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.1

מבוא
1.1

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ ( להלן גם" :יפה נוף " ו/או
" המזמינה ") מבקשת לקבל הצעות עבור תכנון ,אספקה ,התקנה ותחזוקה
של מתקנים לשלטים מתחלפים (  ) VMSלמידע תנועתי ,והכל כמפורט
להלן במסמכי המכרז (להלן" :הפרויקט") .

1.1

יפה נוף הינה חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית חיפה .משכך
מובהר בזאת כי יפה נוף תהיה זכאית ,כפי שיובהר שוב להלן ,להמחות
את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לגבי הפרויקט ועפ"י תנאי המכרז ו/או
ההתקשרות מכוחו או חלקים ממנו לעיריית חיפה.

1.1

מהות הפרויקט הינה אספקה ,התקנה ותחזוקה של מתקנים לשלטים
מתחלפים בהתאם למפרטים וכת בי הכמויות המצורפים בזאת כחלק
בלתי נפרד מתנאי המכרז .במסמכי המכרז מפורטים שלבי המכרז,
התנאים להגשת הצעה במסגרתו ואופן הגשת ההצעה .על המציע לצרף
להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים בהזמנה זו לרבות
ההסכם על כל צרופותיו כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם
המציע ולרבות ערבות בנקאית בתוקף.

1.1

הזוכה עפ"י מכרז זה מתחייב לספק את השירותים כמפורט בהסכם על
כל נספחיו ובכלל זה בהתאם למפרט המיוחד על נספחיו ובהתאם
לדרישות הדין.

1.1

החברה לא תהיה חייבת לבחור את ההצעה בזולה ביותר או כל הצעה
שהיא והיא תהא רשאית לנהל מו"מ עם המ ציעים במכרז ,בהתאם
להוראות המפורטות בגוף המכרז ובכפוף לכל דין.

1.1

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

.1

מסמכי המכרז
מסמכי המכרז כוללים את ההזמנה להציע הצעות ,נספחיה לרבות המפרט
הטכני על צרופותיו כולל מחירון ,הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה
ונספחיו (להלן" :החוזה" או "הסכם ההתקשרות" ) ,כל המסמכים אשר
יוגשו על ידי המציע בהצעתו וכן כל מסמך או הוראה אחרת שתפרסם

ועדת המכרזים .כמו כן ,כוללים מסמכי המכרז את ת כניות המתקנים
הקיימים שניתן לעיין בהם והם פתוחים לכלל הציבור במרכז ניהול
התנועה ברחוב חסן שוקרי  , 11קומה  , 1בתיאום מראש בטלפון מס'
 01-8111910או . 01-8111911

.3

המועדים העיקריים במכרז
1.1

1.1

פעילות :

תאריך

שעה

כנס מציעים

1.7.2018

10:00

מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה

10.7.2018

12:00

מועד אחרון להגשת
הצעות

26.7.2018

12:00

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  -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) האם חל שינוי כלשהו במכרז ,במועדיו או
בתנאיו.

1.1

כנס מציעים
1.1.1

המזמינה רשאי ת לקיים כנס מציעים (או כנסים לרבות
מפגשים מכל סוג ,להלן " :כנס  /כנס מציעים ")  ,בכל מועד
לפני המועד האחרון להגשת הצעות ,לפי שיקול דעת ה
הבלעדי.

1.1.1

ככל שתחליט המזמינה על שינויים באשר למועד כנס
מציעים ,תו דיע ע ל כל בה ודע ה באתר www.yefenof.co.il

כנס המציעים יתקיים במשרדי המזמינה ברחוב ביאליק , 1
קומה שמינית ,חיפ ה.
1.1.1

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

1.1.1

למרות האמור לעיל ,המזמינה 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
המציעים התברר כחסר חשיבות מיוחדת ועל כן אין 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 ו הסברים שימסרו
בעל פה במהלך 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 .

