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.2

מבוא
1.1

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ (להלן גם" :יפה נוף" ו/או "המזמינה") הינה
חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית חיפה .המזמינה קיימת כתאגיד במתכונתו
הנוכחית זה למעלה מעשור ומנהלת ביצוע פרויקט תשתית רבים בתחומי התחבורה,
תחבורה ציבורית ,הקמת מבני ציבור ועוד.

1.2

יפה נוף מונתה מטעם משרד התחבורה לניהול פרויקט גשר מת"ם בעיר חיפה הכולל
הקמת הפרדה מפלסית בקטע כביש מס'  4מעל רחוב משה פלימן בין הצומת של רחוב
רוטנברג בדרום וגשר מנהרות הכרמל בצפון (להלן" :הפרויקט").

1.3

מהות הפרויקט הינה שיפור זרימת התנועה בצומת ע"י הפרדה מפלסית ,כחלק מפרויקט
מטרונית טירת כרמל שמטרתו הארכת ציר העדפה לתחבורה ציבורית לשכונות המערביות
של חיפה ,ולמרכז העיר טירת כרמל

1.4

השירותים נשוא ההתקשרות הינם לביצוע עבודות תכנון קונסטרוקציה של הפרויקט
לרבות השלמת תכנון מוקדם ,תכנון סופי ,תכנון מפורט ופיקוח עליון ,הכל כמפורט
במסמכי המכרז (להלן" :השירותים" או "שירותי התכנון") ,ולפיכך פונה יפה נוף
בהזמנה זו להציע הצעות.

1.5

המציע שיבחר ע"י יפה נוף כזוכה במכרז ישא באחריות כוללת ובלעדית כלפי המזמינה על
ביצוע כל השירותים כאמור במכרז זה .לצורך ביצוע יעיל וברמה הגבוהה ביותר
המתחייבת של השירותים ,יהיה על הזוכה לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המזמינה.

1.6

מובהר בזאת ,כי מסירת שירותי התכנון מותנית בקבלת אישור תקציבי ,וכי אי קבלת
אישור תקציבי לא יהווה בשום מקרה עילה לטענה או תביעה של הזוכה ו/או מי
מהמציעים כנגד המזמינה.

הגדרות ומסמכי המכרז
2.1

לכל המונחים במסמכי הליך זה תהא המשמעות הנתונה להם כמפורט להלן ,אלא אם
נאמר במפורש אחרת .בהעדר הגדרה כאמור ,תהא להם המשמעות הנתונה להם במסמכי
ההליך ,אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים.
2.1.1

"ההליך" או "המכרז" – מכרז זה אשר פורסם ע"י יפה נוף.

2.1.2

"ההסכם"  -ההסכם ,על כל נספחיו ,אשר ייחתם בין יפה נוף לזוכה ואשר עותק
ממנו מצורף למסמכי המכרז.

2.1.3

"חוק חובת מכרזים"  -חוק חובת מכרזים ,התשנ"ב.1992-

2.1.4

"חוק עסקאות גופים ציבוריים"  -חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
.1976

2.1.5

"מועד ההגשה"  -המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז כמפורט בסעיף 3.1

2.1.6

"מסמכי ההליך" או "מסמכי המכרז"  -כהגדרתם בסעיף  2.2לעיל.

2.1.7

"מציע"  -מי שהגיש הצעה למכרז.

2.1.8

"נציג המציע"  -הנציג הממונה מטעמו של המציע.

2.1.9

"שירותים" או "שירותי תכנון"  -העבודות ו/או השירותים המתוארים
בתמצית בסעיף  7להלן או בהסכם.

2.1.10

"המתכנן" או "הזוכה"  -מציע שהצעתו נבחרה ע"י יפה נוף כהצעה זוכה
במכרז.

להלן.
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2.2

"תקנות חובת המכרזים"  -תקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג.1993-

מסמכי המכרז כוללים את המסמכים הבאים:
הזמנה להציע הצעות
נספח א'
נספח ב'
נספח ג'
נספח ד'
טופס ד'1
טופס ד'2
נספח ה'
נספח ו'
נספח ז'
נספח ח'
נספח ט'
נספח י'
נספח יא'
נספח יב'

חוזה על נספחיו
טופס פרטים כלליים של המציע  +רשימת נספחים
תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
תצהיר הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף
טופס להוכחת ניסיון המציע
טופס להוכחת ניסיון מהנדס הקונסטרוקציה
טופס הצעת המחיר
כתב התחייבות המציע
טופס סודות מסחריים
נוסח לדוגמא ערבות הצעה
אומדן ביצוע
הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך
התחייבות שמירה על סודיות ודרישות אבטחת מידע
הצהרה והתחייבות בנושא היעדר ניגוד עניינים

2.3

הוראות מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ונספחיו ,הטפסים והנספחים השונים ,הבהרות
יפה נוף בשלב שקדם להגשת ההצעות ו/או כל מסמך או הוראה אחרת שפורסמה על ידי
יפה נוף ואשר עדכנה את מסמכי המכרז ,נועדו להשלים זה את זה ויתפרשו בכפיפה אחת.
במקרה של סתירה בין המסמכים האמורים (כאמור לעיל) ,יהיה המציע מחויב להוראה
המחמירה מביניהן ,לפי קביעתה הבלעדית של יפה נוף .המציע יביא לידיעת יפה נוף כל
סתירה כאמור ,מיד לאחר שנודע לו עליה .להסרת כל ספק ,ומבלי לגרוע מכל הוראה
אחרת במסמכי ההליך ,מובהר ,כי אין ולא יהיה במסמכי ההצעה של המציע דבר מה שיש
בו כדי לשנות או לגרוע מחובתו של המציע למלא אחר מלוא מחויבויותיו לפי ההזמנה
להציע הצעות ו/או ההסכם ו/או קביעת יפה נוף.

2.4

הוראה תיחשב למחמירה אם לדעת יפה נוף ולפי שיקול דעתה ,היא מיטיבה או משפרת
את התועלות ליפה נוף ,בכל הנוגע לאיכות ,טיב ,כמות ,התאמת ואמינות שירותי התכנון
המבוצעים על ידי המציע .המציע לא זכאי לכל פיצוי או שיפוי או כל סעד אחר בנסיבות
בהן יפה נוף קבעה כי הוראה מסוימת תחול על המציע אף אם הוראה כאמור מחמירה
יותר או מגדילה הוצאותיו ואף בנסיבות בהן הוראה כאמור כלולה במסמך אחד ואיננה
כלולה במסמך אחר ממסמכי ההליך.

2.5

מובהר ומודגש בזאת ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כי בכל מקרה ,כל האמור בהצעת המציע
יחייב אותו אף אם הוא כולל מחויבויות מחמירות יותר מהנדרש במסמכי ההליך  -ובלבד
שלא יהא בכך כדי לגרוע מחובותיו על פי ההסכם ומסמכי הליך ו/או כדי לסתור אותן.

2.6

הפירוט המצוי בהזמנה אינו גורע מחובת המציע לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל
הבירורים הדרושים לו לשם הכנה והגשה של הצעתו .הגשת הצעה מהווה הצהרה של
המציע כי הוא ערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה ,וכי הוא לא
הסתמך על מצג יפה נוף בעניין זה .לא תישמע מצד מציע כל טענה בדבר טעות או אי ידיעה
של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהזמנה ובנספחיה ,או המופיע בהם ,או שאינו מופיע
בהם.
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המועדים העיקריים במכרז
3.1

המועדים העיקריים במכרז זה מפורטים להלן:
פעילות

.4

תאריך

שעה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

06/08/2020

12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

20/08/2020

12:00

תוקף ערבות ההצעה

19/02/2021

3.2

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 שומרת על זכותה למסור
הודעות למציעים אך ורק בדרך של פרסום באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת:
.www.yefenof.co.il

3.3

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.

העברת שאלות ובירורים
4.1

שאלות ובקשות להבהרות ,יש להפנות לגברת סימה חממי בכתב בלבד בקובץ WORD
ובקובץ  PDFבאמצעות דוא"ל  Sima_h@yefenof.co.ilלא יאוחר מהמועד הנקוב בסעיף
 3.1לעיל .חובה 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 שאלות מציעים והתשובות לשאלות אלו שניתנו על ידי
המזמינה וכן הבהרות המזמינה  ,לרבות הודעות בדבר שינויים במסמכי המכרז ,יפורסמו
באתר האינטרנט של יפה נוף שכתובתו  .www.yefenof.co.ilיובהר כי תחייבנה את
המזמינה אך ורק תשובות שתפורסמנה כמפורט לעיל.

4.3

התשובות וההבהרות שנמסרו 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 ,הכול
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 דעתה
הבלעדי של המזמינה הבהרות נוספות ,לאחר המועד האמור בסעיף  3.1לעיל ,הן גם
תפורסמנה באתר האינטרנט הנ"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 .

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
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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'ההבהרה' והסתמכות עליה מצד מציע תהא פסולה ותחשב לפי שיקול 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 רכושה של המזמינה והם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו
והגשתה בלבד .אין המציע רשאי להעתיק או להשתמש במסמכי ההצעה לכל מטרה
אחרת.

תנאי הסף להשתתפות במכרז
על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף זה להלן ,כתנאי מוקדם להשתתפותו במכרז:
6.1

תנאי סף מנהליים
6.1.1

המציע מקיים את הדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,לרבות (א)
הוראות סעיף  2לחוק האמור בדבר ניהול פנקסים ודיווחים; (ב) הוראות סעיף
2ב לחוק האמור בקשר עם קיום דיני העבודה; ו( -ג) הוראות סעיף 2ב 1בדבר
ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.

6.1.2

המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי או 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 .כל
מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד למכרז .כמו כן ,לא תתאפשר הגשת הצעה
משותפת או הגשה באמצעות מיזם משותף או הגשה הצעה נוספת באמצעות
תאגיד או גורם קשור .לעניין זה:
"המציע" הוא האישיות המשפטית שההצעה הוגשה מטעמה.
"תאגיד או גורם קשור" הינם כל תאגיד או גורם אשר שולטים במציע ,או נושאי
משרה במציע ,או מי מקרוביהם שהינו בעל שליטה או נושא משרה במציע ,או
כל תאגיד או גורם הנשלטים בידי המציע ,או תאגיד אם ,או תאגיד אחות ,או
תאגיד בת של המציע.
"שליטה" הינה כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-

6.1.3

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 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 המכרזים רשאית ,אך לא חייבת ,לקבוע לאחר בירור עם המציע שהחברה
אינה מפרת חוק למרות האמור בנסח של רשם החברות.

6.1.4

המציע הגיש ערבות הצעה כנדרש בסעיף  14להלן ,אך מבלי לגרוע מכל סמכות
הנתונה לוועדה בעניין תנאי זה.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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תנאי סף מקצועיים
6.2.1

המציע ו/או בעלים ו/או שותף בו הינו מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים
כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי"ח 1958-ובעל רישיון מהנדס
אזרחי בתוקף.

6.2.2

המציע הציע בהצעתו מהנדס קונסטרוקציה ,העונה על הדרישות המפורטת
בסעיף  9.1להלן.

6.2.3

במהלך התקופה שמיום  1.1.2008ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,
המציע תכנן (קונסטרוקציה לרבות ביצוע פיקוח עליון) "גשר" אחד לפחות,
שנבנה בישראל ,ש"ההיקף הכספי של עבודות הקונסטרוקציה" בו הינו לפחות
( ₪ 30,000,000לפני מע"מ) ,וש"ביצועו הושלם" עד המועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז.

6.2.4

למונחים שבסעיף  6.2.3לעיל תינתן המשמעות כדלקמן:
6.2.4.1

"גשר" :מעבר מעל דרך ,המיועד לדרך כלי רכב דו-נתיבית לפחות
ו/או מיועד למסילת ברזל ,והכולל אלמנטים של פלדה או בטון
מזוין או בטון דרוך (או שילובם של אלה).
יובהר כי מעבר מעל דרך המיועד להולכי רגל ,אופניים ,מעביר
מים ,מעבר חקלאי או מעבר לבעלי חיים בלבד – אינו עונה להגדרה
זו.

6.2.4.2

"ההיקף הכספי של עבודות הקונסטרוקציה" :ההיקף הכספי
המצטבר ,כפי שאושר בחשבון סופי או חלקי מאושר לתשלום ,של
אחת או יותר מהעבודות כדלקמן (בהתאם למפורט במפרט הכללי
לעבודות בנייה בהוצאת הוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של
מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם (הספר הכחול):
-

6.2.4.3

פרק  02עבודות בטון יצוק באתר;
פרק  03מוצרי בטון טרום;
פרק  05עבודות איטום;
פרק  13עבודות בטון דרוך;
פרק  19מבני פלדה;
פרק  23כלונסאות ואלמנטי סלארי.

