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  :תוכ� הענייני� ורשימת מסמכי� �חוברת המכרז 
  

  תנאי המכרז –' חלק א

  2/2011 תנאי מכרז

  ;להצהרת המציע 3א – 1אכולל נספחי� , מציעהצהרת ה – לתנאי המכרז' אנספח 

  ;טבלת ניסיו� המציע – לתנאי המכרז' נספח ב

  ;מכרזהנוסח ערבות  – לתנאי המכרז' גנספח 

  ;ח"רו/ד"אישור עו � לתנאי המכרז 1'נספח ד

  ;ח"אישור רו – לתנאי המכרז 2'נספח ד

  ;ח מבקר"אישור רו – לתנאי המכרז 3'נספח ד

  ;ומחירי� כתב כמויות–לתנאי המכרז ' נספח ה

  .תנאי� כלליי� מיוחדי� ומפרט מיוחד �לתנאי המכרז' נספח ו

  נוסח חוזה ההתקשרות ע� הזוכה על נספחיו –' חלק ב

  12/11 'חוזה מס

 ;תנאי החוזה לביצוע על ידי קבל�  �  'נספח א

, בהשתתפות משרד הביטחו�(משרדית מיוחדת �המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת ועדה בי�  � 'נספח ב

 ;)לא מצור� מפאת היקפו) (על עדכוניו, משרד הבינוי והשיכו�צ ו"מע

 ;תנאי� כלליי� מיוחדי� ומפרט מיוחד  � 'נספח ג

 ;כתב כמויות ומחירי�  � 'נספח ד

 ;תוכניות ואישור תיאו� הנדסי, רשימת תוכניות ומערכת תוכניות לעבודות  � 'נספח ה

 ;נוסח ערבות בנקאית  � 'נספח ו

אישור ביטוחי  �"2ז"נספח ; תמצית ביטוחי החברה –" 1ז"כולל נספח , ת ביטוחיותנספח הוראו   �  'נספח ז

 ;הצהרת עבודות בחו�" 4ז"נספח  ;הצהרה על מת� פטור מאחריות �"3ז"נספח ; הקבל�

 ;)יצור� בהמש)(לוח זמני� מאושר לביצוע העבודה   �  'נספח ח

 .192סעי� , �1970ל"תש, ]נוסח חדש[בעבודה  לפי פקודת בטיחות, טופס הודעה על פעילות בנייה  � 'נספח ט

 ;יפו –נוהל מסירת עבודות לעיריית תל אביב    � ' נספח י

 ;נוהל אישור חשבונות בגי� עבודות מי� וביוב   � א"נספח י

  ;תשריט מיקו� שטח התארגנות בגינת שינקי�  ב"נספח י
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  יפו � ע עבודות תשתית ופיתוח ברחוב שינקי" בעיר תל אביבמכרז לביצו

  

  תנאי המכרז –' אחלק 

  

  ;להצהרת המציע 3א – 1אכולל נספחי� , מציעהצהרת ה – לתנאי המכרז' אנספח 

  ;טבלת ניסיו� המציע – לתנאי המכרז' נספח ב

  ;מכרזהנוסח ערבות  – לתנאי המכרז' גנספח 

  ;ח"רו/ד"אישור עו � לתנאי המכרז 1'נספח ד

  ;ח"אישור רו – לתנאי המכרז 2'נספח ד

  ;ח מבקר"אישור רו – לתנאי המכרז 3'נספח ד

  ;כתב כמויות ומחירי�–לתנאי המכרז ' נספח ה

  .תנאי� כלליי� מיוחדי� ומפרט מיוחד �לתנאי המכרז' נספח ו
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  תנאי המכרז
  כללי .1

לביצוע התקשרות בחוזה להצעות להציע מזמינה בזאת ) "החברה": להל�(מ "אחוזות החו� בע .1.1

החלפת קו , בי� היתר, אשר תכלולנה, עבודות תשתית ופיתוח ברחוב שינקי� בעיר תל אביב יפו

, הנחתת רשת חברת חשמל, ביצוע מתק� תאורה, החלפת אביזרי מי� ,ביצוע קו ניקוז, ביוב

יצוע ב, החלפת מדרכות, הקמת מחסומי� פניאומאטיי� ומערכות בקרה, העתקת תשתיות בזק

פחי אשפה , ספסלי�, עצי�, ביצוע שביל אופניי� מאספלט על גבי המיסעה, מיסעה מרוצפת

 . הכל כמפורט במסמכי המכרז להל�, ")עבודותה: "להל�( 'וכיוב

 עשרי� ואחדבאופ� שוט� ורצו� תו)  יבוצעו ויושלמוהעבודות  :לוח הזמני� לביצוע העבודות .1.2

המפורט מודגש בזאת כי לוח הזמני� . ]ותכולל מסיר[ החודשי� ממועד צו התחלת עבוד) 21(

כמפורט בחוזה ההתקשרות ואלו אשר יחייבו את , לביצוע העבודות ייקבע על פי מקטעי עבודה

 .הזוכה

: להל�(של המכרז ' ב כחלק ב"ההתקשרות תהיה על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ .1.3

  .על נספחיו, )"חוזהה"

במקרה זה . כולו או חלקו, לבטל מכרז זה, י שיקול דעתה הבלעדיבכל עת ועל פ, החברה רשאית .1.4

מבלי שתהא , או באמצעות צדדי� שלישיי�/רשאית החברה לבצע את העבודות בעצמה ו

 .למציעי� כל טענה או תביעה בקשר לכ)

 .מובהר בזאת כי על המציעי� להגיש את הצעת� בהסתמ) על כלל מסמכי המכרז .1.5

 .לרגל חופשה מרוכזת �20.8.11 9.8.11י� ה יהיו סגורי� ביממודגש בזאת כי משרדי החבר .1.6

  רכישת חוברת המכרז .2

 10,000ס) של  תמורת 10.7.11ראשו�  החל מיו� החברהמסמכי המכרז נית� לרכוש במשרדי את  .2.1

שישולמו באמצעות  )"דמי רכישת חוברת המכרז" �להל" ( )שקלי� חדשי�עשרת אלפי� (2  

דמי רכישת חוברת המכרז  .לפקודת החברה, כישת מסמכי המכרזרעונה יו� רישזמ� פ, המחאה

בנסיבות המפורטות בסעיפי�   החברהלמעט במקרה של ביטול המכרז על ידי , לא יוחזרו

ולפי שיקול  להל�למעט א� מדובר בפג� בבחירת ההצעה הזוכה  להל� 17.1.5  � ו, 17.1.3 ,17.1.2 

 .דעת החברה

  .תמציא החברה קבלה בלבד, מובהר בזאת כי כנגד תשלו� דמי רכישת חוברת המכרז

 י רוכשמי מאי הגשת הצעה על ידי  כי, מובהר, לעיל 2.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי�  .2.2

המכרז בהחזר דמי  ילא יזכו את רוכש ,או אי זכיית מציע במכרז/ו מכל סיבה שהיא ,המכרז

  .רכישת חוברת המכרז

 המכרז  היא נמסרת לרוכשי, החברהכי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של , מובהר בזאת .2.3

לא יהיו רשאי� לעשות המכרז  ורוכשי ,ולא לכל מטרה אחרת, לצור) הגשת הצעה למכרז בלבד

  . זולת הגשת הצעה למכרז, בה שימוש למטרה אחרת
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מע� למסירת הודעות  חברהימסור רוכש חוברת המכרז ל, בד בבד ע� רכישת חוברת המכרז .2.4

  .כי קיבל את חוברת המכרז, בכתב חברהוכ� יאשר ל, עבורו

  עיו" במסמכי המכרז .3

  . החברה בתיאו� מראשבמשרדי , לרכישת� ללא תשלו�מסמכי המכרז קוד� כל נית� לעיי� ב

, www.ahuzot.co.il: נית� לעיי� במסמכי המכרז אשר מופיעי� באתר האינטרנט של החברה, כמו כ�

 .אול� הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד

  הקבלני� חוב מפגש .4

, משרדי אחוזות החו�: מקו� המפגש .13:00בשעה , 17.7.11 ראשו�ביו� ער) יי מפגש קבלני� .4.1

  .רביעיתבקומה , בחדר הישיבות, תל אביב 6גרשו� ש3 

  . חובההקבלני� הינה  מפגשההשתתפות ב .4.2

  או הבהרות למסמכי המכרז/או תוספות ו/תיקוני� ו .5

, מנהלת אג� הפרויקטי�ל, החברהלמשרדי בלבד שאלות הבהרה לגבי המכרז נית� לשלוח בכתב  .5.1

ובלבד שה�  michrazim@ahuzot.co.il ל"או בדוא 2376103�03בפקסימיליה , יפה טל' גב

   .16:00: בשעה 1.8.11שני יו�  עד ולא יאוחר מ חברהמסרנה לית

, החברהיעשו על ידי וככל שא� , למסמכי המכרזכו� או עד/או תוספת ו/או תיקו� ו/כל הבהרה ו .5.2

יובאו לידיעת� של כל רוכשי חוברת המכרז בדר) הקבועה למת� הודעות על ידי  ,יעשו בכתב

  . ויחייבו את כלל המציעי� יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, בתנאי המכרזהחברה 

  תנאי ס& להשתתפות במכרז .6

 :במצטבר, נ�ה, תנאי הס� להשתתפות מציע במכרז

סיווג  200בענ� , במועד הגשת הצעתו, קבל� הרשו� בפנקס רש� הקבלני� בישראל הנוהמציע  .6.1

 .4'כספי ג

על ) שקלי� חדשי�מיליו� ושבע מאות אל� (2  1,700,000 לשס) בהמציע המציא ערבות המכרז  .6.2

 .פי הוראות תנאי המכרז

של פיתוח  עבודות דומות) 3(חות שלוש של לפ, כקבל� ראשי, בעל ניסיו� מוכח בביצועהמציע הנו  .6.3

עבור גופי� , ואיל) 2007משנת , מסחרג� מגורי� וג� הכוללת  בסביבה אורבאנית, ותשתיות

 )עשרה( 10 �אשר היק� כל אחת מה� לא יפחת מאשר ביצוע� הסתיי� ו, או מוסדיי�/ציבוריי� ו

 .מ"לא כולל מע, שקלי� חדשי� מליו�

 40,000,000לא פחת מס) של  2010 �ו 2009ע של המציע בשני� הממוצ השנתימחזור ההכנסות  .6.4

 .מ"לא כולל מע, )ארבעי� מיליו� שקלי� חדשי�(2 

לא נכללה  2010 �ו 2009שני� המציע לח מבקר של המציע כי בדוחות המבוקרי� של "אישור רו .6.5