.4

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  10.7.1018בשעה  . 11:00חובה לציין בתכתובת הדוא"ל את
שם המציע ,מספר הטלפון ומס' המכרז .יש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון
 . 071-7880111שאלות ההבהרה תכלולנה את המסמך במכרז אליו
מתייחסת השאלה ,ומס' הסעיף הרלוונטי.

1.1

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.ilיובהר 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  1.1לעיל ,הן גם תפורסמנה באתר האינטרנט
ה נ "ל ובאחריות המציעים להתעדכן .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 )
האם 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 /ת '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 המופיע ברשימת המכרזים
המתפרסמים באתר המזמינה.

1.1

לצורך השתתפות בהליך ניתן להדפיס 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 א חרת.

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 (אכי פת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס ) ,התשל "ו . 1971 -

1.1.1

המציע מקיים את הדרישות לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו  . 1971 -להוכחת 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 על ידי ישות משפטית אחת
בלבד וכל האישורים הנדרשים על פי מכרז זה יהיו על
שמה של אותה ישות משפטית.

6.1.4

במידה שהמציע הוא תאגיד  ,עליו להיות ללא חובות אגרה
שנתית לרשם החברות/השותפויות ,בגין השנים הקודמות
למכרז; במידה והמציע הוא חברה – ע ל 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
המציע הינה חברה מפרה חוק במועד האחרון להגשת
ההצעות הינה בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.
ועדת המכר זים רשאית ,אך לא חייבת ,לקבוע לאחר בירור
עם המציע שהחברה אינה מפרת חוק למרות האמור בנסח
של רשם החברות.

6.1.5

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

1.1

תנאי סף מקצועיים
1.1.1

על המציע להיות קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט –  , 1919בענף 110
חשמלאות ו/או  180בענף רמזורים ,לכל הפחות בסיווג של א ; 1

1.1.1

בעל הסמכה לתקן ; iso 9001:2008

1.1.1

במהלך התקופה החל מיום  1.1.1008ועד למועד הגשת ההצעה,
השלים ביצו ע כקבלן ראשי או כקבלן משנה פרויקט אחד לפחות
של עבודות הקמת שילוט אלקטרוני לבקרת תנועה בארץ בהיקף
של לפחות ( ₪ 1,100,000מיליון וחמש מאות אלף שקלים
חדשים) לא כולל מע"מ או לחלופין שלושה פרויקטים של
עבודות הקמת שילוט אלקטרוני לבקרת תנועה בארץ בהיקף של
לפחות ( ₪ 710,000שבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים) לא
כולל מע"מ כל אחד .להוכחת עמידת המציע בתנאי סעיף זה,
יגיש המציע תצהיר כמפורט בנספח ז'.
לצורך סעיף – 1.1.1
"עבודות הקמת שילוט אלקטרוני לבקרת תנועה" – משמען
אספקה והתקנה של:
א  .תמרורים מתחלפים למערכת בקרת תנועה (  ;) LCSו/או
ב  .שלטים מתחלפים למערכת בקרת תנועה (;) VMS
עבודות אספקת והתקנת שלטי פרסום ו/או אספקת והתקנת
שלטים במרחבים סגורים שאינם מחוברים למרכזי בקרה
עירוניים ו/או שלטי מידע אלקטרוני במערכות תחבורה עתירות
נוסעים ,אינם נחשבים כעבודות הקמת שילוט אלקטרוני לבקרת
תנו עה .כמו כן ,למען הסר ספק יובהר ,כי ביצוע עבודות שירות
הנוגעות להעתקת שלטים קיימים מהסוגים שפורטו ממקומם
ו/או החלפת חלקי שלטים קיימים מהסוגים שפורטו בחדשים ,לא
יחשבו כעבודות הקמת שילוט אלקטרוני לבקרת תנועה.
"השלים" – משמעו כי עבודות הקמת שילוט אלקטרוני לבק רת
התנועה נמסרו למזמין לרבות מסירה הכפופה לתיקונים.
" לבקרת תנועה " – משמעו כי השלטים מהסוגים כפי שפורטו
לעיל חוברו ומופעלים על ידי מערכות נ י הול ובקרת תנועה