"שביצועו הושלם" :עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
זה ,הגשר עומד לפחות באחת מהדרישות להלן:
א .הוגש ואושר בגין עבודות הביצוע חשבון סופי; ו/או
ב .ניתנה לגשר תעודת גמר מותנית או סופית; ו/או
ג .הגשר נפתח לתנועה.

6.2.5

לעניין אופן בחינת תנאי הסף:
6.2.5.1

על המציע בעצמו לעמוד בתנאי הסף ,אלא אם צוין במפורש
אחרת .לא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם
אחר ,לרבות תאגיד או גורם קשור ,כהגדרתו בסעיף  6.1.2שלעיל.

6.2.5.2

המזמינה שומרת לעצמה הזכות (אך אינה מחויבת לעשות כן),
לתקן או לאפשר למציע להבהיר איזה מבין הנתונים או ההצהרות
שבהצעתו ו/או במסמכים שצורפו לה וכן לתקן ו/או להשלים
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם
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אחרים שנפלו בהצעה ושתיקונם או השלמתם כאמור אינם פוגעים
בעקרונות הליך זה.

.7

6.2.5.3

המזמינה מבחינה בין תנאי הסף המהותי ,אשר המועד
להתקיימותו הינו עד למועד האחרון להגשת 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.

6.2.5.4

המזמינה תהיה רשאית 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 שיוכח כי תנאי הסף
התקיים במועדו.

6.2.5.5

המזמינה תהיה רשאית 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 ,תהיה המזמינה
רשאית 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.

תיאור השירותים והיקפם
7.1

השירותים המבוקשים במסגרת המכרז כוללים מתן שירותי תכנון קונסטרוקציה
לפרויקט ,בהתאם לנהלי יפה נוף ,ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם ההתקשרות ומסמכי
המכרז כוללים בין היתר:
7.1.1

תכנון מוקדם של הפרויקט .יצוין כי בוצע תכנון מוקדם ראשוני לפרויקט ,אך זה
טרם אושר ע"י משרד התחבורה ועיריית חיפה ,ומהווה בסיס להערכת התכנון
בלבד .בנוסף ,ייתכנו שינויים משמעותיים בתכולת הפרויקט .לנוכח האמור,
באחריות הזוכה יהיה לבצע מחדש או להשלים את התכנון המוקדם ולעדכנו
במידת הצורך ולפי הנחיית יפה נוף בכתב ובכלל זה לבצע לפי הצורך:
7.1.1.1

סיור להכרת השטח;

7.1.1.2

קבלת חוות דעת ראשונית מיועץ קרקע/גאולוג;

7.1.1.3

קביעת עקרונות המערכת הקונסטרוקטיבית;

7.1.1.4

הכנת תכנית רעיונית של המבנים בפרויקט כולל סימונם במסגרת
תכניות הכבישים והתנועה בקנ"מ התואם תכניות אלה;

7.1.1.5

הגדרה ופיתוח חלופות קונסטרוקטיביות כולל המלצה על חלופה
מועדפת;

7.1.1.6

דו"ח השוואת חלופות;

7.1.1.7

תכנית רעיונית של שלבי ביצוע המבנים;

7.1.1.8

הכנת אומדן ראשוני לכל אחת מהחלופות;

7.1.1.9

השתתפות בישיבות תיאום שוטפות;
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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7.1.2

7.1.3

7.1.1.10

שיתוף פעולה מלא עם הליכי הבקרה השונים;

7.1.1.11

הכנת חומרים לשיפוט ,השתתפות והערות.

תכנון סופי של הפרויקט .ובכלל זה לבצע:
7.1.2.1

העברת הנחיות ליועץ הקרקע באשר לנתוני התכנון הנדרשים;

7.1.2.2

קביעת המערכת הקונסטרוקטיבית;

7.1.2.3

הטמעה עקרונית של פרטים אדריכליים וחומרים;

7.1.2.4

קידום התכנון על פי דו"ח יועץ הקרקע;

7.1.2.5

תכנון סופי של המערכת הקונסטרוקטיבית;

7.1.2.6

הכנת חומר תכנוני עבור הגשת היתרים/הרשאת מבני דרך;

7.1.2.7

הגדרת שלביות ביצוע בהתאמה לשלבי ביצוע פיסיים ותנועתיים;

7.1.2.8

השתתפות בישיבות תיאום שוטפות;

7.1.2.9

שיתוף פעולה מלא עם הליכי הבקרה השונים;

7.1.2.10

הכנת אומדן סופי;

7.1.2.11

תיאום רציף עם מוסדות התכנון וככל שמתקיימים הליכים
סטטוטוריים לרבות ליווי ההליך הסטטוטורי והשתתפות בדיונים
בוועדות התכנון ובחינת חלופות על פי דרישות הוועדה;
השתתפות בישיבות ,ככל הנדרש מול הגורמים המקצועיים
בוועדות; הכנת דוחות משלימים ,הדמיות ,פרספקטיבות ,ועדכון
תכנון לפי הצורך; הכנת נספחים לתכנית ודוחות נוספים לפי
דרישה; מתן מענה להתנגדויות; הכנת נספח מבני דרך; הכנת
חומרים לשיפוט ,השתתפות והערות.

תכנון מפורט של הפרויקט .ובכלל זה לבצע:
7.1.3.1

חישובי יציבות המבנה;

7.1.3.2

ביצוע תכנון מפורט של הקונסטרוקציה של הפרויקט ,לרבות
אלמנטי קונסטרוקציה נלווים דוגמת קירות תמך וכיוצ"ב;

7.1.3.3

חישוב סטטי מלא של האלמנטים הקונסטרוקטיביים;

7.1.3.4

שילוב פרטי איטום;

7.1.3.5

שילוב פרטים אדריכליים מפורטים;

7.1.3.6

הכנת תוכניות כולל פרטי זיון;

7.1.3.7

הטמעת שלביות הביצוע במסגרת התכנון;

7.1.3.8

חוברת חישובים סטטיים;

7.1.3.9

הכנת תוכניות עבודה מפורטות;

7.1.3.10

הכנת מפרט מיוחד;
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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7.1.4

7.2

7.1.3.11

כתב כמויות מפורט לפי סעיפים;

7.1.3.12

שיתוף פעולה מלא עם הליכי הבקרה השונים;

7.1.3.13

השתתפות בהכנת לו"ז וסקר סיכונים;

7.1.3.14

השתתפות בישיבות תיאום שוטפות;

7.1.3.15

הכנת חומרים לשיפוט ,השתתפות והערות.

7.1.3.16

השתתפות פעילה בהליך הבקרה עד קבלת ;RFT

7.1.3.17

השתתפות בסיור קבלנים.

פיקוח עליון על ביצוע הפרויקט .ובכלל זה בין היתר:
7.1.4.1

סיוע בבדיקת הצעות כספיות של הקבלנים;

7.1.4.2

ליווי ביצוע על פי חוק התכנון והבנייה כולל הפצת דוחות כנדרש;

7.1.4.3

סיורי פיקוח עליון על פי דרישת מנהל הפרויקט כולל הפצת דוחות
כנדרש;

7.1.4.4

הגדרת אבני דרך לבקרה בהתייחס לתוכנית האיכות;

7.1.4.5

אישורי חומרים;

7.1.4.6

התייחסות לבקשות למידע ואי התאמות;

7.1.4.7

התייחסות לשינויים יזומים ע"י הקבלן או מנהלת הפרויקט כולל
בדיקת תכנון חלופי;

7.1.4.8

בדיקת תכניות עדות;

7.1.4.9

השתתפות בסיורי מסירה בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט.

7.1.5

הכנת תיקי מכרז לביצוע (לרבות פיצול מכרזים ,ככל שיידרש).

7.1.6

תיאום ואישור תכניות ברשויות ובגורמי חוץ לרבות הכנת היתר בניה.

7.1.7

השתתפות בישיבות עבודה ,ישיבות סטטוס ,ישיבות עם רשויות ו/או גופים
אחרים ככל שיידרש.

7.1.8

הכנת פרשה טכנית (חישובים סטטיים ,פרטי קצה ,חתכים ,אומדנים וכיוצ"ב).

7.1.9

כל הנאמר במגדיר המשימות של תעריף א.א.א.י .להנדסה אזרחית .מובהר כי
ההפניה למגדיר המשימות נעשית לצורך הגדרת המשימות בלבד ואין בה כדי
להקנות לזוכה כל תוספת תשלום מכל סוג כאמור במגדיר והתמורה לה זכאי
הזוכה תהיה לפי הוראות מכרז זה בלבד.

7.1.10

שירותי ייעוץ מיוחדים כגון יועץ איטום וכל יועץ אחר שיידרש לפי שיקול דעת
המזמינה .הזוכה ישא בתמורה בגין יועצים אלה .הגדרת סוג הייעוץ תיעשה ע"י
המזמינה והמציע יהיה אחראי לנהל את הפניות ליועצים המבוקשים בתיאום
ובאישור מראש של המזמינה.

מיד עם קבלת צו התחלת עבודה מהמזמינה ,הזוכה אחראי לכך שתתבצע חפיפה בינו ובין
הגורם שביצע את התכנון המוקדם ,אשר תסתיים בתוך  30ימים ממועד קבלת צו התחלת
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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מודגש שעם סיום תקופת החפיפה ,הזוכה יהיה אחראי באופן מלא על התכנון המוקדם.
עוד מובהר כי תקופת החפיפה עד לאישור סיומה על ידי המזמינה נכללת בתקופת
ההתקשרות הראשונה להשלמת כל משימות הזוכה כפי שהוגדרו במכרז זה .למען הסר
ספק תקופת החפיפה בצירוף התקופה שתידרש ,ככל שתידרש ,לצורך השלמת התכנון
המוקדם והמעבר לתחילת התכנון המפורט לא תעלה על חודשיים מצו תחילת העבודה.
7.3

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

7.4

לשם אספקת כל השירותים המפורטים לעיל ,יעסיק הזוכה לאורך כל תקופת הפרויקט
אנשי צוות בעלי הכישורים והניסיון המתאימים ביותר לשם כך לרבות הצוות כמפורט
בסעיף  9להלן.
מובהר כי על הזוכה לספק תוך  30ימים מיום חתימה על הסכם ההתקשרות עם המזמינה,
שירותי משרד קבועים (ככל שאין לו) ככל האפשר בקרבת מנהלת הפרויקט ,הכוללים
לפחות 2 :חדרי עבודה ,חדר ישיבות ,וכל האמצעים הדרושים לניהול המשרד לרבות,
טלפון פקס ,מכונת צילום וכדומה כאשר מיקום המשרדים יהיה במרחק שלא יעלה על 20
ק"מ ממשרדי יפה נוף.
ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא בחוזה בנוסח המצורף כנספח א' להזמנה זו.

.8

.9

7.5

מובהר ומודגש בזאת כי למציע הזוכה לא תהא בלעדיות בביצוע השירותים נשוא פרויקט
זה שאינם נכללים בשירותים כהגדרתם בסעיף  7לעיל 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 קידום
הפרויקט לרבות פיקוח על ביצוע ,בקרה ,ייעוץ וכדומה והכל בהתאם לנסיבות ולפי שיקול
דעתה הבלעדי.

7.6

מובהר בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה שירותים בהיקף כספי כלשהו,
בנוגע לשירותים שהוגדרו בסעיף  7.1לעיל ואין בבחירתו כזוכה או ככשיר שני להקנות לו
כל זכות משפטית כלפי המזמינה לדרוש קבלת עבודה בהיקף כלשהו.

דגשים מיוחדים
8.1

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

8.2

הוראות שינויים לעדכון תכולת עבודה מקורית ,תתבצע רק לאחר סיום שלב תכנון מפורט
ותוצאות מכרז ביצוע קבלני .כל עוד לא התקבלו עדכוני תכולה ,ייגזר שווי התמורה עפ"י
ערך המבנה האמור בנספח השכר המצורף למכרז כנספח ט' .באם יידרשו תכולות חדשות
במהלך התכנון המפורט והכל לפי דרישות המזמינה ,יחולו הוראות סעיף  12.10להלן.

אנשי צוות הזוכה והחלפתם
9.1

על המציע להציע במסגרת הצעתו מהנדס קונסטרוקציה העונה ,במועד הגשת ההצעה
למכרז ,על הדרישות המפורטות להלן במצטבר:
9.1.1

בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בפקולטות להנדסה אזרחית עם
התמחות בתחום הנדסת מבנים ,בארץ ו/או ממוסד אקדמי מחוץ לארץ שקיבל
הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך.