 ".אזהרת עסק חי"או " הערת עסק חי"

  .1976 –ו "התשל  ,עסקאות גופי� ציבוריי�כל האישורי� הנדרשי� לפי חוק הנו בעל  המציע .6.6
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 .המציע רכש את חוברת המכרז .6.7

 .הקבלני� מפגשהמציע השתת� ב .6.8

 .ר' הוכחת עמידתו בתנאי הס& דלעילעל המציע לצר& להצעתו את כל המסמכי� הנדרשי� לצו .7

   הגשת הצעה למכרז .8

, ע לכל ההוראותי� הסכמה מצדו של המצייתהווה לכל דבר וענ, הגשת הצעה למכרז על ידי מציע .8.1

  . מסמכי המכרזכל התנאי� והתניות המופיעי� ב

  אופ� הגשת הצעה .8.2

כל המסמכי� שיש לרבות , מסמכי המכרזכל על המציע להגיש הצעה הכוללת את  .8.2.1

  . להל� 8.5 לצר� להצעה בהתא� לאמור בסעי� 

, כרז המקורית בשלמותהא) ורק בחוברת המ, המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל .8.2.2

או /או הסתייגות ו/או השמטה ו/או שינוי ו/מבלי לבצע בניסוחה המודפס כל תיקו� ו

  .או תוספת/התניה ו

  .הצעה תוגש בעותק אחד בלבד .8.2.3

על ידי מי שרכש את חוברת המכרז ושעל שמו הוצאה הקבלה  הצעה תוגש א) ורק .8.2.4

ל ידי כל גור� אחר מטעמו ולא ע, המאשרת את תשלומ� של דמי רכישת חוברת המכרז

  . או הקשור אליו/ו

 8.5 סמכי� שיש לצר� להצעה בהתא� לאמור בסעי� לרבות כל המ, מסמכי המכרזכל  .8.2.5

או על ידי אחר /המציע ומורשי החתימה של על ידי  חייבי� להיות חתומי�, להל�

הכל כנדרש על פי , חותמת של המציעבחתימה ו )כגו� עור) די� או רואה חשבו�(מטעמו 

בכל עמוד , ייחתמו בראשי תיבות, לרבות החוזה, כל עמודי המכרז. תנאי המכרז

  .ועמוד

הצהרה על מת� פטור , ביטוחי�בדבר קיו� כי אישור , מובהר בזה, למע� הסר ספק

הערבות ו ,)לחוזה 4'ז – 2'ז י�נספח( מאחריות לנזקי� והצהרה ונספח עבודות בחו� 

חת� באופ� מלא על ידי המציע יצריכי� לה אינ� ,)לחוזה' ונספח (לחוזה בנקאית ה

נוסחי� מלאי� וחתומי� באופ� מלא . אלא בראשי תיבות בלבד, בשלב הגשת ההצעה

במסגרת קיו� , המציע הזוכהשל המסמכי� האמורי� יוגשו לחברה על ידי 

  .כהגדרת� להל� ותיההתחייבויות המקדמ

רישות החברה לקיו� ביטוחי� על ידי הקבל" שיזכה דופנית למ שומת לב המציעי�ת

ל המציעי� לוודא מראש ע .לחוזה 2'זנספח לחוזה וכ" ב' נספח זבבמכרז המפורטות 

 �כל הסתייגות לגבי . נדרשי�הת יכולת� לרכוש את הביטוחי� אע� מבטחיה

. כ'דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתו' המועד שנקבע ל

  .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח
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לרבות הצעה , תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתא� לאמור בתנאי המכרז החברה .8.3

או תוספת בנוסח מסמכי /או התניה ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או שינוי ו/הכוללת תיקו� ו

או /או ההשמטה ו/או השינוי ו/עה בהסרת התיקו� ואו לחלופי� להתנות את שקילת ההצ, המכרז

  .החברהתו) פרק זמ� שיקבע לכ) על ידי , או התוספת האמורי�/או ההתניה ו/ההסתייגות ו

או  או הבהרות על הצעת�/תהא רשאית לזמ� אליה מציעי� כדי לקבל פרטי� נוספי� ו החברה .8.4

  .לנכו�או בירור פרטי� בכל דר) אחרת שתמצא /לבצע הלי) הבהרות ו

   מסמכי� שיש לצר� להצעה .8.5

וכחלק בלתי נפרד הימנה את , בנוס& למסמכי המכרז, על כל מציע לצר� ולהגיש יחד ע� הצעתו

  :המסמכי� המפורטי� להל�

 –ו "התשל, בהתא� לחוק עסקאות גופי� ציבוריי�, אישורי� כדי� על ניהול ספרי� .8.5.1

1976.  

  .� כדי�בתוק, עוסק מורשה מציעתעודה המעידה על היות ה .8.5.2

  :יצורפו להצעה בנוס� ג� המסמכי� הבאי� –היה המציע תאגיד  .8.5.3

חתו� ומאושר על ידי עור) די� , לתנאי המכרז" ד"האישור המצור& כנספח  .8.5.3.1

שמות ומספרי זהות של , אישור בדבר ש� התאגיד: לפיו, או רואה חשבו�

, )ברמת היחיד(בעלי המניות או השותפי� ושיעור אחזקותיה� בתאגיד 

וכ� אישור על כ) , ת ומספרי זהות של מורשי החתימה של התאגידושמו

ה� /וכי הוא, ו בפניו/י� על מסמכי המכרז בש� התאגיד חת�/שהחתו�

� /י� על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל די� לחייב בחתימתו/מוסמ)

  . כנדרש בשולי טופס ההצעה למכרז, את התאגיד לכל דבר ועניי�

בנוס� על כל האמור , יצוי� באישור האמור לעיל �ות היה התאגיד שותפ

  .ומיהו השות� הכללי בשותפות, מי ה� השותפי� בשותפות, זה לעיל בסעי�

של , מאושרי� על ידי עור) די� או רואה חשבו�, העתקי� נאמני� למקור .8.5.3.2

 .תעודת ההאגד של התאגיד ושל מסמכי ההתאגדות שלו

לרבות , הס� בתנאי המציע הוכחת עמידתאו המסמכי� הנדרשי� ל/כל האישורי� ו .8.5.4

אישור , פרטי� ומסמכי� בנוגע לפרויקטי� המוצעי� על ידו לצור) עמידה בתנאי הס�

וכ� ] למסמכי המכרז 3'ד �ו 2'נספחי� ד[ ח מבקר כנדרש בתנאי הס�"רוח ואישור "רו

מת רשי, ניסיו� המציע, כגו�, כל הפרטי� והמסמכי� הרלוונטיי� לצור) בחינת הצעתו

או טרו�  כולל חשבונות סופיי�, הוכחות לגבי ההיק� הכספי של כל פרויקט, ממליצי�

 .'וכיוב סופיי�

 .לתנאי המכרז' גכנספח בנוסח המצור� , ערבות המכרז .8.5.5

  .המכרז חוברת .8.5.6

לרבות , על נספחיו, לתנאי המכרז 'כנספח אבנוסח המצור� , טופס הצהרת המציע .8.5.7

  .3/א � ו 2/א; 1/א י�כנספחבנוסח המצור�  � י�תצהיר
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   .המכרז לחוברתבנוסח המצור�  �  על נספחיו חוזהה .8.5.8

 5.2 שנמסרו למציע על ידי החברה כאמור בסעי� , כל מסמכי התשובות וההבהרות .8.5.9

 .כשה� חתומי� על ידי המציע, לעיל

 .תצלו� הקבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז בידי המציע .8.5.10

9.  �  הגשת הצעותמועד ומקו

את  .את כל מסמכי המכרז יש להכניס למעטפה סגורה אשר תימסר יחד ע� מסמכי המכרז .9.1

בשעה  24.8.11רביעי  יו�יש להגיש  עד  ,עליה רשו� מספר המכרז בלבד ,המעטפה הסגורה

בתיבת , כח� ולמסור את המעטפה במסירה אישית או על ידי בא )"היו� הקובע" :להל�( 11:00

   .בקומה רביעית, תל אביב 6) גגה(גרשו� ש3 ' ברח, החברהבמשרדי ה המכרזי� המצוי

 .המעטפה תוש� א' ורק בתיבת המכרזי� המתייחסת למכרז זה .9.2

לא , בתיבת המכרזי� עד לתארי) ולשעה הנקובי� לעיל, מכל סיבה שהיא, הצעות שלא תהיינה .9.3

  . התקבלנת

לדחות את המועד האחרו�  רשאית תהא החברה, עד למועד האחרו� להגשת הצעות, בכל עת .9.4

 החברהדחתה . וזאת ללא צור) בהודעה מוקדמת על כ) לרוכשי חוברת המכרז, להגשת הצעות

והמועד , תודיע על כ) לכל רוכשי חוברת המכרז, כאמור את המועד האחרו� להגשת הצעות

� במקרה של דחיית המועד האחרו .החדש ייחשב לכל דבר ועניי� כמועד האחרו� להגשת הצעות

החברה רשאית לשנות את מועד תוק� הערבות הבנקאית למכרז על פי סעי�  תהא, להגשת הצעות

  .להל� 10 או להארי) את תוק� ההצעות על פי סעי� /להל� ו 11.7 

ל פי בקשת מציע זה או לא תהיה כל חובה לדחות את המועד האחרו� להגשת הצעות ע חברהל .9.5

 .מכל סיבה שהיא, אחר

  תוקפה של הצעה  .10

, ללא זכות חזרה, ותחייב את מגישה, מרכיביה ונספחיה, על כל פרטיה, כל הצעה תעמוד בתוקפה .10.1

 .24.11.11עד ליו� 

במקרה שהחברה תארי)  24.2.12 החברה תהא רשאית להארי) את תוקפ� של ההצעות עד ליו� .10.2

  .יאריכו המציעי� את תוקפה של ערבות המכרז בהתא�, מוראת תוקפ� של ההצעות כא

  המכרזערבות  .11

אוטונומית ובלתי  ,על המציע לצר� להצעתו את ערבות המכרז, כתנאי להשתתפותו במכרז .11.1

  . לתנאי המכרז' נספח גערבות המצור� כבנוסח ה ,מותנית

  ). לי� חדשי�שק מיליו� ושבע מאות אל�(2  1,700,000 � ס) השווה לבערבות המכרז תהיה  .11.2

  .בנקאיתכל ערבות הנזכרת במכרז זה ובנספחיו פירושה ערבות  .11.3

, מובהר בזאת כי כל שינוי בנוסח הערבות עלול להביא לפסילת הערבות הבנקאית וכפועל יוצא .11.4