בכבישים כדוגמת נתיבי איילון ,כביש  , 111כבישים בין עירוניים
שבאחריות חברת נתיבי ישראל ,כביש  1או במערכ ות בקרת
רמזורים המפעילות שלטים מהסוגים שפורטו בכבישים עירוניים
בחיפה או בתל אביב או בירושלים ,או במערכות בקרה וניהול
תנועה במנהרות כדוגמת מנהרות הכרמל ,מנהרות כביש , 1
מנהרות כביש  , 171מנהרות איכסל ,מנהרות בירושלים.

כמו כן:

במהלך התקופה שהחל מיום  1.1.1008ועד למועד הגשת ההצעות

1.1.1

ביצע המציע בארץ כקבלן ראשי או כקבלן משנה עבודות אחזקת
מערכות שילוט אלקטרוני לבקרת תנועה למשך תקופה רציפה
של ( 11שלושים וששה חודשים) .להוכחת עמידת המציע בתנאי
סעיף זה ,יגיש המציע תצהיר כמפורט בנספח ז'.

לצורך סעיף 6.2.4
עבודות אחזקת מערכות שילוט אלקטרוני – משמען מתן שירותי
אחזקה בדרך בינעירונית ו/או עירונית הפתוחה לתנועת כלי רכב של
לפחות  1שלטים אלקטרונים לבקרת תנועה ,במסגרת פרויקט אחד,
של –
-

תמרורים מתחלפים למערכת בקרת תנועה; ו/או

-

שלטים מתחלפים למערכת בקרת תנועה;
עבודות אחזקת שלטי פ רסום ו/או אחזקת שלטים במרחבים
סגורים שאינם מחוברים למרכזי בקרה עירוניים ו/או שלטי מידע
אלקטרוני במערכות תחבורה עתירות נוסעים ,אינם נחשבים
כעבודות אחזקת מערכות שילוט אלקטרוני.

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.

1.1.1

המזמי נה מבחי נה בין תנאי הסף המהותי ,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 באמצעות הגשת מ סמכים 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 ,ובלבד שיוכ ח 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 מסמכי
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 .

.7

תיאור השירותים והיקפם
7.1

השירותים המבוקשים במסגרת המכרז מפורטים בנספחי המכרז לרבות
במפרט הטכני ובכתבי הכמויות .להלן מספר הדגשים באשר להיקף
ותקופת השירותים:

. 7.1.1

מבוקשת הצעת מחיר לגבי תכנון ,אספקה והתקנה של  1שלטי
 VMSלפי הפרטים בנספחי המכרז כאשר ידוע מראש שלגבי 1
מתוך  1השלטים ,יתבקש הזוכה לבצע רק אספקה והתקנה ללא
צורך בתכנון וביסוס התשתית.

7.1.1

המזמינה תהיה רשאית ,והיא שומרת לעצמה את הזכות לעשות
זאת בכל שלב משלבי ההתקשרות ,להזמין עבודות של תכנון,
אספקה ,התקנה ואחזקה של עד שני שלטים נוספים על
המוזכרים בסעיף . 7.1.1

7.1.1

מובהר כי מתוך  1השלטים המוזכרים בסעיף  7.1.1יידרש הזוכה
לבצע את התכנון ,האספקה וההתקנה מיד בסמוך לאחר
ההתקשרות עם המזמינה .לגבי שני השלטים הנותרים ,אלו
יבוצעו במועד נדחה עפ"י לוח הזמנים של המזמינה שאינ נו
מוגדר מראש.

