נוספים אשר לא נתבקשה
הגשת ם  ,לרבות מסמכים תומכים שנועדו לבסס ,להבהיר או לתמוך
בהגשה ,הם יהיו בשפה העברית או האנגלית בלבד ,ואם במקו ר נערכו
בשפה אחרת – יוגשו בתרגום לעברית או לאנגלית ,מאושר על ידי
נוטריון.

11.1

המציע יצרף להצעתו את המס מכים הבאים:

שם המסמך

צורף
להצעה

.2

הזמנה להציע הצעות ונספחיה ,הסכם ההתקשרות ונספחיו ,שאלות הבהרה
ותשובות  -חתומים על ידי המציע בראשי תיבות בתחתית כל דף בתוספת
חותמת התאגיד.



.1

הסכם התקשרות ונספחיו המופיע כנספח א'.



.3

טופס פרטים כלליים בנוסח המ חייב המופיע כנספח ב' .



.8

פרופיל המציע והסכם בעלי מניות במציע ,ככל שקיים ,כמבוקש בנספח ב'.



אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי סעיף 1.1.1



חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 11נסח חברה (ככל שהמציע מאוגד כתאגיד רשום) או אישור עוסק מורשה לפי
סעיף 1.1.1



.2

תצהיר לפי סעיף  2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,בנוסח המצורף כנספח
ג'.



.6

טופס פרטי ניסיון המציע כנספח ד ' . 1



./

טופס פרטי ניסיון מציע (נציג במציע/בעלים/שותף/מנכ"ל) כנספח ד' + ' 1
תעודות השכלה  +קורות חיים  +העתק צילומי של תעודת רשם המהנדסים



 +העתק צילומי של רישיון מהנדס .
.4

טופס פרטי ניסיון מנהל הביצוע כנספח ד'  + 3תעודות השכלה  +העתק
צילומי של תעודת רשם המהנדסים  +קורות חיים  +העתק צילומי של רישיון
מהנדס .



.9

טופס פרטי ניסיון שני מפקח ים כנספח ד'  + 8תעודות השכלה  +העתק
צילומי של תעודת רשם המהנדסים  +קורות חיים  +העתק צילומי של רישיון
מהנדס .



. 20

במעטפה נפרדת וחתומה ,על גבה רשום " הצעת מחיר "  -טופס הצעת המחיר



כאמור בנספח ה'  .יובהר שוב למען הסר ספק ,כי אין לכלול כל פרט על הצעת
המחיר של המציע אלא במעטפה נפרדת מיתר מסמכי ההצעה ,כאמור לעיל
(להלן " :מעטפת המחיר ").
. 22

כתב התחייבות כלפי המזמי נה ,חתום על ידי המציע ,בהתאם לטופס המצורף
כנספח ו'.



. 21

ככל שהמציע מעוניין לטעון לסודות מסחריים ומקצועיים בהצעתו למכרז,
לאחר שהמציע סימן בו את העניינים המהווים לטעמו סודות מסחריים
ומקצועיים בהצעתו יצרף את נספח ז' .



. 23

ערבות הצעה כאמור בסעיף  , 14בהתאם לנספח ח '.



. 28

אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  , 21בהתאם לנספח ט' .



. 22

מצגת מודפסת בצבע ,לפי סעיף  – 11.1.1מתו דו לוגיה לפרויקט  ,נספח י"א .



לא צירף מציע להצעתו את כל המסמכים המפורטים לעיל ,רשאי ת המזמינה לפי שיקול דעת ה
ה בלעדי לפסול את הצעת המציע .לחילופין ,תהיה רשאי ת המזמי נה  ,לפי שיקול דעת ה ה בלעדי ,

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 12לאפשר למציע ,אשר לא צירף להצעתו את אחד או יותר מהמסמכים המפורטים לעיל להשלים
המצאת המסמך תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידי המזמינה .
. 11

בקשת הבהרות להצעות שהוגשו ודרישה לנתונים ו7או מסמכים נוספים
11.1

המזמינה רשאית לפנות למי מהמציעים ,כולם או חלקם ,בבקשה לקבלת הבהרות
בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים (לרבות ומבלי למצות:
התחשיבים העומדים בבסיס ההצעה ,אישורים הנוגעים לניסיונו ויכולתו של
המציע ו/או אנשי צוות הליבה של המציע והמלצות) כנדרש לדעתה לצורך בדיקת
ההצעות והערכתן ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

11.2

. 11

המצי עים יעבירו למזמינה את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד
שקבעה המזמינה בפנייתה .תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי
נפרד ממנה.

סוד מסחרי או מקצועי
11.1

על כל מציע לציין מראש בהצעתו אלו סעיפים ו/או חלקים בהצעתו ו/או מסמכים
שצורפו להצעתו חסויים בפני ה צגה למשתתפים במכרז מטעמי סוד מסחרי או
מקצועי כאמור בנספח ז' .

11.2

למען הסר ספק יובהר כי הצהרת המציע בעניין סוד מסחרי או מקצועי אינה
מחייבת את ועדת המכרזים וכי שמורה לועדת המכרזים של המזמינה הסמכות
הבלעדית להחליט מהם הסעיפים ו/או חלקים שבהצעת הזוכה ו/או המסמכים
שצורפו לה שהם חסויים בפני הצגה למשתתפים במכרז מטעמי סוד מסחרי או
מקצועי.

11.1

יודגש כי מציע שלא יציין מהם הסעיפים ו/או החלקים ו/או המסמכים שלדעתו
חסויים מן הטעמים האמורים לעיל ,יראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו.

11.1

. 11

מציע שציין סעיפים בהצעתו כסעיפים חסויים ,יראו אותו כמס כים לכך שאותם
סעיפים בהצעותיהם של המציעים האחרים יהיו חסויים בפניו ,במקרה שהוא
יבקש לעיין בהצעות של מציעים אחרים ,אלא אם המזמינה קבעה אחרת.

בדיקת הצעות
11.1

המזמי נה רשאי ת שלא לדון בהצעה ,אשר לא צורפו לה כל המסמכים והנתונים
הנדרשים במכרז זה  ,או לפי שיקול דעת ה  ,ל דרוש השלמתם.

11.2

המזמי נה רשאי ת ש לא להתייחס להצעה בלתי סבירה או להצעה שאין בה
התייחסות לאחד מסעיפי המכרז או שישנה אי התאמה בין המסמכים שהוגשו.
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 1111.1

המזמי נה רשאי ת שלא לקבל הצעה כלשהי בעקבות מכרז זה ,ולבטל את המכרז או
חלקים ממנו ,מכל סיבה שהיא ,בהתאם לשיקול דעת ה  .כמו כן ,המזמי נה רשאי ת
שלא להתקשר בהסכם כלשהו כתוצאה ממכרז זה .למציעים לא תהא כל זכות
לפיצוי באחד מן המקרים הנ"ל.

