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 : ___________________חתימה וחותמת המציע

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 5/2018 כרז פומבי מספרמ

 
מזמינה בזאת הצעות מחירים מקבלנים לביצוע "( חברההה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )להלן: "החבר .1

מ"ר בקומת  148-תוספת בנייה בהיקף מוערך של כ"(, המבנה הקיים)להלן: " שיפוץ מבנה קייםלעבודות 

מתנ"ס ב( "רמ 1,500-)כ ופיתוח החצר"( המבנה החדש)להלן: " מ"ר בקומה הראשונה 600-וכ הקרקע

בחולון, במקרקעין  5"(, המצוי ברחוב פילדלפיה המתנ"ס" ו"העבודות)להלן, בהתאמה: " "מקהלות"

(, 2)מסמך ג' פי המפרטים הטכניים המיוחדים-"(, והכל עלהאתר)להלן: " 318, חלקה 7161 גושהידועים כ

 סמכי המכרז.במ טיםם המפורפי כל התנאי-( ועל4( והתוכניות )מסמך ג'3כתב הכמויות )מסמך ג'

"( הינה בעלת הזכויות באתר, והעירייה הסמיכה את החברה, אשר הינה העירייהעיריית חולון )להלן: " .2

"תאגיד עירוני" כמשמעו בחוק, בבעלות מלאה של העירייה, לפעול בשמה ובמקומה בקשר לפרסום המכרז, 

 ניהול ביצוע העבודות והפיקוח עליהן.

(, תמורת 16:00ועד השעה  08:30רדי החברה, בשעות העבודה )משעה במשול יתן לשאנת מסמכי המכרז א .3

שלא יוחזרו, לכל מעטפה. ניתן לעיין בחלק ממסמכי המכרז, ובין היתר  כולל מע"מ(,)₪  3,000 סכום של

 .www.calcalit-holon.comבכתב הכמויות, האתר האינטרנט של החברה, בכתובת: 

. עיכוב בתחילת ביצוע העבודות כךל באישור התקציבוכן  ר בנייההיתלת בקבתנה ביצוע העבודות בפועל מו .4

-אי, אף לאחר החתימה על חוזה ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בשל ביטול העבודות )כולן או חלקן(ו/או 

 לא יהוו עילה לתביעה כלשהי מצד הזוכה במכרז. ,אישור התקציב-איו/או  קבלת היתר הבנייה

ר העבודות אתב יהמקום המפגש יה .12:00 בשעה 07.01.2019-' הב ביום ייםיתק בהוחסיור קבלנים  .5

 ., חולון(5)רחוב פילדלפיה 

 .מציע שלא ישתתף בסיור, בעצמו או באמצעות נציג מטעמו, לא יהיה זכאי להשתתף במכרז

 בתיבת המכרז שבמשרדי החברה)אין לשלוח בדואר(,  ידניתיש להניח,  תת המעטפות עם מסמכי ההצעוא .6

 .12:00 בשעה 31.01.2019-' הה עד ליום, וזאת לכל המאוחר לוןחו ,47כבה וב המררחב

ין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אמבלי לגרוע מכל תנאי המכרז, מובהר כי  .7

 פי שיקול דעתה  הבלעדי.-שהיא, והכל על

 

 כבוד רב,ב                

 

   פנינה שנהב, מנכ"ל      

 חולון בע"מתוח לפי תהכלכליהחברה 
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 : ___________________חתימה וחותמת המציע

 מסמך א' 

 5/2018 מכרז מספר

תוספת בנייה "(, המבנה הקיים)להלן: " שיפוץ מבנה קייםל לביצוע עבודותלקבלת הצעות מחיר מקבלנים 

ופיתוח "( המבנה החדש)להלן: " מ"ר בקומה הראשונה 600-מ"ר בקומת הקרקע וכ 148-בהיקף מוערך של כ

פי כל תנאי -"(, וזאת עלהמתנ"ס" ו"העבודות)להלן, בהתאמה: ""מקהלות"  נ"סבמת( "רמ 1,500-)כ החצר

 המכרז.

