מכרז מספר 20/2018
עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה
במטרופולין חיפה
חוזה מסגרת
אוגוסט 2018

רח' ביאליק ( 3קומה  )8חיפה 33112
טל074-7880000 :

הזמנה להציע הצעות ל מתן עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה במטרופולין חיפה – חוזה מסגרת
-2.1

מבוא והגדרות
הגדרות
"המזמינה" " /יפה נוף" -
"המציע"
"מסלול " 1

חברת יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
כל גוף אשר הגיש הצעה נשוא מכרז זה.
מסלול להגשת הצעות לפרויקטים בהיקף כספי
משוער של עד  5מיליון .₪
מסלול להגשת הצעות לפרויקטים בהיקף כספי
משוער שבין  5ל  15 -מיליון .₪

"המכרז" או "הפרויקט" -

מכרז מס'  20/2018לביצוע עבודות פיתוח ,סלילה
ותאורה במטרופולין חיפה – חוזה מסגרת.

"מסלול " 2

-

1.1

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ מ בקשת לקבל הצעות עבור עבודות
פיתוח ,סלילה ותאורה במטרופולין חיפה – חוזה מסגרת ,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 הת חבורה ,תחבורה ציבורית ,הקמת מבני
ציבור ועוד.

1.3

מהות המכרז כוללת ביצוע עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה ברחבי העיר
חיפה ובמטרופולין מעת לעת בהיקפי ביצוע של עבודות קטנות ובהיקפים
משתנים ובהתאם לתכניות הביצוע שיימסרו למציע הזוכה בכל פרויקט
ופרויקט.

1.4

לצורך ביצוע פרו יקטים שונים במטרופולין חיפה ,חברת יפה נוף זקוקה
לקבלנים לביצוע העבודות נשוא המכרז.

1.5

לצורך עבודות הפיתוח ,סלילה ותאורה במטרופולין חיפה פונה יפה נוף
בהזמנה זו להציע הצעות (להלן  " :השירותים ") .

1.6

מבין המציעים שישתתפו במכרז תבחר חברת יפה נוף עד שני (  ) 2מציעים
לצו רך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה בהתאם למסלול (סה"כ ארבעה
מציעים במכרז הנדון) .המציע הזוכ ה (להלן גם  " :הזוכה " ו  /או " המציע ")
י י שא 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 .
העבודות שיבוצעו על ידי המציעים הזוכים ,יחולקו למסלולים הבאים:
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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מסלול  : 2פרויקטים בהיקף כספי משוער שבין  15 – 5מיליון .₪
1.7

העבודה הקבלנית כוללת ביצוע עבודות ק טנות בשטח אורבני צפוף.

1.8

מובהר בזאת ,כי כל עבודה תבוצע על פי הזמנת עבודה שתוצא מעת לעת על
ידי חברת יפה נוף בכתב.

1.9

מובהר בזאת ,כי מועד תחילת הביצוע של כל עבודה בפועל מותנה בקבלת
כל האישורים וההיתרים הדרושים על פי כל דין ,והקבלנים שייבחרו במכרז
זה לא יתחילו בב יצוע עבודה כלשהי אלא לאחר שיקבלו צו התחלת עבודה.

1.10

יובהר ,חברת יפה נוף אינה מתחייבת להזמנת מינימום כלשהו של עבודות
במסגרת מכרז זה ,בין אם לגבי היקף של כל עבודה ובין אם לגבי היקף כל
העבודות שיימסרו לכל מציע זוכה בתקופת החוזה .הקבלן מצהיר כי הוא
מוותר על כל טע נה ו/או תביעה במקרה בו לא יוקצו לו עבודות בהיקף
שציפה ו/או לא יוקצו לו עבודות כלל ו/או יוקצו לו עבודות בהיקפים
קטנים ,לרבות אך לא רק ,תביעה לפיצוי על הוצאות שהוציא לצרכי המכרז,
אובדן הכנסה ,הוצאות הסתמכות ,מוניטין וכיוצא באלה.

1.11

העבודות הכלולות במסגרת המכרז דנן כוללות את כל המטלות שתידרשנה
על ידי המזמינה ,אשר בין היתר יכללו ביצוע הסדר תנועה ,סלילה ,תאורה,
פיתוח נופי ,עבודות בטון ,עפר ,מים ,ביוב ,ניקוז ,תקשורת ועוד ,והכל לפי
הצורך ובהתאם לדרישות המזמינה ,בהתאם ובכפוף למסמכי המכרז (להלן:
"העבודה הקבלנית" ) .האמו ר בסעיף זה מהווה תיאור תמציתי ביותר של
העבודה הקבלנית והיקפה .תיאור מפורט של העבודה הקבלנית מפורט
בתכניות ובמסמכים שיימסרו לקבלן לקראת מועד הביצוע של כל פרויקט.
לנוכח זאת ,לא יהיה באמור לעיל כדי למצות או לגרוע בשום צורה ואופן
מכל התחייבויות המוטלות על הזוכ ה במכרז בקשר עם ביצוע העבודה
הקבלנית.

1.12

ביטול המכרז – מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן ,חברת יפה נוף
רשאית לחזור בה ,בכל עת ,מכוונתה למימוש ולביצוע המכרז ולבטל את
המכרז ,כולו או חלקו ,ו/או לצמצמו ו/או לצאת למכרז אחר ,בין במתכונת
המפורטת במסמכי המכרז ובין בכל מתכונת ו/או היקף אחרים ,ו/או לא
לחתום על חוזה עם הזוכים במכרז מכל סיבה שהיא ,והכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי .בקרות האמור לעיל ,לא תהיה למשתתפים ו/או למציעים ו/או
לזוכים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי חברת יפה נוף ו/או
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.2

מסמכי המכרז
2.1

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

2.2

בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה ,דו  -משמעות ,אפשרות לפירוש שונה
וכיוצא באלה ,בין מסמכי המכרז ,תכריע ההוראה הכלולה במסמכי המכרז
לפי סדר העדיפויות הבא :הודעות שישלחו למשתתפים ,ככל שישלחו,
הזמנה זו להשתתף במכרז פומבי ,התנאים המיוחדים לחוזה ,יתר הוראות
החוזה על נספחיו ,המפרטים הטכניים ,המודעה ,יתר הנספחים להזמנה,
והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של חברת יפה נוף .למען הסר ספק ,בכל
מקרה כאמור לעיל ייעשה ניסיון ליישב בין ההוראות ,כך שתגבר ההוראה
המחמירה בדרישותיה ו/או זו המטי לה מחויבות נרחבת יותר על המציע
ו/או הזוכים ו/או זו המטיבה עם חברת יפה נוף .במקרה שמסמך אחד כולל
יותר אינפורמציה ממסך אחר ,רואים את האינפורמציה הנוספת כמשלימה
את החסרה במסמכים האחרים.