7.1.1

המזמינה מבהירה כי המציע הזוכה צפוי לבצע עבודות אחזקה
של  11שלטים מיד לאחר כניסת ההס כם ע מו לתוקף ובהמשך
יידרש לבצע עבודות אחזקה לגבי כל שלט נוסף שהותקן על ידו.
מובהר כי המציע יהיה זכאי לתשלום אך ורק עבור שלטים
לגביהם הוא יידרש לבצע עבו דות אחזקה וככל שבמהלך תקופת
ההתקשרות ,תופסק פעילות חלק מהשלטים לתקופה זמנית או
באופן קבוע ,אזי הוא לא יהיה זכאי לתשלום בגינם לתקופה
הרלוונטית .בעניין זה מופנים המציעים לסעיף  11למפרט
הטכני .ת כניות המתקנים האמורים בסעיף זה פתוחים לעיון
בתיאום מראש בטלפון מס '  01-8111910או  01-8111911במרכז
ניהול התנועה ברחוב חסן שוקרי  , 11קומה . 1

7.1

הזוכה יעבוד בשיתוף פעולה ותוך אינטראקציה מתמדת עם הפונקציות
הבאות :מנהל/ת הפרויקט מטעם יפה נוף כאמור בהסכם ההתקשרות,
חברת יפה נוף ,עיריית חיפה ,יועצים חיצוניים ,מתכננים ,קבלנים וכ ל
אדם או חברה רלוונטיים אשר תורה עליו המזמינה.

7.1

לשם אספקת כל השירותים המפורטים לעיל ,יעסיק הזוכה לאורך כל
תקופת הפרויקט אנשי צוות בעלי הכישורים והניסיון המתאמים ביותר
לשם כך.
ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא בחוזה בנוסח המצורף כנספח א'
להזמנה זו.

7.1

מובהר ומודג ש בזאת כי למציע הזוכה לא תהא בלעדיות בביצוע
השירותים נשוא פרויקט זה שאינם נכללים בשירותים כהגדרתם בסעיף 7
לעיל 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
הפר ויקט לרבות פיקוח על ביצוע ,בקרה  ,ייעוץ וכדומה והכל בהתאם
לנסיבות ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה שירותים
בהיקף כספי כלשהו ,בנוגע לשירותים שהוגדרו בסעיף  7.1לעיל ואין
בבחירתו כזוכה א ו ככשיר שני להקנות לו כל זכות משפטית כלפי
המזמינה לדרוש קבלת עבודה בהיקף כלשהו.
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תקופת ההתקשרות
8.1

תקופת ההתקשרות – תקופת ההתקשרות כוללת את שלוש התקופות
שלהלן:
א  .תקופת ביצוע –
 . 1תקופת ההקמה ,עבור שני השלטים שהמזמין יידרש לבצע עבורם
תכנון ,אספקה והתקנה ,תהיה בת  10חודשים כאשר תחילתה
תהא במועד בו נתנה החברה לזוכה צו התחלת עבודה וסופה במתן
תעודת השלמה בידי החברה.
 . 1תקופת ההקמה עבור שני השלטים הנותרים ,לגביהם צוין לעיל כי
מועד התקנתם איננו מגודר מראש ,תהיה בת  1חודשים כאשר
תחילתה תהא במועד בו נתנה החברה לזוכה ,צו התחלת עבודה
וסופה במתן תעודת השלמה בידי החברה.
תעודת ההשלמה תינתן לאחר שהחברה אישרה כי הזוכה השלים את
מטלות ההקמה הקבועות בהסכם ,במפרטים ,בדין ועפ"י הנחיות
הרשויות המוסמכות ומ סירת הפרויקט לחברה או לעיריית חיפה או לכל
גורם אחר שהחברה תורה עליו.
 . 1המציע הזוכ ה יידרש מיד עם כניסת ההתקשרות ע מו לתוקף
לפעול לקבלת אישור הועדה הבין משרדית להתקני התקני תנועה
ובטיחות של משרד התחבורה עבור ארבעת השלטים המפורטים
בסעיף  8.1לעיל ויהיה עליו להשל יך את הליך האישורים עד
לקבלת אישור ר שמי מהוועדה לכלל השלטים והכל עד ולא יאוחר
מתום  5חודשים מיום חתימת ההתקשרות ע מו.