 .לפסילת ההצעה

  .תוצא על ש� המציע בלבדערבות המכרז  .11.5
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  . קוריתהמהבנקאית את הערבות תו לצר� להצע מובהר בזאת כי על המציע  .11.6

ערבות המכרז תעמוד , להל� 11.8 עיל ולאמור בסעי� ל 10.2  �ו  9.4 פי� בכפו� לאמור בסעי .11.7

אלא א� כ� , 24.11.11יו� לע ועד בתוק� החל מלא יאוחר מיו� הגשת ההצעה על ידי המצי

 . להל� 11.10.1 כאמור בסעי� , החברההוחזרה למציע קוד� למועד זה על ידי 

להארי) את תוק� ערבות המכרז המציע  מתחייב, נוצר צור) להארי) את תוק� ערבות המכרז .11.8

ימי� לפני פקיעת ) חמישה( 5 �וזאת עד לא יאוחר מ, ידרשיכפי ש, מעת לעת, שהוגשה על ידו

בכל ההוצאות  ושאייהמציעי� . או בהתא� להוראות החברה/כאמור ו תוקפה של ערבות המכרז

  . כאמור הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות המכרז

 פסולל, מטע� זה בלבד, תהא החברה רשאית, את ערבות המכרז כנדרש לעילמציע  )לא הארי .11.9

ומבלי לגרוע , לפי העני�, או הזוכה/על הכרזת הכשיר השני ו ההודעתאו את /המציע ו הצעתאת 

, כולה לטובתה, המציעלחלט את ערבות המכרז של , מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל די�

ל יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של "וסכו� הערבות הבנקאית הנ, כפיצויי� מוסכמי� מראש

לרבות לקבלת כל , החברהבזכות מזכויותיה של , כדי לגרוע או לפגוע, אי� באמור לעיל. החברה

  .או על פי כל די�/על פי מכרז זה ו, סעד

  החזרת ערבות המכרז .11.10

, למעט הכשיר השני ,תחזיר את ערבות המכרז למציע שהצעתו לא זכתההחברה  .11.10.1

וזה נחת� החבו שימי� מ� המועד ) שבעה( 7בתו) , א� וככל שהוכרזו, להל� וכהגדרת

  . ע� הזוכה

כל ההתחייבויות  ביצועמלוא כנגד  החברהערבות המכרז של הזוכה תוחזר לו על ידי  .11.10.2

 'ונספח , לרבות הפקדה של הערבות הבנקאית, כהגדרת� להל�, של הזוכה המקדמיות

   .בהתא� להוראות המכרז והחוזה, בידי החברה, לחוזה

  חילוט ערבות המכרז .11.11

החברה , כל די�או על פי /מסמכי המכרז ולה על פי  מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה .11.11.1

או להציג דרישת תשלו� על /ו, כולה או חלקה, תהא רשאית לחלט את ערבות המכרז

או /כולה או חלקה ו, בכל מקרה בו חזר בו המציע מהצעתו, או מכח ערבות המכרז/פי ו

במידה והוכרז  או/ו, על פי מסמכי המכרז, כול� או חלק�, לא מילא את התחייבויותיו

 כול� או , א� לא קיי� במלוא� ובמועד� את כל התחייבויותיו –או ככשיר שני /ו כזוכה

, ההתחייבות המקדמיות לרבות, על פי מסמכי המכרז הנובעות מהכרזתו כזוכה, חלק�

 סכו� הערבות יהווה, חילטה החברה את ערבות המכרז כאמור לעיל. כהגדרת� להל�

, אי� באמור לעיל. החברהיחשב לקניינה הגמור והמוחלט של ו פיצויי� מוסכמי� מראש

על פי מכרז , לרבות לקבלת כל סעד, החברהבזכות מזכויותיה של , כדי לגרוע או לפגוע

  .או על פי כל די�/זה ו

מסר לבנק שהוציא את יערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב שת .11.11.2

או ראיה /ה תצטר) להציג לבנק כל מסמ) וומבלי שהחבר, ערבות המכרז מאת החברה

 .או לנמק את דרישתה/כלשה� נוספי� על דרישת החילוט ו
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  מחירי ההצעה  .12

המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ] כתב כמויות ומחירי�[במסגרת מכרז זה נער) אומד� גלוי  .12.1

 .למסמכי המכרז  'כנספח ההמכרז ומסומ� 

ודות בהתא� להוראות החוזה תחושב על בסיס התמורה לה יהא זכאי הזוכה בגי� ביצוע העב .12.2

מסמכי המכרז ל 'הכנספח מחירי היחידות הנקובי� בסעיפי כתב הכמויות והמחירי� המצור� 

בהנחה או בהתחשב , )"כתב הכמויות" �להל" ( ואשר יצור� כנספח לחוזה שייחת� ע� הזוכה

  .בהתא� למכרז זה, על ידי הזוכה) א� תוצע(לגביה�  שתוצע התוספת

  . כוללי� מס ער) מוס� אינ�י� בכתב הכמויות מחירכי ה, יודגש

אשר ימולא , המציע יגיש הצעה כספית על גבי כתב הכמויות והמחירי� המצור� למכרז זה .12.3

 :בהתא� להנחיות הבאות

על המציע להקליד את שיעור ההנחה או התוספת המוצע ממחיר כל פרק בכתב  .12.3.1

ות המתאימי� על גבי דיסקט הנתוני� של באמצעות מילוי השד, הכמויות והמחירי�

אשר הוקלד על גבי , להוציא תדפיס של כתב הכמויות, ")הדיסקט: "להל�( המכרזומט

את התדפיס המוקלד של כתב . הדיסקט ולחתו� על כל עמוד של העותק המודפס

 .יחד ע� הדיסקט עצמו, הכמויות יש להכניס למעטפת ההצעה

. בכתב הכמויות והמחירי� לכל פרקת שונה המציע רשאי לציי" הנחה או תוספ .12.3.2

בלבד לכל פרק בכתב  אחדמודגש בזאת כי על המציע לנקוב בשיעור הנחה או תוספת 

�בכתב  הסעיפי� הכלולי� באותו הפרקלכל המתייחס , הכמויות והמחירי

 .והמחירי� הכמויות

 15%לא יעלה על  לכל פרק מודגש ומובהר בזאת כי שיעור אחוז ההנחה המירבי .12.3.3

)�וכי שיעור אחוז התוספת  )"שיעור ההנחה המירבי": להל�() חמישה עשר אחוזי

העולה או תוספת הנחה ניתנה  .)חמישה אחוזי�( 5%המירבי לכל פרק לא יעלה על 

 .ההצעה תיפסל, לפי העני", או על שיעור התוספת המירבי על שיעור ההנחה המירבי

לבי� מחיר , על גבי הדיסקט ציעקלד על ידי הממקרה של אי התאמה בי� מחיר היחידה המובכל  .12.4

הצעת , למע" הסר ספק. יקבע מחיר היחידה המופיע בתדפיס החתו�, היחידה בתדפיס החתו�

הדיסקט . היא ההצעה המחייבת, על גבי תדפיס כתב הכמויות כשהיא חתומה על ידו מציעה

 .נועד לגיבוי בלבד

הקובע הוא אזי  –או בסיכומי� /בכפל ו, טעות חשבוניתכתב הכמויות תתגלה בבמקרה שבו  .12.5

תק� החברה תהא רשאית ל, ובהתא� לכ), הנקוב בסעי� הרלוונטי בכתב הכמויות מחיר היחידה

 .המחיר בכתב הכמויות בקשר לאותה היחידההסכו� המתוק� ייחשב כסיכו� . הטעותאת 

 .הצעה שתוגש על תדפיס שלא הופק באמצעות תוכנת המכרזומט תיפסל .12.6
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שלא במסגרת התדפיס שהופק באמצעות תוכנת , בעטבכתב יד , המציע הנחה נוספתהוסי�  .12.7

. אלא א� צוי� מפורשות אחרת, תחושב ההנחה כשיעור נוס� לשיעור ההנחה הכללי, המכרזומט

תילקח בחשבו� א) ורק במידה ונרשמה בעט על ידי , כאמור לעיל, מודגש בזאת כי הנחה נוספת

ד� ריכוז (של התדפיס שהופק באמצעות תוכנת המכרזומט  על גבי העמוד המסכ�, המציע

 .לא תילקח בחשבו�, לרבות באמצעות צירו� מכתב נלווה, מת� הנחה באופ� אחר). מחירי� כללי

 ,בעד פריטי� כלשה� הקבועי� בכתב הכמויותשיעור הנחה או תוספת לא כללה הצעת המציע  .12.8

קבוע כי הדבר ייחשב כאילו נרשמה הנחה ל: לפעול באופ� הבא, בי� היתר, החברה תהא רשאית

 .או לפסול את הצעת המציע ;באותו שדה 0%בשיעור 

יהיה המחיר הקובע מחיר היחידה , מקרה של סתירה בי� מחירי היחידה לעבודות זהותבכל  .12.9

על פי , בזאת כי מחירי עבודות זהות ייקבעומובהר . ההנמו) שבי� המחירי� העומדי� בסתיר

 .אפילו א� במקרה זה או אחר הניסוח בכתבי הכמויות אינו זהה לחלוטי� מהות העבודה עצמה

והיק� , או חלק�האמורות בכתב הכמויות להזמי� את כל הכמויות  תמתחייב החברה אינה .12.10

  .חלק מוגדר מ� העבודותוצרכי כל  הצרכיו חברההעבודות יכול להשתנות בהתא� לתקציב ה

וכי אי התקיימות איזו מהערכות המציע , סופיתכי הצעת המציע תהא , מודגש בזאת במפורש .12.11

לא יהוו בשו� מקרה עילה , תחזיותיו או תוכניותיו, או אי התממשות של איזו מציפיותיו/ו

  .או לכל שינוי אחר בתנאי� ובהוראות הכלולי� במסמכי המכרז/לשינוי של הצעתו ו

, מכרזשניתנה לגביה� ב לרבות ההנחה או התוספת, � שיוצעו על ידי הזוכהמחיריכי ה, מובהר .12.12

לכל כמות בנוגע ו, התקשרות לביצוע העבודותיישארו בתוק� לאור) כל תקופת ה, א� ניתנה

  .דותשתידרש על ידי החברה לביצוע העבו

, כי התמורה שתשול� לזוכה על פי החוזה בהתבסס על המחירי� המוצעי� על ידו, מובהר בזאת .12.13