.3

המועדים העיקריים במכרז
3.1

3.2

פעילות:

תאריך

שעה

כנס מציעים (חובה)

26.8.2018

10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

30.8.2018

12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

3.10.2018

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
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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-5להשלים 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  -שהחל 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.
3.3
3.3.1

כנס מציעים
המזמינה תקיים כנס מציעים בתאריך המצוין בסעיף  3.1לעיל (או כנסים
לרבות מפגשים מכל סוג ,להלן " :כ נס/כנס מציעים ")  ,ו/או בכל מועד לפני
המועד האחרון להגשת הצעות ,לפי שיקול דעת ה הבלעדי.

3.3.2

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  , 3קומה שמינית ,חיפה.

3.3.3

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.

3.3.4

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 ובהתאם לנסיבות המקרה.

3.3.5

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 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 בה ם לא יהוו מצג מצד המזמי נה  ,אלא אם נקבע
אחרת במפורש ובכתב על ידי המזמי נה .

.4

העברת שאלות ובירורים
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שאלות ובקשות להבהרות ,יש להפנות לגברת סימה חממי בכתב בלבד
בקובץ  WORDובקובץ  PDFבאמצעות דוא"ל  , Sima_h@yefenof.co.ilלא
יאוחר מיום  30 .8.2018בשעה  . 12:00חובה לציין בתכתובת הדוא"ל את שם
המציע ,מספר הטלפון ומס' המכרז .יש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון
 . 074-7880131שאלות ההבהרה תכלולנה את המסמך במכרז אליו
מתייחסת השאלה ,ומס' הסעיף הרלוונטי.

4.2

מסמך מסכם (או מסמכים) הכולל שאלו ת 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.

4.3

התשובות וההבהרות שנמ סרו בכתב מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
ומצורפותיו.

4.4

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.

4.5

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  3.1לעיל ,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 ) אם חל
שינוי כלשהו במכרז  ,במועדיו או בתנאיו .

4.6

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 שיק ול דעת הוועדה התנהלות שלא בתום לב ובתכסיסנות .
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עיון במסמכי המכרז
5.1

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

5.2

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

5.3

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.

.6

תנאי הסף להשתתפות במכרז
על המציע לעמוד בכ ל תנאי הסף המצטברים המפורטים ב סעיף זה ,כתנאי מוקדם להשתתפות ו
במכרז .
להלן רשימת תנאי הסף המנהליים ו המקצועיים הנדרשים מהמציע :
6.1

תנאי סף מנהל ים עבור הגשת הצעות במסלול  1ו : 2 -

6.1.1

ה מציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות  ,על פי הוראות חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס ) ,התשל "ו . 1976 -
האישור יעיד כי המציע מנהל פנקסיו כדין או שהוא פטור מלנהלם וכי
המציע מדווח לרשויות המס ,הכל בהתאם להוראות החוק האמור.
האישור יצורף לאסופת המסמכים כנדרש להלן בנספח ב '.

6.1.2

המציע מקיים את הדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבורי ים ,התשל"ו -
 . 1976להוכחת הדרישה י צרף המציע תצהיר בנוסח נספח ג' .

6.1.3

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 ש מה של אותה ישות  .האישור יהווה כחלק מאסופת המסמכים
המבוקשים בנספח ב' .

6.1.4

במידה שהמציע הוא תאגיד  ,עליו להיות 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
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-8רישום כחברה מפרת חוק .יובהר ,כי ההחלטה אם המציע הינו 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 שהחב רה אינה מפרת חוק למרות האמור בנסח של רשם
החברות.
6.1.5

המציע הגיש ערבות הצע ה כנדרש בסעיף  12להלן  ,אך מבלי לגרוע מכל
סמכות הנתונה לוועדה בעניין תנאי זה .
יודגש ,כי המציעים הניגשים לשני המסלולים ,נדרשים להמציא ערבות
אחת בלבד עבור שתי הצעותיהם גם יחד ,למסלול מס'  1ולמסלול מס' . 2

6.2
6.2.1

תנאי סף מקצועיים עבור הגשת הצעות במסלול  1ו : 2 -
המציע יצרף להצעתו עותק (לרבות העתק מאושר בידי עו"ד כ"נאמן
למקור") מהרישום בפנקס הקבלנים המקיים את הסיווג הנדרש למכרז .
העתק מהאמור יצורף כנספח ג .' 1


סוג  2ומעלה קבוצה ג' קוד ענף  – 200מסלול מס'  1במכרז.



סוג  3ומעלה קבוצה ג' קוד ענף  – 200מסלול מס'  2במכרז.

6.2.2

במהלך שלוש (  ) 3השנים שקדמו למועד ההגשה (  ) 2017 , 2016 , 2015למציע
ניסיון בביצוע עבודות בתחום כבישים ,תשתיות ופיתוח לגופים ציבוריים
ורשויות (לא גופים פרטיים) כקבלן ראשי בלפחות  3פרויקטים בהתאם
להיקף הכספי המקסימלי במסלול המוגש על ידי המציע (מסלול 5 – 1
מלש"ח ,מסלול  15 – 2מלש"ח) וזאת בהתחשב בתנאי העבודה המורכבים
לרבות סוג העבודות ,היקפם והמיקום באזורים עירוניים מאוכלסים .

6.2.3

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי האמור בסעיף  6.2.1זה ,על המציע
לצרף רשימת פרויקטים העומדים בתנאי זה ,לרבות חשבונות סופיים
המוכיחים ומאפשרים להסיק על תכולת העבודה ,חשבונות סופיים
הנוקבים בפירוש בסוג העבודה שבוצעה  -כמפורט בנספח ה' .

6.2.4

לצורך ס עיף " 6.2.2עלות הביצוע" תיקבע בהתאם לאמור להלן :
6.2.4.1

בהתאם לחשבונות סופיים מאושרים על ידי המזמין או חשבון
חלקי בסך כולל של לפחות  90%מהיקף החוזה החתום עם
הקבלן.
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עלות הביצוע הנדרשת הינה בערכים נומינליים ואינה כוללת
תקורה ומע"מ.

6.2.5

6.2.4.3

אין לכלול בעלות הביצוע עבודות אשר בוצעו על ידי גורמים
אחרים שאינם קבלני משנה של קבלן הביצוע (כגון העתקת
תשתיות ,חשמל וכו').

6.2.4.4

אין להציג פרויקטי בנייה שאינם עונים על הגדרת העבודות
כאמור בסעיף . 6.2.2

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).

מוב הר כי המזמינה תקבע ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,האם האסמכתאות אשר
הוגשו על ידי המציעים מספקות או שמא נדרשות אסמכתאות נוספות לצורך הוכחת
תנאי.
6.3
6.3.1

לעניין אופן בחינת תנאי הסף
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.

6.3.2

המזמי נה מ בחי 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 באמצעות הגשת מסמכים או מתן מידע בדרך אחרת
לאחר מועד הגשת ההצעות להליך.

6.3.3

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 ,ובל בד שיוכח כי תנאי הסף התקיים במועדו.
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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 מסמ כי 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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דגשים מיוחדים
7.1

תשומת לב המציע מופנית לכך כי ייתכן שבמקביל למתן השירות ים,
תבוצענה עבודות תשתיות שונות על ידי גורמים שלישיים או על ידי קבלנים
אחרים .על המציעים להביא עובדה זו בחשבון .הדבר לא יהווה עילה
לתוספת מחיר.