ככל שהזוכה לא יצליח להשלים את הליך האישור והצגת אישור
בכתב מאת הוועדה בפני המזמינה ,תהיה המזמינה רשאית
להודיע על הפסקת ההתקשרות עם המציע הזוכה מיידית ובמקרה
כאמור ,תפנה המזמינה לכשיר שהוכרז ככשיר שני ולגביו יחולו
ההוראות כאמור בסעיף הרלוונטי לכשיר שני להלן.

ב  .תקופת אחזקה ראשונית –
 . 1בכל הנוגע לאחזקת השלטים הקיימים ,תקופת האחזקה תחל
באופן מיידי עם חתימת ההסכם עם המציע הזוכה ולאורך כל תקופת
ההתקשרות.
 . 1בכל הנוגע לשלטים שתידרש הקמתם ,תחילתה במתן תעודת
ההשלמה ומשכה עד לתום תקופת החוזה.
ג  .תקופת אופציה של החברה – תחילתה מתום תקופת החוזה
הראשונית (  1שנים מיום כניסת ההתקשרות לתוקפה) ומשכה עד חמש
שנים .הבחירה לקיים את תקופת האופציה הינה של החברה בל בד.
החברה לא מחוי בת לעשות שימוש באופציה ובמקרה ועשתה כן היא
אינה מחויבת לממש את מלוא תקופתה והיא רשאית להורות לזוכה
על הפסקת תקופת האופציה ובלבד שהודיעה על כך לזוכה לפחות 10
ימים מראש.

.9

התמורה
9.1

התמורה תחושב לפי אחוז ההנחה שיציע המציע מתוך המחירים
המפורטים בכתבי הכמויות המצורפים כנספח למפרט הטכני המהווה
חלק מתנאי המכרז.

9.1

הצעת המתמודדים תיעשה ע"י מתן הנחה מהסכומים המפורטים בכתבי
הכמויות בשיעור שינוע בין אפס אחוזים עד  20אחוזים (  0%עד .) 20%
המתמודדים יגישו את הצעתם על גבי נספח ב' המצ"ב.

9.1

התמורה הינה סופית ומוחלט ת עבור כל השירותים המפורטים במכרז זה
לרבות כל שלבי התכנון שיידרשו כפי שהוגדר ב הזמנה זו ובהסכם
ההתקשרות  ,והיא כוללת את כל ההוצאות ,העלויות והתשלומים
הכרוכים ,במישרין או בעקיפין ,במתן השירותים .בהתאם לכך ,ומבלי

לגרוע מכלליות הרישא ,לא תינתן תמורה נפרדת או נו ספת 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.
. 10

הליך בחירת הזוכה על פי מכרז זה יהיה מורכב מהשלבים המפורטים להלן
בכוונת המזמינה כי הליך בחירת זוכה בעקבות הזמנה זו יתבצע בשלושה שלבים
כאמור להלן .עם זאת המזמינה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לפעול במהלך
ההצעות שלא בהתאם לשלבי הבדיקה כאמור ,הן על דרך שינוי סדר ביצוע
השלבים ,והן על דרך איחוד או הפרדה של שלב או שלבים:
10.1

השלב הראשון  -בדיקת מסמכי ההצעה:
10.1.1

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

10.1.1

לוועדת

מבלי לגרוע מהסמכויות הרחבות

הנתונות

המכרזים (הניתנות ליישום בכל שלבי המכרז כחלק ב לתי
נפרד ממנו) ,אם נתגלו טעויות סופר או טעויות חשבוניות
או כל אי התאמות אחרות או כל נסיבות אחרות רשאי ת
המזמינה לפעול בכל דרך הנתונה לו במכרז זה ובדין
ובכלל זה לתקן אותן תוך מתן הודעה למציע.
10.1

השלב השני  -בדיקת תנאי הסף:
10.1.1

10.1

תיבדקנה ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת
ההצעות ,ביחס לעמידתן בתנאי הסף .רק הצעות העומדות
בדרישות לעיל יעברו לשלב השלישי.