9.1.2

בעל ותק של  10שנים לפחות כמהנדס רשוי במדור מבנים ,בהתאם להוראות
סעיף  11לחוק המהנדסים והאדריכלים  -תשי"ח.1958 ,

9.1.3

מועסק ע"י המציע ביחסי עובד-מעביד או בעלים או שותף במציע.
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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ד' מלא וחתום על ידי המציע ,תעודות על השכלה ,רישיון מהנדס בתוקף של מהנדס
הקונסטרוקציה המוצע וכן טפסי תיאור פרויקט בתנאי זה ,לרבות אישור מזמין העבודה
או מנה"פ מטעמו כמפורט בנספח ד'.2

.10

9.2

באחריות הזוכה להעסיק בביצוע השירותים ועד להשלמתם את מהנדס הקונסטרוקציה
שהוצע על ידו במסגרת המכרז ,ובהגשת הצעתו מאשר המציע כי מהנדס הקונסטרוקציה
זמין לצורך מתן השירותים במשך כל תקופת ההתקשרות .מהנדס הקונסטרוקציה
שהוצע ע"י הזוכה ואושר ע"י המזמינה יוביל את צוות התכנון של הזוכה בביצוע
השירותים ,ינכח בכל הישיבות עם המזמינה לאורך ביצוע השירותים ויחתום על כל
המסמכים והאישורים הנדרשים לפי החוזה ולפי כל דין.

9.3

היה ומכל סיבה שהיא ,הוחלף מהנדס הקונסטרוקציה מטעם הזוכה ,וזאת טרם חתימת
החוזה על ידי שני הצדדים ,יידרש הזוכה להעמיד מהנדס קונסטרוקציה חלופי העומד
מכל הבחינות בכל דרישות המכרז והמזמינה ואשר אושר מראש ובכתב על ידי המזמינה,
וזאת לאחר ביצוע בדיקות ככל שיידרשו על ידי המזמינה.

9.4

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

9.5

להסרת כל ספק מובהר שהמזמינה תהיה הפוסק האחרון לגבי עמידת מהנדס
הקונסטרוקציה מטעם המציע הזוכה בדרישות המכרז וקביעתה בעניין זה תהיה סופית
ומחייבת.

9.6

נוסף על מהנדס הקונסטרוקציה המפורט במסמכי המכרז ,הזוכה יפעיל אנשי צוות
נוספים בכל שלב משלבי ההתקשרות ככל שנדרש לצורך מתן השירותים לשביעות רצונה
המלא של יפה נוף .כלל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז הינן בבחינת דרישה מזערית
המוטלת על הזוכה ,שאינה פוטרת אותו ממלוא התחייבויותיו בהתאם למסמכי המכרז.
אם לדעת הזוכה יש צורך בהעסקת אנשי צוות נוספים ו/או משלימים מעבר למהנדס
הקונסטרוקציה ,על הזוכה להעסיק אנשי צוות כאמור על מנת להבטיח עמידה במלוא
התחייבויותיו ,והכל במסגרת התמורה לה יהיה זכאי בהתאם לתוצאות המכרז.

9.7

כל איש צוות שיועסק על ידי הזוכה בביצוע השירותים יהיה טעון אישור מוקדם של
המזמינה .לאחר מתן אישור המזמינה ,לא יהיה הזוכה רשאי להחליף – או לבקש להחליף
את איש הצוות אלא מנימוקים מיוחדים ומוצדקים  -באישור מראש ובכתב של המזמינה.
ככל שתאשר המזמינה החלפה של איש הצוות מטעם הזוכה ,לאחר חתימת החוזה בין
המציע למזמינה ,יחויב הזוכה בתקופת חפיפה של חודש ( 30ימים) לאיש הצוות שהוחלף.

9.8

המזמינה תהא רשאית ,בהתראה מראש של  45יום ,להורות לזוכה להחליף כל איש הצוות
לרבות מהנדס הקונסטרוקציה היה והמזמינה סבורה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,כי
אותו איש צוות אינו ממלא את תפקידו כהלכה או איננו מתאים לתפקידו או מכל סיבה
סבירה אחרת ,לרבות על סמך ניסיון קודם שיש בו כדי להעלות חשש בדבר יכולותיו של
אותו איש צוות ,והזוכה יהיה חייב לבצע את ההחלפה כאמור בהקדם האפשרי ,ולא
יאוחר מחודש ימים וזאת ללא כל תמורה נוספת .המזמינה תהיה רשאית להאריך את
התקופה ההתראה האמורה של  45הימים ,מנימוקים שיימצאו כמוצדקים לפי שיקול
דעתה הבלעדי.

תקופת ההתקשרות
10.1

תקופת ההתקשרות הינה ל 60-חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודות לזוכה (להלן:
"תקופת ההתקשרות") המחולקים לפי השלבים הבאים:

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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10.1.1

 24חודשים ראשונים – לתקופת ביצוע השלמת התכנון המוקדם וביצוע התכנון
המפורט .למען הסר ספק ,בתקופה זו ישלים הזוכה את כל עבודות הכנת תיקי
המכרזים לקראת תקופת הביצוע (להלן" :תקופת התכנון").

10.1.2

 36חודשים – לתקופת הפיקוח העליון בתקופת הביצוע (להלן" :תקופת
הפיקוח").

10.2

במניין תקופת ההתקשרות לא תבוא תקופה שבה התקדמות הפרויקט בין תקופת סיום
התכנון המפורט (לרבות תקופת הכנת תיק המכרזים) ועד לתקופת הביצוע נעצרת ,וכן
תקופת התכנון הסטטוטורי .המזמינה מודיעה מראש כי קיימת אפשרות כי תקופה זו
תהיה ארוכה בשל נסיבות שאינן תלויות בה כגון החלטות במשרד התחבורה או במשרדים
ממשלתיים אחרים ,לרבות סיבות תקציביות או כל סיבה אחרת (להלן" :תקופת עצירת
הפרויקט") .יובהר כי ההחלטה בדבר תקופת עצירת הפרויקט ,תחילתה ,סופה וכיוצ"ב
תהיה עפ"י שיקול דעתה של המזמינה ובהתאם לאילוצים שיוצגו בפניה.

10.3

למזמינה שיקול הדעת המוחלט להאריך את תקופת ההתקשרות ,כאשר מובהר בזאת כי
המזמינה זכאית להאריך את תקופת ההתקשרות בגין תקופת התכנון או תקופת הפיקוח
העליון או את שניהם .המזמינה לא תהיה כבולה בהחלטה קודמת שקיבלה ותהא רשאית
לקבל כל החלטה שתמצא לנכון ,ובכלל זה שלא להאריך כלל את תקופת ההתקשרות או
כל חלק ממנה.

10.4

לא הודיעה המזמינה על הארכת ההסכם כאמור – יפקע ההסכם במועדו המקורי ,בלא
שתידרש המזמינה ליתן בגין כך כל הודעה נוספת .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין כל
התחייבות (או מצג) מצד המזמינה להאריך את תקופת ההתקשרות או כל חלק הימנה
(בכלל או לתקופה כלשהי) ,והמזמינה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט שלא
להאריך את תקופת ההתקשרות כלל ,ועל המציע לערוך הצעתו (ולתמחרה) בהינתן תקופת
ההתקשרות 'הבסיסית' ,ללא כל הסתמכות – במחיר או במסגרת ההתארגנות הפנימית
שלו  -על הארכות כלשהן.

10.5

המזמינה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל 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 הדרך 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.

פיקוח ובקרה
11.1

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

11.2

מערך הפיקוח והבקרה יופעל על ידי המזמינה באמצעות נציגיה .המציע מתחייב לספק את
השירותים בהתאם להנחיות מערך הפיקוח והבקרה ולעבוד בשיתוף פעולה עם מערך
הפיקוח והבקרה ,וכן לעבוד עפ"י נהלים שייקבעו ע"י המנהל ו/או מנהל המנהלת כאמור
בהסכם ההתקשרות.

11.3

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

11.4

קיום זכות הפיקוח והבקרה בהתאם למסמכי המכרז וכן השימוש בזכויות המזמינה ,לא
יהיה בהם כדי להטיל על המזמינה חובות ,התחייבויות או אחריות כלשהי ולא יהיה בהם
כדי לפטור את הזוכה מכל אחריות והתחייבות בהתאם למסמכי המכרז.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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התמורה והצעת המחיר
12.1

אופן מילוי והגשת הצעת המחיר:
12.1.1

על המציעים לנקוב בשיעור ההנחה המוצע על ידם ובמחיר הסופי המוצע על ידם
(בניכוי שיעור ההנחה המוצע על ידם) על גבי נספח ה'.

12.1.2

שיעור ההנחה המירבי לא יעלה על  .25%באם ינקוב המציע הנחה גבוהה מ-
 25%יראו אותה כאילו נקב בשיעור המירבי ,היינו .25%

12.1.3

על המציע לנקוב בשיעור ההנחה כמספר שלם בלבד.

12.1.4

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

12.2

התמורה המקסימאלית שתשולם לזוכה עבור השירותים נשוא מכרז זה תהא לפי תעריף
א.א.א.י להנדסה אזרחית (תעריף אגודת האינג'נירים והארכיטקטים בישראל) לפי סעיפי
העבודות הרלוונטיות (עבודות עפר ,עבודות בטון יצוק באתר ,מוצרי בטון דרוך ,עבודות
איטום ,עבודות בטון דרוך בגשרים ,מבני פלדה ,כלונסאות ואלמנטי סלארי ,עבודות
משלימות בגשרים) מתוך אומדן הביצוע הקבלני (לא כולל תקורות ומע"מ) המאושר של
הפרויקט כאמור בנספח ט' (להלן" :האומדן" או "אומדן הביצוע") ,בניכוי הנחה של 25%
וכן בניכוי ההנחה הנוספת שהוצעה ע"י הזוכה במכרז (להלן" :התמורה").

12.3

התמורה הינה סופית ומוחלטת עבר כל השירותים המפורטים במכרז זה לרבות כל שלבי
התכנון שיידרשו כפי שהוגדר בהזמנה זו ובהסכם ההתקשרות ,והיא כוללת את כל
ההוצאות ,העלויות והתשלומים הכרוכים ,במישרין או בעקיפין ,במתן השירותים לרבות
עלויות שירותי המשרד כאמור בסעיף  7.4להזמנה להציע הצעות ,למעט עלויות העתקות
אור לתוכניות שיידרשו לפי בקשת המזמינה .בהתאם לכך ,ומבלי לגרוע מכלליות הרישא,
לא תינתן תמורה נפרדת או נוספת או החזר עלויות עבור תקורות ,כיסוי הוצאות טלפון,
דואר ,נסיעות ,ביטוח ,הדפסות ,צילומים ,או תשלום לכל בעלי התפקידים ,לרבות בעלי
תפקידים נוספים שיעסיק הזוכה (אם יועסקו על ידי הזוכה) וכיוצא באלה.

12.4

למען הסר ספק ,כל סעיפי התוספות והחריגים המופיעים בתעריף א.א.א.י .כגון תוספת
שכר וכיוצ"ב (ראה סעיף  3.4 ,3.3לתעריף) אינם רלוונטיים לתמורה והזוכה יהיה זכאי אך
ורק לתשלומים לפי התמורה המפורטת בסעיף .12

12.5

התמורה תשולם לפי אבני הדרך של תעריף א.א.א.י עבור תכנון מוקדם ,תכנון מפורט
ופיקוח עליון לפי הפירוט שלהלן והמופיע באומדן המצורף כנספח ט':
12.5.1

תכנון מוקדם

-

15%

12.5.2

תכנון סופי

-

10%

12.5.3

תכניות להגשה וטיפול באישור רשויות -

12.5.4

חישוב יציבות המבנה

-

17%

12.5.5

תוכניות עבודה כוללות

-

25%

12.5.6

מפרטים וכתבי כמויות

-

8%

12.5.7

פיקוח עליון

-

18%

5%

עפ"י נהלי המזמינה ,הזוכה לא יהיה זכאי ל 2% -למסירת מתקן.
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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12.6

תשלום התמורה כפוף לביצוע השירותים לשביעות רצונה המלא של המזמינה ואישור
קבלת השירותים על ידי המזמינה ,אשר יהיו על פי תנאי החוזה ובהתאם 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.

12.7

המזמינה תהיה רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לזוכה על-חשבון התמורה לפי הסכם זה
כל סכום שיהיה חייב בניכויו על פי כל דין.

12.8

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 ,המציע הזוכה יידרש להעמיד אנשי צוות נוספים בעלי
ניסיון ויכולות ברמה הגבוהה המתחייבת ללא תוספת תמורה.