7.2

יובהר ,המזמינה תאפשר למציעים המשתתפים במסלול מס'  2להגיש את
הצעתם גם למסלול מס'  . 1ואולם המציע יוכל לזכות ולהיכל ל בקבוצת
ספקי המסגרת אך ורק במסלול אחד מבין שני המסלולים .אין באמור
בסעיף זה כדי למנוע העברת עבודות כאמור בסעיף  7.5להלן.

7.3

בעניין זה מובהר ,כי ככל שהמציע יגיש את הצעתו לשני המסלולים ויהיה
מועמד לזכייה בשני המסלולים ,כי אז הקביעה לאיזה מסלול מבין
המסלולים יש ויך תהא לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה לאיזה מסלול
ישויך.

7.4

בעצם הגשת הצעה לשני המסלולים כאמור ,המציעים מוותרים על כל טענה
או דרישה או תביעה כנגד המזמינה בקשר עם האמור ,ובכלל זה ביחס
להכרזה על זכייתם ולהכללתם באיזה מבין שני המסלולים שתיבחר
המזמינה.

7.5

אין באמור בסעיף זה לעיל ,על מנת לגרוע מזכותה של המזמינה להנפיק
מטלות עבודה לזוכים שנכללים במסלול מס'  2בהיקפי עבודה כספיים
שנמצאים במסלול מס'  , 1והכל לפי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי.

7.6

יודגש ,לאחר קביעת דירוג המציע עם ההצעה הנמוכה ביותר בכל מסלול,
המזמינה מציע שידורג ש ני תינתן הזכות לבחור באחת משתי החלופות
הבאות( :א) עדכון מחירי היחידה בכתב הכמויות לזה של המציע שבמקום
הראשון .כלומר ,המציע במקום השני יקבל בתמורה לעבודתו בפרויקט את
מחירי היחידה שהציע המציע שדורג במקום הראשון( .ב) לקבל את
התמורה בהתאם להצעתו ובלבד ,שהיקף ה עבודות שיימסרו לו יוגבל עד
לסכום של  2.5מלש"ח (במסלול  ) 1ו  10 -מלש"ח (במסלול .) 2

.8

תקופת ההתקשרות
8.1

תקופת ההתקשרות עם קבלני המסגרת תהא לתקופה של  24חודשים
(עשרים וארבעה) חודשים קלנדריים (להלן" :תקופת ההתקשרות
הראשונה" ) ממועד תוקף החוזה בין הצדדים עם זכות ברירה למזמינה
בלבד ,להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות בנות  12חודשים קלנדריים
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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 - 12כל אחת (המצטברות ביחד עם התקופה הראשונה ל  48 -חודשים מקסימום),
שיימנו החל מתום תקופת ההתקשרות הראשונה (להלן – "תקופת
האופציה" ) כאשר מובהר בזאת כ י תקופת האופציה תכלול עבודות מסוג
ליווי שלב הבדק.
8.2

למזמינה שיקול הדעת המוחלט האם להאריך את תקופת ההתקשרות,
כאשר מובהר בזאת כי המזמינה זכאית להאריך את תקופת ההתקשרות
בגין תקופת ביצוע .המזמינה לא תהיה כבולה בהחלטה 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 ולא למלא את כל תקופת האופציה והכל בהתאם
לשיקול דעתה.

8.3

על המציעים לערוך את הצעתם בהינתן תקופת ההתקשרות הכוללת
(ובתוכה תקופת האופציה) ,ללא כל הסתמכות על הארכת תקופת
ההתקשרות הראשונה.

8.4

עם זאת מובהר ,כי אין באמור בסעיף זה ,על תת סעיפיו ,כדי לפגוע
בסמכותה של המזמינה להאריך תקופת ההתקשרות הראשונה ו/או תקופת
הבדק ,כפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,וזאת לצורך השלמת ביצוע
העבודות כמוגדר וכמפורט במסמכי המכרז.

8.5

לא ה ודיעה 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 והמ וחלט שלא להאריך את תקופת ההסכם כלל ,ועל המציע לערוך
הצעתו (ולתמחרה) בהינתן תקופת ההתקשרות הראשונה ,ללא כל
הסתמכות – במחיר או במסגרת ההתארגנות הפנימית שלו  -על הארכות
כלשהן.

8.6

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 פעם
נוספת) בין היתר ,גם את הנושאים הבאים:

8.6.1

אופן התנהלות הזוכה במהלך מתן השירותים עד למועד ההחלטה.

8.6.2

שביעות רצון המזמינה מהשירותים הניתנים.
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התמדת הזוכה לעמוד בתנאים המ קוריים על בסיסם נבחר כזוכה ,לרבות
הוכחת יכולות מקצועיות.

8.6.4

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

8.6.5

רמת הזמינות ויחסי אנוש של המציע.

8.7

על אף האמור לעיל מודגש שוב שהמזמינה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה
הבלעדי ומכ ל סיבה שהיא לסיים את ההסכם (לרבות מטעמי נוחות ,טעמים
ניהוליים וכדומה) בכל עת ,בהודעה בכתב  30יום 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 ה דרך הרלבנטית אליה הגיע עד לאותו מועד  -בגין
השירותים 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 תשלום בגין הודעה כאמור ויהיה מנוע מהעלאת כל טענה בקשר עם
ציפייה או הסתמכות על היקף העבודה בפרויקט.

8.8

לאחר הכרזת המציעים הזוכים וכריתת חוזה עם המזמינה ,לא יהיה כל
קשר חוזי בין המציעים בינם לבין עצמם ו/או תלות בהארכ ה ו/או הפסקת
עבודה של מציע כזה או אחר לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.

8.9

תחילת תקופת ההתקשרות תהא במועד שבו חתם קבלן המסגרת הראשון
על הסכם המסגרת עם יפה נוף .בהתאם לאמור ,מובהר כי תקופת
ההתקשרות עם שאר קבלני המסגרת ,תהא קצרה יותר ,ותחל מהמועד שבו
החלה תקופת הה תקשרות ביחס לקבלן המסגרת הראשון כאמור.
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היקף העבודה ומפרט המחירים
9.1

ככלל ,למסמכי המכרז מצורף מפרט מחירים לביצוע העבודות ,המסומן כנספח ד'
למסמכי החוזה ,והוא מהווה ההצעה הכספית של המציע לביצוע השירות ,וגם חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
בטרם מילוי ההצעה הכספית בט ופס מפרט המחירים יש לעיין היטב בהוראות ,יש
למלא את מחיר היחידה המתאים ,לפי ההנחיות.

9.2

בנוסף ,אין המזמינה מתחייבת להזמנת כמות כלשהי של עבודות מהמציע.

9.3

המזמינה תהא רשאית לבטל חלק מהסעיפים הנקובים במפרט המחירים ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה חייבת לעשות שימוש ב כל אחד ואחד מהם בכל
היקף שהוא.

9.4

התמורה הינה סופית ומוחלטת עבור כל השירותים המפורטים במכרז זה לרבות כל
שלבי הביצוע 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 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.

9.5

תשלום התמורה כפוף לביצוע השירותים 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 הזוכה.

