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  תנאי המכרז

 כללי .1

שנחת� בי� , ")מתח  גני שרונה: "להל�(במסגרת הסכ� לפיתוח מתח� דרו� הקריה בתל אביב  .1.1

 מבני� 12כי , בי� היתר, למינהל מקרקעי ישראל הוסכ�) "העירייה: "להל�(עיריית תל אביב יפו 

 המאושרת 3000ע " והמיועדי� בתבבמתח�הקיימי� ") המבני  לשימור: "להל�(לשימור 

 .יוחכרו לעירייה ושימור� יהא באחריות העירייה, לצורכי ציבור") ע"התב: "להל�(

מתו% המבני� לשימור ) שישה (6יוחכרו לעירייה , בי� העירייה למינהלשנחת� על פי הסכ� נוס#  .1.2

  .ע"תשמר� ותפעיל אות� לצורכי ציבור בהתא� לאמור בתב, על מנת שזו תחזיק�

ה שהינה חברה בבעלות מלאה של העירייה קיבלה לידי, ")החברה: "להל�(מ "אחוזות החו# בע .1.3

 הכולל בי� היתר את שיפו', מתח� גני שרונהבמסגרת הסכ� ע� העירייה את קידו� וניהול 

 .המבני� לשימור שנמסרו לעירייה

מבי� המבני� לשימור בשניי� המעטפת החיצונית מכרז זה הינו מכרז לביצוע עבודות שיפו'  .1.4

 106,107במספרי� הממוספרי� ") המבני  נשוא המכרז: "להל�(שנמסרו לחכירת העירייה 

 .  למכרז זה'בנספח ב

  הערות 'מבנה מס כתובת

    106  18דוד אלעזר 

    107  20ר דוד אלעז

 

במקרה זה רשאית . לבטל את הלי% המכרז, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, החברה רשאית .1.5

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

 .טענה או תביעה בקשר לכ%

 לשימור  מבני� נוספי�)4(ארבעה עבודות שיפו' של , באמצעות מי מטעמה, בכוונת החברה לבצע .1.6

,  כמו כ�.במקביל לעבודות נשוא מכרז זה או במועד עתידי כלשהו,  נשוא המכרז המבני� �שאינ

שיפוצי� . בכוונת החברה להשכיר המבני� נשוא המכרז לגופי� שוני� שיבצעו בה� שיפו' פנימי

 ההצעה יראו מגישי ההצעות בעצ� הגשת. אלו יתכ� ויחלו במקביל לעבודות השיפו' החיצוני

 .עצמ� כמי שמסכימי� ומאשרי� האמור

 . אשר פורס� על ידי החברה21/08ישופצו על ידי הזוכה במכרז שלושה מ� המבני�  .1.7

בהעברת תקציב מהמינהל טעונה ירייה עביצוע השיפו' החיצוני על ידי המובהר בזאת כי  .1.8

עות למכרז יראו את בעצ� הגשות הצ. התקציב טר� הועברנכו� ליו� פרסו� המכרז . לעירייה

כמי שמוותרי� על כל טענה או , המציעי� כמי שמסכימי� ומאשרי� מראש את האמור לעיל

  .תביעה בעניי� זה וכמי שמתחייבי� שלא להעלות כל טענה או דרישה בקשר ע� ביטול המכרז
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 כפופי� לקבלת היתר לביצוע המבני�מובהר בזאת כי התחלת ביצוע השיפו' החיצוני של  .1.9

 טר� נית� היתר לשיפו' הפרסו�נכו� למועד . ת מאת מוסדות התכנו� הרלוונטיי�העבודו

בעצ� הגשות הצעות למכרז יראו את המציעי� כמי שמסכימי� ומאשרי� . החיצוני של המבני�

כמי שמוותרי� על כל טענה או תביעה בעניי� זה וכמי שמתחייבי� שלא , מראש את האמור לעיל

 .או דחיית המועד לתחילת ביצוע העבודות/בקשר ע� ביטול המכרז ולהעלות כל טענה או דרישה 

 מתבצעות ויתבצעו עבודות קבלניות נוספות על ידי צדדי� מתח� גני שרונהמובהר בזאת כי ב .1.10

או כל טענה אחרת בכל /או עיכובי� ו/שלישיי� והקבל� הזוכה מוותר על כל טענה של הפרעה ו

  .הנוגע לביצוע� של עבודות אחרות באתר

מועד תחילת ": להל�(מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה הזוכה  .1.11
לשני חודשי� ) שמונה (8 להתקד� בו ולהשלימו באופ� שוט# ורצו# תו%, )"ביצוע העבודות

  .)"מועד סיו  ביצוע העבודות": להל� ( ג� יחדהמבני�

 הזמנה להציע הצעות .2

אשר עומדי� בתנאי הס# להשתתפות ,  מאת מציעי� מתאימי�,מזמינה בזאת הצעותהחברה  .2.1

כהגדרת (הכל כמפורט במסמכי המכרז , עבודות שיפו' המבני� נשוא המכרזביצוע  ל,במכרז זה

 )."העבודות"או " העבודה "#להל" ( )מונח זה להל�

והכל על פי התנאי  ,  יחדלשני המבני הצעה אחת , במסגרת מכרז זה, על המציע להגיש

  .  פורט במסמכי המכרזכמ

ולא יוכל  השתת� במכרז זה מנוע מל,פרסמה החברהש 0821/במכרז מודגש בזאת כי הזוכה  .2.2

 . להגיש הצעה במכרז זה

  )."חוזהה": להל�( של המכרז 'נספח ז כב"חוזה המצה פי תנאי המכרז ועל תהיה ההתקשרות .2.3

מאת  �לביצועת היתר בניה  קבל הינוכי תנאי למת� צו התחלת העבודה לעבודות בזאת מובהר .2.4

 .הרשויות המוסמכות

 פרשנות; הגדרות .3

תהא לה� אותה משמעות , מפורשואינ� מוגדרי� בו ב, תנאי מכרז אלהמונחי� המופיעי� ב .3.1

אלא א� כ� מתחייב אחרת מהקשר הדברי� , )כהגדרת מונח זה להל�(חוזה המיוחסת לה� ב

 .ומהדבק�

אלא א� כ� מתחייב , � הבאי� כפי הרשו� לציד� יהיה פירוש� של המונחי,אלהבתנאי מכרז  .3.2

 :אחרת מהקשר הדברי� ומהדבק�

  . לעיל1 בסעי# �כהגדרת   # " העבודות"או " העבודה"

  . לחוזה"ה"כנספח המסמ% המצור#    #" כתב הכמויות"

אומד� החברה ביחס לתשלו� בגי� כל יחידה הנקובה בכתב    #" האומד""

,  לכתב הכמויות כולווביחס, )כהגדרתו להל�(הכמויות 

  .שיופקד על ידי החברה בתיבת המכרזי�
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  .מי שהצעתו זכתה במכרז   # "הזוכה"

 "ז"כנספח  תנאי המכרזלהמצור# , חוזה על נספחיוה   #" חוזהה"

  .ומהווה חלק ממסמכי המכרז

  . יפו–ית תל אביב יעיר  #" העיריה"

  4/2009 מספר, מכרז זה   # " המכרז"

  .ש הצעתו למכרזמי שהגי  #" מציע"

  .הצעה המוגשת למכרז בהתא� לאמור במסמכי המכרז  #" הצעה"

למעט יו� , ימי� שבה� הבנקי� בישראל פתוחי� למסחר   #" ימי עסקי "

  .בשבוע' ו

ידי �המתפרס� על, מחירי תשומות בבניה למגורי�מדד   "מדד"

, ובהעדר פרסו� כאמור, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  .ר שיבוא תחתיוכל מדד רשמי אח

 , לתנאי המכרז להל�3המסמכי� המפורטי� בסעי#    #" מסמכי המכרז"

לרבות כל המסמכי� שנמסרו , המהווי� את חוברת המכרז

ולרבות כל , לרוכשי חוברת המכרז בקשר ע� המכרז

או תיקו� בכתב למסמכי המכרז /תוספת ו, מסמכי� נוספי�

א# א� לא , לרוכשי חוברת המכרזהחברה שתמסור או /ו

  .)א� וככל שתמסור( כאמור צורפו לחוברת המכרז

  . לעיל1.4 כמפורט בסעי# , 107 �  ו106מבני�   "המבני "

  .מסמ% זה   #" תנאי המכרז"

  

כל . ואי� להזדקק לה� בפירוש הוראותיו, כותרות הסעיפי� אינ� מהוות חלק מתנאי המכרז .3.3

א# , וכל האמור בו במי� זכר, א# ברבי� במשמע וכ� להיפ%, ז בלשו� יחידהאמור בתנאי המכר