סופית , תהווה תמורה מלאה, הא� ניתנ ,מכרז זהבלגביה� או תוספת שניתנה בכפו� לכל הנחה 

לרבות בגי� , במלוא� ובמועד�, ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז

, כלליות ואחרות, מיוחדות, ת כל ההוצאותא, למע� הסר ספק, יא כוללתוה, עבודה וחומרי�

ובביצוע יתר ביצוע העבודות הכרוכות ב, מכל מי� וסוג שה�, או היטלי�/אגרות ו, לרבות מסי�

והכל אלא א� צוי� אחרת , מסמכי המכרז לרבות החוזהבהתא� להוראות המציע התחייבויות 

  .  במסמכי המכרז

  שיקולי� לבחירת ההצעה הזוכה .13

החברה תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח לעצמה  .13.1

  .את מירב היתרונות

בנסיבות , כמו כ� .או כל הצעה שהיא זולה ביותרתהא רשאית שלא לקבל את ההצעה ההחברה  .13.2

וכ� להרחיב או לצמצ� , החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, המפורטות במסמכי המכרז

  .את היקפו

החברה תהא , בבחינת ההצעות, או בהוראות כל די�/או החוזה ו/מבלי לפגוע בהוראות המכרז ו .13.3

  :כול� או חלק�, את השיקולי� המפורטי� להל�, בי� היתר, לשקול, א חייבתא) ל, רשאית

  . איכות וניסיו� קודמי� של המציע .13.3.1
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 .אמינותו של המציע .13.3.2

או /של העירייה ו אחרתאו כל חברה עירונית /ו העירייהאו /ניסיו� העבר של החברה ו .13.3.3

ג� ע� , ובמידה ומדובר בתאגיד, בהתקשרות ע� המציעשל רשות מוניציפלית אחרת 

כהגדרת (או מסונפות אליו /או קשורות ו/חברות בנות ו, מנהליו, מי מבעלי המניות בו

, לרבות מי מהפועלי� דר) כלל מטעמו, )1968 –ח "תשכ, מונחי� אלה בחוק ניירות ער)

לרבות ניסיו� העבר בביצוע עבודות על פי , וכל האמור ג� בהתייחס לכל אחד מיחידיו

או אי /לשביעות רצונ� ו, או חברות עירוניות כאמור/ב יפו והזמנת עיריית תל אבי

, בקשר לעבודות כאמור, התגלעות� של מחלוקות בי� המציע לבי� מי מאגפי העירייה

  .לרבות בקשר למסירת� של העבודות

 .הציוד ויתר המשאבי� העומדי� לרשות המציע לצור) ביצוע העבודות, כח האד� .13.3.4

או /ג� מידע הנוגע למנהליו ו, וא� היה תאגיד ,ציעמידע מ� המרש� הפלילי לגבי המ .13.3.5

או /ו הצהרות המציע במכרזוכ� מידע המובא לידיעתה של החברה ב, לבעלי מניותיו

  . בכל דר) אחרת

  .מהותיות לוקה בשגיאות ,כולה או חלקה, העובדה שההצעה .13.3.6

  .מבוססת על אי הבנה או הנחות שגויות ,כולה או חלקה, התרשמות כי ההצעה .13.3.7

  . דה שהמציע לא השלי� מקו� הטעו� מלוי או חתימה במסמכי המכרזהעוב .13.3.8

או תוספת /או התניה ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או שינוי ו/קיומ� של תיקו� ו .13.3.9

 .בנוסח מסמכי המכרז

 ISOאוISO 9001:2000 היות המציע בעל אישור לבצע עבודות על פי תק�  .13.3.10

, ר על ידי הרשויות המוסמכותמכו� התקני� או מכו� מאושר אח מאת 9001:2008

  .עדכני למועד הגשת ההצעה

הרשימה המפורטת לעיל מובאת כדוגמא לשיקולי� אפשריי� מובהר בזאת כי , למע� הסר ספק .13.4

אי� באמור ברשימה זו כדי לפגוע בשיקולי� אחרי� . ואינה מהווה רשימה סגורה כלל וכלל, בלבד

  .או נוספי� שהחברה תהא רשאית להתחשב בה�/ו

  חירת הזוכה והודעה על תוצאות המכרזב .14

 החברה. המוסדות המוסמכי� של החברהההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תעשה על ידי  .14.1

 .לבדיקת ההצעות והמציעי�� מוסדותיה המוסמכי� צוות מטע/אד�רשאית למנות  אתה

 שיקול פי על ,הזוכה את החברה תבחר אזי ,זהות הצעות מספר ותהיינה במידה כי בזאת מובהר .14.2

  .הגרלה לפי או המכרזי� ועדת בפרוטוקול שירשמו נימוקי� לפי ,הבלעדי דעתה

, ג� הצעה אחת נוספת, בנוס�, לבחור, א) לא חייבת, החברה תהא רשאית, נבחרה הצעה זוכה .14.3

  .אשר תוכרז ככשיר שני

   התחייבויות הזוכה; יהיתוצאות הזכ .15

  .)"יהיעת הזכהוד" –להל" (לזוכה על זכייתו במכרז תודיע החברה  .15.1
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  . על נספחיו, חוזההעותקי� של שלושה יה תצר� החברה ילהודעת הזכ .15.2

 –לעיל ולהל" : (לחברה את המסמכי� המפורטי� להל�הזוכה  ימי עסקי� ימציא) 5(תו) חמישה  .15.3

  :)"התחייבויות המקדמיותה"

חתומי� , הישנמסרו לו במצור� להודעת הזכי, ועל נספחי, חוזהההעותקי� של שלושת  .15.3.1

  .ל ידוע

פטור מנזקי� כאמור  �הצהרת הקבל� ; חוזהבכאמור , אישור על קיו� ביטוחי� .15.3.2

   .כאמור בחוזה, עבודות בחו� –הצהרת הקבל� ; בחוזה

  . חוזהכאמור ב, ערבות בנקאית .15.3.3

תחתו� החברה , של כל ההתחייבויות המקדמיות על ידי הזוכה, במלוא� ובמועד�, בכפו� לביצוע� .15.4

  . על נספחיו, חוזההה של יעותק חתו� על יד חוזה ותמציא לזוכההעל 

יהווה , על ידי הזוכה ההתחייבויות המקדמיותמ או יותר/אחת ושל , במלוא� ובמועד�, אי ביצוע� .15.5

אשר תקנה לחברה זכות לבטל , הפרה יסודית של הזוכה את התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז

לחלט את , במקרה זהרשאית החברה תהא , בנוס�. יה ואת זכייתו של הזוכהיאת הודעת הזכ

וסכו� הערבות הבנקאית , כפיצויי� מוסכמי� מראש, כולה לטובתה ערבות המכרז של הזוכה

בזכות , כדי לגרוע או לפגוע, אי� באמור לעיל. החברהל יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של "הנ

   .כל די� או על פי/על פי מכרז זה ו, לרבות לקבלת כל סעד, החברהמזכויותיה של 

אשר לו היה , החברה תהא רשאית לבטל את זכיית הזוכה במכרז בא� קיבלה מידע על הזוכה .15.6

היה משפיע על החלטתה בדבר זכיית , מצוי בידיה קוד� לקבלת ההחלטה על זכיית הזוכה

  . הזוכה

לרבות לא בדר) , לא יהא הזוכה זכאי לתשלו� כלשהו, בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז .15.7

 . ולא תחול על החברה כל חובה לתשלו� כאמור, בגי� ביטול זה, או דמי נזק/ל פיצוי וש

על כל , בזאתוהוא מוותר , על פי הוראות מסמכי המכרז, הזוכה יהא חייב לבצע את העבודות .15.8

, ותלרבות טענות לעניי� היק� העבוד, או מי מטעמה/ו תביעה כנגד החברהאו /דרישה ו, טענה

וכל תנאי נוס� שיוכתב על ידי החברה בעת מת� צו התחלת העבודה , �מביצועהרווח הצפוי לו 

  .על פי מסמכי המכרז לזוכה

  פניה לכשיר השני .16

החברה תהא , מכל סיבה שהיא חוזההאו בוטל /בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז ו .16.1

  . רשאית להכריז על הכשיר השני כעל הזוכה

 .יו כל ההוראות החלות על הזוכהיחולו על, הוכרז הכשיר השני כזוכה .16.2

   ביטול המכרז .17

או על /מסמכי המכרז ורשאית לבטל את המכרז על פי החברה תהא בו שבנוס� לכל מקרה אחר  .17.1

  :בכל אחד מהמקרי� הבאי�, לבטל את המכרז, א) לא חייבת ,החברה תהא רשאית, כל די�פי 

 . לא הוגשה כל הצעה למכרז או הוגשה הצעה אחת בלבד .17.1.1
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או שנותרה , הגשתה של הצעה אחת בלבד למכרז, משמעה, בסעי� זה � "חתהצעה א"

 . הצעה כשרה אחת לאחר שכל ההצעות האחרות שהוגשו למכרז נפסלו

 .או בבחירת ההצעה הזוכה/או בניהולו ו/החברה מצאה שהתקיי� פג� בהלי) המכרז ו .17.1.2

, מהותי המצדיק באופ�או העירייה /ואו השתנו צרכי החברה /חל שינוי נסיבות מהותי ו .17.1.3

  .את ביטול הלי) המכרז, לדעת החברה

או פעלו /או מחירי� ו/תיאמו הצעות ו, או חלק�, יש בסיס סביר להניח שהמציעי� .17.1.4

 .או עבירה על חוק כלשהו/באופ� המהווה הגבל עסקי ו

 .לא הושלמו מקורות המימו� לביצוע העבודות .17.1.5

מכל , בוטל המכרז כאמור על ידי החברהכי במקרה שבו , מובהר, לעיל 2.1 בכפו� להוראות סעי�  .17.2

או דמי /לרבות לא בדר) של פיצוי ו, לא יהא מי מ� המציעי� זכאי לתשלו� כלשהו, סיבה שהיא

 .ולא תחול על החברה כל חובה לתשלו� כאמור, בגי� ביטול זה, נזק

18. �  עיו" במסמכי

ה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משו� סוד בזה במפורש כי אינה רוא מודיעההחברה  .18.1

א� , ולפיכ) תעמיד לעיו� המשתתפי� במכרז, מסחרי או סוד מקצועי של המציעי� במכרז

וזאת במהל) תקופה שלא תעלה , על ידי המציעי� שהצעת� לא זכתה במכרז, בכתב, תידרש לכ)