9.6

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.

9.7

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

9.8

למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מהאמור בכל הוראה אחרת במסמכי המכרז,
המזמי נה אינ ה מתחייב ת לבקש שירותים כלשהם מהזוכה  ,ולא יראו באי בקשת
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 - 15שירותים או בהקצאת חלק קטן מהשירותים  ,כהפרת ציפייה ,או הפרת מחויבות,
או הפרת חוזה או עשיית עושר ולא במשפ ט 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 הפע לת סמכות אחרת בקשר לביצוע השירותים.
. 10

אופן מילוי ההצעה הכספית
10.1

בטרם מילוי ההצעה יש לעיין היטב ב"מפרט המחירים" שסומן כנספח ד'
במסמכי ההזמנה להגשת ההצעות.
על המציע למלא בתחתית כל פרק המופיע ב"מפרט המחירים" את אחוז ההנחה
לפרק ,באופן מלא ,שלם וברור ולחתום בתחתית המסמך בחתימה מלאה.

10.2

המציע מתבקש להגיש את הצעתו הכספית לגבי כל אחד מהפרקים המופיעים
במפרט המחירים.

10.3

שיטת "מחירון"
מפרט המחירים המהווה הצעת המחיר במכרז הינו ב"שיטת מחירון",

. 10.3.1

מורכב מפרקים שונים .על המציע ליתן הצעתו לכל פרק ופרק באופן של הנחה
שלא תעלה על  30%עבור כל פרק בנפרד כמופיע בנספח ד' שבהצעה הכספית .ככל
שהמציע ייבחר להציע שיעור הנחה הכולל סיפרה עשרונית ,יש להוסיף ס פרה
עשרונית אחת .ככל שמציע ירשום יותר מספרה אחת אחרי הנקודה ,תהיה
המזמינה רשאית לתקן את ההצעה כלפי מעלה עד לספרה עשרונית מלאה,
לדוגמא ,אם הוצעה הנחה בשיעור של  , 16.23%יעוגל אחוז ההנחה ל  16.3% -וזו
תיחשב כהצעתה המציע.
במקרה שיוצע שיעור הנחה החורג מהמגבלה שנק בעה לעיל ,אזי תחושב

. 10.3.2
הצעת

המציע לפי אחוז ההנחה המקסימלי ,קרי. 30% ,
 10.3.3מציע אשר לא הציע אחוז הנחה כלשהו בהצעתו ,ייחשב הדבר כאילו הציע . 0%

. 11

ה ליך בחירת הזוכה על פי מכרז זה יהיה מורכב מהשלבים המפורטים להלן עבור שני
המסלולים
בכוונת המזמינה כי הליך בחירת זוכה ב עקבות הזמנה זו יתבצע בשני שלבים כאמור להלן:
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השלב הראשון  -בדיקת מסמכי ההצעה ובדיקת תנאי הסף:

 11.1.1בדיקת כל מסמכי ה הצעה וצרופותיה אשר התקבלו עד למועד האחרון
להגשת הצעות ,בהתאם לתנאי המכרז.
 11.1.2מבלי לגרוע מהסמכויות הרחבות הנתונות לוועדת המכרזים (הניתנות
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.
 11.1.3בשלב זה ,תיפתח מעטפה מס'  1בלבד ותיבדק ההצעה הט כנית בלבד.
מעטפת ההצעה הכספית לא תיפתח בשלב זה.
 11.1.4במסגרת שלב זה תיבחן עמידת המציעים בכל תנאי הסף .הבחינה תיעשה
על בסיס המידע שיומצא במסגרת ההצעה ובנוסף ,על בסיס מידע שיתקבל.
במידה ותחליט חברת יפה נוף ,על פי שיקול דעתה ,לפנות לצד שלישי
לקבלת המידע .הגשת ההצעה מהווה הצהרה והסכמת המציע על כך
שחברת יפה נוף רשאית לפנות לקבלת מידע מכל המקורות.
 11.1.5חברת יפה נוף תהיה רשאית ,על פי דעתה ,אך אינה חייבת ,לאפשר למציע,
אשר לא המציא עם הצעתו מסמך ,אישור ,היתר ,רישיון או כל נייר אחר,
המהווה תנאי מתנאי המכרז ,או המציא מסמך לא מתא ים או שנמצא בו
אי  -התאמה ,למעט ערבות  ,להשלים המצאתו לחברת יפה נוף או לתקן את
הפגם ,תוך פרק זמן קצוב ,שייקבע על ידי חברת יפה נוף ,ובלבד שבמועד
הגשת ההצעה היה המסמך ברשותו של המציע ,או שהיה זכאי לקבלו
במועד הנ"ל.
 11.1.6המזמינה תהיה רשאית לקבל כל החלטה בקשר עם פרשנות תנאי הסף,
לרבות בעניין המועדים בהם ביצוע הפרויקטים המוצגים על ידי המציעים
לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף ,לרבות פרשנות רחבה או שאינה
סבירה או המסתברת ביותר מבחינה לשונית ,להסיר או לוותר על כל
פורמליות ,ובלבד שהמשמעות שתיבחר עולה בקנה אחד עם תכלית
הדרי שה בהקשר הכולל של מסמכי המכרז .החלטות המזמינה בעניין זה
תהיינה נתונות לשיקול דעתה הבלעדי בעת בדיקת ההצעות ובכל מקרה
של מחלוקת פרשנית ביחס לבדיקת ההצעות ,ההחלטה תהיה נתונה
לוועדת המכרזים של המזמינה בלבד.
11.2

השלב השני – הצעת המחיר:
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המציעים שעברו את השלב הראשון ,ההצעה/ות הזוכה/ות במכרז תיקבע
אך ורק על בסיס מחיר ההצעה.
 11.2.2יודגש ויובהר ,ככל שיימצאו הבדלים בין המסמך הקשיח (שממולא בכתב
יד קריא וברור) לבין המופיע על גבי ה ( Disk on Key -הזיכרון הנייד),
ייגבר לעניין זה בכל הנוגע להצעת הקבלן זו המוגשת במסמך הקשיח.
 11.2.3משקלה של ההצעה הכספית בשקלול אחוזי ההנחה לכל פרק יהווה 100%
מהציון הסופי .
 11.2.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא המזמינה רשאית ,אך לא חייבת ,לדחות
כל הצעה שאיננה שלמה ,או ברורה ,או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז,
וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
11.3

קביעת ההצעה הזוכה

 11.3.1כמות המציעים שייבחרו במכרז זה ייקבע לפי המסלול ,אשר הצעותיהם
עמדו בתנאים המקדמיים ,בכפוף לאמור ביתר הוראות מסמכי המכרז:
מסלול מס'  – 1עד  2מציעים.
מסלול מס'  – 2עד  2מציעים.
 11.3.2לכל פרק ה מופיע בנספח ד' תתבצע סכימה של מחירי היחידה שניתנו לכל
סעיף בפרק ,אלה יסתכמו למחיר כולל של פרק ויוגדרו "סך הפרק
הבסיסי".
 11.3.3קביעת ההצעה הזוכה תתבצע לאחר שקלול אחוזי ההנחה שהציע כל מציע
במסגרת נספח ד' לכל אחד מהפרקים במכפלת "סך הפרק הבסיסי".
 11.3.4בחירת ההצעה הזוכה תיעשה על פי ההצעה הכספית בעלת הערך הכספי
הנמוך ביותר המתקבל מצירוף כל הפרקים שבנספח ד' מבין כל ההצעות
שנבדקו בשלב השני (להלן" :הזוכה").
 11.3.5לצורך חישוב שקלול אחוזי ההנחה כאמור לעיל ,מובהר בזאת כי שיעור
ההנחה יילקח בערכו המוחלט (.)+