השלב השלישי – בחירת הזוכה
הזוכה הינו בעל ההצעה שסך כל מרכיביה (ביצוע ואחזקה) מגיע לכדי
הסכום הכספי הנמוך ביותר מבין כלל ההצעות.

10.1

במקרה של שוויון בין מציעים סופיים כאמור בסעיף  10.1לעיל ,דהיינו 1
מציעים או יותר אשר הציעו הצעה שווה בסכומה ,תהיה המזמינה רשאית
לזמן את המציעים האמורים ולערוך משא ומתן ביניהם לצורך קביעת
הזוכה ו/או לערוך הגרלה בין המציעים האמורים לצורך בחירת ההצעה
הזוכה וכן הכשיר השני ,לפי הסדר הזה.

10.1

הודע ת הזכייה
10.1.1

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 7
ימים מיום קבלת הודעת הזכייה וכן יפקיד הזוכה בידי
המזמינה אישור בדבר קיום ביטוחים כאמור בסעיף 11
בהסכם 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 .

10.1.1

מובהר בזאת כי הודעת הזכייה אי נה 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 המצדיקות זאת לפי
שיקול דעתה המלא של המזמינה ,וללא כל פיצוי או שיפוי
לזוכה.

10.1.1

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.

10.1.1

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 המציע ולנקוט בכל

צעד אחר הנראה לו לנכון ,לרבות תביעת כל סעד ו/או
פיצוי נוסף על פי דין.
10.1.1

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 ,לרבות
כאמור בסעיף  , 8.1.1או פעל בהתאם להוראות אך מכל
סיבה שהיא המזמינה החליטה ש לא להתקדם איתו
בביצוע החוזה או במקרה שלא תוארך ההתקשרות עם
מציע שזכה או תבוטל ההתקשרות עם מציע שזכה או מכל
סיבה אחרת ,לרבות רצון 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
הנדרשי ם 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 ,הכשיר השני,
בתוקף ,בהתאם לתנאי המכרז (לרבות הארכת תוקף
ההצעה).

10.1.1
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להלן מספר הוראות בנוגע לכשיר השני:

10.1.1.1

הכשיר השני יהיה המציע אשר דורג שנ י בין
המציעים (לרבות בדרך של הגרלה) ,ואשר ועדת
המכרזים בחרה לפי שיקול דעתה הבלעדי להקנות
לו מעמד של כשיר שני.

10.1.1.1

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

10.1.1.1

הכשיר השני ייוותר במעמדו זה למשך תקופה שך
 180ימים אחר תחילת ביצו ע השירותים על ידי
הזוכה ,אולם בכל מקרה למשך תקופה אשר לא
תעלה על  110ימים ממועד הגשת ההצעות.

ערבות הצעה וערבות ביצוע
11.1

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

11.1.1

הערבות תהיה על סכום של ( ₪ 10,000חמישים אלף .)₪

11.1.1

הערבות תהיה בתוקף החל מיום הגשת ההצעה ו ת ישאר
בתוק פה עד ליום חתימת המציע על חוזה התקשרות ו/או
על להחלפת הערבות בערבות ביצוע ,לפי המאוחר
מביניהם.

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  ,ת י פסל על הסף
ולא תידון כלל.

11.1.1

בכל הנוגע לערבות הביצוע ,יחולו ההורא ות המפורטות
בהסכם שצפוי להיחתם עם הזוכה ומצורף כנספח א'
לתנאי המכרז.