11.1

המזמינה מודיעה בזאת והמציע מצהיר כי ידוע לו כי הפרויקט מקודם ע"י
גורמים ממשלתיים כגון משרד התחבורה וכפוף לאישור עיריית חיפה ועיריית נשר
ועל כן וככ ל שיוחלט ע"י גורמים אלו או גורמים אחרים שהפרויקט כפוף
לאישורם ,לבטל את הפרויקט או לעכב את כניסת שלב התכנון המפורט לתוקף,
תהיה המזמינה זכאית לבטל את המכרז ו/או להתלות את כ ניסתו לתוקף ,יחולו
ההוראות שלהלן:
א  .במידה והמזמינה תחליט לבטל את המכרז ,לא יהיה ה מציע זכ אי לפיצוי
כלשהו וההסכם שנחתם ,ככל שנחתם בעקבות הזכייה במכרז ,יהיה בטל
ומבוטל וכל צד יישא בהוצאותיו ולא יהיו טענות למי משני הצדדים אחד כלפי
משנהו .
ב  .במידה והמזמינה תחליט ל עכב את תחילת אספקת השירות נשוא המכרז ו/או
ל התלות את כניסתו לתוקפו של הסכם ההתקשרות בין הצדדים ,ככל שנחתם
הסכם כאמור ,אזי יהיה המציע כפוף להחלטה זו וההתקשרות בין הצדדים
תמשיך ל עמוד בתוקפה לתקופה של עד  11חודשים (או כל מועד לפני תום
ארבע שנים שבו תודיע המזמינה על ביטול ההתקשרות) והמציע יידרש
להאריך את תוקף הערבות מעת לעת והוא יעשה זאת בהתאם לה וראות
המזמינה ובתיאום עימה .בתום התקופה האמורה בסעיף זה לעיל ,יהיה
המזמין משוחרר מההתקשרות וההסכם יהיה בטל ומבוטל ,אלא אם החליטו
הצדדים על הארכת תוקפו לתקופה נוספת של  12חודשים .עם ביטול
ההתקשרות ,יחולו הוראות סעיף א' לעיל.

11.1
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המציע  ,לרבות בעל מניות או שותף ו לרבות כל גורם מקצועי המוצע במכרז ,או כל
גוף שאחד מהם בעל עניין בו ,או נושא משרה או אורגן באחד מכל אלה ,לא יפעלו
לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר ו/או גורם מקצועי המוצע מטעמו
כלשהו או עם מי שהשתתפותו בהליך זה נאסרה ,ולא יהיו מעורבים בדרך כלשהי
ביותר מ אשר מהצעה אחת.

בדיקת קיום דרישות ההליך
למזמינה ת היה הסמכות לבדוק בכל עת את עמידת המציע בתנאי המכרז לרבות בתנאי
הסף למכרז ,ובכלל זה ת היה ל ה הסמכות לעשות שימוש במידע ,מסמכים ואישורים שבידי
ה מזמינה מכל מין וסוג שהוא ,לבקש מכל מציע הבהרות ,השלמות ,תיקונים ,הגשת

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 11מסמכים ,אסמכתאות ,נימוקים וכל כיוצא באלה ,בכל עניין הנוגע להצעה על כל אחד
מחלקיה ,לזמן כל מציע ,בכל שלב ,לפני הבחירה בזוכה ולאחר מכן ,להציג בפניו את
ההצעה שהגיש ,כולה או מקצתה (ללא תלות בראיון שיבוצע ובנוסף לו)  ,או כדי לברר
פרטים מסוימים או שאלות העולות בקשר עם הצעתו ,לשוב ולבדוק את ההצעות או חלק
מהן אף אם הושלמה בדיקתן או בדיקת החלק הרל וו נטי .בכלל זה תהיה ה מזמינה
מוסמ כת בכל עת ,ואף לאחר ההודעה על הזכייה במכרז ,לדרוש מכל מציע פרטים נוספים,
לתקן טעויות שנתגלו ולקבל החלטות אחרות במקומן ,מכל סיבה שהיא.
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שינוי תנאים ע"י המזמינה
21.1

המזמינה ת היה רשאי ת  ,בכל עת לפני הגשת ההצעות ,להורות כי איזו דרישה
מדרישות המכרז ,לרבות דרישות סף ,וכן ההוראות בקשר עם בדיקת ההצעות,
תבוטל באופן חלקי או מלא ,לרבות באמצעות קביעה מחדש ושינוי התנאים  ,זאת,
אם סבר ה המזמי נה כי הדבר יהיה לטובת ההליך ,ובלבד שהחלטותי ה יחולו באופן
שוויוני על כל המציעים.

21.2

למען הסר ספק ,המזמי נה לא ת היה חייב ת לעשות שימוש בסמכויות אלה ולא
ת היה מחויב ת להתיר תיקונים או השלמות כאמור לעיל ,והדבר יהיה כפוף
לש יקול דעת ה הבלעדי של המזמי נה ולצרכי ה ושיקולי ו המקצועיים.

21.1

אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג אחד אין בה כדי לחייב אימוץ
מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג אחר.
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שינויים ,השמטות ותוספות
21.1

בכל מקרה של שינוי ,השמטה או תוספת שייעשו על ידי המציע בהצעתו לעומת
הנדרש במסמכי המכרז ,לרבות בקשר עם תנאי הסף ו/או ערבות ההצעה ,או כל
הסתייגות לגבי הנדרש ,בכל דרך או צורה שהיא (לעיל ולהלן  " :הסתייגות " ),
תהיה המזמינה רשאי ת :
21.1.1

לפסול את הצעת המציע;

21.1.2

לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל ,ולהתעלם ממנה;

21.1.1

לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד ,ולהכשירה;

21.1.1

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ,בין באמצעות הגשת הצעתו
מחדש ,כולה או חלקה ,בין באמצעות הודעה של המציע למזמינה כי הוא

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 11מסיר את ההסתייגות ,ובין בכל דרך אחרת ,לפי שיקול דעת ה והחלטת ה
הבלעדית של המזמינה ;
21.2