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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 - 18 11.3.6לאור האמור לעיל ,ההצעה הכס פית המשוקללת תחושב כדלקמן:
⋯ 𝑍𝑖 = 𝑃1 ∗ 𝑄𝑖1 + 𝑃2 ∗ 𝑄𝑖2 + 𝑃3 ∗ 𝑄𝑖3 +

כאשר:
𝑖𝑍  -סך הצעה כספית משוקללת של מציע i

" - 𝑃1סך הפרק הבסיסי" של פרק מס'  1שבנספח ד'
 - 𝑄𝑖1אחוז ההנחה של מציע  iלפרק מס'  1שבנספח ד'
 11.3.7בנוסף ,יפה נוף רשאית לבחור כשיר שני (אחד לכל מסלול) ,אשר הצעתו
הייתה הגבוה ביותר מבין ההצעות שלא נבחרו להצעות הזולות ביותר.
 11.3.8המזמינה תדרג את ההצעות לפי הצעת המחיר לפי סך המחיר הכולל של
ההצעה מההצעה הנמוכה ועד לגבוה ביותר.
11.4

הודעת הזכייה

 11.4.1הודעה 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  7ימים מיום קבלת
הודעת הזכייה וכן יפקיד הזוכה בידי המזמינה אישור בדבר קיום
ביטוחים כאמו ר בסעיף  16בהסכם 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 .
11.4.2

מובהר בזאת כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המזמינה לבין
הזוכה והתקשרות תכנס לתוקף רק (ו בכפוף) 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 ש ל
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.

 11.4.3היה ובמהלך התקופה שלאחר היום האחרון הקבוע להגשת ה ה צעות יחזור
בו המציע מהצעתו ו/או לא יעמו ד בהתחייבות הנובעת ממנה ,ת הא
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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 - 19המזמי 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.
 11.4.4מיום 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.
 11.4.5בנוסף ,רשאית המזמינה לבחור ב מציע כשיר שני (להלן " :כשיר שני ") לכל
אחד מהמסל ולים ,עמו 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 אתו בביצוע החוזה או במקרה שלא תוארך
ההתקשרות עם מציע שזכה או תבוט ל 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 הנדרשים לפי המכרז ,ואין מניעה אחרת לבחירת ו
לפי שיקול דעת המזמי נה  .החלטה על הכרזת כ שיר שני יכול ותינתן בכל
עת בו תעמוד הצעת המציע ,הכשיר השני ,בתוקף ,בהתאם לתנאי המכרז
(לרבות הארכת תוקף ההצעה בהתאם לסעיף  11.4.6.4להלן).
 11.4.6להלן מספר הוראות ביחס לכשיר שני:
11.4.6.1

במכרז דנן ,ייבחרו  2מציעים לכל מסלול כך שאלה ייחשבו
בהגדרתם כ"זוכה".

11.4.6.2

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

11.4.6.3

הודעה למציע השני על מעמדו ככשיר שני תימסר במועד עליו
החליטה ועדת המכרזים.

11.4.6.4

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

11.4.6.5

הכשיר השני ייוותר במעמדו זה למשך עד  180ימים אחר
תחילת ביצוע השירותים על ידי הזוכה ,אולם בכל מקרה
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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 - 20למשך תקופה אשר לא תעלה על  360ימים ממועד הגשת
ההצעות.
11.4.6.6

. 12

הכשיר השני יאריך את ערבות ההצעה למשך  120ימים בכל
תקופת קיום מעמדו של הכשיר השני בהתאם לאמור לעיל ,
תוארך ערבות ההצעה שהוגשה על ידו כחלק מהצעתו ותמשיך
לעמוד בתוקף ותחייב אותו בהתאם לתנאי המכרז.

ערבות הצעה למסלול  1ו 2 -
12.1

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 ט ' :

 12.1.1הערבות תהיה על סכום של ( ₪ 500,000מאה אלף שקלים חדשים) .
 12.1.2הערבות תהיה בתוקף עד ליום . 28.3.2019
 12.1.3הערבות תהיה בלתי מותנית ואוטונומית וניתנת לגביה על פי דרישה חד
צדדית של המזמי נה וללא צורך לנמק את דרישת ה .
 12.1.4ערבות ההצעה תהווה חלק בלתי נפרד מן ההצעה ותוגש יחד עמה .הצעה
שלא צורפה אליה ערבות בהתאם לסעיף  12.1זה ,ת י פסל על הסף ולא
תידון כלל.
 12.1.5מציע המשתתף בשני המסלולים יגיש ערבות אחת עבור שני המסלולים.
המציע יצרף את הערבות המקורית לאחת ה הצעות.
12.2

הוראות כלליות בקשר עם הערבות

 12.2.1יודגש כי סטייה מהנוסח האמור בנספח ט' לא תהווה עילה לפסילת
ההצעה ,ובלבד שהערבות שהוגשה מקיימת ,לפי קביעת המזמינה ,את
התנאים כאמור בסעיף  12.1לעיל.
 12.2.2המזמי 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
ערב ות חדשה במועד שנקבה המזמינה בהודעתה .
 12.2.3המציע לבדו ייש א בהוצאות הכרוכות בהנפקת הערבות.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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 - 21 12.2.4אין בזכויות המזמינה כמפורט בסעיף  12.3בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר
עומד ל מזמינה בהתאם למסמכי המכרז או על פי כל דין.
 12.2.5הוכרז ו הזוכ ים במכרז ,ת וארך תוקף ערבות ם בהתאם להנחיות המזמינה .
לאחר שהזוכ ים במכרז הגיש ו את הערבויות הנדרשות מ הם כאמור בהסכם
ההתקשרות ככל שיידרש  ,תוחזר ל הם ערבות ההצעה.
 12.2.6לא זכה מציע במכרז ,או במקרה שההצעה נפסלה על ידי המזמינה או
במקרה של ביטול המכרז  ,ו בכפוף לזכויותי ה של המזמינה לפי סעיף , 12.3
תוחזר הערבות ,תוך  60יום מהמועד בו התקבלה החלטת ה של המזמינה
בנדון  ,אלא אם הודע למתמודד כי הוא כשיר שני ואז יחולו הוראות
הסעיפים הרלוונטיים לעיל .
 12.2.7המציעים 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  4.1לעיל .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 בנקאית שאושרה קודם לכן ובלב ד שהפסילה
תואמת את הוראות הדין והפסיקה.
12.3

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 ,ובכלל זה ,בכל אחד מן המקרים ה באים:
 12.3.1אם המציע נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון
כפיים.
 12.3.2אם התברר כי המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי
בלתי מדויק ,או מסרב לפעול בהתאם להוראות המכרז בשלב בדיקת
ההצעות.
 12.3.3אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר שחלף המועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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 - 22 12.3.4לאחר 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 וכיו"ב  ,הכל לפי הקבוע
במסמכי המכרז).