11.1

הוראות כלליות בקשר עם הערבות
11.1.1

יודגש כי סטייה מהנוסח האמור בנספח ד' לא תהווה
עילה לפסילת ההצעה ,ובלבד שהערבות שהוגשה מקיימת,
לפי קביעת המזמינה ,את התנאים כאמור בנספח.

11.1.1

המזמינה תתיר למציע לת קן תיקונים שאינם מהותיים
כאמור לעיל בערבות הבנקאית ,תוך  7ימים מיום הודעת
המזמינה ובלבד שלא מצאה כי הפגמים 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 .

11.1.1

המזמי נה ת ה יה רשאי ת לדרוש מן המציעים להאריך את
תוקפה של הערבות לתקופה או לתקופות נוספות של עד
 180ימים נוספים ,על ידי מתן הודעה בכתב למציעים.

נת נה המזמינה הודעה כאמור  ,יגישו המציעים ערבות
חדשה במועד שנקבה המזמינה בהודעתה .
11.1.1

המציע לבדו ייש א בהוצאות הכרוכות בהנפקת הערבות.

11.1.1

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

11.1.1

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

11.1.7

11.1

לא זכה המציע במכרז ,או במקרה שההצעה נפסלה על ידי
המזמינה או במקרה של ביטול המכרז תוחזר לו הערבות,
תוך  10יום מהמועד בו התקבלה החלטת ה של המזמינה
בנדון  ,אלא אם הודע למתמודד כי הוא כשיר שני ואז
יחולו הוראות הסעיפים הרלוונטיים לעיל .

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

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

11.1.1

אם התברר כי המציע מסר לוועדת המ כרזים 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 למכרז 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

ליצי רת

ההתקשרות (כגון אי הגשת ביטוחים כנדרש  ,ליקויים

בהערכות מוקדמת של ה מציע לביצוע וכיו"ב ,הכל לפי
הקבוע במסמכי המכרז).
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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 ידי
המזמינה ,בצ י רוף כל האישורים והמסמכים כנדרש במסמכי המכרז.

11.1

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 המ כרז 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.

11.1.1

כל שינוי שיעשה על ידי המציע ב מסמכי המכרז ו/או כל
הסתייגות ,עלולים לגרום לפס ילת הצעה ,וזאת בהתאם
לשיקול דעת ה המוחלט של המזמינה כמפורט במסמכי
המכרז לרבות בסעיף  17להלן .

11.1

הגשת ההצעה
12.4.1

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 ,הפרטים והעובדות וביקש הבהרות
על כל סוגיה שנמצאה בעיניו בלתי ברור ה או עמומה,
ולפיכך המציע יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע
ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל
פרטיו וחלקיו או כי עמימות או חוסר בהירות במכרז גרם
לו לעלות נוספת שלא תמחר או לא לקח בחשבון הצעתו או
כי נגרם לו נזק אחר כלשהו.
11.1.1

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

11.1

תוקף ההצעה
11.1.1

הצעה שהוגשה ,על כל צרופותיה ,תעמוד בתוקפה במשך
 180י מים מהמועד העדכני האחרון שנקבע להגשת
ההצעות .למזמין הזכות להודיע ,בכל עת ,על הארכת תוקף
ההצעות במשך  180ימים 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 מנהל
ההנדסה ברח' ביאליק  1בחיפה ,קומה  9כשהיא מלאה
ושל מה על צרופותיה ,ב שני עותקים מלאים (מקור והעתק
נוסף) וכן על גבי  , CDבתוך מעטפה סגורה היטב (להלן:
"מעטפת המכרז") ,בימים א' עד ה' בין השעות  9:00עד
 11:00וזאת עד ל מועד האחרון להגשת ההצעות כאמור
בסעיף  1.1לעיל .הגשת מעטפות המכרז לתיבת המכרזים
כפופה לנהלי הביטח ון הקבועים במשרדי המזמינה.