 סמכי המכרזמרשימת 

 "(ההזמנה)להלן: " תנאים כלליים למכרז –מסמך א' 

 טופס ההצעה והצהרת המשתתף. – 1נספח א'

 נוסח ערבות בנקאית. – 2נספח א'

 תתף.טבלת פירוט נסיון המש – 3נספח א'

 

 "(החוזה)להלן: " ונספחיו הוזהח – מסמך ב'

 עודת השלמה.ת – 1ספח ב'נ

 תעודת סיום. – 2ספח ב'נ

 נוסח ערבות בנקאית. – 3ספח ב'נ

 נספח בדק. – 4ספח ב'נ

 הצהרה על חיסול תביעות. – 5ספח ב'נ

 נספח ביטוח ואישור על קיום ביטוחים. – 6ספח ב'נ

 וזה.אי החידה בתנעמ-אי נספח פיצוי מוסכם בגין – 7נספח ב'

 סיור הקבלנים. לפרוטוקו – 8נספח ב'

 נספח אזורי העבודה המוגדרים בלוח הזמנים. – 9'נספח ב

 מפרט בדיקות במועד מסירה סופי. – 10נספח ב'

 שנת הבדק.תקופות אחריות הקבלן מתום  – 11נספח ב'

 

 מפרטים ותוכניות – מסמך ג'

משרדית -בניין שבהוצאת הוועדה הבין ללי המעודכן לעבודתהמפרט הכללי )המפרט הכ – 1נספח ג'

שרד הביטחון, משרד העבודה, מע"צ ומשהב"ש, אשר ניתן לרוכשו בהוצאה לאור מטעם מ

ערכת הביטחון ים של מלרבות כל המפרטים הכללי, (הספר הכחול"")של משרד הביטחון( 

 איננו מצורף. –

 מפרטים טכניים מיוחדים. – 2ג'נספח 

 .(נמצא על גבי הדיסק און קי –בץ אלקטרוני וק)כתב כמויות  – 3'ג נספח

 רשימת תוכניות + תוכניות. – 4ג' נספח

לבנייה ירוקה  5281ירוק לפי ת"י  וכן תקןהמעודכנת תקנים ישראליים במהדורתם  – 5ג' נספח

 .איננו מצורף – שאינם מבני מגוריםניינים לב
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 : ___________________חתימה וחותמת המציע

 מסמך א' 
 5/2018 מכרז מספר

 ים כלליים למכרזאנת

 בואמ .1

מזמינה בזאת הצעות מחירים מקבלנים "( חברההה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )להלן: "החבר .1.1

-של כך תוספת בנייה בהיקף מוער"(, המבנה הקיים)להלן: " שיפוץ מבנה קייםלעבודות לביצוע 

 חצרוח הופית"( המבנה החדש)להלן: " מ"ר בקומה הראשונה 600-מ"ר בקומת הקרקע וכ 148

"(, המצוי ברחוב המתנ"ס" ו"העבודות)להלן, בהתאמה: " במתנ"ס "מקהלות" "ר(מ 1,500-)כ

פי -"(, והכל עלהאתר)להלן: " 318, חלקה 7161 גושבחולון, במקרקעין הידועים כ 5פילדלפיה 

י פ-( ועל4( והתוכניות )מסמך ג'3(, כתב הכמויות )מסמך ג'2)מסמך ג' מיוחדיםרטים הטכניים המפה

 ים במסמכי המכרז.כל התנאים המפורט

"( הינה בעלת הזכויות באתר, והעירייה הסמיכה את החברה, אשר העירייהעיריית חולון )להלן: " .1.2

ובמקומה בקשר  יה, לפעול בשמהריהינה "תאגיד עירוני" כמשמעו בחוק, בבעלות מלאה של העי

 לפרסום המכרז, ניהול ביצוע העבודות והפיקוח עליהן.

  תנאי סף –פות להשתתנאים ת .2

 שאי להשתתף במכרז אך ורק מי שעומד, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים שלהלן:ר

, בסיווג 1969–פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-הוא קבלן רשום על .2.1

 .3בוצה ג'ק – 100ענף נימלי( מי)

לפחות ז, להגשת ההצעות במכר ועד למועד האחרון 1.1.2015מיום ך התקופה שהוא השלים, במהל .2.2

מהפרויקטים עמד על  כל אחד, כאשר ההיקף הכספי של פרויקטים של בניית מוסדות ציבור 3

 )לא כולל מע"מ(.₪  6,000,000לפחות 

לכל הסתכם, , 2017 – 2015שנות הכספים , במפעילותו בתחום הבנייה ,והמחזור הכספי השנתי של .2.3