מובהר כי ההחלטה בין האפשרויות המנויו ת לעיל מסור ה לשיקול דעת ה הבלעדי
של המזמי נה  .אם ת חליט המזמי נה לפעול לפי אחת החלופות המנויות בסעיפים
קטנים לעיל ,והמציע יודיע כי הוא מסרב להסכים להחלטתו ,רשאי ת המזמי נה
לפסול את הצעתו של המציע וזאת מבלי לגרוע מכל זכות וסמכות אחרת המוקנים
לה ,לרבות חילוט ערבות הצעתו  .בנסיבות מיוחדות ת היה רשאי ת המזמי נה להקל
בדרישה מסוימת ,אף אם מדובר בדרישת סף ,והכל אם מצא ה שיהיה הדבר
לטובת המזמינה והמכרז כולו.
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משא ומתן  7הליכים תחרותיים נוספים
22.1

המזמינה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים או מי מהם  ,אם ת מצא זאת
לנכון  ,הן בנוגע להצעה הכספית והן בנוגע לכל חלק אחר של ההצעה ,ובנוסף או
במקום זאת לדרוש מהמציע שהצעתו קיבלה את הציון הגבוה ביותר או מחלק
מהמציעים או מכולם לשפר את ההצעה הכספית או כל חלק אחר מהצעתם כתנאי
לזכייה במכרז ,ובנוסף או במקום זאת תהיה רשאית לקבוע שלב או שלבים
נוספים לבחירת ההצעות ,ולקבוע תנאים בנוגע לאופיים של אותם שלבים ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי.

22.2

החליטה המזמינה לקיים הליך משא ומתן עם קבוצת המציעים הסופית (להלן:
" ההליך ") תחולנה ההוראות הבאות ,וזאת מבלי לגרוע מסמכות המזמינה לקבוע
כי אופי ההליך יהיה אחר ,אם סברה כי הדבר יהיה לטובת המכרז ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי:
22.2.1

ההליך ינוהל עם שלושת המציעים שהצעתם הכוללת דורגה בין שלוש
ההצעות הגבוהות ביותר והינה בתוקף במועד ההחלטה על ההליך .עם
זאת ,תהיה המזמינה רשאית לנהל ההליך גם עם מציעים נוספים או עם
פחות משלושה מציעים ,אם תסבור כי הפערי ם בין ההצעות מצדיקים
זאת ,בשים לב לכלל נסיבות העניין ,לרבות הרכיבים בציוני הצעות
שהובילו לפערים ביניהן ,ההסתברות כי ההשתתפות בהליך תביא
להצעות תחרותיות ,שיקולים הנוגעים לקידומו היעיל והמהיר של
המכרז ,ושיקולים נוספים הנוגעים לטובת המכרז.

22.2.2

למציעים שישתתפו בהל יך ,ולהם בלבד ,תינתן האפשרות להציע הצעה
כספית משופרת ביחס לזו שהוצעה על ידם בשלב הגשת ההצעות למכרז.
הצעות כספיות של המציעים שישתתפו בהליך ,תוגשנה עד למועד
שייקבע.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 1122.2.1

לאחר הגשת ההצעות המשופרות תבחן שוב המזמינה את דירוג ההצעות
האמורות כאילו הצעות המחיר הוגשו מ לכתחילה על ידי המציעים.

22.2.1

המציע שהצעתו דורגה ראשונה לאחר קבלת ההצעות המשופרות יכול
שיוכרז ,בכפוף לכל סמכויות המזמינה ,כזוכה.

22.2.1

מודגש כי המזמינה רשאית אך אינה מחויבת ליידע את המציעים
הנזכרים לעיל או מציעים אחרים שהגישו הצעה ביחס למיקומם האחד
ביחס למשנהו או בדי רוג הכולל ,או בדבר ניקודם ,הערכתם המקצועית
וכד' ,ואף אינו מחויב ליידעם האם ההליך מתנהל עם מציעים אחרים
מלבדם או לא.

22.2.1

המזמינה רשאית לערוך פגישה או פגישות עם המציעים אשר ישתתפו
בהליך ,עם כל אחד מהם בנפרד או עם כולם יחד ,לפני שלב הגשת
ההצעות המשופרות כאמור בסע יף זה לעיל.

22.2.1

יובהר כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לערוך הליך כאמור לא רק ביחס
להצעה הכספית ,אלא גם ביחס לכל חלק אחר מהצעתם של המציעים ,או
לא לערוך הליך כאמור כלל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

22.2.1

למען הסר ספק המזמינה רשאית לערוך משא ומתן גם אם הוגשה ו/או
נותרה בפניה הצעה יחידה.
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פסילת הצעות
21.1

המזמי נה ת ה א מוסמ כת לפסול כל הצעה ש אינה עומדת בתנאי המכרז ,או
שהתקיימו לגביה העילות לחילוט ערבות ההצעה כאמור בסעיף  14לעיל.

21.2

המזמינה תהא מוסמכת לפסול כל הצעה ש הינה בלתי סבירה ,בין השאר בכל
הנוגע למחיריה או איכות שירותיה או האמצעים או התכניות למימושה ,בין
הצעה שהיא בלתי סבירה לטובה (כגון מחיר המיטיב עם המזמי נה ) ובין שהיא
בלתי סבירה לרעה .

21.1

כמו כן ת הא המזמי נה רשאי ת לפסול הצעה בהתקיים אחת או יותר מהנסיבות
הבאות:
21.1.1

פתיחת הליכי פירוק ,כינוס נכסים ,פשרה והסדר כנגד המציע ,ובלבד
שההליכים כאמור לא התבטלו בהחלטה שניתנה על ידי בית המשפט
לאחר קיום דיון במעמד הצדדים ,או תוך פר ק זמן סביר אשר קבע ה לכך
המזמינה .

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 1121.1.2

הפרה יסודית מצד המציע ,של הוראות שלב בהליך ,לרבות המצגים
וההתחייבויות שהגיש המציע במסגרת הצעתו ,לרבות אך מבלי להגביל,
הצגת מידע שאיננו נכון או הצגה מכוונת של מידע שאיננו שלם בפני
המזמינה  ,ותיאום הצעות עם מציעים אחרים.

21.1.1

הרש עת המציע או נושא משרה או אורגן במציע ,בעבירה אשר לדעת
המזמי נה יש בה כדי להשפיע באופן מהותי על התנהלות המציע ,לרבות
בעבירה שיש עימה קלון ו/או עבירה מסוג מרמה והפרת אמונים ו/או
בכל עבירה אחרת שיש בה ,לדעת המזמי נה  ,כדי להשליך על יושרו ו/או
אמינותו של המציע .ה קביעה האם העבירה או ההרשעה תואמת את
האמור לעיל תיעשה על פי שיקול דעת ה המוחלט של המזמי נה .