 .במי� נקבה במשמע וכ� להיפ%

  חוברת המכרז .4

  :ומהווי� חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, המסמכי� המפורטי� להל� כלולי� בחוברת המכרז

  ). מסמ% זה(תנאי המכרז  .4.1

 .הצהרת המציע– "א"נספח  .4.2

 . � תשריט המבני� "ב"פח נס .4.3

 . נוסח ערבות המכרז– "ג"נספח  .4.4
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 . טופס ניסיו� המציע– "ד"נספח  .4.5

 . כתב כמויות– "ה"נספח  .4.6

 .ח"רו/ד" אישור עו� "ו"נספח  .4.7

  . על נספחיו,  החוזה�  "ז"נספח  .4.8

מעטפה בה יכללו , ")מעטפת המכרז" �להל� (שעליה יצוי� מספרו של המכרז , מעטפת המכרז .4.9

 .רלוונטיי�מסמכי ההצעה ה

 

  רכישת חוברת המכרז .5

 במשרדי ,עותק ממסמכי המכרזירכוש , כל המבקש להשתת# במכרז ולהגיש הצעה לחברה .5.1

 5,000  ס% של תמורת,")משרדי החברה: "להל�(יפו � תל אביב, 6' "החברה ברחוב גרשו� ש

דמי רכישת חוברת  )."דמי רכישת חוברת המכרז "# להל" ( שקלי� חדשי�) חמשת אלפי�(

 בנסיבות המפורטות בסעיפי� החברה על ידי ,למעט במקרה של ביטול המכרז(המכרז לא יוחזרו 

למעט א� מדובר בפג� בבחירת ההצעה הזוכה ולפי ,  לתנאי המכרז להל�18.1.3  עד 18.1.1 

מכל , ובכפו# לכ% שלא יוחזרו דמי רכישת חוברת המכרז להצעות שנפסלודעת החברה שיקול 

   .)סיבה שהיא

אי הגשת הצעה על ידי רוכש חוברת כי , מובהר,  לעיל5.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי#  .5.2

 לא יזכו את רוכש חוברת ,יית מציע במכרזאי זכ) י�ילפי הענ( או , מכל סיבה שהיא,המכרז

 .המכרז בהחזר דמי רכישת חוברת המכרז

היא נמסרת לרוכשי� אותה , החברהכי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של , מובהר בזאת .5.3

והרוכשי� אותה לא , ולא לכל מטרה אחרת, לצור% הגשת הצעה למכרז בלבדבהשאלה ובנאמנות 

  . זולת הגשת הצעה למכרז,  למטרה אחרתיהיו רשאי� לעשות בה שימוש

, כתובתו, שמו(את פרטיו  חברהימסור רוכש חוברת המכרז ל, רכישת חוברת המכרזבמעמד  .5.4

) מספר טלפו� ומספר פקסימיליה, כתובת, ש�(וכ� את פרטיו ) מספר טלפו� ומספר פקסימיליה

של רוכש מסמכי המכרז י� כנציגו יאשר ישמש לכל דבר וענ, מטעמו) אד� ולא תאגיד(של נציג 

 .כי קיבל את חוברת המכרז,  בכתבחברהוכ� יאשר ל, לצור% הליכי המכרז

במשרדי החברה בתיאו� מראש ע� , נית� לעיי� במסמכי המכרז קוד� לרכישת� ללא תשלו� .5.5

 .03�7610302/3' ל החברה בטלפו� מס"לשכת מנכ

: רנט של החברהנית� לעיי� במסמכי המכרז אשר מופיעי� באתר האינט, כמו כ�

il.co.ahuzot.www , אול� הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה

  .בלבד

 קבלני  סיור .6

משרדי : מקו� המפגש, 0011:בשעה  05.0926. לישייו  שבער% יי, סיור קבלני� באזור ביצוע העבודות

ההשתתפות  ). גני שרונה–מתח� דרו� הקריה ( יפו –אביב � תל6רחוב אלברט מנדלר , המנהלת גני שרונ

  . בסיור הקבלני  הינה חובה
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  או הבהרות למסמכי המכרז/או תוספות ו/תיקוני  ו .7

עליה� , שגיאה או ספק, ובכל מקרה של סתירה, על המציעי� לבדוק היטב את מסמכי המכרז .7.1

 .לפנות לחברה בכתב לקבלת הבהרות

  גדי רויטמ�פרויקטלמנהל ה, החברהשאלות הבהרה לגבי המכרז נית� לשלוח בכתב למשרדי  .7.2

ובלבד שה�  gadi@ahuzot.co.ilל " או באמצעות דוא03 – 6099055' באמצעות פקס מס

 לאחר חברה להשתימסרנ שאלות הבהרה .099.06. שלישייו� עד ולא יאוחר מ חברה להתימסרנ

  .מועד זה לא תענינה

או להוסי# /או לתק� את מסמכי המכרז ו/תהא רשאית לית� תשובות לשאלות ההבהרה ו החברה .7.3

  . רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה, להסיר ספק. או לעדכנ�/לה� ו

 יהוו חלק החברהעל ידי , א� יעשו, או עדכו� שיעשו כאמור/או תוספת ו/או תיקו� ו/כל הבהרה ו .7.4

עת� של כל רוכשי חוברת המכרז בדר% הקבועה למת� ויובאו לידי, בלתי נפרד ממסמכי המכרז

ג� א� לא ביקש תשובות או , וה� תחייבנה את המציע, בתנאי המכרזהחברה הודעות על ידי 

 . הבהרות כלשה�

או על תשובה , אי קבלת הודעה על שינוי או תיקו� במסמכי המכרז שנערכו על ידי החברה .7.5

בי� א� הגיש , על ידי מי מרוכשי מסמכי המכרז, שניתנה על ידי החברה לשאלת הבהרה כלשהי

, או במכרז עצמו/לא יהיה בה כדי לפגו� בכל דר% בהליכי המכרז ו, הצעה למכרז ובי� א� לאו

או אי /או בכשרות פסילתה ו, ובכלל זה לא יהיה בה כדי לפגו� בכשרות קבלתה של הצעה כלשהי

  . קבלתה של הצעה כלשהי

 תנאי ס� להשתתפות במכרז .8

י� להגיש הצעות למכרז א% ורק מציעי� אשר במועד הגשת הצעת� התקיימו בקשר אליה� כל תנאי זכא

 :כדלקמ�, הס# להשתתפות במכרז

 סיווג 100בענ# , במועד הגשת הצעתו, המציע הנו קבל� הרשו� בפנקס רש� הקבלני� בישראל .8.1

  .3' כספי ג

מבני� ) שלושה (3לפחות של  ו,שימור ושיפבביצוע של עבודות מוכח המציע הינו בעל ניסיו�  .8.2

, באר', מ כל אחד"מע) + מיליו� שקלי� חדשי�( 1 1,000,000בהיק# של לפחות לשימור 

ואשר העבודות , השני� האחרונות שקדמו למועד פרסו� מכרז זה) שלוש( 3במש%  החל �שביצוע

 . טר� המועד האחרו� להגשת הצעותבה� הסתיימו

  .רשהמציע השתת# בסיור הקבלני� כנד .8.3

 . בתנאי המכרזבתנאי� כנדרש, המכרזערבות המציע המציא את  .8.4

אכיפת ( עסקאות גופי� ציבוריי� לחוקבהתא� ,  הינו בעל אישורי� כדי� על ניהול ספרי�המציע .8.5

 .1976 – ו"התשל, ) עובדי� זרי� כדי�והעסקתתשלו� חובות מס ושכר מינימו� , ניהול חשבונות

 . רכש את מסמכי המכרזהמציע .8.6

 .מציע לצר# להצעתו את כל המסמכי� הנדרשי� לצור% הוכחת עמידתו בתנאי הס# דלעילעל ה .9
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 הגשת הצעה למכרז .10

 הסכמה מצידו של המציע לכל ,�ועניי לכל דבר , תהווה,הגשת הצעה למכרז על ידי מציע .10.1

 תנאי הס# שנקבעו –לרבות ובמיוחד ,  במסמכי המכרזכלולי�התנאי� והתניות ה, ההוראות

 .למכרז

וכ� , לרבות תנאי הס# שנקבעו למכרז, המציע לבדוק בעצמו ובאופ� עצמאי את מסמכי המכרזעל 

  . למכרז ולהגשת הצעה על ידיו, לדעתו של המציע, תכנוני ועסקי הרלוונטי, כל נתו� ופרט משפטי