12.9

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

12.10

במידה ותבחר המזמינה לעשות שימוש בזכותה כאמור בסעיף ( 7.1.10יועצים מיוחדים),
ייבחרו היועצים בתיאום מראש עם המזמינה ובאישורה בלבד .הזוכה ישא באופן בלעדי
בשכרם של יועצים מיוחדים אלה ,ומוסכם כי התמורה לפי הסכם זה כוללת כל עלות
הנדרשת לצורך כך וכי הזוכה לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית ו/או החזר הוצאה בגין
העסקת יועצים מיוחדים כאמור.

12.11

ככל שהמזמינה תבחר לפי שיקול דעתה להוסיף תכולות חדשות ,שאינן בתוואי המקורי
של הפרויקט ,אזי יהיה הזוכה זכאי לתוספת שכר בהתאם לערך המבנה של התכולה
החדשה שתאושר ע"י המזמינה .במקרה זה יחולו תנאי השכר שהציע הזוכה בהצעתו
לרבות ההנחה שניתנה על ידו והשכר יחושב בהתחשב שקיים איחוד מבנים מאחר ומדובר
בפרויקט אחד.

הליך בחירת הזוכה על פי מכרז זה יהיה מורכב מהשלבים המפורטים להלן
בכוונת המזמינה כי הליך בחירת זוכה בעקבות הזמנה זו יתבצע בחמישה שלבים כאמור להלן .עם
זאת המזמינה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לפעול במהלך ההצעות שלא בהתאם לשלבי הבדיקה
כאמור ,הן על דרך שינוי סדר ביצוע השלבים ,והן על דרך איחוד או הפרדה של שלב או שלבים,
ובלבד שהחלטה להקדים את השלב הרביעי (ניקוד הצעת המחיר) לשלב בו טרם הסתיים ניקוד
ההצעות ,תנומק בטעמים מיוחדים שיירשמו:
13.1

השלב הראשון  -בדיקת מסמכי ההצעה:
13.1.1

תחילה תפתח מעטפת ההצעה אשר הוגשה על ידי המציעים עד למועד האחרון
להגשת ההצעות ,ותיבדקנה ההצעות הן ביחס לעמידת המציעים בתנאים
המקדמיים והן ביחס למסמכים אחרים הנוגעים לשלמות ההצעה.

13.1.2

מבלי לגרוע מהסמכויות הרחבות הנתונות לוועדת המכרזים (הניתנות ליישום
בכל שלבי המכרז כחלק בלתי נפרד ממנו) ,אם נתגלו טעויות סופר או טעויות
חשבוניות או כל אי התאמות אחרות או כל נסיבות אחרות רשאית המזמינה
לפעול בכל דרך הנתונה לו במכרז זה ובדין ובכלל זה לתקן אותן תוך מתן הודעה
למציע.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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13.3

מס"ד

השלב השני  -בדיקת תנאי הסף:
13.2.1

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

13.2.2

בדיקת התנאים המקדמיים תעשה כאמור ,על בסיס " "Go - No Goולא תנוקד.
מבלי לגרוע מסמכויות ועדת המכרזים ,מציע אשר מהצגת המידע והמסמכים
המתייחסים להצעתו ,יעלה כי אינו עומד בתנאים המקדמיים הצעתו תיפסל.

השלב השלישי  -ניקוד איכות:
13.3.1

ההצעות תנוקדנה בהתאם לקריטריונים של הניקוד האיכותי ( ,)Qעד לניקוד
מקסימאלי של  80נקודות ,בהתאם למפורט להלן.

13.3.2

לקריטריון זה (קריטריון האיכות) יינתן משקל של  80%מהציון המשוקלל
הסופי.

13.3.3

ניקוד האיכות יתבצע בהתאם לקריטריונים כמפורט בטבלה שבעמ' הבא:

תיאור /פרמטר נבחן

חומר ההגשה שיבחן

ניקוד

(באחריות המציע לצרף את כל
המסמכים להצעה .יפה נוף
שומרת לעצמה את הזכות לדרוש
מסמכים נוספים)
על המציע למלא ולצרף להצעתו
ואישור
גשר*
כל
תיאור
המזמין/מנה"פ* ע"ג טופס נספח
ד' . 1

 7נקודות עבור כל גשר* שההיקף
הכספי של עבודות הקונסטרוקציה*
בו עלה ע"ס של ( ₪ 40,000,000לא
כולל מע"מ).

.1

מספר הגשרים* שתכנן
המציע ושביצועם הושלם*
מאז .1.1.2003

* למונחים המופיעים בסעיף
זה תינתן המשמעות שניתנה
להם בסעיף  6.2.4לעיל.

*ככל וטופס נספח ד' 1אינו חתום
כאמור ע"י המזמין/מנה"פ יש
לצרף בנוסף את כל המסמכים
כדלקמן:

 10נקודות עבור כל גשר* שההיקף
הכספי של עבודות הקונסטרוקציה*
בו עלה ע"ס של ( ₪ 60,000,000לא
כולל מע"מ).

 חשבון סופי/חשבון חלקי אחרון -חתך טיפוסי של הפרויקט*.

 12נקודות עבור כל גשר* שההיקף
הכספי של עבודות הקונסטרוקציה*
בו עלה ע"ס של ( ₪ 80,000,000לא
כולל מע"מ).

.2

ותק מהנדס הקונסטרוקציה
שהציע המציע והעומד
בדרישות שבסעיף  9.1לעיל

על המציע למלא ולצרף להצעתו
את הנתונים ע"ג ההצהרה נספח
ד' ,וכן:

על כל שנת ותק מעל  10שנים ינתנו
 2נקודות

.3

מהנדס
ניסיון
שהציע
הקונסטרוקציה
המציע והעומד בדרישות
שבסעיף  9.1לעיל ,ב"תכנון"
גשרים* שביצועם הושלם*
מאז .1.1.2003

 קורות חיים של המהנדס הראשיהמוצע .וגם
 תעודת מהנדס .וגם רישיון מהנדס במדור מבניםלצורך מכרז זה ,ותק מהנדס
הקונסטרוקציה יימנה מיום
המהנדסים
בפנקס
רישומו
והאדריכלים.

* למונחים המופיעים בסעיף
זה תינתן המשמעות שניתנה
להם בסעיף  6.2.4לעיל.
"תכנון" משמעו שמהנדס

הציון
המרבי
שניתן
לקבל
בפרמטר
נבחן

30

20

על המציע למלא ולצרף להצעתו
ואישור
גשר*
כל
תיאור
המזמין/מנה"פ* ע"ג טופס נספח
ד'.2

 7נקודות עבור כל גשר* שההיקף
הכספי של עבודות הקונסטרוקציה*
בו עלה ע"ס של ( ₪ 40,000,000לא
כולל מע"מ).

*ככל וטופס נספח ד' 2אינו חתום
כאמור ע"י המזמין/מנה"פ יש
לצרף בנוסף את כל המסמכים
כדלקמן:

 10נקודות עבור כל גשר* שההיקף
הכספי של עבודות הקונסטרוקציה*
בו עלה ע"ס של ( ₪ 60,000,000לא
כולל מע"מ).

 חשבון סופי/חשבון חלקי אחרון -חתך טיפוסי של הגשר*.

 12נקודות עבור כל גשר* שההיקף
הכספי של עבודות הקונסטרוקציה*
בו עלה ע"ס של ( ₪ 80,000,000לא

30

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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חומר ההגשה שיבחן

תיאור /פרמטר נבחן

הציון
המרבי
שניתן
לקבל
בפרמטר
נבחן

ניקוד

(באחריות המציע לצרף את כל
המסמכים להצעה .יפה נוף
שומרת לעצמה את הזכות לדרוש
מסמכים נוספים)
הקונסטרוקציה
על
חתום
הקונסטרוקציה.

כולל מע"מ).

המוצע
תוכניות

סה"כ ניקוד

13.4

80

השלב הרביעי  -ניקוד הצעת המחיר (:)P
13.4.1

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

13.4.2

הניקוד המרבי באמת המידה הכספית הינו  20נקודות.

13.4.3

הניקוד להצעות הכספיות יתבצע כדלהלן:
ההצעה הזולה ביותר (שיעוsר ההנחה הגבוה ביותר שהוצע) תסומן באות A
ההצעה הנבחנת תסומן באות B

ניקוד המחיר למציע = = P

𝑩
𝑨

20 X

דוגמא מספרית:
במידה ושיעור ההנחה הגבוה ביותר שהוצע עמד על  ,24%ובהצעה הנבחנת
שיעור ההנחה עמד על  20%יהיה הניקוד של ההצעה הנבחנת ( )Pכדלקמן:
20
24

13.5

 16.66 = 20 Xנקודות

השלב החמישי  -ניקוד משוקלל ()T
13.5.1

הניקוד המשוקלל ( )Tלמציע יחושב ע"י חיבור של הניקוד האיכותי שקיבל ()Q
עם הניקוד הכספי ( )Pשקיבל.
Q+P=T

דוגמא לחישוב ניקוד משוקלל:
ניקוד איכות ( )Qלמציע = 58
ניקוד כספי ( )Pלמציע = 14
58 + 14 = 72
13.6

13.7

בדוגמה זו ,סך הניקוד המשוקלל ( )Tלמציע הוא  72נקודות.
במקרה של שוויון בין מציעים סופיים כאמור בסעיף  13.5לעיל ,דהיינו  2מציעים או יותר
אשר קיבלו ניקוד משוקלל זהה ,המציע אשר קיבל את ניקוד האיכות ( )Qהגבוה ביותר
מבניהם  -יבחר כזוכה.
במקרה של שוויון בין מציעים סופיים כאמור בסעיף  13.6לעיל ,דהיינו  2מציעים או יותר
אשר קיבלו ניקוד משוקלל ( )Tזהה וניקוד איכות זהה ( ,)Qיקבע הזוכה במכרז מבין
הצעות אלה לפי הסדר כדלקמן( :א) במקרה ואת אחת מההצעות הנ"ל הגיש עסק
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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התשנ"ב– 1992ובמסמכי מכרז זה  -הזוכה במכרז יהיה אותו עסק בשליטת אישה; (ב)
במקרה וס"ק א' הנ"ל אינו מתקיים ,ייבחר הזוכה לאחר הליך התמחרות נוסף כאמור
בסעיף  22להלן ( )Best & Finalבין אותם מציעים בלבד.
13.8

הודעת הזכייה
13.8.1

הודעה למציע בדבר זכייתו במכרז (להלן" :הודעת הזכייה") תימסר לזוכה
בכתב לכתובת המצוינת בהצעתו .מציע שקיבל הודעת זכייה חייב למלא אחר
האמור במסמכי המכרז בהתאם למועדים המפורטים בהם ובהודעת הזכייה,
ובכלל זה הגשת ההסכם חתום תוך  7ימים מיום קבלת הודעת הזכייה וכן
יפקיד הזוכה בידי המזמינה אישור בדבר קיום ביטוחים כאמור בסעיף 16
בהסכם ההתקשרות להבטחת קיום התחייבויותיו במכרז .ביצוע ההתקשרות
מותנה בחתימת ההסכם המצורף כנספח א' להזמנה זו על ידי מורשי החתימה
של המזמינה ושל הזוכה.

13.8.2

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

13.8.3

היה ובמהלך התקופה שלאחר היום האחרון הקבוע להגשת ההצעות יחזור בו
המציע מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבות הנובעת ממנה ,תהא המזמינה
רשאית לראות את ההצעה כבטלה ולבטל את הודעת הזכייה למציע (להלן:
"ההודעה") ,ככל שנשלחה ,ולחלט את ערבות ההצעה כפיצוי מוסכם ומוערך
מראש.

13.8.4

מיום משלוח ההודעה כאמור תהיה רשאית המזמינה לנקוט בכל פעולה שתמצא
לנכון לקבלת השירותים בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדה 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.

13.8.5

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

13.8.6

להלן מספר הוראות בנוגע לכשיר השני:
13.8.6.1

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

13.8.6.2

הודעה למציע השני על מעמדו ככשיר שני תימסר במועד עליו
החליטה ועדת המכרזים כאמור בסעיף  13.8.5לעיל.
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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13.8.6.3

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

13.8.6.4

הכשיר השני ייוותר במעמדו זה למשך עד  90ימים אחר תחילת
ביצוע השירותים על ידי הזוכה ,אולם בכל מקרה למשך תקופה
אשר לא תעלה על  360ימים ממועד הגשת ההצעות.

13.8.6.5

הכשיר השני יאריך את תוקף 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
14.1

14.2

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 ח':
14.1.1

הערבות תהיה על סכום של .₪ 50,000

14.1.2

הערבות תהיה בתוקף ביום הגשת ההצעה ותישאר בתוקפה עד ליום כמצוין
בסעיף  3.1לעיל.