21.1.1
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אם המציע קיבל ו/או מקבל שירותים ,ללא קבלת אישור ה המוקדם של
המזמי נה  ,לצורך השתתפות ו בהליך ,מגוף אשר ייעץ ו/או מייעץ
ל מזמינה  ,בקשר עם ה מכרז .

עיון
21.1

ההצעה הזוכה ,פרוטוקולים של ועדת המכרזים והתכתבויותיה עם המציעים ,יהיו
פתוחים לעיון בהתאם להוראות הדין.

21.2

הצעת המחיר והמענה לתנאי הסף לא ייחשבו בכל מקרה כחוסים תחת סודיות,
והעיון בהם יותר.

21.1

יובהר כי ההחלטה הסופית בעניין טענת המציעים בקשר עם סודות מסחריים או
מקצועיים מסורה למזמינה/וועדת המכרזים ,שתהיה רשאית על פי שיקול דעתה
להתיר עיון במסמכים ,בכפוף להוראות כל דין.

21.1

מודגש ,מציע שיבקש לעיין בהצעה הזוכה או במסמכים נוספים לאחר ההכרזה על
הזוכה במכרז ,יידרש לשלם למזמינה סך של  200ש"ח בגין צילום המסמכים,
וזאת בהתאם לתקנה ( 21ו ' ) לת קנות חובת המכרזים ,התשנ"ג – . 1771

. 12

שמירה על זכויות ושיקול הדעת של המ זמינה
21.1

זכויות וסמכויות המזמינה כאמור בהזמנה להציע הצעות זו ולפי כל דין ,תופעלנה
באמצעות ועדת המכרזים מטעמה .מובהר כי אין באמור להלן להטיל על המזמינה
חובה לבצע פעולה כלשהי.

21.2

מובהר כי ועדת המכ רזים רשאית למנות ועדת משנה מטעמה ,לרבות לצורך
בדיקת ההצעות ,ומתן המלצות לוועדת המכרזים.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 1121.1

המזמינה רשאית לערוך את כל הבדיקות הנדרשות לשם בחינת איכות המציע
והערכתו ,לרבות פניה לממליצים ולקיים ראיון עם המציע ולכל מי מטעמו ,הכל
על פי שיקול דעת המזמינה.

21.1

. 16

המזמינה רשאית לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע ,בכדי לקבל
הבהרות והשלמות להצעתו ,או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר
בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמת ן  ,וכן לתקן או להשלים פגמים או חסרים
טכניים שנפלו בהצעה ,או לתקן או להשלים פגמים אחרים שנפלו בהצעה
ושתיקונם או השלמתם כאמור אינם פוגעים בעקרונות הליך זה.

תקפות מסמכי המכרז
21.1

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז ,או חלקי סעיף
או סעיפים במסמכי המכרז ,אין להם תוקף ,או שהם בטלים ,או שלא ניתן
לאוכפם ,לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז ,אשר יוותרו תקפים
ומחייבים לכל דבר ועניין.

. 1/

21.2

המזמינה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וככל שתראה צורך בכך לפרסם
מכרז חדש.

21.1

לזוכה במכרז אין זכות מוקנית לספק את השירותים המפורטים בהזמנה זו ,כולם
או חלקם .מובהר כי גם לאחר חתימת הסכם התקשרות עם זוכה ואף לאחר
תחילת מתן השירותים אין המזמינה מתחייבת להיקף שירותים מסוים למציע.

ניגוד עניינים
21.1

במקרה של ספק כלשהו הנוגע להוראות האמורות לע יל מוטלת על המציע החובה
ליידע את המזמינה ולקבל את אישורה המוקדם בטרם הגיש הצעתו וכן לפני לכל
התקשרות או הסכם.

21.2

לעניין סעיף זה" ,ה מציע או מי מטעמו"  -לרבות ה מציע  ,בני משפחה של ה מציע ,
היועצים מטעמו ,עובדיו ומועסקיו ,ותאגיד שה מציע  ,בעלי ו  ,עובדי ו ומועסקיו או
בני משפחתם כאמור הינם בעלי עניין בהם" .בן משפחה" ו"בעל עניין" יפורשו
בסעיף זה כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח . 1711-

21.1

מובהר  ,כי ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול את השתתפותם של מציעים או
הצעות אשר בהכנתן הופרו הוראות סעיף . 27

. 14

ביטוחים
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 1721.1

הזוכה מתחייב לבטח ,לפני תחילת העבודות ,על חשבונו הוא – את אחריותו ואת
אחריות המזמינה ,משרד התחבורה ועובדיהן בגין ו/או בקשר עם השירותים נשוא
הסכם זה הניתנים על ידי הזוכה בביטוחים לפי שיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו
מהביטוחים ,גבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום
ביטוחים ,נספח ט'  ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן :נספח אישור
ביטוחים ).

21.2

עם חתימת ההסכם ,ימסור הזוכה למזמינה ,את טופס האישור על קיום ביטוחים,
תקין ,תקף וחתום על ידי מבטחיו.

21.1

הזוכה מתחייב שבמשך כל תקופת חלותו של החוזה ,יקפיד למסור למזמינה
אישור על קיום ביטוחים תקין ,תקף וחתום על ידי מבטחיו שיחליף את האישור
הקודם וזאת לא יאוחר מ  1 -ימים לפני שיפוג תוקפו של האישור הקודם ו/או
תוקף אחת או יותר מהפוליסות הנכללות בו – ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי
מצד המזמינה .מסירתו במועד וקיומו של אישור על קיום ביטוחים תקין ,תקף
וחתום על ידי מבטחי הזוכה במשך כל תקופת חלותו של החוזה ,מהווה תנאי
יסודי בחוזה.

21.1

עם עריכת גמר חשבון עם הזוכה בגין השירותים וכתנאי לו – ימסור הזוכה
למזמינה טופס אישור על קיום ביטוחים תקין ,תקף וחתום על ידי מבטחיו שיהיה
בתוקף ל  12 -חודשים שלאחר מועד ביצוע ההתחשבנות הסופית בין הצדדים.

21.1

הזוכה מתחייב לשלם את דמי הביטוח עבור פוליסות הביטוח הנכללות באישור
הביטוחים כסדרם ולמלא אחר כל תנאי פוליסות הביטוח.

21.1

הזוכה ישא ,בכל מקרה ,בס כום ההשתתפות העצמית החל בפוליסות הביטוח וכן
ישר בכל אובדן ו/או נזק ו/או אחריות שאינם מכוסים על ידי פוליסות הביטוח
של ו ,שיגרם עקב מעשה ו/או מחדל טעות או השמטה של הזוכה ומי מטעמו.