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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 - 23 . 13אופן הגשת ההצעה במסלול  1ו 2 -
13.1

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 המז מינה ,בצ י רוף כל האישורים והמסמכים
כנדרש במסמכי המכרז.
13.2

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 .
13.3

שינוי מסמכי המכרז על ידי המציע

 13.3.1המציע 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.
 13.3.2כל 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  20להלן .
13.4

הגשת ההצעה

 13.4.1הגשת 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
הנ תונים ,הפרטים והעובדות וביקש הבהרות על כל סוגיה שנמצאה בעיניו
בלתי ברורה 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.
 13.4.2הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה בלתי הדירה ומוחלטת מראש
לכל תנאי המכרז על נספחיו והכל בלא שינוי ו /או הסתייגות ו/או תוספת.
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה במטרופולין חיפה – חוזה מסגרת
 - 24 13.4.3מציע המעוניין להשתתף בשני המסלולים יגיש הצעה עבור כל מסלול
בנפרד  ,כך שכל הצעה עומד ת בעצמה ללא תלות בהצעה האחרת.
13.5

תוקף ההצעה

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.
13.6

אופן הגשת ההצעה

 13.6.1מציע המעוניין להשתתף במכרז ישלשל את הצעת ו על כל נספחיו (כולל את
כל המסמכים והאסמכתאות אותם נדרש לצרף המציע)  ,לתיבת המכרזים
הנמצאת במשרדי המזמינה ,בבניין מנהל ההנדסה ברח' ביאליק  , 3קומה
 , 9חיפה ,לידי הגב' סימה חממי ,כשהיא מלאה ושלמה על צרופותיה -
מסמך מקור בתוך מעטפה סגורה היטב (להלן " :מעטפת המכרז ") ,בימים
א' עד ה' בין השעות  9:00עד  12:00וזאת עד ל מועד האחרון להגשת
ההצעות כאמור בסעיף  3.1לעיל .הגשת מעטפות המכרז לתיבת המכרזים
כפופה לנהלי הביטחון הקבועים במשרדי המזמינה.
 13.6.2על גבי מעטפת המכרז לא יהיה כל ציון וסימן ולא כל סימון זיהוי של
המציע בפרט ,מלבד ציון ברור של שם  ,מספר המכרז והמסלול המוגש
כדלקמן:
"מכרז פומבי מספר  20/2018לקבלת הצעות למתן עבודות פיתוח ,סלילה
ותאורה במטרופולין חיפה – חוזה מסגרת – מסלול מס' __"
 13.6.3הצעת המחיר ( נספח ו' ) תוגש במעטפה נפרדת וסגורה היטב ( "מע טפת
המחיר"  ,כהגדרתה בסעיף  13.7להלן) ,אשר תוכנס לתוך מעטפת המכרז,
כאמור לעיל בצירוף כתב הכמויות כשהוא מודפס וכן על גבי Disk on
( Keyזיכרון נייד) .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 להשפיע על שיקול
דעת הוועדה.
 13.6.4את ערבות ההצעה יש להגיש במעטפה נפרדת משאר מסמכי ההצעה
ולציין על גבי המעטפה "ערבות הצעה".

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה במטרופולין חיפה – חוזה מסגרת
 - 25 13.6.5הצעה שלא תמצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות
כאמור  ,מכל סיבה שהיא ,לא תשתתף במכרז ותוחזר למציע במועד
שתמצא המזמינה לנכון .
 13.6.6מסמכי 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 יד י נוטריון.

13.7

המציע יצרף להצעתו את המס מכים הבאים:

שם המסמך

.1

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

צורף
להצעה


חותמת התאגיד.
.2

הסכם התקשרות ונספחיו המופיע כנספח א'.



.3

טופס פרטים כלליים בנוסח המ חייב המופיע כנספח ב' .



.4

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



אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי סעיף 6.1.1



נסח חברה (ככל שהמציע מאוגד כתאגיד רשום) או אישור עוסק מורשה לפי
סעיף 6.1.3




.5

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

.6

אישור רשם הקבלנים לסיווג – נספח ג . 1

.7

מפרט טכני מיוחד ,מפרט מחירים כשהוא חתום על גבי כל עמוד בראשי
תיבות כנספח ד'



.8

טופס פרטי ניסיון המציע כנספח ה.





חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה במטרופולין חיפה – חוזה מסגרת
 - 26.9

במעטפה נפרדת וחתומה ,על גבה רשום " הצעת מחיר "  -טופס הצעת המחיר
כאמור בנספח ו'  .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 ").



. 10

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



. 11

ככל שהמציע מעוניין לטעון לסודות מסחריים ומקצועיים בהצעתו למכרז,
לאחר שהמציע סימן בו את העניינים המהווים לטעמו סודות מסחריים



ומקצועיים בהצעתו יצרף את נספח ח' .
. 12

ערבות הצעה כאמור בסעיף  , 12במעטפה נפרדת על גבה יירשם "ערבות הצעה"



בהתאם לנספח ט '

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 ,
לאפשר למציע ,אשר לא צירף להצעתו את אחד או יותר מהמסמכים המפורטים לעיל להשלים
המצאת המסמך תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידי המזמינה .
. 14

בקשת הבהרות להצעות שהוגשו ודרישה לנתונים ו/או מסמכים נוספים
14.1

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) כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות
והערכתן ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

14.2

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

. 15

סוד מסחרי או מקצועי
15.1

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 ח' .

15.2

למען הסר ספק יובהר כי הצהרת המציע בעניין סוד מסחרי או מקצועי אינה
מחייבת את ועדת המכרזים וכי שמורה לוועדת המכרזים של המזמינה
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה במטרופולין חיפה – חוזה מסגרת
 - 27הסמכות 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.
15.3

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

15.4

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.

. 16

בדיקת הצעות
16.1

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

16.2

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.

16.3

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.

16.4

במידה והמזמינה תחליט לבטל את המכרז ,לא יהיה המציע זכאי 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.
במידה והמזמינה תחליט לעכב את תחילת אספקת השירות נשוא המכרז
ו/או להתלות את כניסתו לתוקפו של הסכם ההתקשרות בין הצד דים ,ככל
שנחתם הסכם כאמור ,אזי יהיה המציע כפוף להחלטה זו וההתקשרות בין
הצדדים תמשיך לעמוד בתוקפה לתקופה של עד  24חודשים (או כל מועד
לפני תום השנתיים שבו תודיע המזמינה על ביטול ההתקשרות) והמציע
יידרש להאריך את תוקף הערבות מעת לעת והוא יעשה זאת בהתאם
להוראות המזמינה ובתיאום עמה .בתום התקופה האמורה בסעיף זה לעיל,

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה במטרופולין חיפה – חוזה מסגרת
 - 28יהיה המזמין משוחרר מההתקשרות וההסכם יהיה בטל ומבוטל ,אלא אם
החליטו הצדדים על הארכת תוקפו לתקופה נוספת של  24חודשים.
16.5

. 17

המציע  ,לרבות בעל מניות או שותף ולרבות כל גורם מקצועי המוצע במכרז,
או כל גוף שאחד מה ם 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.