14.1.3

הערבות תהיה בלתי מותנית ואוטונומית וניתנת לגביה על פי דרישה חד צדדית
של המזמינה וללא צורך לנמק את דרישתה.

14.1.4

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

הוראות כלליות בקשר עם הערבות
14.2.1

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

14.2.2

המזמינה תתיר למציע לתקן תיקונים שאינם מהותיים כאמור בסעיף  14.1לעיל
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 ורק 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.

14.2.3

המזמינה תהיה רשאית לדרוש מן המציעים להאריך את תוקפה של הערבות
לתקופה או לתקופות נוספות של עד  180ימים נוספים ,על ידי מתן הודעה בכתב
למציעים .נתנה המזמינה הודעה כאמור ,יגישו המציעים ערבות חדשה במועד
שנקבה המזמינה בהודעתה.

14.2.4

המציע לבדו יישא בהוצאות הכרוכות בהנפקת הערבות.

14.2.5

אין בזכויות המזמינה כמפורט בסעיף  14.3להלן בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר
עומד למזמינה בהתאם למסמכי המכרז או על פי כל דין.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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14.3

14.2.6

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

14.2.7

לא זכה המציע במכרז ,או במקרה שההצעה נפסלה על ידי המזמינה או במקרה
של ביטול המכרז ,ובכפוף לזכויותיה של המזמינה לפי סעיף  ,14.3תוחזר לו
הערבות ,תוך  60יום מהמועד בו התקבלה החלטתה של המזמינה בנדון ,אלא
אם הודע למתמודד כי הוא כשיר שני ואז יחולו הוראות הסעיפים הרלוונטיים
לעיל.

14.2.8

המציעים יהיו רשאים להגיש לאישור ועדת המכרזים את נוסח הערבות
שבדעתם להגיש ,וזאת עד למועד האחרון לשאלת שאלות הבהרה על פי נוהל
שאלות הבהרה כאמור בסעיף  3.1לעיל .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 ובלבד שהפסילה תואמת את הוראות הדין
והפסיקה.

עילות לחילוט הערבות
המזמינה תהיה רשאית 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 הבאים:

.15

14.3.1

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

14.3.2

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

14.3.3

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

14.3.4

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

אופן הגשת ההצעה
15.1

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 י די המציע לפי ההנחיות ככל שניתנו) ,כולל הודעות ההבהרה במידה
ויפורסמו על ידי המזמינה ,בצירוף כל האישורים והמסמכים כנדרש במסמכי המכרז.

15.2

חתימה על ההצעה
המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת בכל מקום במסמכי המכרז שבו
נדרש זאת במפורש ויחתום 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.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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15.4

15.5

15.6

שינוי מסמכי המכרז על ידי המציע
15.3.1

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.

15.3.2

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

הגשת ההצעה
15.4.1

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 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.

15.4.2

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

תוקף ההצעה
15.5.1

הצעה שהוגשה ,על כל צרופותיה ,תעמוד בתוקפה במשך  180ימים מהמועד
העדכני האחרון שנקבע להגשת ההצעות.

15.5.2

למזמינה הזכות להודיע ,בכל עת ,על הארכת תוקף ההצעות במשך  180ימים
נוספים ,ללא צורך בהסכמת המציעים.

אופן הגשת ההצעה
15.6.1

מציע המעוניין להשתתף במכרז ישלשל את הצעתו ,לתיבת המכרזים הנמצאת
במשרדי המזמינה ,בבניין מנהל ההנדסה ברח' ביאליק  3בחיפה ,קומה 8
כשהיא מלאה ושלמה על צרופותיה ,בשלושה עותקים מלאים (מקור ושני
עותקים נוספים) וכן על גבי  ,CDבתוך מעטפה סגורה היטב (להלן" :מעטפת
המכרז") ,בימים א' עד ה' בין השעות  9:00עד  12:00וזאת עד למועד האחרון
להגשת ההצעות כאמור בסעיף  3.1לעיל .הגשת מעטפות המכרז לתיבת
המכרזים כפופה לנהלי הביטחון הקבועים במשרדי המזמינה.

15.6.2

על גבי מעטפת המכרז לא יהיה כל ציון וסימן ולא כל סימון זיהוי של המציע
בפרט ,מלבד ציון ברור של שם ומספר המכרז כדלקמן:
" 03/2020למתן שירותי תכנון מפורט קונסטרוקציה – גשר מת"מ"

15.6.3

הצעת המחיר (נספח ה') תוגש במעטפה נפרדת וסגורה היטב (להלן" :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 להשפיע
על שיקול דעת הוועדה.
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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15.7

15.6.4

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

15.6.5

מסמכי ההצעה שיוגשו במענה למכרז זה יהיו בעברית בלבד .במידה וביקש
המציע לצרף למסמכי ההצעה מסמכים נוספים אשר לא נתבקשה הגשתם,
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.

פירוט המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

שם המסמך

.1

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

.2

הסכם התקשרות ונספחיו המופיע כנספח א'.

.3

טופס פרטים כלליים בנוסח המחייב המופיע כנספח ב'.

.4

פרופיל המציע ,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 6.1.2

.5

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

.6

הצהרה בדבר עמידה בתנאי סף וכן פרטי מהנדס הקונסטרוקציה המוצע ,בנוסח
המצורף כנספח ד'

.7

טפסי פרטי פרויקטים של המציע – יש למלא ולצרף להצעתו תיאור כל פרויקט ואישור
המזמין/מנה"פ* ע"ג טופס ד'* .1ככל וטופס ד' 1אינו חתום כאמור ע"י המזמין/מנה"פ
יש לצרף בנוסף :חשבון סופי/חשבון חלקי אחרון וכן חתך טיפוסי של הפרויקט.

.8

טפסי פרטי פרויקטים של מהנדס הקונסטרוקציה – יש למלא ולצרף להצעתו תיאור כל
פרויקט ואישור המזמין/מנה"פ* ע"ג טופס ד'.2
*ככל וטופס ד' 1אינו חתום כאמור ע"י המזמין/מנה"פ יש לצרף בנוסף :חשבון
סופי/חשבון חלקי אחרון וכן חתך טיפוסי של הפרויקט.

.9

מהנדס הקונסטרוקציה  -תעודות השכלה  +קורות חיים  +העתק צילומי של תעודת
רשם המהנדסים  +העתק צילומי של רישיון מהנדס.

 .10במעטפה נפרדת וחתומה ,על גביה רשום "הצעת מחיר"  -טופס הצעת המחיר כאמור
בנספח ה' .אין לכלול כל פרט על הצעת המחיר של המציע אלא במעטפת המחיר
הנפרדת מיתר מסמכי ההצעה ,כאמור לעיל
 .11כתב התחייבות כלפי המזמינה ,חתום על ידי המציע ,בהתאם לטופס המצורף כנספח ו'.
 .12ככל שהמציע מעוניין לטעון לסודות מסחריים ומקצועיים בהצעתו למכרז ,לאחר
שהמציע סימן בו את העניינים המהווים לטעמו סודות מסחריים ומקצועיים בהצעתו
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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 .13ערבות הצעה כאמור בסעיף  ,14בהתאם לנספח ח'.
 .14הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך חתום ע"ג נספח י'
 .15התחייבות שמירה על סודיות ודרישות אבטחת מידע חתום ע"ג נספח יא'
 .16הצהרה והתחייבות בנושא היעדר ניגוד עניינים חתום ע"ג נספח יב'

לא צירף מציע להצעתו את כל המסמכים המפורטים לעיל ,רשאית המזמינה לפי שיקול דעתה הבלעדי
לפסול את הצעת המציע .לחילופין ,תהיה רשאית המזמינה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לאפשר למציע,
אשר לא צירף להצעתו את אחד או יותר מהמסמכים המפורטים לעיל להשלים המצאת המסמך תוך פרק
זמן קצוב שיקבע על ידי המזמינה.
.16

.17

.18

בקשת הבהרות להצעות שהוגשו ודרישה לנתונים ו/או מסמכים נוספים
16.1

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 איש הצוות
של המציע והמלצות) כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן ,והכל על פי שיקול
דעתה הבלעדי.

16.2

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
17.1

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 ז'.

17.2

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

17.3

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

17.4

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.

סמכויות המזמינה  -כללי
18.1

המזמינה רשאית שלא לדון בהצעה ,אשר לא צורפו לה כל המסמכים והנתונים הנדרשים
במכרז זה ,או לפי שיקול דעתה ,לדרוש השלמתם.

18.2

המזמינה רשאית שלא להתייחס להצעה בלתי סבירה או להצעה שאין בה התייחסות
לאחד מסעיפי המכרז או שישנה אי התאמה בין המסמכים שהוגשו.

18.3

המזמינה רשאית שלא לקבל הצעה כלשהי בעקבות מכרז זה ,ולבטל את המכרז או חלקים
ממנו ,מכל סיבה שהיא ,בהתאם לשיקול דעתה .כמו כן ,המזמינה רשאית שלא להתקשר
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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הנ"ל.
18.4

18.5
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המזמינה מודיעה בזאת והמציע מצהיר כי ידוע לו כי הפרויקט מקודם ע"י גורמים
ממשלתיים כגון משרד התחבורה וכפוף לאישור הרשויות המקומיות שגובלות בתוואי
הפרויקט ועל כן וככל שיוחלט ע"י גורמים אלו או גורמים אחרים שהפרויקט כפוף
לאישורם ,לבטל את הפרויקט או לעכב את כניסת שלב התכנון המפורט ו/או כל שלב אחר
לתוקף ,תהיה המזמינה זכאית לבטל את המכרז ו/או להתלות את כניסתו לתוקף ,יחולו
ההוראות שלהלן:
18.4.1

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.

18.4.2

במידה והמזמינה תחליט לעכב את תחילת אספקת השירות נשוא המכרז ו/או
להתלות את כניסתו לתוקפו של הסכם ההתקשרות בין הצדדים ,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 עימה .בתום התקופה האמורה בסעיף זה לעיל ,יהיה המזמין משוחרר
מההתקשרות וההסכם יהיה בטל ומבוטל ,אלא אם החליטו הצדדים על הארכת
תוקפו לתקופה נוספת של  12חודשים .עם ביטול ההתקשרות ,יחולו הוראות
סעיף א' לעיל.

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.

בדיקת קיום דרישות ההליך
למזמינה ת היה 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.

.20

שינוי תנאים ע"י המזמינה
20.1

המזמינה תהיה רשאית ,בכל עת לפני הגשת ההצעות ,להורות כי איזו דרישה מדרישות
המכרז ,לרבות דרישות סף ,וכן ההוראות בקשר עם בדיקת ההצעות ,תבוטל באופן חלקי
או מלא ,לרבות באמצעות קביעה מחדש ושינוי התנאים ,זאת ,אם סברה המזמינה כי
הדבר יהיה לטובת ההליך ,ובלבד שהחלטותיה יחולו באופן שוויוני על כל המציעים.

20.2

למען הסר ספק ,המזמינה לא תהיה חייבת לעשות שימוש בסמכויות אלה ולא תהיה
מחויבת להתיר תיקונים או השלמות כאמור לעיל ,והדבר יהיה כפוף לשיקול דעתה
הבלעדי של המזמינה ולצרכיה ושיקוליו המקצועיים.

20.3

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

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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שינויים ,השמטות ותוספות
21.1

21.2

.22

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 רשאית:
21.1.1

לפסול את הצעת המציע;

21.1.2

לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל ,ולהתעלם ממנה;

21.1.3

לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד ,ולהכשירה;

21.1.4

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ,בין באמצעות הגשת הצעתו מחדש ,כולה
או חלקה ,בין באמצעות הודעה של המציע למזמינה כי הוא מסיר את
ההסתייגות ,ובין בכל דרך אחרת ,לפי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של
המזמינה;

מובהר כי ההחלטה בין האפשרויות המנויות לעיל מסור לשיקול דעתה הבלעדי של
המזמינה .אם תחליט המזמינה לפעול לפי אחת החלופות המנויות בסעיפים קטנים לעיל,
והמציע יודיע כי הוא מסרב להסכים להחלטתו ,רשאית המזמינה לפסול את הצעתו של
המציע וזאת מבלי לגרוע מכל זכות וסמכות אחרת המוקנים לה ,לרבות חילוט ערבות
הצעתו .בנסיבות מיוחדות תהיה רשאית המזמינה להקל בדרישה מסוימת ,אף אם מדובר
בדרישת סף ,והכל אם מצאה שיהיה הדבר לטובת המזמינה והמכרז כולו.