, לדעת החברה, אשר יש בו, מידע, בי� היתר, במסמכי המכרז מביאה החברה לידיעת המציעי�

להסיר , ע� זאת.  למציעי� בהכנת הצעת� למכרז ובביצוע התחייבויותיה� על פיוכדי לסייע

כי האחריות הכוללת והבלעדית לבדיקת המידע האמור וכל שאר הנתוני� , מודגש בזאת, ספק

לצור% קבלת החלטה בדבר עצ� , לפי שיקול דעתו הבלעדי של המציע, והפרטי� הרלוונטיי�

ולפיכ% הסתמכות המציע , מוטלת על המציע בלבד, בה ההצעהאו בדבר גו/הגשת הצעה למכרז ו

הינה , במהל% הליכי המכרז, או מי מטעמה, לידיו על ידי החברה, מסריאו שי, על מידע שנמסר

אובד� או , לא יהיו אחראי� לכל סוג של נזק, או מי מטעמה, והחברה, באחריותו הבלעדית

  . עקב הסתמכות על מידע כאמורלמי מהמציעי�) א� וככל שיגרמו(שיגרמו , הפסד

 . ההצעה הזוכה תהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות שיחת� בי� הזוכה במכרז ובי� החברה .10.2

  אופ" הגשת הצעה .10.3

על המציע להגיש הצעה הכוללת את מסמכי המכרז ואת כל יתר המסמכי� שיש לצר#  .10.3.1

  . נאי המכרז להל� לת10.5 להצעה בהתא� לאמור בסעי# 

, א% ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה, המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל .10.3.2

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

  . או תוספת/התניה ו

ועל ידי מי שרכש את חוברת המכרז ושעל שמו הוצאה הקבלה , א% ורק, הצעה תוגש .10.3.3

ולא על ידי כל גור� אחר מטעמו , ת את תשלומ� של דמי רכישת חוברת המכרזהמאשר

  . או הקשור אליו/ו

ולהשלי� במסמכי המכרז את כל הפרטי� , על פי המכרזעל המציע למלא את הצעתו  .10.3.4

, לרבות את כתב הכמויות (בכתב יד ברור או בהדפסה, המיועדי� להשלמה על ידיו

   ).הצהרת המציע והחוזה

וכ� כל יתר המסמכי� שיש לצר# , )לרבות תוכניות (מסמכי המכרזועמוד מכל עמוד  .10.3.5

חייב להיות חתו� על ידי ,  לתנאי המכרז להל�10.5 להצעה בהתא� לאמור בסעי# 

, כגו� עור% די� או רואה חשבו�, על ידי אחר מטעמו � במקרי� המתאימי� �או (המציע 

דפי� בה� יועד מקו� לחתימה ייחתמו בש� מלא ובהתא� ). י המכרזכנדרש על פי תנא

דפי� בה� לא יועד מקו� לחתימה ייחתמו בראשי תיבות . לנוהלי החתימה של המציע

 .בלבד



� 8  
  

 

מסמכי המכרז והמסמכי�  ייחתמו, מציע הינו שותפות לא רשומהבכל מקרה שבו ה

יה� והתחייבויות, יחד ולחודב, המציעכל יחידי על ידי , שיש לצר# להצעה כאמור לעיל

  .ובערבות הדדית הדדיותתהיינה , של כל יחידי המציע

ג  על החוזה המצור� , במסגרת הצעתו, על המציע לחתו  באופ" מלא, להסיר ספק

  .למסמכי המכרז

לחוזה אינ" צריכות '  ח#ו' ערבות הביצוע וערבות האחריות המצורפות כנספחי  ז

נוסח מלא חתו  . אלא בראשי תיבות בלבד,  ההצעהחת  באופ" מלא בשלב הגשתילה

  .של הערבויות האמורות יומצא לחברה במועדי  כמפורט בהוראות החוזה

לפי העניי� ועל , לחוזה "ה"כנספח בנוסח המצור# , על המציע למלא את כתב הכמויות .10.3.6

 : פי ההנחיות המפורטות בסעי# זה להל�

על גבי דיסקט , הכמויותלהקליד את מחירי כל יחידה בכתב על המציע  .10.3.6.1

להוציא תדפיס , )"הדיסקט": להל�(בפורמט האלקטרוני של תוכנת בנארית 

אשר הוקלד על גבי הדיסקט ולחתו� על כל עמוד של , של כתב הכמויות

את התדפיס המוקלד של כתב הכמויות יש להכניס . העותק המודפס

 . יחד ע� הדיסקט עצמו, למעטפת ההצעה

כי אי" למלא את מחירי היחידה בכתבי , ר בזאתמובה, הסר ספקלמע" 

 .הכמויות בכתב יד

מחירי היחידות המוצעי� על ידיו על המציע לנקוב בכתב הכמויות את  .10.3.6.2

ה� את , ה� ביחס לכל פריט יחידה המופיע בכתב הכמויות, לביצוע העבודות

כמכפלה של מחיר היחידה (הסכו� הכולל בגי� ביצוע כל סעי# עבודה כאמור 

ואת , )ע על ידי המציע במספר היחידות הנקוב לביצוע בכתב הכמויותהמוצ

סיכו� הצעת (הסכו� הכולל בגי� ביצוע כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות 

 ). המציע

 על גבי ציעמקרה של אי התאמה בי� מחיר היחידה המוקלד על ידי המבכל  .10.3.6.3

 המופיע יקבע מחיר היחידה, לבי� מחיר היחידה בתדפיס החתו�, הדיסקט

 על גבי תדפיס כתב הכמויות מציעהצעת ה, למע� הסר ספק. בתדפיס החתו�

 .הדיסקט נועד לגיבוי בלבד. היא ההצעה המחייבת, כשהיא חתומה על ידו

 –או בסיכומי� /בכפל ו, טעות חשבוניתכתב הכמויות תתגלה בבמקרה שבו  .10.3.6.4

, יות הנקוב בסעי# הרלוונטי בכתב הכמוהקובע הוא מחיר היחידהאזי 

הסכו� המתוק� . הטעותאת תק� החברה תהא רשאית ל, ובהתא� לכ%

 .המחיר בכתב הכמויות בקשר לאותה היחידהייחשב כסיכו� 
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, לא כללה הצעת המציע מחיר בעד פריטי� כלשה� הקבועי� בכתב הכמויות .10.3.6.5

או שכללה מחיר בלתי סביר לגבי , או שהשמיט מחירי� כאמור באופ� אחר

לקבוע : לפעול באופ� הבא, בי� היתר,  תהא רשאיתהחברה, פרטי� כלשה�

לפריטי� אלה את המחירי� הזולי� ביותר של אות� הפריטי� מההצעות 

או לראות את ; או מחירי� סבירי� לדעת החברה, האחרות שהוגשו במכרז

תמורת המציע בגי� סעי# שלגביו לא צוי� מחיר כלשהו כנכללות בסעיפי� 

 . פסול את הצעת המציעאו ל; אחרי� שבכתב הכמויות

במקרה שבו כללה הצעת ,  לעיל10.3.6.4 בלי לגרוע מכלליות האמור בסעי#  .10.3.6.6

 אשר שוני� מיחידות מידה שבכתב הכמויות, המציע מחירי� ליחידות מידה

החברה תהא , )א"מחיר ליחידה במקו� מ, ר"ק במקו� מ"מחיר למ: למשל(

ולראות , לתק� את יחידות המידה השגויות בהצעת המציע, רבי� הית, רשאית

 . בהצעת המחירי� המוצעי� כמתייחסת ליחידות המידה הנכונות

יהיה המחיר הקובע , מקרה של סתירה בי� מחירי היחידה לעבודות זהותבכל  .10.3.6.7

 .המחיר היחידה הנמו% שבי� המחירי� העומדי� בסתיר

על פי מהות העבודה עצמה , עובזאת כי מחירי עבודות זהות ייקבמובהר  .10.3.6.8

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

תהיינה במסגרת העבודות הכמויות שתבוצענה בפועל וככל שא� כי , מובהר .10.3.6.9

, כל טענהלא תהא זוכה ל, מכל סיבה שהיא, שונות מהרשו� בכתב הכמויות

והמחירי� המוצעי� , כאמור כמויותבבגי� השינוי או דרישה /תביעה ו

לכל בנוגע ו, התקשרות לביצוע העבודותיישארו בתוק# לאור% כל תקופת ה

 .דותכמות שתידרש על ידי החברה לביצוע העבו

וכי אי , כי הצעת המציע תהא סופית מבחינתו, עוד מובהר בזאת .10.3.6.10

, או אי התממשות של איזו מציפיותיו/התקיימות איזו מהערכות המציע ו

או /לא יהוו בשו� מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו,  או תוכניותיותחזיותיו

 .לכל שינוי אחר בתנאי� ובהוראות הכלולי� במסמכי המכרז

  . מ"המחירי� בכתב הכמויות יהיו נקובי� בשקלי� חדשי� בלבד ולא יכללו מע .10.3.7
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 ביטוח .10.4

ח  הכוללי� ביטוהכרוכי� בביצוע העבודהקבלניי� החברה תגרו� לעריכת ביטוחי�  .10.4.1

' פרק א: עבודות קבלניות במתכונת כל הסיכוני� הכולל את פרקי הביטוח כדלקמ�

השתתפות הקבל� תהא . הכל כמפורט בחוזה, ביטוח צד שלישי' ביטוח העבודות ופרק ב

הניכוי . ממנו) שבעה וחצי פרומיל (0.75%על ידי ניכוי משכר החוזה של סכו� המהווה 

ושיאושר ,  בגי� ביצוע העבודותזוכהשיגיש ה, רהאמור יבוצע מכל חשבו� חלקי או אח

 .על ידי החברה

  לחוזה"י"בנספח את הביטוחי� המפורטי� , ועל חשבונ, מתחייב לבצעזוכה ה .10.4.2

' ביטוח צד ג;  ביטוח רכוש לכל הציוד המשמש אותו לביצוע העבודות–והכוללי� 

;  ברכב מנועיביטוח חובה בגי� שימוש; וחבות בגי� שימוש בציוד מכני הנדסי ורכב

 ;פרויקטביטוח חבות מעבידי� לכל העובדי� המועסקי� על ידי הקבל� בביצוע ה

 . ביטוח חבות המוצר

. נדרשי�הת יכולת� לרכוש את הביטוחי� אל המציעי� לוודא מראש ע� מבטחיה� ע .10.4.3

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתו% המועד 

  .אחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוחל. שנקבע לכ%

  מסמכי  שיש לצר� להצעה  .10.5

 את ,וכחלק בלתי נפרד הימנה, חוברת המכרזבנוס� ל, על כל מציע לצר# ולהגיש יחד ע� הצעתו

  :כשכל פרטיה  מלאי  וחתומי , המסמכי� המפורטי� להל�

העתק נאמ" או , שבו� או מיוע' מסמרואה ח, מפקיד מורשה) ולא צילו� (מקוריאישור  .10.5.1

המעיד שהמציע מנהל , )די� או רואה חשבו�� על ידי עור%(אמור  של אישור כלמקור

וחוק מס ] נוסח חדש[פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל� על פי פקודת מס הכנסה 

וכ� כי הוא נוהג לדווח לפקיד , או שהוא פטור מלנהל�, 1975 �ו "תשל, ער% מוס#

מ על עסקאות שמוטל עליה� מס לפי חוק מס ער% "ולמנהל מע, על הכנסותיוהשומה 

 . 1975 �ו "תשל, מוס#

  : יצורפו להצעה בנוס# ג� המסמכי� הבאי�–היה המציע תאגיד  .10.5.2

 לתנאי "ו"נספח בנוסח האישור המצור# כ, אישור עור% די� או רואה חשבו� .10.5.2.1

בעלי המניות או מספרי זהות של ושמות , בדבר ש� התאגידאישור  :המכרז

שמות ומספרי זהות של מורשי ו, השותפי� ושיעור אחזקותיה� בתאגיד

י� על מסמכי המכרז בש� /וכ� אישור על כ% שהחתו�, החתימה של התאגיד

י� על פי מסמכי היסוד של /ה� מוסמ%/וכי הוא, ו בפניו/התאגיד חת�

כנדרש , ניי�� את התאגיד לכל דבר וע/התאגיד ועל פי כל די� לחייב בחתימתו

  . בשולי טופס ההצעה למכרז
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מאושרי� על ידי עור% , העתקי� נאמני� למקוראו ) ולא צילו�(עותק מקורי  .10.5.2.2

; תקנו� התאגיד) ii(; עודת ההאגד של התאגידת) i: (של, די� או רואה חשבו�

)iii ( ככל שקיי��תזכיר התאגיד . 

פק והנפרע של המפרט מהו הו� המניות המונ, תדפיס מעודכ� מרש� החברות .10.5.2.3

 . וכ� רשימת השעבודי� עליו, הבעלויות בו, המשתת#

, במועד הגשת הצעתו, אישור בר תוק# מרש� הקבלני� לפיו המציע הינו קבל� רשו� .10.5.3

 .לכל הפחות,  לעיל  8  בסיווגי� הנקובי� בסעי#

סיו� י האישורי� להוכחת נ לתנאי המכרז וכל"ד"נספח טופס ניסיו� המציע המצור# כ .10.5.4

 .שיש לצר# אליו, המציע

 מוגש על פי ההנחיות כמפורטות בסעי# "'ה"כנספח כתב הכמויות בנוסח המצור#  .10.5.5

 . לעיל10.3.6 

 לתנאי מכרז "א"כנספח בנוסח המצור# , על המציע למלא את טופס הצהרת המציע .10.5.6

 .אלה

בנוסח ,  מבוילת כדי��חתומה וא� נדרש הדבר על פי די� , מקוריתכרז ערבות מ .10.5.7

 .ביחס להצעתו, לתנאי מכרז אלה "ג"כנספח המצור# 

 . לעיל6 שנמסרו למציע על ידי החברה כאמור בסעי# , כל מסמכי התשובות וההבהרות .10.5.8

 .בתוק# כדי�, תעודת עוסק מורשה של המציע .10.5.9

 .בגי� רכישת המכרזקבלה  .10.5.10

 .  לעיל10.5.6   ו ,10.5.5 למעטפה יוכנסו המסמכי� המפורטי� בסעיפי�  .10.5.11

וכנס למעטפה המהווה מעטפת המכרז עליה רשו� מספר המכרז תמעטפת ההצעה  .10.5.12

 לעיל ויחד 10.3 יחד ע� חוברת המכרז כמפורט בסעי# , ")ת המכרזמעטפ: "להל�(בלבד 

 . לעיל10.5.10  �10.5.8  , 10.5.4  � 10.5.1 ע� המסמכי� המפורטי� בסעיפי� 

  המע" להגשת הצעות .10.6

במעטפת , לא יאוחר מהמועד האחרו� להגשת הצעות, על המציעי� להגיש את מסמכי המכרז

במשרדי , כח#במסירה אישית או על ידי באולמסור את המעטפה , כשהיא סגורה, המכרז

שאינ� ערבי חג או (' ה�'בימי� א, בקומה רביעית, תל אביב, 6 )גגה (ברחוב גרשו" ש, ,החברה

   . בלבד16:00 – 8:00בי� השעות ) חג

תיבת  "#להל"  (למכרז זה המתייחסת בתיבת המכרזי  תוש� א% ורק ת המכרזמעטפ

  .)"המכרזי 

  המועד האחרו" להגשת הצעות .10.7

לעיל ( 11:00 בשעה 09.0625.חמישי יו  עות למכרז הינו המועד האחרו� להגשת הצ .10.7.1

  .")המועד האחרו" להגשת הצעות": ולהל�
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  . תיפסל, הנקוב לעילמועד  עד ל,בתיבת המכרזי�, מכל סיבה שהיא, מצאישלא ת ההצע .10.7.2

 תהא רשאית לדחות את המועד החברה, עד למועד האחרו� להגשת הצעות, בכל עת .10.7.3

ללא צור% בהודעה מוקדמת על כ% לרוכשי חוברת וזאת , האחרו� להגשת הצעות

תודיע על כ% לכל ,  כאמור את המועד האחרו� להגשת הצעותהחברהדחתה . המכרז

והמועד החדש ייחשב לכל דבר ועניי� כמועד האחרו� להגשת , רוכשי חוברת המכרז

החברה רשאית לשנות  תהא, במקרה של דחיית המועד האחרו� להגשת הצעות. הצעות

או להארי% את תוק# ההצעות על פי סעי# /ועד תוק# הערבות הבנקאית למכרז ואת מ

  . להל�11.2 

 על פי בקשת , לא תהיה כל חובה לדחות את המועד האחרו� להגשת הצעותחברהל .10.7.4

 .מכל סיבה שהיא, מציע זה או אחר

. כרזי� את האומד�תפקיד החברה בתיבת המ, עד המועד האחרו� להגשת הצעות .10.7.5

, מובהר. ללא מס ער% מוס#, באומד� יצוי� מחיר לכל היחידות הנקובות בכתב הכמויות

על פי אומדנה , בי� היתר, וזאת, כי האומד� נקבע על פי שיקול דעתה של החברה

או /המציע יהא מנוע מלטעו� כנגד החברה טענות כלשה� בדבר אי נכונות ו. והערכותיה

  .או באופ� קביעתו/או ליקוי כלשהו בקביעת האומד� ו/אמה ואו אי הת/הפרזה ו

 תוקפה של הצעה .11

, ללא זכות חזרה, ותחייב את מגישה, מרכיביה ונספחיה, על כל פרטיה, כל הצעה תעמוד בתוקפה .11.1

 .25.09.09ועד ליו� החל מהמועד שבו הוכנסה לתיבת המכרזי� 

 ימי� לפני פקיעת תוקפ� של )שבעה (7החברה תהא רשאית בהודעה מוקדמת למציעי� של  .11.2

במקרה שהחברה תארי% את . 25.12.09עד ליו� , להארי% את תוקפ� בפרק זמ� נוס#, ההצעות

  .את תוקפה של ערבות המכרז בהתא�, על חשבונ�, יאריכו המציעי�, תוקפ� של ההצעות כאמור

 רשאי לחזור לא יהיה המציע, כי כל עוד ההצעה עומדת בתוקפה, מובהר בזאת, למע� הסר ספק .11.3

מנע מלקיי� כל יובכלל זה לא יהיה רשאי לה, או מכל פרט שבה/בו באופ� כלשהו מההצעה ו

 . או תנאי אשר הוא מחויב בקיומ� על פי מסמכי המכרז/דרישה ו

 המכרזערבות  .12

לרבות חובתו של המציע (ולהבטחת קיו� תנאי המכרז על ידי המציע , כתנאי להשתתפותו במכרז .12.1

וקיו� כל אחת מההצעות שהוגשה )  בקשר ע� המכרז בתו� לב ובדר% מקובלת�עניילפעול בכל 

ערבות בנוסח זהה לנוסח ה(את ערבות המכרז כל אחת מהצעותיו  על המציע לצר# ל,על ידיו

כשהיא חתומה על ידי הבנק מוציא , מבנק בישראל, ) לתנאי המכרז"ג"כנספח המצורפת 

 כל אחת מערבויות המכרז האמורות בסעי#(וילת כדי�  מב�וא� נדרש הדבר על פי די� , הערבות

 . ")ערבות המכרז: "זה תקרא לעיל ולהל�

  . תשומות הבנייהותהא צמודה למדד 1  250,000תהא בס% של מכרז הערבות  .12.2

  . יהא זהה לש� המציע בערבותש� המבקש  .12.3
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ערבות המכרז תעמוד בתוק# החל מלא יאוחר עיל נאי המכרז ל לת11.2 בכפו# לאמור בסעי#  .12.4

 אלא א� כ� הוחזרה למציע קוד� למועד ,25.09.09 ליו� מיו� הגשת ההצעה על ידי המציע ועד

  . לתנאי המכרז להל� 12.7.3 סעי# ) י�ילפי הענ(או  12.7.1 כאמור בסעי# , החברהזה על ידי 

נתונה , לפיו ערבות המכרז אינה ניתנת להסבה או להעברה, הוספת תנאי לנוסח ערבות המכרז .12.5

  .לשיקול דעתו של המציע

לפיו דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה לא תחשב , הוספת תנאי לנוסח ערבות המכרז .12.6

  .יקול דעתו של המציענתונה לש, כדרישה על פי תנאי ערבות המכרז

  החזרת ערבות המכרז .12.7

למעט הכשיר השני (תחזיר את ערבות המכרז למציע שהצעתו לא זכתה החברה  .12.7.1

חתמה בו שימי� מ� המועד ) שבעה (7בתו% , )א� וככל שהוכרזו, והכשיר השלישי

וזאת בכפו# לכ% שלא נתקיימה א# אחת מהנסיבות , החברה על החוזה ע� הזוכה

  . כרזלחילוט ערבות המ

, כנגד ביצוע� במלוא�,  במועד הקובעהחברה על ידי לו תוחזר הזוכהערבות המכרז של  .12.7.2

לרבות כנגד ובכפו# להפקדה בידי , של כל ההתחייבויות המקדמיות, הזוכהעל ידי 

עד למועד  .בהתא� להוראות החוזה,  לחוזה"ז"נספח , החברה של הערבות הבנקאית

חת התחייבות המציע הזוכה על פי החוזה נשוא תשמש ערבות המכרז ג� להבט, האמור

  .מכרז זה

שאז יחולו על מי (תנאי המכרז להל�  ל17 בסעי# אלא א� הוכרז מי מה� כזוכה כאמור  .12.7.3

תוחזרנה ערבויות המכרז , )מה� שהוכרז כזוכה כאמור כל ההוראות החלות על הזוכה

ימי� ) עשרי� ואחד (21תו% ב, החברהשי על ידי של הכשיר השני ושל הכשיר השלי

 .לאחר המועד שבו חתמה החברה על החוזה ע� הזוכה

,  זה לעיל12 מועדי� הקבועי� בסעי# נוצר צור% להארי% את תוק# ערבות המכרז עד ל .12.7.4

את תוק# להארי% ) הכשיר השלישי והזוכה, לרבות הכשיר השני(י� המציעי� מתחייב

 5 �וזאת עד לא יאוחר מ, ידרשיכפי ש, מעת לעת, שהוגשה על ידיה�ערבות המכרז 

 בכל וישאהמציעי� .  כאמורימי� לפני פקיעת תוקפה של ערבות המכרז) חמישה(

את מציע  %לא הארי.  כאמורההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות המכרז

הצעת  את פסולל, מטע� זה בלבד, תהא החברה רשאית, ערבות המכרז כנדרש לעיל

הכל לפי (על הכרזת הכשיר השני או הכשיר השלישי או הזוכה  ההודעתהמציע או את 

, כל די�או על פי /מסמכי המכרז וומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי , )העני�

) י�ילפי הענ(הכשיר השלישי או , הכשיר השני, המציעלחלט את ערבות המכרז של 

  .כולה או חלקה, כה כאמורהזו

  חילוט ערבות המכרז .12.8
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לרבות על פי הוראות (מסמכי המכרז מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי  .12.8.1

הציג את ערבות המכרז החברה תהא רשאית ל, כל די�או על פי /ו)  לעיל12.7.4 סעי# 

או להציג דרישת תשלו� על /ו, ו או חלקוכול, בות המכרזערסכו� חלט את לפירעו� ול

כולה , מהצעתובאופ� כלשהו בכל מקרה בו חזר בו המציע , או מכח ערבות המכרז/פי ו

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

כול� או , תחייבויותיו א� לא קיי� במלוא� ובמועד� את כל ה–במידה והוכרז כזוכה 

, למע� הסר ספק, לרבות, על פי מסמכי המכרז הנובעות מהכרזתו כזוכה, חלק�

יסטה בכל דר% אחרת וכ� בכל מקרה אחר שבו מציע , ההתחייבות המקדמיות

לרבות במקרה שפעל שלא בתו� לב ובדר% מקובלת בקשר ע� , מהוראות המכרז

  . המכרז

מסר לבנק שהוציא את יל פי דרישה בכתב שתערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט ע .12.8.2

או ראיה /ומבלי שהחברה תצטר% להציג לבנק כל מסמ% ו, ערבות המכרז מאת החברה

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

 ביצוע העבודות .13

 החברה תהא, ובכפו# לכל די�, על פי הוראות מסמכי המכרז, זוכה יהא חייב לבצע את העבודותה .13.1

לרבות את מספר המבני� נשוא , להקטי� את היק# העבודות) י�ילפי הענ(רשאית להגדיל או 

תביעה כנגד או /דרישה ו, על כל טענה, בזאתמוותר והזוכה , המכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי

וכל תנאי , �הרווח הצפוי לו מביצוע, ותלרבות טענות לעניי� היק# העבוד, או מי מטעמה/ והחברה

 . על פי מסמכי המכרזשיוכתב על ידי החברה בעת מת� צו התחלת העבודה לזוכהנוס# 

יהא טעו� קבלת צו , תחילת ביצועו של כל מבנה או עבודות כלשה�, מבלי לגרוע מהוראות החוזה .13.2

והזוכה לא יחל בביצוע העבודות במבנה מתו% , תחילת עבודה מראש ובכתב מאת החברה

מראש ,  נתקבל צו תחילת עבודה מהחברה לגבי אותו מבנהבטר�, המבני� נשוא המכרז כאמור

 .ובכתב

דהיינו שיפוצו של כל , שהעבודות תבוצענה על פי מקטעי העבודה, כי יתכ�, מובהר בזאת במפורש

, יתכ� שרק לאחר השלמת שיפוצו של מבנה מסוי�, בי� היתר, ולפיכ%, מבנה נשוא המכרז בנפרד

וכ� יתכ� כי תחולנה הפסקות בביצוע העבודות , בא אחריותתחלנה ביצוע� של עבודות במבנה ה

הגישה אל , כמו כ� מובהר כי יתכ� שבמהל% תקופת הביצוע. במעבר הביצוע בי� מקטעי העבודות

אתר העבודה בדרכי� הקיימות במתח� תיחס� חלקית עקב עבודות תשתית ופיתוח המבוצעות 

או תמורה נוספת /תשלו� ו, זכאי לכל פיצויכי המציע שיבחר לא יהא , מובהר.  על ידי המינהל

 הצור% בהובלת או בגי� הפסקת העבודות כאמור או לגבי/בגי� ביצוע העבודה בשלבי� כאמור ו

לרבות אי ביצוע של מקטע (כול� או חלק� , אי ביצוע העבודות חומרי� בצורה ידנית או לגבי

מכל מי� וסוג , או תביעה/ודרישה , נהכל טע, ולא תהא לו,  אי� לוכי, והוא מאשר, )עבודה מסוי�

  .כ%בקשר ל, האו מי מטעמ/ו חברה נגד ה,שה�

נת� בכפו# לקבלת היתר לביצוע העבודות מאת מוסדות יצו התחלת עבודה ימובהר בזאת כי  .13.3

בעצ� הגשות הצעות למכרז יראו את המציעי� כמי שמסכימי� ומאשרי� . התכנו� הרלוונטיי�

שמוותרי� על כל טענה או תביעה בעניי� זה וכמי שמתחייבי� שלא כמי , מראש את האמור לעיל

 .או דחיית המועד לתחילת ביצוע העבודות/להעלות כל טענה או דרישה בקשר ע� ביטול המכרז ו
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כ% שהעירייה תקבל תקציב ממינהל מקרקעי כמו כ� מובהר בזאת כי קבלת היתר בניה מותנית ב .13.4

הצעות למכרז יראו את המציעי� כמי שמסכימי� בעצ� הגשות . ")המינהל"להל�  (ישראל

כמי שמוותרי� על כל טענה או תביעה בעניי� זה וכמי , ומאשרי� מראש את האמור לעיל

או דחיית המועד /שמתחייבי� שלא להעלות כל טענה או דרישה בקשר ע� ביטול המכרז ו

  .לתחילת ביצוע העבודות

נכו� . ו# לקבלת אישור תקציבי מהעירייהכמו כ� מובהר בזאת כי מת� צו התחלת עבודה כפ .13.5

בעצ� הגשות הצעות למכרז יראו . למועד פרסו� המכרז טר� התקבל האישור התקציבי הדרוש

כמי שמוותרי� על כל טענה או , את המציעי� כמי שמסכימי� ומאשרי� מראש את האמור לעיל

ר ע� ביטול המכרז תביעה בעניי� זה וכמי שמתחייבי� שלא להעלות כל טענה או דרישה בקש

  .או דחיית המועד לתחילת ביצוע העבודות/ו

החברה תהא רשאית לבטל את ביצוע� של כי , מובהר בזאת, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .13.6

לרבות , מכל סיבה שהיא, ג� לאחר שנית� צו התחלת עבודה לזוכה, העבודות או חלק מה�

דוגמת (בו תהא החברה תלויה , שלישימהטע� של היעדר אישור תקציבי הול� על ידי צד 

החברה לא תהא חייבת בנימוק ). כל רשות אחרתאו /מינהל מקרקעי ישראל ואו /ו ההעיריי

או תביעה כנגד החברה /דרישה ו, ולזוכה לא תהא כל טענה,  כאמורההודעה על ביטול העבודות

, לתשלו� כלשהובשל כ% לא יהא זכאי והוא , או מי מטעמה בגי� ביטול ביצוע העבודות כאמור/ו

למעט  (ולא תחול על החברה כל חובה לתשלו� כאמור, או דמי נזק/לרבות לא בדר% של פיצוי ו

  .)לפני ביטול ביצוע� של העבודות כאמור, תשלו� בגי� חלקי העבודות שבוצעו על ידי הזוכה בפועל

ז את ביצוע כל  במכרההחברה אינה מתחייבת למסור לזוככי , מובהר בזאת, למע� הסר ספק .13.7

 .או לשמור על היחס בי� הכמויות הנקובות ש�, הכמויותהסעיפי� המצויני� בכתב 

 ההצעה הזוכהשיקולי  לבחירת  .14

  

  . או כל הצעה שהיאזולה ביותרהחברה תהא רשאית שלא לקבל את ההצעה ה .14.1

 את השוואת המחירי� המוצעי� לשקול, א% לא חייבת, החברה תהא רשאית, בבחינת ההצעות .14.2

  .ומד�לא

 .החברה רשאית לפנות למציעי� בבקשה לקבלת הבהרות ולהשלמת מסמכי� בקשר להצעותיה� .14.3

החברה תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח לעצמה  .14.4

  .את מירב היתרונות

 החברה תהא, בבחינת ההצעות, או בהוראות כל די�/או החוזה ו/מבלי לפגוע בהוראות המכרז ו .14.5

  :כול� או חלק�, את השיקולי� המפורטי� להל�, בי� היתר, לשקול, א% לא חייבת, רשאית

  .  קודמי� של המציעאיכות וניסיו� .14.5.1

 .אמינותו של המציע .14.5.2
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או /של העירייה ו אחרתאו כל חברה עירונית / והעירייהאו /ניסיו� העבר של החברה ו .14.5.3

ג� ע� , ומדובר בתאגידובמידה , בהתקשרות ע� המציע אחרת תמוניציפאלישל רשות 

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/עיריית תל אביב יפו והזמנת 

, 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� .14.5.4

 .ת של המציע והתאמתה לעבודות הנדרשותאיתנותו הפיננסי .14.5.5

או /ג� מידע הנוגע למנהליו ו,  וא� היה תאגיד,מידע מ� המרש� הפלילי לגבי המציע .14.5.6

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

  . בכל דר% אחרת

  . מהותיות לוקה בשגיאות,כולה או חלקה, העובדה שההצעה .14.5.7

  . מבוססת על אי הבנה או הנחות שגויות,כולה או חלקה,  כי ההצעההתרשמות .14.5.8

  . העובדה שהמציע לא השלי� מקו� הטעו� מלוי או חתימה במסמכי המכרז .14.5.9

או תוספת /או התניה ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או שינוי ו/קיומ� של תיקו� ו .14.5.10

  .בנוסח מסמכי המכרז

ת לעיל מובאת כדוגמא לשיקולי� אפשריי� הרשימה המפורטמובהר בזאת כי , למע� הסר ספק .14.6

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

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

  והודעה על תוצאות המכרזהזוכהבחירת  .15

או מידע /כל מסמ% ו, או למי מטעמה, מתחייב המציע להמציא לחברה, בהגשת הצעתו למכרז .15.1

ולסייע ולשת# , או פרטי� נוספי� לגבי הצעתו/לרבות לצור% קבלת הבהרות ו, ידרש על ידיהיש

החברה תהא . שיבצעו את הבדיקות האמורות, או מי מטעמה, פעולה באופ� מלא ע� החברה

אינו משת# עמה פעולה באופ� מלא , אשר לדעת החברה, רשאית שלא לדו� בהצעה של מציע

  .אמור לעילכ

 החברה. המוסדות המוסמכי� של החברהתעשה על ידי   במכרזההצעה הזוכהההחלטה בדבר  .15.2

 .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 .15.3

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

ג� הצעה אחת או שתיי� , בנוס#, לבחור, א% לא חייבת, החברה תהא רשאית, נבחרה הצעה זוכה .15.4

   . לזכייה במכרזאשר תוכרזנה ככשיר שני וככשיר שלישי, נוספות
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ההודעה  "#ל" לה(אמור על תוצאות המכרז כלכלל המציעי� על ההחלטה בכתב תודיע החברה  .15.5

 )."על תוצאות המכרז

 הזוכההתחייבויות ; תוצאות הזכיה .16

  .)"ההזכייהודעת  "–להל" (לזוכה על זכייתו במכרז תודיע החברה  .16.1

  . על נספחיו, חוזההעותקי� של שלושה להודעת הזכיה תצר# החברה  .16.2

 –יל ולהל" לע: (לחברה את המסמכי� המפורטי� להל� הזוכה ימי עסקי� ימציא) 5(תו% חמישה  .16.3

  :)"התחייבויות המקדמיותה"

חתומי� , ההזכיישנמסרו לו במצור# להודעת , ועל נספחי, חוזהההעותקי� של שלושת  .16.3.1

  .על ידו

  . חוזהבכאמור , אישור על קיו� ביטוחי� .16.3.2

  . חוזהכאמור ב, ערבות בנקאית .16.3.3

חתו� החברה ת, של כל ההתחייבויות המקדמיות על ידי הזוכה, במלוא� ובמועד�, בכפו# לביצוע� .16.4

  . על נספחיו, חוזההה של יחוזה ותמציא לזוכה עותק חתו� על ידהעל 

יהווה ,  על ידי הזוכהההתחייבויות המקדמיותמ או יותר/אחת ושל , במלוא� ובמועד�, אי ביצוע� .16.5

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

לחלט את , במקרה זהרשאית תהא החברה , בנוס#. את זכייתו של הזוכהאת הודעת הזכיה ו

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

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

   .או על פי כל די�/על פי מכרז זה ו, ל סעדלרבות לקבלת כ, החברהמזכויותיה של 

אשר לו היה , החברה תהא רשאית לבטל את זכיית הזוכה במכרז בא� קיבלה מידע על הזוכה .16.6