ת המוסדות המוסמכי� את החלט, יו� ממועד ההודעה על תוצאות המכרז) שלושי�( 30על 

 .בחברה שהחליטו על בחירת הזוכה וכ� את הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה

אות� או מקצועי רשאי לציי� את /מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאי� שיש בה� סוד מסחרי ו

החברה תשקול את עמדתו א� וכאשר . במפורטבהצעתו וינמק את טענתו  הנושאי� במפורש

 .)יתעורר הצור) בכ

 . יתבצע במקו� ובמועדי� שתורה החברה, לעיל 18.1 העיו� במסמכי� כאמור בסעי�  .18.2

19.  �  י�כלליתנאי

 .תיפסל –הצעה המוגשת במשות� על ידי יותר ממציע אחד  .19.1

יחולו על המציעי� , לרבות הכנת הצעה והגשתה, כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז .19.2

  .או פיצוי בגי� הוצאותיה� כאמור/לא יהיו זכאי� לכל השבה ו המציעי�. בלבד

 יהכתוב במסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכ� בי� הצדדי� לגבי כל הנושאי� נשוא .19.3

  .המכרז

וכ� לדרוש מהמציעי� , יחד או בנפרד, כול� או חלק�, החברה תהא רשאית לראיי� את המציעי� .19.4

על , לשביעות רצונה המלא, על פי שיקול דעתה, נוספי� או מסמכי�/הסברי� ו, הבהרות, פרטי�

  .מנת לבחו� את המציעי� והצעת�

, הבלעדי הלפי שיקול דעת, את הזכות הלעצמ תשומרחברה ה, לגרוע מכלליות האמור לעיל מבלי .19.5

 המלצותאו /מידע חסר ו להשלי� ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,לדרוש מכל אחד מהמציעי�

בי� , וזאתמטעמו  מיאו /ויכולתו של המציע ו סיונוביי� בכל הקשור לניאו אישורי� דקלרטי/ו

  .ס�ה בתנאי, מטעמו מיאו /עמידתו של המציע ובחינת לצור) , היתר
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או ע� מי /ו החברהמתחייבי� בהגשת הצעותיה� לסייע ולשת� פעולה באופ� מלא ע�  המציעי� .19.6

  .ככל שיידרשמטעמה 

ואי� לראות במכרז זה , הזולה ביותר או הצעה כלשהיהחברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  .19.7

  .כול� או חלק�, משו� התחייבות של החברה להזמי� את העבודות

, או למציעי� על פי תנאי המכרז/הודעות שתידרש החברה לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז ו .19.8

וזאת , או המציעי�/תשלחנה לכתובות שנמסרו לחברה על ידי רוכשי מסמכי המכרז ו

  .  לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מיליה או בדואר רשו� ע� אישור מסירהבפקסי

כמפורט  יראוה כאילו הגיעה לתעודתה, כל הודעה שתשלח כאמור על ידי החברה כאמור לעיל

  :להל�

א� , שלחהיחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת היהודעה שתשלח בפקס תכל  .19.8.1

תיחשב כמתקבלת  �� המקובלות וא� לא ההודעה נשלחה ביו� עסקי� ובשעות העסקי

  .ביו� העסקי� העוקב

שלחה ישעות ממועד ה 48תחשב כאילו התקבלה תו) , הודעה שתשלח בדואר רשו�כל  .19.8.2

  .מבית דואר בישראל

  
  

  

  

  

  ל"מנכ, רוני איכר

  מ"אחוזות החו& בע
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  20112/' מס מכרז
  לתנאי המכרז' נספח א

  הצהרת המציע
  

  לכבוד
  _________תארי)                 מ "אחוזות החו� בע

  
  ,.נ.א.ג
  

  20112/' מכרז מס  :הנדו"

  כללי .1

, החוזה, לרבות תנאי המכרז( לאחר שקראתי בעיו� ובחנתי בקפידה את כל מסמכי המכרז, מ"אני הח

, או בחוזה/תקני� ישראליי� הנזכרי� במסמכי המכרז ו, ערבויות ,נוהל ביצוע עבודות, המפרט המיוחד

תנאי כל מסכי� בזאת ל, )או לחוזה/י� וכל מסמכי� אחרי� המתייחסי� למכרז וכתב הכמויות והמחיר

  .למכרזכחלק בלתי נפרד מתנאי הצעתי  כל מסמכי המכרז וכולל את, ועל נספחי, המכרז

  הגדרות .2

אלא א� כ� הקשר , חוזהתהיה כהגדרת� ב, צהרת המציע זההגדרת� של המונחי� המופיעי� בטופס ה

  .הדברי� מחייב אחרת

  צהרות והתחייבויות המציעה .3

כי הצעתי זו מוגשת ; כי הבנתי ואני מסכי� לכל האמור במסמכי המכרז על פרטיה�, הנני מצהיר .3.1

או /או דרישה שהיא המבוססת על אי ידיעה ו/כי לא אציג כל תביעה ו; בהתא� למסמכי המכרז

� סופי ומוחלט על וכי הנני מוותר בזאת מראש באופ; כול� או חלק�, אי הבנה של מסמכי המכרז

  .כאמור, או דרישה/כל תביעה ו

או ימסרו לי על ידי החברה /או מצג כלשה� אשר נמסרו ו/כי כל מידע ו, אני מודע ומסכי� לכ) .3.2

, או כחלק ממסמכי המכרז/או מידע המחייבי� את החברה ו/או מי מטעמה לא יחשבו כמצג ו/ו

  . אמור בתנאי המכרזאלא א� כ� נערכו בכתב ונחתמו כדי� על ידי החברה כ

לרבות תנאי , כי אני עומד בכל התנאי� הנדרשי� ממשתתפי� במכרז, הנני מצהיר ומתחייב .3.3

תנאי מחזור ההכנסות השנתי הנדרש על , למסמכי המכרז 6.3 הניסיו� הקוד� הנדרש על פי סעי� 

 6.5 על פי סעי� " עסק חי"הערה בדבר / היעדר אזהרה ותנאי כי המכרז למסמ 6.4 פי סעי� 

וכי הנני מקבל על עצמי ; כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז; למסמכי המכרז

אחר כל התחייבות המוטלת עלי בהתא� לתנאי� המפורטי� במסמכי , במלואה ובמועדה, לקיי�

  .כרזהמ

המונעת , די� או כל סיבה אחרת, כי אי� כל מניעה או הגבלה מכח חוזה, הנני מצהיר ומתחייב .3.4

 . או לקיימה במלואה/או מגבילה אותי מלהגיש את הצעתי זו ו/ו

י� או /גלוי, י�/י� אחר/הנני מצהיר כי הצעתי למכרז מוגשת א) ורק על ידי ואי� לי כל שות� .3.5

  .להגשת הצעתי כאמור, י�/סמוי
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כי באפשרותי לרכוש את כל החומרי� ולהעסיק את כח האד� המתאי� , הנני מצהיר ומתחייב .3.6

, וכי באפשרותי לבצע את העבודות, במלוא� ובמועד�, לבצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז

כי ברשותי , הנני מאשר, מבלי לפגוע מהאמור לעיל. במלוא� ובמועד�, לפי הוראות מסמכי המכרז

כשירי� וזמיני� לביצוע מיידי , וכול� תקיני�, כלי� אשר מיועדי� לביצוע העבודותכל הציוד וה

  .של העבודות

את , בי� היתר, החברה תהא רשאית לשקול, בבחינת ההצעות המוגשות למכרזכי , ידוע לי .3.7

יה את המידע המובא להביא במניי� שיקולוכ� , לתנאי המכרז 13 השיקולי� המפורטי� בסעי� 

  .הצעה זול פי�המצור י�לידיעתה בתצהיר

  .ביותר או כל הצעה שהיא זולהשלא לקבל את ההצעה הכי החברה תהא רשאית , ידוע לי .3.8

 17.1 כי החברה תהא רשאית לבטל את המכרז בכל אחד מ� המקרי� הנקובי� בסעי� , ידוע לי .3.9

הוראות בנוס� לכל מקרה אחר שבו רשאית החברה לבטל את המכרז על פי וזאת , לתנאי המכרז

 . כל די�או על פי /מסמכי המכרז ו

חתימת ג� לאחר , החברה תהא רשאית לבטל את ביצוע� של העבודות או חלק מה�כי , ידוע לי .3.10

לרבות מהטע� של היעדר אישור תקציבי , מכל סיבה שהיא, או תחילת ביצוע העבודות/החוזה ו

 החברה לא תהא חייבת בנימוק ההודעה על ביטול העבודותכי , ידוע לי ואני מסכי�. ול�ה

או מי מטעמה בגי� ביטול /או תביעה כנגד החברה ו/דרישה ו, ולזוכה לא תהא כל טענה, כאמור

לרבות לא בדר) של פיצוי , לתשלו� כלשהובשל כ) לא יהא זכאי והוא , ביצוע העבודות כאמור

  .ולא תחול על החברה כל חובה לתשלו� כאמור ,או דמי נזק/ו

והתנאי� לביצוע , ההיק�, על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהותהצעתי ניתנה כי , הנני מצהיר .3.11

 .בהתא� למסמכי המכרז, כל התחייבויותיי

לרבות במקרי� של , כי דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו לי בכל מקרה, ידוע לי ואני מסכי� .3.12

למעט במקרה של ביטול המכרז , או אי זכייה במכרז/ה על ידי מכל סיבה שהיא ואי הגשת הצע

למעט א� , נאי המכרזלת 17.1.5  �ו, 17.1.3 ,17.1.2  בנסיבות המפורטות בסעיפי� החברהעל ידי 

  . ולפי שיקול דעת החברה להל�מדובר בפג� בבחירת ההצעה הזוכה 

 היא נמסרת לרוכשי, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של החברה, ידוע לי ואני מסכי� .3.13

וכי לא אהיה רשאי לעשות בה , ולא לכל מטרה אחרת, לצור) הגשת הצעה למכרז בלבד המכרז

  . זולת הגשת הצעה למכרז, ש למטרה אחרתשימו

יחולו עלי , לרבות הכנת הצעתי זו והגשתה, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, ידוע לי .3.14

  . או פיצוי בגי� ההוצאות שהוצאו על ידי כאמור/וכי לא אהיה זכאי לכל השבה ו, בלבד

, הצעתי לאחרי� בכללהנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי  .3.15

  .בפרט, ולמשתתפי� אחרי� במכרז

 .  באופ� ובתנאי� המפורטי� בחוזההתמורה בגי� העבודות תשול� כי , ידוע לי .3.16

או ההתחייבויות המפורטות בסעי� /או התחייבות כלשהי מההצהרות ו/ידוע לי שהפרת הצהרה ו .3.17