21.1

פוליסות הביטוח תורחבנה לכסות את אחריותה של המזמינה ,של משרד
התחבורה ועובדיהם ה יה ותוטל עליהם אחריות בגין שירותי הזוכה על פי חוזה זה
ו/או בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה מצד הזוכה והפועלים מטעמו.

21.1

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ,ומבלי
לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות
בפוליס ות הביטוח.

21.7

הפר הזוכה את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו על פי הפוליסות –
יהא הזוכה אחראי אישית לנזקים שיגרמו למזמינה באופן מלא ובלעדי ולא
תהיינה לו תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי יפה נוף והוא יהא מנוע
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 11מלהעלות כל טענה ,כאמור ,כלפי המזמינה  .הזוכה מתחייב כי בפוליסות הביטוח
יכלל תנאי הקובע כי לגבי נזקים שיגרמו לצד שלישי כלשהו ולעובדי הזוכה
המבוטחים – יהיו מנועים מלטעון כלפי המזמינה וכלפי משרד התחבורה
ועובדיהם  -כי הזוכה הפר את תנאי הפוליסות.
. 19

דין חל ומקום שיפוט
27.1

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,בנוסחם מעת לעת  .המזמינה מחילה
וולונטרית את הוראות חוק חובת המכרזים  ,התשנ"ב  , 1772 -ותקנות חובת
המכרזים ,התשנ"ג –  1771על הליך זה ,במידה שלא שונו כתוצאה מהוראות
המכרז כאמור לעיל .ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין ,והמציעים
ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאי ם לצורך ה השתתפות בהליך והגשת
ההצעות .

27.2

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי לכל דבר ועניין הנוגע למכרז זה ,הינו אך ורק
בבית המשפט המוסמך בחיפה .

בברכה,
אבישי כהן ,מנכ"ל
חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
- 11 -

נספחי ם להזמנה להציע הצעות
למכרז מספר 847102/
למתן שירותי ניהול ביצוע של
תשתיות מטרונית נשר –
מקטע נשר
אוקטובר 102/

רח' ביאליק ( 3קומה  )4חיפה 33221
טל0/8-/440000 .

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 12תוכן העניינים

מס'

תיאור הנספח

נספח א ' –

הסכם התקשרות ונספחיו .

נספח ב' –

טופס פרטים כלליים של המציע חתום ומאושר על ידי עו " ד (לרבות פרופיל
המציע ,הסכם בעלי המניות ככל שקיים).
כמו כן יש לצרף –
אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי סעיף . 6.2.2
נסח חברה (ככל שהמציע מאוגד כתאגיד רשום) או עוסק מורשה לפי סעיף
. 6.2.3

נספח ג ' –

תצהיר לפי סעיף  1ב ' לחוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח ד' – 1

טופס פרטי ניסיון המציע

נספח ד ' – 2

טופס פרטי ניסיון מנהל (בעלים7שותף7מנכ"ל)

נספח ד' – 1

טופס פרטי ניסיון מנהל ביצוע

נספח ד' – 1

טופס פרטי ניסיון מפק ח ים

נספח ה' –

טופס הצעת מחיר (במעטפה נפרדת)

נספח ו' –

כתב התחייבות כלפי ה מזמינה

נספח ז ' –

סודות מסחריים

נספח ח' –

נוסח ערבות הצעה

נספח ט' –

אישור עריכת ביטוחים

נספח י' –

דו"ח מוכנות למכרז

נספח י"א –

מצגת מתודולוגיה מודפסת

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
- 11 -

נספח א '
הסכם התקשרות
( מצורף בנפרד )

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
- 11 -

נספח ב '
טופס פרטים כלליים של המציע חתום ומאושר על ידי עו " ד לאחר שמולאו פרטיו
לכבוד
יפה נוף – תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
הנדון :טופס פרטים כלליים במכרז פומבי מס'  - 847102/לניהול ביצוע של תשתיות מטרונית נשר
(מקטע נשר)
אני _____________________ ( להלן  " :המציע ") ,החתום מטה  ,מגיש בזאת את הצעתי
למכרז שבנדון כמפורט במסמכי המכרז  ,לרבות טופס הצעה זה .
שם המציע:
ח.פ.:

שם ה נציג מוסמך מטעם
המציע:
כתובת:
מס' טלפון:
מס' טלפון סלולרי :
מס' פקס:
דואר אלקטרוני:
שמות ומספרי ת  .ז  .של
המוסמכים לחתום בשם
המציע בנוגע למכרז :

שם

תפקיד

דירקטורים במציע:

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
- 11 -

תפקיד

שם
מנהלים במציע:

בעל המניות במציע

שיעור האחזקות

האחזקות במציע:

יש לצר ף פרופיל המציע והסכם בעלי מניות במציע ככל שקיים.

חתימה וחותמת
המציע

תאריך

חתימת וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם
המציע הינם מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו
בכל העניינים הנוגעים למכרז ולביצועו .
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 טופס זה.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
- 11 -

נספח ג '
תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח "מ _________________ ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת ו כי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר כלהלן:
אני נציג ___________ (להלן – המציע ) ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעם
המציע כי -


עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף  2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו , 1711-
להלן  -החוק ) המציע או בעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף  2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין
חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א  1771 -או לפי חוק שכר מינימום,
ה תשמ"ז  , 1711 -שנעברה לאחר יום .) 11.11.2112

או


המציע ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף  2ב לחוק) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי
עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א  1771 -או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ "ז , 1711-
שנעברה לאחר יום  ,) 11.11.2112אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.

[למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

__________________
חתימה וחותמת המציע
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי
שברח'___________ ,מר __________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז .מספר ___________ /
המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני .