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
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 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.

. 18

שינוי תנאים ע"י המזמינה
18.1

המזמינה ת היה רשאי ת  ,בכל עת לפ ני 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.

18.2

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 לשיקול דעת ה הבלעדי של המזמי נה ולצרכי ה ושיקולי ו המקצועיים.

18.3

אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג אחד אין בה כדי לחייב אימוץ
מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג אחר.

18.4

המזמינה תהיה רשאית לערוך את כל הבדיקות הנדרשות לשם עמידת
ההצעות בתנאי הסף ,לרבות פניה למזמיני העבודות עבורם ביצעו המציעים
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שינויים ,השמטות ותוספות
19.1

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 :

 19.1.1לפסול את הצעת המציע;
 19.1.2לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל ,ולהתעלם ממנה;
 19.1.3לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד ,ולהכשירה;
 19.1.4לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ,בין באמצעות הגשת הצעתו מחדש,
כולה או חלקה ,בין באמצעות הודעה של המציע למזמי נה כי הוא מסיר
את ההסתייגות ,ובין בכל דרך אחרת ,לפי שיקול דעת ה והחלטת ה
הבלעדית של המזמינה ;
19.2

מובהר כי ההחלטה בין האפשרויות המנויות 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 הו א 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 והמכר ז
כולו ,בכפוף לכל דין.
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פסילת הצעות
20.1

המזמי נה ת ה א מוסמ כת לפסול כל הצעה ש אינה עומדת בתנאי המכרז ,או
שהתקיימו לגביה העילות לחילוט ערבות ההצעה כאמור בסעיף  12לעיל.

20.2

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 .

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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כמו כן ת הא המזמי נה רשאי ת לפסול הצעה בהתקיים אחת או יותר
מהנסיבות הבאות:

 20.3.1פתיחת 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 .
 20.3.2הפרה 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.
 20.3.3הרש 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 עמה 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 .הק ביעה האם העבירה או ההרשעה תואמת את
האמור לעיל תיעשה על פי שיקול דעת ה המוחלט של המזמי נה .
 20.3.4אם 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
21.1

ההצעות הזוכות ,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.

21.3

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.

21.4

מודגש ,מציע שיבקש לעיין בהצעה הזוכה או במסמכים נוספים לאחר
ההכרזה על הזוכה במכרז ,יידרש לשלם למזמינה עלות ההפקה למזמינה
בגין צילום המסמכים ,וזאת בהתאם לתקנה ( 21ו ') לתקנות חובת המכרזים,
התשנ"ג – . 1993

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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שמירה על זכויות ושיקול הדעת של המ זמינה
22.1

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.

22.2

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

22.3

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.

22.4

המז מינה 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 ושת יקונם או השלמתם כאמור אינם פוגעים בעקרונות הליך
זה.
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תקפות מסמכי המכרז
23.1

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 ,א שר
יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.

23.2

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

23.3

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 מ תן השירותים אין המזמינה מתחייבת להיקף שירותים
מסוים למציע.

ניגוד עניינים
24.1

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.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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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 . 1968 -

24.3
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מובהר כי ועדת המכר זים תהא רשאית לפסול את השתתפותם של מציעים
או הצעות אשר בהכנתן הופרו הוראות סעיף . 24

ביטוחים
25.1

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 ה זוכה בביטוחים לפי שיקול
דעתו ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ,גבולות האחריות והתנאים
המפורטים בהסכם ההתקשרות ולנספחי הביטוח שצורפו אליו (להלן :נספח
אישור ביטוחים ).

25.2

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

25.3

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  7 -ימים לפני שיפוג תוקפו של האישור
הקודם ו/או תוקף אחת או יותר מהפוליסות הנכללות בו – ללא צור ך
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.

25.4

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

25.5

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

25.6

הזוכה יישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בפוליסות
הביטוח וכן ישר בכל אובדן ו/או נזק ו/או אחריות שאינם מכוסים על ידי
פוליסות הביטוח שלו ,שיגרם עקב מעשה ו/או מחדל טעות או השמטה של
הזוכה ומי מטעמו.
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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פוליסות הביטוח תורחבנה לכסות את אחריותה של המזמינה ,של משרד
התחבורה ועובדיהם היה ותוטל עליהם אחריות בגין שירותי הזוכה על פי
חוזה זה ו/או בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה מצד הזוכה והפועלים
מטעמו.

25.8

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

25.9

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 מלהעלות כל טענה ,כאמור ,כלפי המזמינה .ה זוכה
מתחייב כי בפוליסות הביטוח ייכלל 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.
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דין חל ומקום שיפוט
26.1

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,בנ וסחם מעת לעת  .על הליך זה יחולו
הוראות חוק חובת המכרזים  ,התשנ"ב  , 1992 -ותקנות חובת המכרזים,
התשנ"ג –  . 1993ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין ,והמציעים
ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך ה השתתפות בהליך והגשת
ההצעות .

26.2

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

בברכה,
אבישי כהן ,מנכ"ל
חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
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נספחי ם להזמנה להציע הצעות
למכרז מספר 20/2018
למתן שירותי עבודות פיתוח ,סלילה
ותאורה במטרופולין חיפה
חוזה מסגרת
אוגוסט 2018
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה במטרופולין חיפה – חוזה מסגרת
- 35 -

תוכן העניינים
תיאור הנספח

מס'
נספח א ' –

הסכם התקשרות .

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 . 6.1.1
נסח חברה (ככל שהמציע מאוגד כתאגיד רשום) או עוסק מורשה לפי סעיף
. 6.1.3

נספח ג ' –

תצהיר לפי סעיף  2ב ' לחוק עסקאות גופים ציבוריים

אישור רשם הקבלנים לסיווג.
נספח ג 1
ביאליק ( 3קומה
 33112מפרט מחירים .
חיפהמיוחד,
מפרט)8טכני
רח' ד' –
נספח
טל074-7880000 .
טופס פרטי ניסיון המציע .
נספח ה –
נספח ו' –

טופס "הצעת מחיר" (במעטפה נפרדת) .

נספח ז ' –

כתב התחייבות כלפי המזמינה .

נספח ח' –

סודות מסחריים .

נספח ט' –

נוסח ערבות (במעטפה נפרדת) .

נספח י' –

אישור עריכת ביטוחים .