משא ומתן/הליכים תחרותיים נוספים
22.1

המזמינה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים או מי מהם ,אם תמצא זאת לנכון,
לרבות במקרה של שיוויון כאמור בסעיף  ,13.7הן בנוגע להצעה הכספית והן בנוגע לכל
חלק אחר של ההצעה ,ובנוסף או במקום זאת לדרוש מהמציע שהצעתו קיבלה את הציון
הגבוה ביותר או מחלק מהמציעים או מכולם לשפר את ההצעה הכספית או כל חלק אחר
מהצעתם כתנאי לזכייה במכרז ,ובנוסף או במקום זאת תהיה רשאית לקבוע שלב או
שלבים נוספים לבחירת ההצעות ,ולקבוע תנאים בנוגע לאופיים של אותם שלבים ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי.

22.2

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

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

22.2.2

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

22.2.3

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

22.2.4

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

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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22.2.5

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

22.2.6

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

22.2.7

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

22.2.8

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

פסילת הצעות
23.1

המזמינה תהא מוסמכת לפסול כל הצעה שאינה עומדת בתנאי המכרז ,או שהתקיימו
לגביה העילות לחילוט ערבות ההצעה כאמור בסעיף  14לעיל.

23.2

המזמינה תהא מוסמכת לפסול כל הצעה שהינה 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 המזמינה) ובין שהיא בלתי סבירה לרעה.

23.3

כמו כן תהא המזמינה רשאית לפסול הצעה בהתקיים אחת או יותר מהנסיבות הבאות:
23.3.1

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

23.3.2

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

23.3.3

הרשעת המציע או נושא משרה או אורגן במציע ,בעבירה אשר לדעת המזמינה
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 המזמינה ,כדי להשליך על יושרו ו/או אמינותו של המציע .הקביעה האם
העבירה או ההרשעה תואמת את האמור לעיל תיעשה על פי שיקול דעתה
המוחלט של המזמינה.

23.3.4

אם המציע קיבל ו/או מקבל שירותים ,ללא קבלת אישורה המוקדם של
המזמינה ,לצורך השתתפותו בהליך ,מגוף אשר ייעץ ו/או מייעץ למזמינה ,בקשר
עם המכרז.

עיון בהצעה הזוכה
24.1

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

24.2

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

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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24.3

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.

24.4

מודגש ,מציע שיבקש לעיין בהצעה הזוכה או במסמכים נוספים לאחר ההכרזה על הזוכה
במכרז ,יידרש לשלם למזמינה סך של  500ש"ח בגין צילום המסמכים ,וזאת בהתאם
לתקנה (21ו) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג – .1993

שמירה על זכויות ושיקול הדעת של המזמינה
25.1

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.

25.2

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

25.3

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.

25.4

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

תקפות מסמכי המכרז
26.1

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

26.2

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

26.3

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 מתן
השירותים אין המזמינה מתחייבת להיקף שירותים מסויים למציע.

היעדר ניגוד עניינים
27.1

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.

27.2

לעניין סעיף זה" ,המציע או מי מטעמו"  -לרבות המציע ,בני משפחה של המציע ,היועצים
מטעמו ,עובדיו ומועסקיו ,ותאגיד שהמציע ,בעליו ,עובדיו ומועסקיו או בני משפחתם
כאמור הינם בעלי עניין בהם" .בן משפחה" ו"בעל עניין" יפורשו בסעיף זה כהגדרתם בחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-

27.3

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

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם
 - 29.28

דין חל ומקום שיפוט
28.1

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,בנוסחם מעת לעת .המזמינה מחילה וולונטרית את
הוראות חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1992-ותקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג –  1993על
הליך זה ,במידה שלא שונו כתוצאה מהוראות המכרז כאמור לעיל .ההצעות תערכנה
ותוגשנה בהתאם לכל דין ,והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך
ההשתתפות בהליך והגשת ההצעות.

28.2

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי לכל דבר ועניין הנוגע למכרז זה ,הינו אך ורק בבית
המשפט המוסמך בחיפה.
בברכה,
יפה נוף ,תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ

אישור המציע
הריני מאשר בחתימתי כי קראתי והבנתי את מסמך ההזמנה לקבלת הצעות הנ"ל במלואו.

תאריך

חתימת המציע
(חותמת וחתימה)

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם
 - 30נספח א'
הסכם התקשרות
(מצורף בנפרד)

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם
 - 31נספח ב'
טופס פרטים כלליים של המציע חתום ע"י המציע ומאומת על ידי עו"ד
לכבוד
יפה נוף – תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ
הנדון :מכרז פומבי מס'  03/2020למתן שירותי תכנון מפורט קונסטרוקציה – גשר מת"מ
אני ____________________________ (להלן" :המציע") ,החתום מטה ,מגיש בזאת את הצעתי
למכרז שבנדון כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות טופס הצעה זה.
שם המציע:
ח.פ/.ת.ז:.

שם 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:

*יש לצרף פרופיל המציע.
חתימה וחותמת המציע

תאריך

חתימת וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הינם מורשי
חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו בכל העניינים הנוגעים
למכרז ולביצועו.
הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור ,חתמו בפני על טופס
זה.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם
 - 32טבלת המסמכים המצורפים להצעתנו
שם המסמך

צורף להצעה

.1

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



.2

הסכם התקשרות ונספחיו המופיע כנספח א'.



.3

טופס פרטים כלליים בנוסח המחייב המופיע כנספח ב'.



.4

פרופיל המציע ,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
6.1.2
תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,בנוסח המצורף כנספח ג'.





.6

הצהרה בדבר עמידה בתנאי סף וכן פרטי מהנדס הקונסטרוקציה המוצע ,בנוסח
המצורף כנספח ד'



.7

טפסי פרטי פרויקטים של המציע – יש למלא ולצרף להצעה תיאור כל פרויקט
ואישור המזמין/מנה"פ* ע"ג טופס ד'.1



*ככל וטופס ד' 1אינו חתום כאמור ע"י המזמין/מנה"פ יש לצרף בנוסף :חשבון
סופי/חשבון חלקי אחרון וכן חתך טיפוסי של הפרויקט.



טפסי פרטי פרויקטים של מהנדס הקונסטרוקציה – יש למלא ולצרף להצעתו
תיאור כל פרויקט ואישור המזמין/מנה"פ* ע"ג טופס ד'.2



*ככל וטופס ד' 1אינו חתום כאמור ע"י המזמין/מנה"פ יש לצרף בנוסף :חשבון
סופי/חשבון חלקי אחרון וכן חתך טיפוסי של הפרויקט.



מהנדס ראשי  -תעודות השכלה  +קורות חיים  +העתק צילומי של תעודת רשם
המהנדסים  +העתק צילומי של רישיון מהנדס.



 .10במעטפה נפרדת וחתומה ,על גביה רשום "הצעת מחיר"  -טופס הצעת המחיר
כאמור בנספח ה' .אין לכלול כל פרט על הצעת המחיר של המציע אלא במעטפת
המחיר הנפרדת מיתר מסמכי ההצעה ,כאמור לעיל



 .11כתב התחייבות כלפי המזמינה ,חתום על ידי המציע ,בהתאם לטופס המצורף
כנספח ו'.



 .12ככל שהמציע מעוניין לטעון לסודות מסחריים ומקצועיים בהצעתו למכרז ,לאחר
שהמציע סימן בו את העניינים המהווים לטעמו סודות מסחריים ומקצועיים
בהצעתו יצרף את נספח ז'.



 .13ערבות הצעה כאמור בסעיף  ,14בהתאם לנספח ח'.



 .14הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך חתום ע"ג נספח י'



 .15התחייבות שמירה על סודיות ודרישות אבטחת מידע חתום ע"ג נספח יא'



 .16הצהרה והתחייבות בנושא היעדר ניגוד עניינים חתום ע"ג נספח יב'



.5

.8

.9

על המציע לסמן 
במקום הרלוונטי



חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם
 - 33נספח ג'
תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ ______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב ,כדלקמן:
.1

.2

אני עושה תצהירי זה בשם ______________ [( ]1להלן" :המציע") במסגרת מכרז פומבי מס'
 03/2020למתן שירותי תכנון מפורט קונסטרוקציה – גשר מת"ם שפירסמה יפה נוף תחבורה
תשתיות ובניה בע"מ (להלן" :המכרז").
אני משמש כ______________ -
ובשמו.

[]2

במציע ,והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם המציע

תצהיר לפי סעיף 2ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים
.3

אני מצהיר בזה ,לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,כי נכון למועד הגשת ההצעות הנ"ל ,המציע ובעל
זיקה אליו [ -יש לסמן  במקום הרלוונטי]
לא הורשעו ביותר משתי ( )2עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א( 1991-להלן" :חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
( 1987להלן" :חוק שכר מינימום").
הורשעו ביותר משתי ( )2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,אך נכון למועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת ( )1לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
הורשעו ביותר משתי ( )2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,על פי הפירוט
דלהלן ,ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת ( )1לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
מס"ד

תאריך ההרשעה
פירוט העבירה
[מספר סעיף ושם חוק] [חודש ושנה]

.1
.2
* מספר השורות הנו להמחשה בלבד

לצורך סעיף  3זה" :הורשע" ו" -בעל זיקה"  -כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,

תשל"ו]3[.1976-

תצהיר לפי סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים
.4

אני מצהיר בזה ,לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,כי נכון למועד הגשת ההצעות הנ"ל ,מתקיים אחד
מאלה[ :יש לסמן  בחלופה הרלוונטית]
חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן:
"חוק שוויון זכויות") לא חלות על החברה]4[.
חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
[למציע שסימן את חלופה ב'  -יש להמשיך ולסמן  בחלופות המשנה הרלוונטיות]:
חלופה ( - )1המציע מעסיק פחות מ  100-עובדים;
חלופה ( - )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמידת הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לפי הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה
חלופה ( - )2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9
לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות ל מתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם
 - 34.5

למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  4לעיל  -המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 4
לעיל למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים מ"מועד ההתקשרות",
כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

.6

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ עו"ד ______________ ,מאשר/ת כי ביום ______________הופיע/ה בפני מר/גב'
______________שזיהה עצמו על ידי ת.ז / ______________ ..המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את
נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
_______________
שם עו"ד

________________
חתימה וחותמת

[ ]1יש להשלים את השם המלא של המציע כפי שמופיע בתעודת התאגדות.
[ ]2יש להשלים את תפקיד המצהיר במציע.
[" ]3הורשע" ,בעבירה  -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( 31באוקטובר ;)2002
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה )1( :חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; ( ) 2אם הספק הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה( :א) בעל השליטה בו; (ב)
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של הספק ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים
במהותם לתחומי פעילו תו של הספק; (ג) מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; ( )3אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה
מהותית  -חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק" .אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"-שליטה"  -כמשמעותם בחוק
הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א" ;1981-שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.
[ ]4הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם" :מעסיק המעסיק יותר מ 25-עובדים ,למעט המדינה או מעסיק אחר
שהוראות סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,1959-חלות עליו"

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם
 - 35נספח ד'
תצהיר הוכחת ניסיון המציע לצורך עמידה בתנאי הסף בסעיפים  6.2.3 - 6.2.1להזמנה
לקבלת הצעות וניקוד האיכות בסעיף  13.3להזמנה לקבלת הצעות
לכבוד
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
רחוב ביאליק  3קומה 8
חיפה 33112
אני הח"מ ______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב ,כדלקמן:
.1

אני עושה תצהירי זה בשם ______________ (להלן" :המציע") במסגרת מכרז פומבי מס'
 03/2020למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם שפרסמה יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה
בע"מ (להלן" :המכרז").

.2

אני משמש כ ______________ -במציע ,והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם המציע ובשמו.

עמידת המציע בתנאי הסף המקצועיים:
.3

אני מאשר עמידת המציע בתנאי הסף בסעיף  6.2.1להזמנה לקבלת הצעות ,לפי הפרטים כדלקמן:
דרישה
שם המציע ו/או בעלים ו/או שותף במציע-
שהינו מהנדס אזרחי הרשום בפנקס
המהנדסים כהגדרתו בחוק המהנדסים
והאדריכלים ,תשי"ח 1958-ובעל רישיון
מהנדס אזרחי בתוקף .
מהנדס רשום משנת (יש לצרף תעודת רשם
המהנדסים):
(יש לצרף רשיון מהנדס במדור הנדסת
מבנים)

.4

מענה
שם________________________ :
יש לסמן  במקום הרלוונטי
 בעלים במציע
 שותף במציע

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף ולצורך ניקוד האיכות בסעיף  13.3להזמנה לקבלת הצעות
מצורפים בזאת להצעת המציע נספחי ד' 1חתומים ע"י המציע וע"י מזמין העבודה או מנהל
הפרויקט מטעמו ,ובמידה ולא נחתמו ע"י המזמין/מנה"פ – מצורפים חשבון סופי/חשבון חלקי
אחרון של עבודות הביצוע וכן חתך טיפוסי של הגשר.