חתימה _________________ חותמת ______ _________ תאריך _____________

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
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חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
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נספח ד ' 2
טופס להוכחת ניסיון המציע
שם המציע:
שם הפרויקט:
שם המזמין העבודה – גופים ציבוריים
" גופים ציבוריים "  -רשויות מקומיות  ,משרדי
ממשלה  ,תאגידים ממשלתיים או עירוניים ,
לרבות זכייני מערכות תחבורה ו/או תחבורה
ציבורית .
התחלה

סיום

תקופת ניהול הפרויקט ב שלב ה ביצוע
(חודש/שנה)
היקף הפרויקט במלש"ח (ללא תקורות וללא
מע"מ) – בהתאם לסעיף 6.1.2
אחוז הביצוע שהושלם בזמן הגשת הטופס (יש
לצרף אישור מהמזמין ו/או העתק חשבון
מצטבר אחרון)
מטרת הפרויקט

שם המאשר מטעם המזמין ומספר טלפון

חתימת המזמין (במידה ואין יש לצרף חוזה
התקשרות וחשבון סופי (דפים ראשיים))

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
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נספח ד'1
טופס להוכחת ניסיון מנהל ( בעלים 7שותף7מנכ"ל)
שם מנהל ה ביצוע :
שם הפרויקט:
שם המזמין העבודה – גופים ציבוריים
" גופים ציבוריים "  -רשויות מקומיות  ,משרדי
ממשלה  ,תאגידים ממשלתיים או עירוניים ,
לרבות זכייני מערכות תחבורה ו/או תחבורה
ציבורית .
התחלה

סיום

תקופת ניהול הפרויקט ב שלב ביצוע
(חודש/שנה)
היקף הפרויקט במלש"ח (ללא תקורות וללא
מע"מ) – בהתאם לסעיף 2....2
אחוז הביצוע שהושלם בזמן הגשת הטופס (יש
לצרף אישור מהמזמין ו/או העתק חשבון מצטבר
אחרון)
מטרת הפרויקט

שם המאשר מטעם המזמין ומספר טלפון

חתימת המזמין (במידה ואין יש לצרף חוזה
התקשרות וחשבון סופי (דפים ראשיים))

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
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נספח ד ' 3
טופס להוכחת ניסיון מנהל ביצוע
שם מנהל הביצוע :
שם הפרויקט:
שם המזמין העבודה – גופים ציבוריים
" גופים ציבוריים "  -רשויות מקומיות  ,משרדי
ממשלה  ,תאגידים ממשלתיים או עירוניים ,
לרבות זכייני מערכות תחבורה ו/או תחבורה
ציבורית .
התחלה

סיום

תקופת ניהול הפרויקט ב שלב ביצוע
(חודש/שנה)
היקף הפרויקט במלש"ח (ללא תקורות וללא
מע"מ) – לפי סעיף 2....1
אחוז הביצוע שהושלם בזמן הגשת הטופס (יש
לצרף אישור מהמזמין ו/או העתק חשבון מצטבר
אחרון)
מטרת הפרויקט

שם המאשר מטעם המזמין ומספר טלפון

חתימת המזמין (במידה ואין יש לצרף חוזה
התקשרות וחשבון סופי (דפים ראשיים))

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות למטרונית נשר (מקטע נשר)
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נ ספח ד ' 8
טופס להוכחת ניסיון מפקח ים
שם המפקח:
שם הפרויקט:
שם המזמין העבודה – גופים ציבוריים
" גופים ציבוריים "  -רשויות מקומיות  ,משרדי
ממשלה  ,תאגידים ממשלתיים או עירוניים ,
לרבות זכייני מערכות תחבורה ו/או תחבורה
ציבורית .
התחלה

סיום

תקופת ניהול הפרויקט בשלב ביצוע כמפקח
(חודש/שנה)
היקף הפרויקט במלש"ח (ללא תקורות וללא
מע"מ) – לפי סעיף 2....1
אחוז הביצוע שהושלם בזמן הגשת הטופס (יש
לצרף אישור מהמזמין ו/או העתק חשבון מצטבר
אחרון)
מטרת הפרויקט

שם המאשר מטעם המזמין ומספר טלפון

חתימת המזמין (במידה ואין יש לצרף חוזה
התקשרות וחשבון סופי (דפים ראשיים))

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות מטרונית נשר (מקטע נשר)
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נספח ה '
טופס הצעת המחיר
יצורף במעטפה נפרדת כאמור בסעיף  15.6.3להזמנה להציע הצעות

אני הח"מ ,________________ ,נציג מוסמך של _________________ ,מתכבד בזה להגיש
הצעה במכרז מספר  11/2111למתן שירותי ניהול ביצוע של תשתיות מטרונית נשר (מקטע נשר ) ,
בהתאם לתנאי המכרז וההסכם על כל נספחיהם.

הצעתנו להנחה הינה  ____%הנחה מהאומדן כאמור בסעיף  12.1להזמנה להציע הצעות.

בכבוד רב,

חתימה וחותמת
המציע

תאריך

חתימת וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם
המציע הינם מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו
בכל הקשור למכרז ולביצועו .

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות מטרונית נשר (מקטע נשר)
- 11 -

נספח ו '
לכבוד
חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
כתב התחייבות במכרז מס'  - 84 7102/לקבלת שירותי ניהול ביצוע של תשתיות מטרונית נשר
(מקטע נשר )
אני החתום מטה  ( ____________ ,שם המציע )  ,מצהיר  ,ומתחייב כדלקמן :
התחייבות והצהרות
.1

קיבלתי לידי את מסמכי המכרז  ,קראתי והבנתי אותם  ,ואני מגיש בזאת את הצעתי .

.2

אני מקבל על עצמי את תנאיהם של מסמכי המכרז ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם
( בלא שינוי ו  /או תוספת כלשהי ) ,ובפרט את הסמכויות המוקנות בהם למזמינה לרבות זכות
המזמינה לנהל מו"מ ,לבחור כשיר שני ולפצל את מתן השירותים במכרז בין מספר זוכים
או לא להפנות שירותים כלל  ,ואני מבין את האמור בהם והשלכותיהם ,במישור המשפטי,
כלכלי ומקצועי ,ואני מגיש את הצעתי על פיהם ללא כל הסתייגות.

.1

אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא אציג כל תביעות ו  /או דרישות המבוססות על
אי  -הבנה  ,אי  -בהירות  ,חוסר התאמה ו  /או אי ידיעה ואני מוותר מראש על כל טענה ו  /או
תביעה ו  /או דרישה כאמור  ,מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל  .ככל שהיו לי טענות או
השגות כאמור  ,אני מצהיר ומתחייב כי שקלתי את משמעותן והשפעתן על הצעתי ,והעליתי
אותן בטרם מועד הגשת ההצעה במסגרת שאלות הבהרה או בכל דרך אחרת המותרת לפי
דין .אדגיש כי השגה ,תביעה או דרישה שלא הועלתה בפני ועדת המכרזים או שהועלתה
ונדחתה יש לראותה ככזו שויתרתי עליה באופן בלתי חוזר ואת התוצאה המשפטית הנובע ת
מדחייתה או מאי המענה עליה ככזו המוסכמת עלי ומקובלת עלי ואמנע מלהעלותה בעתיד.
כן אני מצהיר ומתחייב כי אין לי כל טענה בקשר עם שיטת בחינת ההצעות או הדרישות
בהן עלי לעמוד  ,כפי שהם מפורטים במסמכי המכרז  ,וכי אלה מובנים ומוסכמים עלי .