11.1.1

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

12.6.3

הצעת המחיר ( נספח ב' ) תוגש במעטפה נפרדת וסגורה
היטב (מעטפת המחיר) ,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 ציון סימני זיהוי של המציע על גבי מעטפת
המכרז ,עלולה להביא לפסילת הצעתו מטעמי חוסר תום
לב ,תכסיסנות ,העדר ניקיון כפיים ,וניסיון ל השפיע 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 למציע במועד שתמצא המזמינה לנכון .

11.1.1
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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
במקור נערכו בשפה אחרת – יוגשו בתרגום לעברית או
לאנגלית ,מאושר על ידי נוטריון.

בקשת הבהרות להצעות שהוגשו ודרישה לנתונים ו/או 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
וה מלצות) כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן ,והכל על פי
שיקול דעתה הבלעדי.

11.1

המציעים 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 הצגה למשתתפים במכרז מטעמי
סוד מסחרי או מקצועי כאמור בנספח ה' .

. 11

11.1

למען הסר ספק יובהר כי הצהרת המציע בעניין סוד מסחרי או מקצועי
אינה מחייבת את ועדת המכרזים וכי שמורה לו ו עדת 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 ,יר אה כמי שהסכים לחשיפת
הצעתו.

11.1

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

כללי
11.1

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

11.1

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.

11.1

המזמי נה רשאי ת שלא לקבל הצעה כלשהי בעקבות מכ רז 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

המציע  ,לרבות בעל מניות או שותף ולרבות 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 מאשר מהצעה
אחת.
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בדיקת קיום דרישות ההליך

למזמינה תהיה הסמכות לבדוק בכל עת את עמידת המציע בתנאי המכרז לרבות בתנאי הסף
למכרז ,ובכלל זה תהיה לה הסמכות לעשות שימוש במידע ,מסמכים ואישורים שבידי המזמינה
מכל מין וסוג שהוא ,לבקש מכל מציע הבהרות ,השלמות ,תיקונים ,הגשת מסמכים,
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 הרלוונטי .בכלל זה תהיה המזמינה מוסמכת 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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פסילת הצעות
17.1

המזמי נה ת ה א מוסמ כת לפסול כל הצעה ש אינה עומדת בתנאי המכרז ,או
שהתקיימו לגביה העילות לחילוט ערבות ההצעה כאמור בסעיף 11.1
לעיל.

17.1

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 סביר ה לטובה (כגון מחיר המיטיב עם
המזמי נה ) ובין שהיא בלתי סבירה לרעה .

17.1

כמו כן ת הא המזמי נה רשאי ת לפסול הצעה בהתקיים אחת או יותר
מהנסיבות הבאות:
17.1.1

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

17.1.1

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.

17.1.1

הרשעת 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 להשל יך על יושרו ו/או
אמינותו של המציע .הקביעה האם העבירה או ההרשעה
תואמת את האמור לעיל תיעשה על פי שיקול דעת ה
המוחלט של המזמי נה .
17.1.1

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 .
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עיון
18.1

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

18.1

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

18.1

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

18.1

מודגש ,מציע שיבקש לעיין בהצעה הזוכה או במסמכים נוספים לאחר
ההכרזה על הזוכה במכרז ,יידרש לשלם למזמינה סך של  500ש"ח בגין
צילום המסמכי ם.
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ניגוד עניינים
19.1

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

19.1

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 . 1918 -

19.1

מובהר  ,כי ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול את השתתפותם של
מציעים או הצעות אשר בהכנתן הופרו הוראות סעיף זה .
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דין חל ומקום שיפוט
10.1

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,בנוסחם מעת לעת  .המזמינה מחילה
וולונטרית את הוראות חוק חובת המכרזים  ,התשנ"ב  , 1991 -ותקנות
חובת המכרזים ,התשנ"ג –  1991על הליך זה ,במידה שלא שונו כתוצאה
מהוראות המכרז כאמור לעיל .ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל
דין ,והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך
ה השתתפות בהליך והגשת ההצעות .

10.1

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

בברכה,
חברת יפה נוף ,תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ