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

  . הזוכה

לרבות לא בדר% , י לתשלו� כלשהולא יהא הזוכה זכא, בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז .16.7

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

על כל , בזאתוהוא מוותר , על פי הוראות מסמכי המכרז, הזוכה יהא חייב לבצע את העבודות .16.8

, ות� היק# העבודלרבות טענות לעניי, או מי מטעמה/ ותביעה כנגד החברהאו /דרישה ו, טענה

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

  . על פי מסמכי המכרזלזוכה

 פניה לכשיר השני .17

חודשי� ממועד ) 6( בתו% שישה חוזההאו בוטל /בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז ו .17.1

  . להכריז על הכשיר השני כעל הזוכהאו לבטל את המכרז החברה תהא רשאית , חתימתו

יחולו עליו כל ההוראות במסמכי המכרז החלות על , כזוכה, י�ילפי הענ, הוכרז הכשיר השני .17.2

 .הזוכה
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 ביטול המכרז .18

או על /מסמכי המכרז ורשאית לבטל את המכרז על פי החברה תהא בו שבנוס# לכל מקרה אחר  .18.1

ג� בכל אחד , לבטל את המכרז) ה לא חייבתא% בשו� מקר(החברה תהא רשאית , כל די�פי 

  :מהמקרי� הבאי�

,  בסעי# זה� "הצעה אחת". בלבדלא הוגשה כל הצעה למכרז או הוגשה הצעה אחת  .18.1.1

או שנותרה הצעה כשרה אחת לאחר , הגשתה של הצעה אחת בלבד למכרז, משמעה

 . שכל ההצעות האחרות שהוגשו למכרז נפסלו

 .או בבחירת ההצעה הזוכה/או בניהולו ו/ המכרז והחברה מצאה שהתקיי� פג� בהלי% .18.1.2

, באופ� מהותי המצדיק ההעירייאו /ואו השתנו צרכי החברה /חל שינוי נסיבות מהותי ו .18.1.3

 .את ביטול הלי% המכרז, לדעת החברה

או פעלו /או מחירי� ו/תיאמו הצעות ו, או חלק�,  סביר להניח שהמציעי�יסודיש  .18.1.4

 .בירה על חוק כלשהואו ע/באופ� המהווה הגבל עסקי ו

  .ההצעות שהוגשו למכרז כוללות מחירי� גבוהי� באופ� משמעותי ביחס לאומד� .18.1.5

לא , בוטל המכרז כאמור על ידי החברהכי במקרה שבו , מובהר,  לעיל5.1 בכפו# להוראות סעי#  .18.2

בגי� ביטול , או דמי נזק/ת לא בדר% של פיצוי ולרבו, יהא מי מ� המציעי� זכאי לתשלו� כלשהו

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

 עיו" במסמכי  .19

לעיי� בהחלטת , על פי דרישת� בכתב, החברה תאפשר למציעי� שהצעת� לא זכתה במכרז .19.1

למעט בחלקי� , ת הזוכה וכ� בהצעהמוסדות המוסמכי� בחברה שהחליטו על בחירת הזוכה

 30וזאת במהל% תקופה שלא תעלה על ,  בה� עלול לחשו# סוד מסחרי או מקצועישהעיו�

 . יו� ממועד ההודעה על תוצאות המכרז) שלושי�(

יתבצע במקו� ובמועדי� שתורה ,  לתנאי המכרז לעיל19.1 העיו� במסמכי� כאמור בסעי#  .19.2

 . החברה

, לכ% שא� הצעתו תזכה במכרז, ככל שזו נדרשת, עי� נות� בזאת את הסכמתוכל אחד מ� המצי .19.3

 . זה לעיל19.1 היא תוצג בפני כל מציע אחר אשר יבקש לעיי� בה כאמור בסעי# 

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

תשקול את עמדתו א� וכאשר יתעורר החברה . במפורשצעתו וינמק את טענתו במפורש בה

  .הצור% בכ%

 כללי .20

 . תיפסל–הצעה המוגשת במשות# על ידי יותר ממציע אחד  .20.1
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לרבות הצעה ,  תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתא� לאמור בתנאי המכרזהחברה .20.2

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

בהסרת או /או תיקו� של ההצעה ו/בהשלמה ואו לחלופי� להתנות את שקילת ההצעה , המכרז

תו% , או התוספת האמורי�/או ההתניה ו/או ההסתייגות ו/או ההשמטה ו/או השינוי ו/התיקו� ו

 .החברהפרק זמ� שיקבע לכ% על ידי 

הכנת או הנובעות מ/ההוצאות הכרוכות ולרבות , כרזכל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במ .20.3

או פיצוי בגי� /המציעי� לא יהיו זכאי� לכל השבה ו.  על המציעי� בלבדתחולנה, הצעה והגשתה

  .הוצאותיה� כאמור

הכתוב במסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכ� בי� הצדדי� לגבי כל הנושאי� נשוא  .20.4

  .המכרז

וכ� לדרוש מהמציעי� , יחד או בנפרד, כול� או חלק�, המציעי�החברה תהא רשאית לראיי� את  .20.5

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

 .מנת לבחו� את המציעי� והצעת�

, ואי� לראות במכרז זה, החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי .20.6

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

, או למציעי� על פי תנאי המכרז/הודעות שתידרש החברה לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז ו .20.7

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

   .לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ור מסירהבפקסימיליה או בדואר רשו� ע� אישאו , ביד

א� : יראוה כאילו הגיעה לתעודתה, כל הודעה שתשלח כאמור על ידי החברה כאמור לעיל

שבעי�  (72 כעבור –א� נשלחה בדואר רשו� ע� אישור מסירה ;  בעת מסירתה–נמסרה ביד 

 ביו� העסקי� –יה א� נשלחה בפקסימיל; שעות מעת מסירתה במשרד דואר בישראל) ושתיי�

  . שלאחר יו� משלוחה

 בימי 03 – 7610340גדי רויטמ� בטלפו� מר , לראש מנהלת גני שרונהלפרטי� נוספי� נית� לפנות  .20.8

  .16:00 – 8:00בי� השעות , בשבוע'  ה–' א, חול

  

_____________  

  ל"מנכ, רוני איכר

  מ"אחוזות החו� בע
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  "א"נספח 

  הצהרת המציע

  :פרטי המכרז

  .מתח� גני שרונה –שיפו' מבני�   :זש� המכר

   4/2009  :מספר המכרז

מצהירי� ומתחייבי� בזה , לאחר שקראנו בעיו� ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, אנו החתומי� מטה

  :כדלקמ�

כי אנו מסכימי� , כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתא�, אנו מצהירי� בזה

ואנו , או אי הבנה/סמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ולכל האמור במ

  .מוותרי� מראש על טענות כאמור

כי הצעתנו , לרבות תנאי הס#, כי אנו עומדי� בכל התנאי� הנדרשי� מהמשתתפי� במכרז, אנו מצהירי�

בהתא� , בצע את ההתקשרותזו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלי� על עצמנו ל

 .לתנאי� המפורטי� במכרז ובחוזה ההתקשרות ונספחיו

אנו מצהירי� כי הנתוני� שמולאו על ידנו בהצעתנו זו מלאי� ונכוני� וכי איננו מתנגדי� לכל פניה 

 .מטעמכ� לממליצי� שצוינו בהצעתנו

או מי מטעמה לא יחשב /חברה ו לי על ידי הריימסאו /כי מידע אשר נמסר ו, אנו מודעי� ומסכימי� לכ%

אלא א� כ� נער% בכתב ונחת� כדי� על ידי , או כחלק ממסמכי המכרז/כמידע המחייב את החברה ו

 .החברה כאמור במסמכי המכרז

או מגבילה אותנו /המונעת ו, די� או כל סיבה אחרת,  חוזהחמכואנו מצהירי� כי אי� מניעה או הגבלה 

  .ימה במלואהאו לקי/מלהגיש את הצעתנו זו ו

   .כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאו� ע� משתתפי� אחרי�, אנו מצהירי� בזה

החל מהמועד שבו הוכנסה הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה 

או א� תארי% החברה את תוק# ההצעות כאמור בתנאי המכרז  25.9.09עד ליו� לתיבת המכרזי� ו

 .25.12.09עד ליו� , ופה נוספתלתק

 הנקובי� במסמכי  ובתנאי� בסכו�,בנוסח, תוק#בלהבטחת קיו� הצעתנו אנו מוסרי� ערבות בנקאית 

  .המכרז

של כל , מלוא�ב, להשלי� עד המועד הקובע את ביצוע� כי , א� תתקבל הצעתנו אנו מתחייבי�

  . לתנאי המכרז16 המפורטות בסעי# , ההתחייבויות המקדמיות

, שצרפנו למכרז, אנו מסכימי� שאת הערבות הבנקאית, א� מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו 

מבלי לפגוע בכל סעד לו הינכ� , תחלטו כפיצויי� מוסכמי� וקבועי� מראש וזאת, כולה או מקצתה

  .או הדי�/זכאי� על פי המכרז ו

היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת כי הצעתנו , אנו מסכימי�

וכי אי� כל מניעה על פי כל די� או הסכ� , כי אנו זכאי� לחתו� בש� התאגיד על הצעה זו, ההצעה

  .לחתימתנו על הצעה זו

 .אנו מצרפי� להצעתנו את המסמכי� והאישורי� הנדרשי� על פי מסמכי המכרז 
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תשלו  חובות מס ושכר , אכיפת ניהול חשבונות(ק עסקאות גופי  ציבוריי  ב לחו2הצהרה לפי סעי� 

  :#1976ו"תשל) מינימו  והעסקת עובדי  זרי  כדי"

  או. המשתת# ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימו�

, א% ביו� הקובע, לפי חוק שכר מינימו�, הורשע בעבירה אחת, או בעל הזיקה אליו, המשתת#

  או. חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה

א% ביו� , לפי חוק שכר מינימו�, או יותר, הורשע בשתי עבירות, או בעל הזיקה אליו, המשתת#

  .ממועד ההרשעה האחרונה, חלפו שלוש שני� לפחות, הקובע

 :פרטי המציע

 :ש� המציע .20.9

 :מספר תאגיד./ ז.ת' מס .20.10

 :משרד רשו�/ כתובת .20.11

 :כל הנוגע למכרז זהנציג מוסמ% מטע� המציע ב .20.12

 :ש�  .20.12.1

 :טלפו�  .20.12.2

 :פקסימיליה .20.12.3

 :טלפו� נייד .20.12.4

 ):אשר זמי� בכל שעות היממה(טלפו� למקרי חירו�  .20.12.5

מיד לאחר קרות , אנו מתחייבי� להודיע בכתב לחברה על כל שינוי שיתהווה בפרט מהפרטי� האמורי�

  .שינוי כאמור

  

____________________        __________________________  

  חתימה וחותמת              1תארי

  אישור

_________________  המשמש כיוע' המשפטי של המשתת# מאשר בזאת כי      ד "עו, מ"אני הח

בש� , אשר חתמו על הצהרת המשתת# בפני______________ . ז.ת____________ � ו___________ . ז.ת

בהתא� למסמכי , משתת#הינ� מוסמכי� לחתו� מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדי� על ידי ה, המשתת#

  .ל"ל לחתו� על הצהרת המשתת# הנ"להשתת# במכרז ולהסמי% את הנ ,ההתאגדות שלו

          

   ד"עו, 
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  "ב"נספח 

  תשריט המבני 
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  "ג"נספח 

  נוסח ערבות המכרז

  

      תארי1                     לכבוד
  מ"אחוזות החו� בע

   6, "גרשו" ש' רח
   תל אביב

  ,.נ.א.ג
  '___________כתב ערבות מס

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

) מאתיי� וחמישי� אל# שקלי� חדשי�( 1 250,000 לסילוק כל סכו� עד לס% שלבאופ� בלתי חוזר 

שתדרשו ,  להל�2אשר יהא צמוד בהתא� לתנאי ההצמדה המפורטי� בסעי# , )"הסכו  הבסיסי": להל�(

  . בתל אביב יפו לביצוע עבודות שיפו' מבני� במתח� גני שרונה4/2009' ע� מכרז מסבקשר ש המבקמאת 

 כאשר המדד הבסיסי תשומות הבניה למגורי� לעיל יהיה צמוד למדד 1הסכו� הבסיסי האמור בסעי#  .2

מדד ה": להל�) (נקודות____ דהיינו  (2009 מאי בגי� חודש 2009 יוני לחודש 15הוא המדד שפורס� ביו� 

) "המדד החדש": להל�(א� המדד שיפורס� לאחרונה לפני יו� ביצוע התשלו� לפי ערבות זו ). "הבסיסי

נשל� לכ� את הסכו� הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית , יהיה גבוה מ� המדד הבסיסי

ה למדד א� יתברר כי המדד החדש שוו). "סכו  הערבות": להל�(המדד החדש לעומת המדד הבסיסי 

  .לא יחול כל שינוי בסכו� הערבות, הבסיסי או נמו% הימנו

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

זו או לדרוש תחילה את סילוק סכו�  מבלי להטיל עליכ� לנמק דרישתכ� ,קבלת דרישתכ�עסקי� מיו� 

  .הערבות האמור מאת המבקש

  . ועד בכלל25.9.09ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו�  .4

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה .5

  

  _____________________חתימה    _________________________תארי%
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  "ד"נספח 

  ניסיו" המציע

  
  

  :1'  מסמבנה לשימור

  :מיקו  העבודה

  :מועד הביצוע

  :תיאור כללי של העבודה

  

    ש   תובתכ  טלפו" ופקס  הערות

  המזמי"        

  פרויקטמנהל ה        

  האדריכל        

  :פרויקטקבלני משנה בביצוע ה

  תחו   ש   כתובת  טלפו" ופקס  הערות

          

          

  :שמות ספקי 

  :ספק של  ש   כתובת  טלפו" ופקס  הערות

          

          

  :הערות

  :פרויקטעלות כוללת של ה

  :פרויקטזה לביצוע הזמ" שהוקצב בחו  : בפועלפרויקטמש1 ביצוע ה

  

  :בדגש על היבט השימור, פרויקטתנאי  מיוחדי  של ה/הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות

 _________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

לרבות ,  על פרטי העבודההמזמי"/ המלצות בכתב ואישור הלקוח, יש לצר� אישורי  מתאימי  :הערה

  .מועד ותקופת ביצועה, היקפה הכספי, ות העבודהמה
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  :2'  מסמבנה לשימור

  :מיקו  העבודה

  :מועד הביצוע

  :תיאור כללי של העבודה

  

    ש   כתובת  טלפו" ופקס  הערות

  המזמי"        

  פרויקטמנהל ה        

  האדריכל        

  :פרויקטקבלני משנה בביצוע ה

  תחו   ש   כתובת  טלפו" ופקס  הערות

          

          

  :שמות ספקי 

  :ספק של  ש   כתובת  טלפו" ופקס  הערות

          

          

  :הערות

  :פרויקטעלות כוללת של ה

  :פרויקטזמ" שהוקצב בחוזה לביצוע ה  : בפועלפרויקטמש1 ביצוע ה

  

  :בדגש על היבט השימור, תנאי  מיוחדי  של הפרויקט/הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות

______________ ___________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

לרבות ,  על פרטי העבודההמזמי"/ המלצות בכתב ואישור הלקוח, יש לצר� אישורי  מתאימי  :הערה

  .מועד ותקופת ביצועה, היקפה הכספי, מהות העבודה
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  :3'  מסמבנה לשימור

  :מיקו  העבודה

  :מועד הביצוע

  :תיאור כללי של העבודה

  

    ש   כתובת  טלפו" ופקס  הערות

  המזמי"        

  פרויקטמנהל ה        

  האדריכל        

  :פרויקטקבלני משנה בביצוע ה

  תחו   ש   כתובת  טלפו" ופקס  הערות

          

          

  :שמות ספקי 

  :ספק של  ש   כתובת  טלפו" ופקס  הערות

          

          

  :הערות

  :פרויקטעלות כוללת של ה

  :פרויקטזמ" שהוקצב בחוזה לביצוע ה  :בפועל פרויקטמש1 ביצוע ה

  

  :בדגש על היבט השימור, תנאי  מיוחדי  של הפרויקט/הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות

_________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

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

  .מועד ותקופת ביצועה, היקפה הכספי, מהות העבודה
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  "ה"נספח 

  כתב כמויות 
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  "ו"נספח 

  ח"רו/ ד "אישור עו

  לכבוד
  מ"אחוזות החו# בע

  6רחוב גרשו� 
  תל אביב
  

  20094/'  מכרז מס#שותפי  במציע ומורשי חתימה /אישור בעלי מניות  :הנדו"

  ____________________: שכתובתי הינה, ח"רו/ ד "עו____ , ________________מ"אני הח

  :מתכבד לאשר בזאת

  ______________________: ש� התאגיד המציע

  ):ברמת היחיד(במציע הינ� בעלי המניות או השותפי� 

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

  .__ %: שיעור אחזקות  _______________;.: 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 / מוסמ1ינ ה/אשר הוא

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

  

  חותמת    חתימה    תארי%

  

  

   

 