בי� , אשר תזכה את החברה, וה הפרה יסודית של מסמכי המכרזתהו, כולה או חלקה, זה לעיל 3 

  .או בפסילת הצעתי/ו בסעדי� הנקובי� במסמכי המכרז, היתר
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תשקול , זה לעיל 3 המפורטות בסעי�   יוהתחייבויותי יעל סמ) הצהרותי, בי� היתר, כי, ידוע לי .3.18

  . החברה את הצעתי

   תצהיר .4

 י�כנספחבנוסח המצור� , י�תצהיר, הכחלק בלתי נפרד הימנ, צהרת המציע זולההנני מצר�  .4.1

  ").התצהיר" � להל" כל אחד מה� לחוד ( הצהרת המציע זול 3/א �ו 2/א; 1/א

היה מי . ית� תצהיר כאמור כל אחד ממנהלי ומבעלי השליטה בתאגידי ,היה המציע תאגיד .4.2

ייחת� התצהיר האמור על ידי היחידי� , או מבעלי השליטה של המציע תאגיד/מהמנהלי� ו

או בבעלי השליטה /או כבעלי השליטה במנהלי� ו/כמנהלי� ו, במישרי� או בעקיפי�, המשמשי�

  .בזוכה

אינ� עומדי� בהצהרות , כאמור לעיל, או בעלי השליטה בו/או מנהליו ו/המציע ובמקרה בו 

את פרטי , עדות לכ) בתצהירבשורות המיו, עליה� לפרט, כול� או חלק�, המפורטות בתצהיר

  .או את החקירות המתנהלות נגד�/או כתבי האישו� העומדי� נגד� ו/ההרשעות ו

   הצעת המציע .5

הנני מציע את , במסמכי המכרז ובהסתמ) על בדיקות שבוצעו על ידיבקפידה לאחר שעיינתי  .5.1

דיסקט כתב  תדפיסכמפורט ב, הצעתי לביצוע העבודות ויתר התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז

  .הכמויות והמחירי� המצור� להצעתי זו

נעשתה על ידי לאחר , תדפיס דיסקט כתב הכמויות והמחירי�כי הצעתי על פי , הנני מצהיר .5.2

  .בהתא� למסמכי המכרז, והתנאי� לביצוע כל התחייבויותיי, ההיק�, שבדקתי היטב את המהות

, או חלק�האמורות בכתב הכמויות  להזמי� את כל הכמויות תמתחייב ידוע לי כי החברה אינה .5.3

חלק מוגדר מ� וצרכי כל  הצרכיו חברהוהיק� העבודות יכול להשתנות בהתא� לתקציב ה

  .העבודות

 .כוללי� מס ער) מוס� אינ� והמחירי�י� בכתב הכמויות מחירידוע לי כי ה .5.4

עוד  .�ידוע לי כי המציע רשאי לציי� הנחה או תוספת שונה לכל פרק בכתב הכמויות והמחירי .5.5

על המציע לנקוב בשיעור הנחה או תוספת אחד בלבד לכל פרק בכתב הכמויות  ידוע לי כי

 .המתייחס לכל הסעיפי� הכלולי� באותו הפרק בכתב הכמויות והמחירי�, והמחירי�

: להל�) (חמישה עשר אחוזי�( 15%ידוע לי כי שיעור אחוז ההנחה המירבי לכל פרק לא יעלה על  .5.6

חמישה ( 5%וכי שיעור אחוז התוספת המירבי לכל פרק לא יעלה על ) "רבישיעור ההנחה המי"

או תוספת העולה על שיעור ההנחה המירבי או על הנחה ידוע כי לי כי במקרה בו ניתנה ). אחוזי�

  .ההצעה תיפסל, לפי העני�, שיעור התוספת המירבי

ככל שניתנה על ידי , הכללי בכפו� לעדכונ� בגיליו� הסיכו�, בכתב הכמויותידוע לי כי המחירי�  .5.7

סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויותיי על פי מסמכי , יהוו תמורה מלאה, הנחה או תוספת

ת כל א, למע� הסר ספק, י�כולל �וה, לרבות בגי� עבודה וחומרי�, במלוא� ובמועד�, המכרז

, מכל מי� וסוג שה� ,)או היטלי�/אגרות ו, לרבות מסי�( כלליות ואחרות, מיוחדות, ההוצאות

לרבות , מסמכי המכרזבהתא� להוראות יי ובביצוע יתר התחייבויותביצוע העבודות הכרוכות ב

  .והכל אלא א� צוי� אחרת במסמכי המכרז, החוזה
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 .באופ� ובתנאי� המפורטי� בחוזההתמורה בגי� העבודות תשול� כי , ידוע לי .5.8

� את היק� העבודה ג� בטר� חתימת החוזה להקטיחברה רשאית כי על פי תנאי המכרז ה יידוע ל .5.9

וכי במקרה כזה יהיה הסכו� הכללי של החוזה שונה מסכו� ההצעה הכללי הנקוב בכתב 

 .א) מחירי היחידה לא ישתנו, הכמויות

  ערבות המכרז .6

הנני מצר� להצעתי זו ערבות , על כל סעיפיה ונספחיה, כביטחו� לקיומה על ידי של הצעתי למכרז .6.1

מיליו� (2  1,700,000 �ובס) השווה ל, תנאי המכרזל 'בנספח גזהה לנוסח הכלול בנוסח , מכרז

.)שקלי� חדשי� ושבע מאות אל�
 
  

ייווצר צור) להארי) את תוק� ערבות המכרז כאמור בתנאי כי בא� , ידוע לי ואני מתחייב .6.2

אוחר וזאת עד לא י, דרשאכפי ש, מעת לעת, אארי) את תוק� ערבות המכרז כאמוראזי , המכרז

ידוע . או בהתא� להוראות החברה/ו ימי� לפני פקיעת תוקפה של ערבות המכרז) חמישה( 5 �מ

. לי כי כל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות המכרז כאמור לעיל תחולנה עלי בלבד

, מטע� זה בלבד, תהא החברה רשאית, כי בא� לא אארי) את ערבות המכרז כנדרש, כ� ידוע לי

, זוכהכ ילבטל את הודעת הזכיה ואת זכייתלבטל את הכרזתי ככשיר שני או , הצעתי לפסול את

כולה , לחלט את ערבות המכרז, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל די� ,לפי העני�

  . כפיצויי� מוסכמי� מראש, או חלקה

תהא רשאית לחלט את  החברה, כי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל די�, ידוע לי .6.3

או מכח ערבות המכרז בכל /או להציג דרישת תשלו� על פי ו/ו, כולה או חלקה, ערבות המכרז

לא אמלא את במקרה שבו או /ו, לפני מועד פקיעתה, כולה או חלקה, מקרה בו אחזור בי מהצעתי

או ככשיר /ו אוכרז כזוכהבמקרה שבו או /ו, על פי מסמכי המכרז, כול� או חלק�, התחייבויותיי

על פי מסמכי המכרז , כול� או חלק�, א� לא אקיי� במלוא� ובמועד� את כל התחייבויותיי – שני

חילוט הערבות . תיוההתחייבויות המקדמ, למע� הסר ספק, לרבות, הנובעות מהכרזתי כזוכה

ל יחשב "וסכו� הערבות הבנקאית הנ, פיצויי� מוסכמי� מראשיהווה , כולה לטובת החברה

  . החברהיינה הגמור והמוחלט של לקנ

ערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על ידי דרישה בכתב שתימסר לבנק כי , ידוע לי ומוסכ� עלי .6.4

או ראיה כלשה� נוספי� על /ומבלי שהחברה תצטר) להציג לבנק כל מסמ) ו, מאת החברה

  .או לנמק את דרישתה/דרישת החילוט ו

  הודעה על קבלת ההצעה .7

ימי עסקי� את ) 5(להמציא בתו) חמישה יה הנני מתחייב יסור לי הודעת זכבמידה והחברה תמ .7.1

  . לתנאי המכרז 15.3  בסעי� המסמכי� המפורטי�

יהווה , ות עד למועד הקובעיכי אי ביצוע� במלוא� על ידי של כל ההתחייבויות המקדמ, ידוע לי .7.2

אשר תקנה לחברה זכות לבטל את הודעת , מסמכי המכרזהפרה יסודית של התחייבויותיי על פי 

מבלי לגרוע מכל סעד אחר , החברה תהא זכאית, וכי במקרה זה, הזכיה ואת זכייתי במכרז

וסכו�  כולה או חלקה, לחלט את ערבות המכרז שהוגשה על ידי, המוקנה לה על פי כל די�

 . החברהינה הגמור והמוחלט של ויחשב לקני, פיצויי� מוסכמי� מראשהערבות הבנקאית יהווה 
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  תוק& ההצעה .8

עד , ללא זכות חזרה, ותחייב אותי, מרכיביה ונספחיה, הצעתי זו תעמוד בתוקפה על כל פרטיה .8.1

  .הכל בהתא� לאמור בתנאי המכרז, 24.11.11ליו� 

 24.2.12כי החברה תהא רשאית להארי) את תוק� ההצעות עד ליו� , ידוע לי ואני מסכי� .8.2

וכ� , תואר) תוקפה של הצעתי כאמור, ה תארי) את תוק� של ההצעות כאמורבמקרה שהחבר

  .תואר) על ידי תוקפה של ערבות המכרז בהתא�

9. � עיו" במסמכי

במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משו�  ודיעהידוע לי כי החברה ה .9.1

א� , לעיו� המשתתפי� במכרזולפיכ) תעמיד , סוד מסחרי או סוד מקצועי של המציעי� במכרז

וזאת במהל) תקופה שלא תעלה , על ידי המציעי� שהצעת� לא זכתה במכרז, בכתב, תידרש לכ)

את החלטת המוסדות המוסמכי� , יו� ממועד ההודעה על תוצאות המכרז) שלושי�( 30על 

 .בחברה שהחליטו על בחירת הזוכה וכ� את הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה

או מקצועי רשאי לציי� /י מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאי� שיש בה� סוד מסחרי וידוע לי כ

החברה תשקול את עמדתו א� . במפורטבהצעתו וינמק את טענתו  אות� הנושאי� במפורשאת 

 .וכאשר יתעורר הצור) בכ)

יתבצע במקו� ובמועדי� , אי המכרזלתנ 18.1 העיו� במסמכי� כאמור בסעי� ידוע לי כי , בנוס� .9.2