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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נספח א '
הסכם התקשרות
( מצורף בנפרד )

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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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'  - 20/2018למתן שירותי עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה
במטרופולין חיפה – חוזה מסגרת
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 _________
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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 _________
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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 , 1976 -
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 הו גנים) ,התשנ"א  1991 -או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז -
 , 1987שנעברה לאחר יום .) 31.10.2002

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  1991 -או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  , 1987 -שנעברה לאחר
יום  ,) 31.10.2002אולם 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 _________
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נספח ד '
מפרט טכני מיוחד
(מצורף בנפרד)

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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נספח ה
טופס להוכחת ניסיון המציע
מס'
סידורי

שם הפרויקט

תיאור הפרויקט לרבות הרשות  /גוף בה התבצע

שם היזם

היקף כספי*

שנת
מסירה

*ניתן לצרף דפים נוספים

הרינו לאשר כי הפרויקטים המפורטים בטבלה שלעיל בוצעו על ידי חברת ___________________________ במועדים ובהיקפים המפורטים לעיל.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה במטרופולין חיפה – חוזה מסגרת
 - 42חתימת וחותמת המציע ___________________________

תאריך ____________________

אישור
הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ______________________
אשר חתמו על טופס זה בפני ,בצירוף חותמת החברה ,מחייבות את המציע בהתקשרותו עם חברתכם.

_____________________
שם עו"ד

________________________

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי
עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה במטרופולין חיפה – חוזה מסגרת
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נספח ו '
טופס הצעת המחיר
יצורף במעטפה נפרדת כאמור בסעיף  13.6.3להזמנה להציע הצעות
(כתב הכמויות מצורף בנפרד)

אני הח"מ ,________________ ,נציג מוסמך של _________________ ,מתכבד בזה להגיש הצעה במכרז
מספר  20/2018למתן שירותי עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה במטרופולין חיפה – חוזה מסגרת ,בהתאם
לתנאי המכרז וההסכם על כל נספחיהם.
כתב כמויות ואחוזי הנחה:

פרק מס'
(בהתאם לפרקים
ש"במחירון")

סך הפרק
(בש"ח)

1

2,712.5

2

10,203

5

175

8

154,070

14

1,030

19

46,500

40

60,531

41

63,623

51

138,648.2

57

103,560

70

9,550

אחוז ההנחה

לפרק**

** מובהר ,כי שיעור הנחה המרבי לכל פרק לא יעלה על ( 30%שלושים אחוז).
 המציעים אינם רשאים במסגרת מכרז זה לדרוש/למלא אחוז תוספת כלשהי ,והמציעים רשאים להציעאחוז הנחה בלבד .מציע אשר לא הציע אחוז הנחה כלשהו בהצעתו ,ייחשב הדבר כאילו הציע . 0%
 אחוז ההנחה יהא מספר שלם עם ספרה אחת בלבד אחרי הנקודה (לדוגמא – .) X.1% יש לצרף את נספח זה ביחד כתב הכמויות ("המחירון") כשהוא מודפס וממולא בכתב יד קריא וברור למעטפה נפרדתוסגורה (מעטפת ההצעה הכספית) כמפורט בסעיף  13.6.3שבמסמך ההזמנה לעיל ,בצירוף ה( Disk on Key-זיכרון
נייד).

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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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 _________
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נ ספח ז '
לכבוד
חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
כתב התחייבות במכרז מס'  - 20/2018לקבלת שירותי עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה במטרופולין חיפה –
חוזה מסגרת
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 ,ב מישור המשפטי ,כלכלי ומקצועי ,ואני מגיש את הצעתי על פיהם ללא כל
הסתייגות.

.3

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 שוויתרת י עליה באופן בלתי חוזר ואת התוצאה
המשפטית הנובעת 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 על י
לעמוד  ,כפי שהם מפורטים במסמכי המכרז  ,וכי אלה מובנים ומוסכמים עלי .

.4

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 .

.5

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 _________

.6

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי
עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה במטרופולין חיפה – חוזה מסגרת
 - 46אני 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 .

.7

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 .

.8

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 .

.9

בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין  ,לרבות חוק העונשין  ,התשל " ז  , 1977 -אני 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.

. 10

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 מטעמם 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 ב ממשלה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות המכרז בצורה
מלאכותית או בכל דרך אחרת 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/א ו 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 הצע ה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

ה.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית 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.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

ז.

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי
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 - 47אנ י מצהיר כי מבלי לגרוע מהאמור בכל דין ,לרבות חוק ההגבלים העסקיים התשמ "ח  , 1988 -כי
לא נקשר תי עם כל גורם אחר  ,אשר ימנע מהגורם האחר  ,היה 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.

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

 . 11הנני מצהיר כי אני מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך המכרז ולצורך ביצוע
השירותים נשוא המכרז.
. 12

הנני מתחייב לשמור על סודיות מו חלטת של המידע הקשור למכרז גם לאחר סיום מתן השירותים 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.

 . 13הנני 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 .
 . 14הנני 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 .
 . 15ידוע לי כי זכותכם להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות ביטולם וקביעתם
מחדש  ,לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויות המזמינה  ,והכל כמפורט במסמכי המכרז .
 . 16ההצעה אינה מוגשת לטובת  ,או בשם  ,כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו .
 . 17הגשת ההצעה והתחייבות המציע אושרו כדין על ידי הגופים המוסמכים .
 . 18למיטב 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 .
 . 19אני 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 .
 . 20למונחים הכלולים בכתב התחייבות זה ואשר לא הוגדרו בו במפורש תהיה המשמעות הנודעת להם
במסמכי המכרז .
 . 21ההתקשרות עם הזוכה/זוכים לרבות מימוש זכות הברירה מותנית בקיומו של תקציב זמין למכרז על ידי
המזמינה.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי
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 - 48כללי
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
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נספח ח '
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
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נספח ט '
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  500,000ש"ח (במילים :חמש מאות אלף ש"ח) ,אשר תדרשו מאת
_________________________________ (להלן" :החייב") בקשר עם הצעתנו למכרז  20/2018לקבלת שירותי
עבודות פיתוח ,סלילה ותאורה במטרופולין חיפה – חוזה מסגרת.
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 מיום הגשת ההצעה ועד תאריך . 28.3.2019
דרישה על  -פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק  /חברת ביטוח שכתובתו( _________________ :שם
הבנק/חברת

הבנק
(מס'
_______________
הביטוח)
_____________ (כתוב ת סניף הבנק/חברת הביטוח).

ומס'

הסניף)

_____________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

תאריך

שם מלא

חתימה וחותמת

שים לב:
את כתב הערבות הבלתי מותנה ,לקיום ההצעה יש להכניס לתוך מעטפה נפרדת
שבמעטפת המכרז – ולא בתוך המעטפה של ההצעה הכספית.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי
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נספח י'
אישור עריכת ביטוחים – קבלן
לכבוד
חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן" :המזמינה")

הנדון :אישור קיום פוליסות ביטוח – הסכם מס' ________ בין המזמינה לבין _______________ (להלן:
"קבלן")
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם ______________ ,הקבלן 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( $ 1,000,000 -מיליון דולר
ארה"ב) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח (שנתית).
הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאו חר 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( 6,000,000$ -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
לע ובדים 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.
הביטוח 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.

.3

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (פוליסה מספר ______________________):
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי
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 - 52לכיסוי חבות על פי כל דין – בגבול אחריות שלא יפחת מ( 1,000,000$ -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 א נו 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 _________