מהנדס הקונסטרוקציה המוצע ע"י המציע:
.5

אני מאשר כי "מהנדס הקונסטרוקציה" המוצע על ידי המציע הינו במועד הגשת ההצעות במכרז
עובד של המציע ו/או שותף ו/או בעלי המציע ועונה על כל הדרישות המופיעות בסעיף  9.1להזמנה
לקבלת הצעות ההצעות ,ופרטיו כדלקמן:
דרישה
שם מהנדס הקונסטרוקציה

מענה

קשר מהנדס הקונסטרוקציה עם המציע

[יש לסמן  במקום הרלוונטי]
 המציע
 בעלי המציע
 שותף במציע

השכלה (יש לצרף תעודות השכלה וכן קורות
חיים מפורטים)
מהנדס רשוי במדור מבנים משנת (יש לצרף
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם
 - 36תעודת רשם המהנדסים בתוקף):
(יש לצרף קורות חיים ,תעודת מהנדס
ורישיון מהנדס במדור הנדסת מבנים)

.6

לצורך ניקוד האיכות בסעיף  13.3להזמנה לקבלת הצעות מצורפים בזאת להצעת המציע נספחי ד'2
חתומים ע"י המציע וע"י מזמין העבודה או מנהל הפרויקט מטעמו ,ובמידה ולא נחתמו ע"י
המזמין/מנה"פ – מצורפים חשבון סופי/חשבון חלקי אחרון של עבודות הביצוע וכן חתך טיפוסי
של הגשר.

______________________
חתימה וחותמת המצהיר
אישור
עו"ד
בפני
______________הופיע
ביום
כי
בזה
מאשר
הנני
______________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.
_______________
שם עו"ד
וחותמת

________________
חתימה

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם
 - 37נספח ד'1
טופס להוכחת ניסיון המציע לצורך עמידה בתנאי הסף בסעיף  6.2.3להזמנה
לקבלת הצעות וניקוד האיכות בסעיף  13.3להזמנה לקבלת הצעות

*ניתן לצלם הטופס ולהוסיף פרויקטים בהתאם לנדרש.

פרויקט מספר ______
הנושא
שם הפרויקט

פרטים למילוי על ידי המציע

שם המזמין
שם מהנדס הקונסטרוקציה
תיאור של הפרויקט

האם מדובר ב"גשר"*?
*"גשר" = מעבר מעל דרך ,המיועד לדרך לכלי
רכב דו-נתיבית לפחות ו/או מיועד למסילת
ברזל ,והכולל אלמנטים של פלדה או בטון
מזוין או בטון דרך (או שילובם של אלה)
ה"היקף הכספי של עבודות הקונסטרוקציה"
בגשר ,כסיכום מצטבר של סוגי העבודות
הבאות בחשבון הסופי/חשבון חלקי אחרון:
-

פרק  02עבודות בטון יצוק באתר;
פרק  03מוצרי בטון טרום;
פרק  05עבודות איטום;
פרק  13עבודות בטון דרוך;
פרק  19מבני פלדה;
פרק  23כלונסאות ואלמנטי סלארי.

[יש לסמן  במקום הרלוונטי]
 כן
 לא

הסכום (לא כולל מע"מ) ________________ :ש"ח

מועד השלמת ביצוע הגשר

[יש לסמן  במקום הרלוונטי ולמלא הנתונים]
 בתאריך ________ הוגש ואושר בגין עבודות הביצוע
חשבון סופי;
 בתאריך ________ ניתנה לגשר תעודת גמר מותנית
או סופית;
 בתאריך ________ הגשר נפתח לתנועה.
שם איש קשר אצל המזמין או מנהל הפרויקט שם__________________ :
תפקיד_________________ :
(שם ושם משפחה  +תפקיד  +מספר טלפון)
דוא"ל___________________________ :
חתימת המציע

אישור המזמין/מנה"פ
חתימת המזמין או מנהל הפרויקט מטעמו.
ככל ולא חתום ע"י המזמין/מנה"פ מצורפים:
 חשבון סופי/חלקי אחרון/תעודת גמר -חתך טיפוסי של הגשר

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם
 - 38נספח ד'2
טופס להוכחת ניסיון מהנדס הקונסטרוקציה לצורך
ניקוד האיכות בסעיף  13.3להזמנה לקבלת הצעות

*ניתן לצלם הטופס ולהוסיף פרויקטים בהתאם לנדרש.

פרויקט מספר ______
הנושא
שם הפרויקט

פרטים למילוי על ידי המציע

שם המזמין
שם מהנדס הקונסטרוקציה
תיאור של הפרויקט

האם מדובר ב"גשר"*?
[יש לסמן  במקום הרלוונטי]
כלי
ל
דרך
ל
המיועד
,
דרך
*"גשר" = מעבר מעל
 כן
רכב דו-נתיבית לפחות ו/או מיועד למסילת
ברזל ,והכולל אלמנטים של פלדה או בטון
 לא
מזוין או בטון דרך (או שילובם של אלה)
ה"היקף הכספי של עבודות הקונסטרוקציה"
בפרויקט ,כסיכום מצטבר של סוגי העבודות
הבאות בחשבון הסופי/חשבון חלקי אחרון:
-

פרק  02עבודות בטון יצוק באתר;
פרק  03מוצרי בטון טרום;
פרק  05עבודות איטום;
פרק  13עבודות בטון דרוך;
פרק  19מבני פלדה;
פרק  23כלונסאות ואלמנטי סלארי.

הסכום (לא כולל מע"מ) ________________ :ש"ח

מועד השלמת ביצוע הגשר

[יש לסמן  במקום הרלוונטי ולמלא הנתונים]
 בתאריך ________ הוגש ואושר בגין עבודות
הביצוע חשבון סופי;
 בתאריך ________ ניתנה לגשר תעודת גמר מותנית
או סופית;
 בתאריך ________ הגשר נפתח לתנועה.
שם איש קשר אצל המזמין או מנהל הפרויקט שם__________________ :
תפקיד_________________ :
(שם ושם משפחה  +תפקיד  +מספר טלפון)
דואל_________________ :
חתימת המציע

אישור המזמין/מנה"פ
חתימת המזמין או מנהל הפרויקט מטעמו
ככל ולא חתום ע"י המזמין/מנה"פ מצורפים:
 חשבון סופי/חלקי אחרון/תעודת גמר -חתך טיפוסי של הגשר

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם
 - 39נספח ה'
טופס הצעת המחיר
יצורף במעטפה סגורה נפרדת כאמור בסעיף  15.6.3להזמנה להציע הצעות
לכבוד
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
רחוב ביאליק  3קומה 8
חיפה 33112
א.ג.נ,.
הנדון :הצעת מחיר למכרז פומבי למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם (להלן" :המכרז")
אני הח"מ ______________ ,ת.ז/.ח.פ( ______________ .להלן" :המציע") מגיש/ה בזאת הצעתנו
במכרז פומבי מס'  03/2020למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם שפרסמה יפה נוף תחבורה
תשתיות ובניה בע"מ (להלן" :המכרז").
.1

במידה והצעתנו תתקבל ,הננו מתחייבים תוך  14יום ממועד קבלת הודעתכם על כך ,לבוא למשרדכם
ולהפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח המפורטות בו ,ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה.
אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל ,ולמשתתפים אחרים
במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.
ידוע לנו כי הצעתנו מביאה בחשבון את כל הוצאותינו ועלויותינו לצורך ביצוע מלא ושלם של כל
מחויבויותינו לפי ההסכם ועל פי כל דין .כמו כן ,התחשבנו בהצעת המחיר כאמור בעלות שכר
והכשרה של בעלי תפקידים ,וכל הנדרש מהם לביצוע מחויבותנו לפי המכרז וכן הוצאות נסיעתם
והובלת ציודם ,הוצאות בגין חופשה ,מחלה ,עלות שכירה ואחזקה של האתרים ומקומות האחסון
הנדרשים לצורך ביצוע השירותים.

.4

ידוע לנו התמורה המקסימאלית שתשולם לנו במידה ונזכה עבור השירותים נשוא מכרז זה תהא לפי
תעריף א.א.א.י להנדסה אזרחית (תעריף אגודת האינג'נירים והארכיטקטים בישראל) לפי סעיפי
העבודות הרלוונטיות (עבודות עפר ,עבודות בטון יצוק באתר ,מוצרי בטון דרוך ,עבודות איטום,
עבודות בטון דרוך בגשרים ,מבני פלדה ,כלונסאות ואלמנטי סלארי ,פיתוח נופי ,סלילת כבישים,
עבודות משלימות בגשרים) מתוך אומדן הביצוע הקבלני (לא כולל תקורות ומע"מ) המאושר של
הפרויקט (להלן" :האומדן" או "אומדן הביצוע") ,בניכוי הנחה של  25%וכן בניכוי ההנחה הנוספת
שהוצעה על ידינו כדלקמן:
שיעור הנחה מוצע נוסף ע"י
אומדן שכר
תיאור העבודה
המציע על שכר המתכנן ()P
המתכנן לאחר
הנחה של 25%
מתעריף א.א.א.י
()S
תעריף א.א.א.י להנדסה אזרחית
האינג'נירים
אגודת
(תעריף
והארכיטקטים בישראל) לפי סעיפי
העבודות הרלוונטיות (עבודות עפר,
_______ %
עבודות בטון יצוק באתר ,מוצרי
ש"ח
2,719,206
(במילים)__________ :
בטון דרוך ,עבודות איטום ,עבודות
בטון דרוך בגשרים ,מבני פלדה,
כלונסאות ואלמנטי סלארי ,עבודות
משלימות בגשרים)

.2
.3

*שיעור ההנחה המירבי שיוצע לא יעלה על .25%
**על המציע לנקוב בעמודה  Pבשיעור ההנחה כמספר שלם.
***אין לנקוב בשיעור הנחה שלילי או בתוספת.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם
 - 40.5

.6

אנו מצהירים כדלקמן:
5.1

הצעתנו מביאה בחשבון את כל העלויות וההוצאות מכל מין וסוג שהן הכרוכות בביצוע
העבודות נשוא המכרז ,לרבות עלויות נסיעה ,ארוחות ,ציוד ,כח אדם ,אמצעים מכאניים
וטכנולוגיים וכיוצ"ב ,והובהר לנו כי לא תשולם לנו כל תמורה נוספת בגין כך .סכום
התמורה שייקבע על פי הוראות ההסכם הינו סופי ומוחלט והוא כולל את כל ההוצאות
הנלוות בקשר לביצוע העבודות המפורטים במסמכי המכרז על כל סעיפים.

5.2

ידוע לנו ,ואנו מסכימים ,כי בגין התכנון המוקדם לא תשלם לנו יפה נוף כל תמורה שהיא,
למעט בגין מטלות תכנון מוקדם שיבוצעו על ידינו לבקשתה ,ובהתאם לחלק היחסי מתוך
אבן דרך זו בהתאם לקביעת יפה נוף.

קראנו והבנו היטב את הוראות הסכם לעניין קביעת התמורה ואת הוראות המכרז לעניין אופן
בחירת ההצעות הזוכות ומשקל ההנחה שאנו מציעים לעל.

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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לכבוד
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כתב התחייבות במכרז מס'  03/2020במכרז פומבי מס'  03/2020למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר
מת"ם שפרסמה יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
אני החתום מטה( ____________________________ ,שם המציע) ,מצהיר ,ומתחייב כדלקמן:
התחייבות והצהרות
 .1קיבלתי לידי את מסמכי המכרז ,קראתי והבנתי אותם ,ואני מגיש בזאת את הצעתי.
 .2אני 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 להצקות שירותים כלל ,ואני
מבין את האמור בהם והשלכותיהם ,במישור המשפטי ,כלכלי ומקצועי ,ואני מגיש את הצעתי על פיהם
ללא כל הסתייגות.
 .3אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי-הבנה,
אי-בהירות ,חוסר התאמה ו/או אי ידיעה ואני מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
כאמור ,מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל .ככל שהיו לי טענות או השגות כאמור ,אני מצהיר
ומתחייב כי שקלתי את משמעותן והשפעתן על הצעתי ,והעליתי אותן בטרם מועד הגשת ההצעה
במסגרת שאלות הבהרה או בכל דרך אחרת המותרת לפי דין .אדגיש כי השגה ,תביעה או דרישה שלא
הועלתה בפני ועדת המכרזים או שהועלתה ונדחתה יש לראותה ככזו שויתרתי עליה באופן בלתי חוזר
ואת התוצאה המשפטית 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 עלי לעמוד ,כפי שהם מפורטים במסמכי המכרז ,וכי אלה מובנים ומוסכמים עלי.
 .4בדקתי 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.
 .5ידוע 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.
 .6אני 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.
 .7הצעתי ,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.
 .8ידוע 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.
 .9בנוסף 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.
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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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 בממשלה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות המכרז בצורה
מלאכותית או בכל דרך אחרת שאינה כדין.
 .10אי תאום מכרז:
א .המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר
עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
ב .המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות
במכרז זה או אדם או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
ג .לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
ד .לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
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.
ז .אני מצהיר כי מבלי לגרוע מהאמור בכל דין ,לרבות חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח ,1988-כי
לא נקשרתי עם כל גורם אחר ,אשר ימנע מהגורם האחר ,היה והצעתי לא תזכה במכרז ,להשתתף
במכרז ,או ימנע ממנו ליתן שירותיו למציע אשר יזכה במכרז זה .ידוע לי כי הפרת הוראה זו
עלולה להיחשב כעבירה פלילית ,וכי תביא לפסילת הצעתי 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.
 .12הנני מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת 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.
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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 - 43 .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.
כללי
לכל המונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם בהזמנה ,אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או
מהגיונם.