 .שתורה החברה

  פירוש .10

א� , וכל האמור בו במי� זכר, א� ברבי� במשמע וכ� להיפ), בלשו� יחיד הצהרת המציע זוכל האמור ב

  .במי� נקבה במשמע וכ� להיפ)

  צהרת המציעהמסמכי� המצורפי� לה .11

ומהווי� חלק בלתי נפרד  לתנאי המכרז 8.5 המנויי� בסעי� מצורפי� המסמכי�  צהרת המציע זולה

  .הימנה

   פרטי מגיש ההצעה .12

  ________________________      :ש� המציע .12.1

  ________________________    :צ.ח./פ.ח./ז.ת' מס .12.2

 ________________________  ):ד.לרבות ת(משרד רשו� /כתובת .12.3

  ________________________      :ל"כתובת דוא .12.4

  :או פניה בנושא מכרז זה הינו/יג המוסמ) מטע� המציע לצור) דיו� והנצ .12.5

  ________________________  ) משפחה+ פרטי (ש�  .12.5.1

  ________________________    : טלפו� בבית .12.5.2

  ________________________    : טלפו� במשרד .12.5.3
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  ________________________    :פקסימיליה .12.5.4

  ________________________    : טלפו� נייד .12.5.5

  :או משלוח מברק/כתובת למסירת הודעה דחופה ו .12.6

___________________________________  

  ________________________    : מספר טלפו� למקרי חירו� .12.7

  ).על מספר טלפו� זה להיות זמי� במש) כל שעות היממה(

מיד לאחר קרות , הנני מתחייב להודיע בכתב לחברה על כל שינוי שיתהווה בפרט מהפרטי� האמורי�

  . שינוי כאמור

  

  חתימת וחותמת המציע    תארי)

  
  

  אישור
  :יחיד

____ ת בזה כי ביו� /מאשר___________, _______, מרחוב ) _______. ר.מ(ד "עו, _____________ מ"אני הח
מה /וחת�' _______________ מס. ז.ת ת/נושא' _____________ גב/הופיע בפני מר_______ שנת _______ בחודש 

  .בפני על טופס ההצעה למכרז דלעיל

__________________  
  ד"עו, 

  :תאגיד

______ ת בזה כי ביו� /מאשר__________, ________, מרחוב , )______. ר.מ(ד "עו, _____________ מ"אני הח
על ") התאגיד" � להל"(__________ נחת� בפני טופס ההצעה למכרז דלעיל המוגש בש� _______ שנת _______ בחודש 
______________, . ז.ת ת/נושא___________ גברת /ומר___________ . ז.ת ת/נושא___________ גברת /ידי מר

  .המוסמכי� על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל די� לחייב בחתימת� את התאגיד לכל דבר ועניי�

__________________  
  ד"עו,                       
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  20112/מכרז 

  להצהרת המציע' 1פח אנס

  תצהיר

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל _______, . ז.נושא ת, _______, מ"אני הח
  :כדלקמ�, בכתב, מצהיר בזאת, העונשי� הקבועי� בחוק א� לא אעשה כ�

  בכל הסעיפי� הבאי� ק את המיותרומחיש ל

 ________________מנהל בחברת/בעל מניות/ל במציעמנה/בעל מניות במציע/הנני המציע בעצמו .1
שות� במציע/מנהל במציע/שהינה בעלת מניות, מ"בע

*
ועור) תצהירי זה כחלק מהצעה להשתת� במכרז  

  .)"המכרז" �ו "אחוזות החו&" �  בהתאמה, להל"(מ "שפרסמה אחוזות החו� בע 2/2011 'מס

 ההשני� שקדמו לתצהירי ז) עשר( 10 � כי ב, הנני מאשר .2
*
: 

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע   .א

 ) או לחלופי�(

הורשעתי בעבירה מסוג פשע  .ב
*
  : הכל כמפורט להל�, 

_________________________________________________________________________.  

 השני� שקדמו לתצהירי זה) עשר( 10 � כי ב, הנני מאשר .3
*
: 

 וו�לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג ע  .א

  )או לחלופי�(

  : הכל כמפורט להל�, הורשעתי בעבירה מסוג עוו�  .ב

_________________________________________________________________________.  

 הנני מאשר .4
*
: 

 או עוו�/כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישו� בגי� עבירה מסוג פשע ו  .א

 

  )או לחלופי�(

או עוו�/עבירה מסוג פשע ותלוי ועומד נגדי כתב אישו� בגי�   .ב
*
  :הכל כמפורט להל�, 

_________________________________________________________________________.  

 הנני מאשר .5
*
: 

או בעבירות רכוש /ו, או בעבירות שיש עימ� קלו�/כי לא הורשעתי בעבירות נגד בטחו� המדינה ו  .א
תקופת ההתיישנות לפי חוק המרש� הפלילי ותקנת חלפה , או א� הורשעתי, או בעבירות מוסר/ו

  1981 –א "התשמ, השבי�

 )או לחלופי�(
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או /או בעבירות רכוש ו/ו, או בעבירות שיש עימ� קלו�/הורשעתי בעבירות נגד בטחו� המדינה ו  .ב
, וטר� חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרש� הפלילי ותקנת השבי�, בעבירות מוסר

1981 –א "התשמ
*
  :כמפורט להל�הכל , 

_________________________________________________________________________.  

 הנני מאשר .6
*
: 

או על תקנות /ו �1970ל"תש, ]נוסח חדש[כי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה   .א
רש� הפלילי או א� הורשעתי חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המ, האו על צוי� שניתנו על פי/ו

  1981 –א "התשמ, ותקנת השבי�

 )או לחלופי�(

או על /או על תקנות ו/ו �1970ל"תש, ]נוסח חדש[הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה   .ב
, וטר� חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרש� הפלילי ותקנת השבי�, צוי� שניתנו על פיו

1981 –א "התשמ
*
  :הכל כמפורט להל�, 

_________________________________________________________________________.  

 הנני מאשר .7
* 
: 

לתצהירי זה  6 �ו 5כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישו� על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפי�   .א
 ,ולא ידוע לי שמתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בענייני� אלו, לעיל

 )או לחלופי�(

, לתצהירי זה לעיל 6 �ו 5די כתב אישו� על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפי� תלוי ועומד נג  .ב
או מתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בענייני� אלו/ו

*
  :הכל כמפורט להל�, 

_________________________________________________________________________.  

  .מחק את המיותר   *

  .על ידי המציע בעצמו ימולא רק בתצהיר הנחת�  **

  

  

  

  חתימת המצהיר                                                   

  אישור

ה בפני  /הופיע__________ מאשר בזה כי ביו� _____________ מרחוב , ד"עו__________ מ "אני הח
תהא /וכי י ה להצהיר את האמת/ה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו____________, .ז.ת' _____________ גב/מר
ה /ה ותוכ� תצהירו/זוהי חתימתו, ה/ה כי זהו שמו/הצהיר, תעשה כ�/ה לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא י/צפוי
  .אמת

  

  ד"עו,    _______                                      
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  20112/מכרז 

  להצהרת המציע 2'נספח א

�  התחייבות לקיו� החקיקה בתחו� העסקת עובדי

, לגבי העובדי� שיועסקו על ידי, לקיי� בכל תקופת החוזה שייחת� בעקבות זכייתי במכרז הנני מתחייב בכתב
  :או צווי ההרחבה המפורטי� להל�/ובכלל זה בחוקי העבודה והתקנות מכוח� ו, בכל די�, את האמור

 ט"חוק שירות התעסוקה תשי 1959

 א"חוק שעות עבודה ומנוחה תשי 1951

 ו"חוק דמי מחלה תשל 1976

 ח"תשנ) היעדרות בשל מחלת ב� זוג(חוק דמי מחלה  1998

 ד"תשנ) היעדרות בשל מחלת הורה(חוק דמי מחלה  1993

 ג"תשנ) היעדרות בשל מחלת ילד(חוק דמי מחלה  1993

) היעדרות עקב הריו� ולידה של בת זוג(חוק דמי מחלה  2000

 ס"תש

 א"חוק חופשה שנתית תשי 1950

 ד"תשיחוק עבודת נשי�  1954

 ו"חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשנ 1996

 ג"חוק עבודת הנוער תשי 1953

 ג"חוק החניכות תשי 1953

  א"תשי) החזרה לעבודה(חוק חיילי� משוחררי�   1951

  ח"חוק הגנת השכר תשי  1958

  ג"חוק פיצויי פיטורי� תשכ  1963

  ז"חוק שכר מינימו� תשמ  1987

  ח"תשמ חוק שיוויו� הזדמנויות  1988

  ח"תשנ, חוק שיוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות  1998

  ה"תשנ) נוסח משולב(חוק הביטוח הלאומי   1995

  )כולל חוק בריאות ממלכתי(  

  ו"חוק העסקת עובדי� על ידי קבלני כוח אד� תשנ  1996

  ב"תשס, )תנאי עבודה(חוק הודעה לעובד   2002

  ד"תשס, חוק גיל פרישה  2004

  א"תשנ, עובדי� זרי�חוק   1991

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה   

  ונופש

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה    

  לעבודה וממנה

  צווי הרחבה בדבר תשלו� תוספת יוקר   

  צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקי� במשק   

, התפטרות/חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורי�  2001

  א"תשס

  

  .ל"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקי� הנ"עו/ ח"אישור רו

  
   

 תארי) ד"עו/ ח"ש� מלא של רו חתימה וחותמת

   

 תארי) ש� מלא של החות� בש� המציע חתימה וחותמת המציע
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  20112/מכרז 

  להצהרת המציע 3'נספח א

  ב לחוק עסקאות גופי� ציבוריי� 2לפי סעי&  תצהיר

  :�1976ו"תשלה
  

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת ________________, . ז.נושא ת, _____________, מ"אני הח

  :כדלקמ�, מצהיר בזאת בכתב, וכי אהיה צפוי לכל העונשי� הקבועי� בחוק א� לא אעשה כ�

) "החברה("_____________________ הנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעה שמגישה  .1

  ").המכרז(" מ"בעשפרסמה אחוזות החו�   2/2011' במסגרת מכרז מס

 ._____________________________________________הנני מכה� בחברה בתפקיד  .2

 �1976ו"תשל, חוק עסקאות גופי� ציבוריי�כהגדרתו בעד מועד ההתקשרות , למיטב ידיעתי .3

וא� הורשעו ביותר , משתי עבירותביותר  הובעל זיקה אלי חברהלא הורשעו ה ,")החוק("

   .כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה �משתי עבירות 

  .לחוק) א(ב2כל המונחי� יהיו כמשמעות� בסעי� , לעניי� סעי� זה

  