.1

בדקתי היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיי על פי המכרז כהגדרתם
במסמכי המכרז  ,ככל שהתחייבויותיי על פיו מפורטות במסמכי המכרז  ,במלואן  ,לרבות ,
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  ,בנוגע להעמדת האמצעים הנדרשים על -פי תנאי המכרז .
אני מצהיר בזאת כי בידי כל הדרוש לביצוע התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז במלואם
ובמועדם או שיש באפשרותי להשיגם מבעוד מועד  ,לרבות ההסמכות  ,המומחיות ההנדסית ,
היכולת הפיננסית  ,הידע  ,המיומנות  ,הניסיון  ,הכישורים הטכניים  ,הציוד ויתר האמצעים
הדרושים לביצוע התחייבויותיי על פי המכרז  ,והכל כפי שעולה ממסמכי המכרז .

.1

ידוע לי ואני מסכים כי הגשת ההצעה מחייבת אותי לכל דבר ועניין  .אני מצהיר כי הצעתי
עומדת בכל הדרישות והתנאים הנדרשים מהמשתתפים בהליך על פי תנאי ההזמנה ואני
מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות העולות ממסמכי המכרז  ,המפורשות והמשתמעות .
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות מטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 11.1

אני מוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק  ,הוצאה או עלות בקשר עם
אי זכייה שלי במכרז ו  /או ביטול המכרז  ,מכל סיבה שהיא ו  /או כתוצאה מניסוח מסמכי
המכרז ו  /או כתוצאה מכל שימוש של המזמינה בסמכות המוקנית לה לפי מסמכי ההזמנה
ו  /או לפי הדין .

.1

הצעתי  ,על כל המשתמע ממנה הינה בתוקף בהתאם לנדרש במסמכי המכרז  ,ואתם תהיו
רשאים להאריך את תוקף ההצעה  ,מעת לעת כאמור במסמכי המכרז בהודעה שתיתנו לי ,
ואני נותן בזאת את הסכמתי מראש להארכה כאמור .

.1

ידוע לי כי אינכם מחויבים לקבל הצעה כלשהי  ,וכי כל האמור לעיל נתון לשיקול דעתכם
הבלעדי והמוחלט  ,והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובכפוף להוראות כל דין .

.7

בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין  ,לרבות חוק העונשין  ,התשל " ז -
 , 1711אני מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן :
א.

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף
ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה
ו/או מחדל של הוועדה או של נושא משרה ו/או עובד הממשלה ו/או מי מטעמם ו/או
כל גורם אחר ,בקשר להליך המכרז.

. 11

ב.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או
נושא משרה ו/או עובד הממשלה ו/או מי מטע מם ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל
מידע חסוי/סודי הקשור להליך המכרז.

ג.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או
נושא משרה ו/או עובד בממשלה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע
את תוצאות המכרז בצורה מלאכותית או בכל דרך אחר ת שאינה כדין.

אי תאום מכרז:
א.

המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי באופן עצמאי ,ללא התייעצות,
הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר .

ב.

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר
מציע הצעות במכרז זה או אדם או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות
במכרז זה .

ג.

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

ד.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר
מהצעתי זו.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות מטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 11ה.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותי ת מכל סוג
שהוא.

ו.

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

ז.

אנ י מצהיר כי מבלי לגרוע מהאמור בכל דין ,לרבות חוק ההגבלים העסקיים
התשמ "ח  , 1711 -כי לא נקשר תי עם כל גורם אחר  ,אשר ימנע מהגורם האחר  ,ה יה
והצעת י לא תזכה במכרז ,להשתתף במכרז  ,או ימנע ממנו ליתן שירותיו למציע אשר
יזכה במכרז זה  .ידוע ל י כי הפרת הוראה זו עלולה להיחשב כעבירה פלילית  ,וכי
תביא לפסילת הצעת י על ידי ועדת המכרזים.

ח.
. 11

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

הנני מצהיר כי אני מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך המכרז ולצורך
ביצוע השירותים נשוא המכרז.

. 12

הנני מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת של המידע הקשור למכרז גם לאחר סיום מתן
השיר ותים על ידי ולא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידי ,תוך כדי עבודתי כאמור
ו/או כתוצר של עבודתי ,לכל גורם ,ללא אישור המזמינה מראש ובכתב.

. 11

הנני מאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אני ו  /או מי שמטעמי פועל בניגוד לאמור
לעיל  ,תהיה לוועדה הזכות  ,עפ " י שיקול דעתה הבלעדי  ,לא לשתפני בהליך במכרז  ,ו  /או לא
לקבל או לפסול את הצעתי ו  /או לבטל בכל זמן שהוא ציון עובר שיינתן לי  ,אם יינתן ,
וזכייתי במכרז ו  /או לבטל בכל זמן שהוא את הסכם ההתקשרות .

. 11

הנני מאשר  ,כי הבנתי את תוכן סעיף זה לידיעת כל עובד  ,קבלן  ,שלוח  ,יועץ ,גורם מקצועי
וכל מי מטעמי המעורבים בכל דרך שהיא בהליך המכרזי  ,והנובע מהם .

. 11

ידוע לי כי זכותכם להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות ביטולם
וקביעתם מחדש  ,לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויות המזמינה  ,והכל
כמפורט במסמכי המכרז .

. 11

ההצעה אינה מוגשת לטובת  ,או בשם  ,כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו .

. 11

הגשת ההצעה והתחייבות המציע אושרו כדין על ידי הגופים המוסמכים .

. 11

למיטב ידיעתי  ,ולאחר בדיקה נאותה שערכתי  ,כל הנתונים  ,המצגים וההצהרות הכלולים
בהצעה למכרז הם נכונים  ,מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה  ,ולא הושמט
מההצעה כל פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתה של המזמינה .

. 17

אני מסכים כי אין בהגשת הצעתי זו כדי לחייב את המזמינה להכריז עלי כמציע הזוכה  ,כי
למזמין הסמכות לבטל הליך זה ו  /או לדחות את כל ההצעות המוגשות במסגרתו .
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות מטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 11. 21

למונחים הכלולים בכתב התחייבות זה ואשר לא הוגדרו בו במפורש תהיה המשמעות
הנודעת להם במסמכי המכרז .

. 21

ההתקשרות עם הזוכה/זוכים לרבות מימוש זכות הברירה מותנית בקיומו של תקציב זמין
למכרז על ידי המזמינה.

כללי
לכל המונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם בהזמנה  ,אלא אם עולה אחרת מהקשר
הדברים או מהגיונם .