חתימה וחותמת המציע

תאריך

חתימת וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הינם
מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו בכל הקשור למכרז
ולביצועו .
הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור ,חתמו בפני על טופס
זה.

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם
 - 44נספח ז'
טופס סודות מסחריים
 .1להלן החלקים בהצעתנו המהווים לטעמנו סודות מקצועיים או מסחריים:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________
 .2להלן הנימוקים לבקשתנו כאמור בסעיף  1לעיל:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________
 .3אנו מצהירים 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 בחלק המקביל לחלק
שסיווגנו בהצעתנו כסודי ,וזאת אף אם המזמינה תדחה בקשתנו ואף אם תעמיד 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 _________
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נוסח לדוגמא כתב ערבות הצעה
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הנדון :ערבות מס' ______
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  50,000ש"ח (במילים :חמישים אלף ש"ח) ,אשר תדרשו
מאת _________________________________ (להלן" :החייב") בקשר עם מכרז  03/2020למתן
שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם.
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 בתוקף עד תאריך .19/02/2021
דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק  /חברת ביטוח שכתובתו( _________________ :שם
הבנק/חברת הביטוח) _______________ (מס' הבנק ומס' הסניף) _____________
_____________ (כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח).

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

תאריך

שם מלא

חתימה וחותמת

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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אומדן ביצוע

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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לכבוד
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
רחוב ביאליק  3קומה 8
חיפה 33112
ג.א.נ,.
הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך לגורמים
מתווכים במסגרת התקשרויות עם יפה נוף
בנוסף לחובות והאיסורים החלים מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-הקבלן (להלן" :נותן
השירותים") ומי מטעמו ,מצהירים ומתחייבים בזאת ,כדלקמן:
.1

.2
.3
.4

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף או כל דבר בעל ערך,
במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של יפה נוף תחבורה
תשתיות ובניה בע"מ (להלן" :יפה נוף") או של נושא משרה ביפה נוף ו/או עובד יפה נוף ו/או מי
מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות ו/או כל הסכם או הזמנה הנובעים ממנו.
לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין או בעקיפין ,עם נושא במשרה ביפה נוף ו/או עובד יפה נוף ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,על מנת לקבל מידע חסוי או סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל
הסכם או הזמנה הנובעים ממנו.
לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין או בעקיפין ,עם נושא משרה ביפה נוף ו/או עובד יפה נוף ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית או לא תחרותית.
כי לא פעלתי בניגוד לאמור בסעיפים קטנים  1עד  3לעיל במסגרת הליכי התקשרות של יפה נוף ו/או
כל הסכם או הזמנה הנובעים מהם.

התעורר חשד סביר כי נותן השירותים או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור לעיל ,יפה נוף שומרת לעצמה את
הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה
כאמור (בסעיף זה" :הליך ההתקשרות") ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות
ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם או ההזמנה
הנובעים מהליך ההתקשרות.
נותן השירותים מתחייב להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבלני משנה שלו ,נציגיו ,סוכניו ומי מטעמו,
המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של יפה נוף ו/או הסכם או הזמנה הנובעים ממנו.
ולראיה באנו על החתום:

__________________
חתימה וחותמת המציע

אישור חתימה
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד/רו"ח ,מאשר/ת בזאת כי חתימת ה"ה ______________לעיל
מחייבת את נותן השירותים לכל דבר ועניין.
_______________
תאריך

__________________
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם
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נספח יא'

לכבוד
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
רחוב ביאליק  3קומה 8
חיפה 33112
ג.א.נ,.
הנדון :כתב התחייבות לשמירה על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע
אנו החתומים מטה מתחייבים בזאת בשמנו ובשם המציע ,______________ ,לקיים את ההוראות
הבאות:
.1

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע שנכלל במסמכי מכרז פומבי  03/2020למתן שירותי
תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם (להלן" :המכרז") וכן ביחס לכל מידע בקשר ליפה נוף תחבורה
תשתיות ובניה בע"מ (להלן" :יפה נוף") ,עובדיה ,ספקיה ,מידע ניהולי ,עסקי ,מחקרי ,פיננסי וכל
מידע אחר שהגיע לידיעתנו במסגרת המכרז ו/או מימושו (להלן" :המידע") ,ולמנוע כל פרסום ו/או
גילוי של המידע ו/או שימוש בו ,בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא.

.2

לא לעשות כל שימוש במידע על ידינו ו/או עובדינו ו/או מי מטעמנו ו/או באמצעות אחרים ,ולא
להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי ,לכל מטרה ומכל סיבה שהיא ,לרבות במסגרת הליכים
משפטיים כלשהם ,אלא אם התקבל אישור מכם מראש ובכתב לגבי מסירת המידע והיקף המידע
הנמסר.

.3

למלא את כל התנאים הקבועים בכל דין בקשר למידע ,לרבות אלה הקבועים בחוק הגנת הפרטיות
תשמ"א  1981 -והתקנות שהותקנו על פיו.

.4

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע ,להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדינו
המורשים לכך.

.5

לעמוד בדרישות אבטחת המידע מטעם מיפה נוף ,כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעם.

.6

אנו נהיה אחראים למילוי האמור בכתב התחייבות זה על ידי עובדינו ו/או כל גורם אחר אשר פועל
עבורנו ו/או מטעמנו באספקת השירותים נשוא המכרז.

.7

אנו מסכימים כי יפה נוף ו/או מי מטעמה יבצע כל פעולה על פי שיקול דעתה על מנת לוודא את
ביצוע התחייבויותינו המפורטות לעיל.

.8

אנו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההסכם אנו נבצע לעובדינו העוסקים בפעילות עבור יפה נוף פעם
אחת בשנה לפחות ,הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות ,הנחיות ונוהלי אבטחת מידע.

.9

בכל מקרה של הפרת התחייבות זו או כל חלק ממנה (על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או מי
מאלה הפועלים מטעמנו ו/או עבורנו) ,נודיע על כך ליפה נוף באופן מיידי ,נבצע את כל הפעולות
הדרושות לצורך צמצום הנזקים הכרוכים בהפרת ההתחייבות ,ונפצה את יפה נוף בגין כל הנזקים
ו/או ההוצאות הישירים והעקיפים שייגרמו כתוצאה מההפרה ,וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של יפה
נוף כלפינו ו/או כלפי עובדינו ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו.

.10

התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה ,והן באות בנוסף לחובתנו לשמירה על סודיות על פי כל
דין.

.11

התחייבויותינו כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא אם
תתקבל הסכמה מראש ובכתב מאת יפה נוף ,ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע.
בכבוד רב,
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם
 - 49__________________
חתימה וחותמת המציע
אישור
אני הח"מ עו"ד ______________ ,מאשר/ת כי ביום ______________הופיע/ה בפני מר/גב'
______________שזיהה עצמו על ידי ת.ז / ______________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את
נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
_______________
שם עו"ד

________________
חתימה וחותמת

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר מת"ם
 - 50נספח יב'
כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים
לכבוד
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
רחוב ביאליק  3קומה 8
חיפה 33112
ג.א.נ,.
הנדון :הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת להעדר ניגוד עניינים
אני הח"מ ,______________ ,נושא ת"ז מס' ______________ ,מטעם ______________ ,ח.פ.
___________ (להלן" :המציע") בקשר עם מכרז  03/2020למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה – גשר
מת"ם (להלן" :המכרז").
.1

הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי ,במהלך כל ההליך המכרזי וכן במהלך תקופת ההתקשרות
עם יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן" :יפה נוף") ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא,
קשרים עסקיים ו/או אישיים ו/או קשרים אחרים ו/או כל עניין אחר שעלולים להעמיד אותי במצב
של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים (להלן" :ניגוד עניינים").

.2

הנני מתחייב ,במהלך תקופת ההתקשרות ,להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש
לניגוד עניינים ,במישרין ו/או בעקיפין ,ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר אשר
יעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי יפה נוף אני מתחייב להודיע באופן
מיידי על כל נתון או מצב אשר בשלם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור ,מיד עם היוודע לי
עליהם וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם יפה נוף.

.3

אני מתחייב להודיע ליפה נוף בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי ,פעילות
משרדי או פעילות כל צד שבו או עמו אני קשור ,במישרין או בעקיפין ,לרבות כל אדם או גורם אשר
נותן ליפה נוף את השרות מטעמי ,לבין כל אחד מאלה( :א) חברות (לרבות חברות אם חברות אחיות
וחברות בנות) אשר עשויים להתמודד באיזה מהמכרזים נשוא הפניה לקבלת הצעות; (ב) חברות
(לרבות חברות אם חברות אחיות וחברות בנות) אשר פעילותן העסקית הינה בתחום התשתיות או
התחבורה; (ג) מי שמחזיקים במישרין או בעקיפין באמצעי שליטה בחברות המנויות בס"ק (א) ( -ב)
לעיל; (ד) מי שהחברות כאמור מחזיקות בהם באמצעי שליטה במישרין או בעקיפין; (ה) נושאי
המשרה של כל אחד מהגורמים האמורים בפסקאות (א) עד (ד); (ו) גופים ,קבלני משנה ויועצים
הקשורים לחברות ולגורמים כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ה) לרבות נושאי המשרה בהם; (ז) כל
גורם אחר שהעניין האישי או העסקי שיש לי עמו עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר
לביצוע העבודות בכל שלב משלבי ההתקשרות עם יפה נוף.

.4

מבלי לגרוע מכלל יות האמור לעיל ,בעת הגשת הצעה למכרז ,אם יהיה לי קשר אישי או עסקי ,לאחד
מהגורמים המפורטים בסעיף  2לעיל ,או כל קשר אחר העלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים
כלפי יפה נוף ,יפורטו הגורמים בטבלה בסעיף  8להלן.

.5

ההחלטה על קיומו של ניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תבחן
ע"י יפה נוף ואני מתחייב לקבל את החלטתה לעניין זה.

.6

אין באמור בסעיף זה לעיל ,כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד עניינים או חשש לניגוד
עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים אשר עלולים להעמיד אותי
במצב של ניגוד עניינים.

.7

ידוע לי כי יפה נוף תחליט לעניין קיומו או העדרו של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ואני
מתחייב לקבל את החלטתה לעניין זה ובכלל זה כל החלטה על הפסקת התקשרותה של יפה נוף איתי
או הפסקת קשרי (לרבות קשרים עסקיים) אשר יש לי עם איזה מהגופים האמורים.

.8

ידוע לי שההחלטה בדבר ניגוד עניינים ,נתונה ליפה נוף באופן בלעדי ואני מתחייב לקבל על עצמי
לבצע כל החלטה שלה בעניינים הנוגעים להצהרתי זו ,לרבות כל החלטה על הפסקת ההתקשרות
ביני לבין יפה נוף או ביני לבין צד ג' אחר כלשהו.
חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________
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פירוט הגורמים ו/או התאגידים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין למציע ו/או שהמציע נותן להם
שירותים אשר עלול להיות בינם לבין יפה נוף ניגוד עניינים:

הגורם

מהות הקשר של הגורם עם משרד היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או
מי מטעמו

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
אישור

________________________
חתימת המצהיר

אני הח"מ עו"ד ______________ מאשר/ת כי ביום ______________ הופיע/ה בפני מר/גב'
______________שזיהה עצמו על ידי ת.ז ______________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את
נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
_______________
שם עו"ד

________________
חתימה וחותמת

חותמת וחתימת המציע בראשי תיבות _________