  .זו חתימתי ותוכ� תצהירי אמת, זה שמי .4

  

________________________  

  

  אישור

  

ביו� מאשר בזאת כי _______________________מרחוב ____________ _______ד "עו, מ"אני הח

המוכר / ___________ 'שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס, _________________הופיע לפני מר _________, 

וכי יהא צפוי לכל העונשי� , כי עליו להצהיר את האמת, תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותועל  �חתו, לי אישית

  .א� לא יעשה כ�, בחוקהקבועי� 

  

          

  ד"עו, 
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   2/2011' מס מכרז

  ציעסיו� המינ � להצהרת המציע  ' נספח ב

  :1' מס פרויקט

  :מיקו� העבודה

  :מועד הביצוע

  :תיאור כללי של העבודה

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

  

    ש�  כתובת  נייד' טל  פקס  ל"דוא

  לקוח/המזמי"          

  פרויקטמנהל ה          

  :פרויקטקבלני משנה בביצוע ה

  תחו�  ש�  כתובת  נייד' טל  פקס  ל"דוא

            

            

�  :שמות ספקי

  :ספק של  ש�  כתובת  נייד' טל  פקס  ל"דוא

            

            

  :הערות

  :פרויקטעלות כוללת של ה

  

  :פרויקטזמ" שהוקצב בחוזה לביצוע ה  :בפועל פרויקטמש' ביצוע ה

  :פרויקטתנאי� מיוחדי� של ה/הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 הלקוח על פרטי העבודה/אישור המזמי" ,המלצות בכתב, יש לצר& אישורי� מתאימי� :הערה

   .וחשבו" סופי מאושר או חשבו" טרו� סופי מאושר
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  :2' יקט מספרו

  :מיקו� העבודה

  :מועד הביצוע

  :תיאור כללי של העבודה

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

  

    ש�  כתובת  נייד' טל  פקס  ל"דוא

  לקוח/המזמי"          

  פרויקטמנהל ה          

  :פרויקטקבלני משנה בביצוע ה

  תחו�  ש�  כתובת  נייד' טל  פקס  ל"דוא

            

            

�  :שמות ספקי

  :ספק של  ש�  כתובת  נייד' טל  פקס  ל"דוא

            

            

  :הערות

  :פרויקטה עלות כוללת של

  

  :פרויקטזמ" שהוקצב בחוזה לביצוע ה  :בפועל פרויקטמש' ביצוע ה

  :פרויקטתנאי� מיוחדי� של ה/הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 הלקוח על פרטי העבודה/אישור המזמי" ,המלצות בכתב, יש לצר& אישורי� מתאימי� :הערה

   .וחשבו" סופי מאושר או חשבו" טרו� סופי מאושר
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  :3' פרויקט מס

  :מיקו� העבודה

  :מועד הביצוע

  :תיאור כללי של העבודה

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

  

    ש�  כתובת  נייד' טל  פקס  ל"דוא

  לקוח/המזמי"          

  קטפרוימנהל ה          

  :פרויקטקבלני משנה בביצוע ה

  תחו�  ש�  כתובת  נייד' טל  פקס  ל"דוא

            

            

�  :שמות ספקי

  :ספק של  ש�  כתובת  נייד' טל  פקס  ל"דוא

            

            

  :הערות

  :פרויקטעלות כוללת של ה

  

  :פרויקטזמ" שהוקצב בחוזה לביצוע ה  :בפועל פרויקטמש' ביצוע ה

  :פרויקטתנאי� מיוחדי� של ה/דרישות מיוחדותהערות כלליות ותיאור 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 הלקוח על פרטי העבודה/אישור המזמי" ,המלצות בכתב, יש לצר& אישורי� מתאימי� :הערה

   .וחשבו" סופי מאושר או חשבו" טרו� סופי מאושר
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או תאגידי� עירוניי� של עיריית /יפו ו�ע� עיריית תל אביבניסיו" קוד� של המציע 
 :(**)יפו  � תל אביב

     

  ש�  מזמי" העבודה ש� הפרויקט 
 )תאגיד עירוני/יפו�א"עיריית ת(

 מועד סיו� פרטי� על העבודה

1.   
 

   
  
 

 

2.   
 

   
  
 

 

3.   
 

   
  
 

 

4.   
 

   
  
 

 

5.   
 

   
  
 

 

 **�  .להוכחת הניסיו" יש לצר& מסמכי
  

תפנה  חברהוכ� מסכי� שהזה ' המפורטי� בנספח בי� פרויקטהנני מאשר נכונות ומהימנות הנתוני� לגבי ה

                    .ל"לבקשת המלצות מהלקוחות הנ

  _______________________________      :ציעש� המ

  _______________________________      :ציעכתובת המ

  _______________________________    :ציעטלפו" של המ

  _______________________________    :ציעחתימת וחותמת המ
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  2/2011 מכרז

  לתנאי המכרז' נספח ג

  למכרז נוסח ערבות בנקאית

  לכבוד

  מ"בע אחוזות החו& 

  6גרשו" ' רח

  תל אביב

  

  ' __________ערבות מס: הנדו"

  

באופ� אנו ערבי� כלפיכ� ") המבקש: "להל�( ______________________________________לבקשת  .1

סכו� ": להל�) (שקלי� חדשי� מיליו� ושבע מאות אל�(2  1,700,000 לסילוק כל סכו� עד לס) שלבלתי חוזר 

בקשר המבקש שתדרשו מאת , להל� 2רטי� בסעי� אשר יהא צמוד בהתא� לתנאי ההצמדה המפו, )"הערבות

  .יפו� בעיר תל אביבלביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברחוב שינקי�  2/2011' ע� מכרז מס

לעיל יהיה צמוד למדד המחירי� הכללי לצרכ� כאשר המדד הבסיסי הוא  1האמור בסעי�  סכו� הערבות .2

א� ). "המדד הבסיסי": להל�( 2011 שנתיולי  בגי� חודש 2011 שנתאוגוסט חודש ב 15המדד שפורס� ביו� 

יהיה גבוה מ� המדד ) "המדד החדש": להל�(המדד שיפורס� לאחרונה לפני יו� ביצוע התשלו� לפי ערבות זו 

כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד  סכו� הערבותנשל� לכ� את , הבסיסי

  .לא יחול כל שינוי בסכו� הערבות, וה למדד הבסיסי או נמו) הימנוא� יתברר כי המדד החדש שו. הבסיסי

ימי עסקי� מיו�  5תו) ל "של� את סכו� הערבות הנל, באופ� מוחלט ובלתי חוזר, בזאתאנו מתחייבי�  .3

זו או לדרוש תחילה את סילוק סכו� הערבות האמור מבלי להטיל עליכ� לנמק דרישתכ�  ,קבלת דרישתכ�

 .מאת המבקש

טלקס או מברק , אי� פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקסמיליה, בכתב כאמור בערבות זודרישה  .4

  .ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתא� לערבות זו

  .ועד בכלל 24.11.11ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו�  .5

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה .6

  

  _____________________חתימה    _________________________תארי)
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  2/2011 מכרז

  לתנאי המכרז  1'נספח ד

  ח"רו/ד"אישור עו

  לכבוד
  מ"אחוזות החו� בע

  6רחוב גרשו� 
  תל אביב
  

  20112/' מכרז מס �יע ומורשי חתימה שותפי� במצ/אישור בעלי מניות  :הנדו"

  

  _______________________, :שכתובתי הינה, ח"רו/ ד "עו, ____________________ מ"אני הח

  :מתכבד לאשר בזאת

  ______________________: ש� התאגיד המציע

  ):אד� ולא תאגיד, ברמת היחיד(במציע הינ� בעלי המניות או השותפי� 

  .%__: שיעור אחזקות________________; .: ז.ת' מס    ___________________;: ש�  )א(

  .%__: יעור אחזקותש________________; .: ז.ת' מס    ___________________;: ש�  )ב(

  .%__: שיעור אחזקות________________; .: ז.ת' מס    ___________________;: ש�  )ג(

  .%__: שיעור אחזקות________________; .: ז.ת' מס    ___________________;: ש�  )ד(

  :  מסמכי המכרז נחתמו בפני על ידי

  .________________.: ז.ת' מס    ___________________;: ש�  )א(

  .________________.: ז.ת' מס    ___________________;: ש�  )ב(

� את /ועל פי כל די" לחייב בחתימתוהמציע י� על פי מסמכי היסוד של התאגיד /מוסמ' ינ�ה/אשר הוא

  . כנדרש בשולי טופס ההצעה למכרז, לכל דבר ועניי"המציע התאגיד 

  

  

  

  חותמת    חתימה    תארי)
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  2/2011מכרז 

  לתנאי המכרז  2'ח דנספ

  ח"אישור רו

  
  

  לכבוד
  מ"אחוזות החו� בע

  6רחוב גרשו� 
  תל אביב
  

  לתנאי המכרז 6.4 תנאי ס&  –ממוצע של המציע השנתי ההכנסות המחזור   :הנדו"

  

 ................................................................כרואה החשבו� של , ............................................, מ"אני הח

  :מאשר בזאת כדלקמ�, "]המציע: "להל�[

  

ארבעי� (2  40,000,000לא פחת מס) של  2010 �ו 2009הממוצע של המציע בשני�  השנתימחזור ההכנסות 

  .מ"לא כולל מע, )מיליו� שקלי� חדשי�

  

  

  

  

________________________        _________________________  

  חתימה וחותמת                תארי)  
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  2/2011מכרז 

  לתנאי המכרז  3'נספח ד

  ח מבקר"אישור רו

  
  

  לכבוד
  מ"אחוזות החו� בע

  6רחוב גרשו� 
  תל אביב
  

  לתנאי המכרז 6.5 תנאי ס&  –הערת עסק חי / היעדר אזהרת עסק חי   :הנדו"

  

................................................................ כרואה חשבו� מבקר של , ............................................, מ"אני הח

  :מאשר בזאת כדלקמ�, "]המציע: "להל�[

  

  ".אזהרת עסק חי"או " הערת עסק חי"לא נכללה  2010 �ו 2009שני� המציע לבדוחות המבוקרי� של 

  

  

  

  

________________________        _________________________  

  חתימה וחותמת                תארי)  

  

  

 

  

 

  



� 34 –  

 

  

  

  

  

  2/2011מכרז 

  לתנאי המכרז ' הנספח 

  כתב כמויות
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  2/2011מכרז 

  לתנאי המכרז ' ונספח 

 תנאי� כלליי� מיוחדי� ומפרט מיוחד

 