חתימה וחותמת
המציע

תאריך

חתימת וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם
המציע הינם מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו
בכל הקשור למכרז ולביצועו .
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 טופס זה.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות מטרונית נשר (מקטע נשר)
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נספח ז '
סודות מסחריים

 . 1להלן החלקים בהצעתנו המהווים לטעמנו סודות מקצועיים או מסחריים:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ __
 . 2להלן הנימוקים לבקשתנו כאמור בסעיף  1לעיל:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________
 . 3אנו מצ הירים כי ידוע לנו כי הסמכות לקבוע האם מדובר בסוד מקצועי או מסחרי נתונה
למזמין  .כן אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אנו מנועים מלדרוש לעיין בהצעות אחרות
ב חלק המקביל לחלק שסיווגנו בהצעתנו כסודי ,וזאת אף אם ה מזמינה ת דחה בקשתנו
ואף אם ת עמיד חלק זה מתוך הצעתנו לעיון.

חתימה וחותמת
המציע

תאריך

חתימת וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם
המציע הינם מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו
למטרות המכרז.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות מטרונית נשר (מקטע נשר)
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נספח ח '
נוסח לדוגמא כתב ערבות הצעה
לכבוד
חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
הנדון :ערבות מס' ______
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  111,111ש"ח (במילים :מאה חמישים אלף ש"ח) ,אשר
תדרשו מאת _________________________________ (להלן" :החייב") בקשר עם הצעתנו למכרז
 11/2111לקבלת שירותי ניהול ביצוע של תשתיות מטרונית נשר (מקטע נשר).
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך חמישה עשר יום מדרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו
במכתב בדואר רשום ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור
מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקפה מתאריך ______

ועד תאריך 21.2.11

דרישה על  -פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק  /חברת ביטוח שכתובתו_________________ :
(שם הבנק/חברת הביטוח) _______________ (מס' הבנק ומס' הסניף) _____________
_____________ (כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח).

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

תאריך

שם מלא

חתימה וחותמת

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות מטרונית נשר (מקטע נשר)
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נספח ט'
אישור עריכת ביטוחים – חברת ניהול ביצוע
לכבוד
חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן" :המזמינה")

הנדון :אישור קיום פוליסות ביטוח – הסכם מס' ________ בין המזמינה לבין _______________
(להלן" :חברת ניהול ביצוע")
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם ______________ ,חברת ניהול
ביצוע לתקופה מיום __________ עד ליום ___________ .אנו מאשרים שהיקף הכיסוי הביטוחי הניתן
על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן  -אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כביט 2013/או
נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי ביט.2013/
ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף  1להלן.
.1

ביטוח אחריות מקצועית (פוליסה מספר ______________________):
בפוליסה שהיקף הכיסוי על פיה אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע כ"פוליסה
לביטוח אחריות מקצועית לענפי ההנדסה והאדריכלות" מהדורת שפי-ב.ר  2011.לכיסוי חבותה
המקצועית של חברת ניהול הביצוע ביחס להתחייבויותיה על פי החוזה הנדון .גבול האחריות על פי
הפוליסה לא יפחת מ 1( $ 1,111,111 -מיליון דולר ארה"ב) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח
(שנתית).
הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי חברת ניהול
הביצוע .כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת  12חודשים ביחס לתביעות
הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון ,וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא.
הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את המזמינה כמבוטח נוסף בגין חבותה השילוחית כמזמין
העבודה בכל הנובע מפעולותיו של מנהל הביצוע והמפקחים כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה
ולסייגיה.

.2

ביטוח אחריות מעבידים (פוליסה מספר ______________________):
לכיסוי חבות על פי כל דין כלפי כל העובדים הנשלחים על ידי חברת ניהול הביצוע לביצוע עבודה
בחצרי המזמינה ,בשמה ו/או עבורה.
גבול האחריות המכוסה אינו נמוך מ( $1,111,111 -שישה מיליון דולר ארה"ב) לעובד אחד ,לאירוע
ובסה"כ לתקופת הביטוח.
המזמינה נכללת בפוליסה זו כמבוטחת נוספת למנהל הביצוע ,ואנו מאשרים כי חבותה של
המזמינה ביחס לעובדים הנ"ל מכוסה כאילו היא המעביד הישיר שלהם .אנו המבטחים מנועים
מלטעון לאי קיום יחסי עובד-מעביד בין המזמינה והעובדים המועסקים על ידי ו/או באמצעות
מנהל הביצוע.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות מטרונית נשר (מקטע נשר)
 - 11הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לימי ו/או לשעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה,
שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה ,שימוש בפיתיונות ו/או ברעלים ,העסקת נוער או כל מגבלה
אחרת ביחס לאופי תאו לסוג ו/או לתנאי העבודה.
.1

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (פוליסה מספר ______________________):
לכיסוי חבות על פי כל דין – בגבול אחריות שלא יפחת מ( $1,111,111 -מיליון דולר ארה"ב)
למקרה ולתקופת הביטוח ,בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של מנהל
הביצוע ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.
הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה,
מכשירי הרמה ,פריקה ,טעינה ,מתקנים סניטרים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או
במשקה ,שביתה והשבתה וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי.
הכיסוי על פי פוליסה זו יכלול כל חבות של המזמינה כלפי כל העובדים המועסקים על ידי ו/או
באמצעות מנהל הביצוע ,אשר החבות כלפיהם אינה מכוסה על פי הפוליסה לביטוח אחריות
המעבידים (סעיף  2לעיל) וכן תביעות שיבוב כלפי המזמינה מצד המוסד לביטוח לאומי.
שם המבוטח בפוליסה יכלול בנוסף למנהל הביצוע גם את המזמינה והכיסוי יורחב לכלול הרחבת
"חבות צולבת".
הפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל על ידי מנהל הביצוע ו/או מי מטעמו  -אינה מהווה
עילה לדחיית חבות כלפי המזמינה.
הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמינה ואנו
מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמינה.
כמו כן אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יצומצם ולא יבוטל ,אלא אם תימסר הודעה
כתובה בדואר רשום לידי המזמינה לפחות שישים ( )60יום מראש.

חתימת המבטח
חותמת המבטח
שם החותם
תפקיד החותם
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות מטרונית נשר (מקטע נשר)
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נספח י '
דו "ח מוכנות למכרז
(מצורף בנפרד )

לוודא קבלת המסמך

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי ניהול ביצוע תשתיות מטרונית נשר (מקטע נשר)
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נספח י " א
מצגת מתודולוגיה מודפסת
עד  2דפים

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