 לו.הלשנים המ לכל אחת ,בממוצע ע"מ(,ולל מ)לא כ₪  10,000,000 הפחות, בסך של

 להלן. 5.1פי סעיף -הוא צירף ערבות בנקאית כנדרש על .2.4

פטיים עם שמ סכסוכים, בהווהלו השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז, ואין  10-בלו לא היו  .2.5

ביצוע ו/או  ויד-שעניינם הפרת חוזה על ,ו/או עם רשויות מקומיות אחרות הירייעההחברה ו/או עם 

 בצורה לקויה. בנייהעבודות 

הערבות )ובכלל זה,  מכרזכל המסמכים הנדרשים ב ,ידי אישיות משפטית אחת בלבד-תוגש על כל הצעה

התאגדויות  ותקבליא לו ציע עצמו,יהיו על שם המ (הנדרשים יםושאר האישור הבנקאית, הסיווג הקבלני

 נוצרו לצורך ההשתתפות במכרז.ר שאו/או שותפויות 
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 : ___________________חתימה וחותמת המציע

 ןותקופת ביצוע ן, תכולתותלביצוע העבודהוראות מיוחדות  .3

 המכרז.ומסמכי פי כל תנאי -עבודות עלהיידרש לבצע את  הזוכה .3.1

לא כל חלקי  ךא, המבנה החדש הקיים והוספת נהא שיפוץ המבמהותן של העבודות היכאמור לעיל,  .3.2

מת רית מגועהימנדות תוך בצע את העבול וכההזיידרש  ,כן לעבודות. ישופצו במסגרת העהמתנ"ס 

אשר  כאמור נזקל ן כקתדרש לזוכה ייהומודגש כי . מובהר ותקינותשמירה על ו"ס נתלמנזקים 

היה וזאת מבלי שיהמצב לקדמותו, את  ביהשלו, באם ייגרם, ודותאגב ביצוע העב ידו-ייגרם על

 .כךבשל כלשהי קבל תמורה נוספת זכאי ל

 עבודה עם מערכת רמדור .3.3

הכוללת יומני עבודה  ,"(תהמערכלניהול פרויקטים )להלן: " 'רמדור'מערכת  עם עובדתהחברה 

 ₪ + 225לרכוש על חשבונו הבלעדי רישיון שימוש במערכת )בעלות של  ידרשי זוכהממוחשבים. ה

יומני העבודה.  דלבור מומע"מ לחודש(, לצורך הגשת חשבונות ממוחשבים עם התחייבות שנתית ע

ינם לשימוש במערכת . הדרכה ח03-7667777שר בטלפון הרישיון יש ליצור קלצורך תיאום לרכישת 

 שאינו מכיר את המערכת. זוכהתינתן ל

פי -על יה, והתמורה בגינן תהרזמכהאת סעיפי העבודות נשוא  ( יכלול3ג' פחסנהכמויות )כתב  .3.4

 .חברהידי המפקח מטעם ה-עלאושרו ימדידת כמויות ביצוע בפועל, כפי ש

 ותביצוע העבודלוח זמנים ל .3.5

הוראות בהתאם להנחיות החברה ו בודותאת כל העולהשלים דרש לבצע ה ייהזוכ .3.5.1

חודשים החל ממועד מתן צו התחלת  14 בתוך פרק זמן שלהמיוחד, הטכני מפרט ה

 פוף לתנאי החוזה.דה )כהגדרתו בחוזה(, והכל בהתאם ובכעבו

לבצע את כל  כרז,, כחלק בלתי נפרד מהעבודות נשוא המהוכיידרש הזכמו כן,  .3.5.2

ובכלל זה בהתאם להנחיות המפקח )ככל  ,לעבודותת גמר רוש לקבלת תעודהד

 .מןחודשים ממועד סיו 2-עד ולא יאוחר מוניתנו(, 

כי מעיקרי ההתקשרות עם הזוכה ו וניהעבודות ה כי לוח הזמנים לביצוע דגשמו

דית של יסו הפרהכ יחשבתבו  עמידה-אי, ועל כן ויעלקיימת חשיבות רבה להקפיד 

פי כל דין ו/או -ו סעד המוקנים לחברה עלו/א המבלי לגרוע מכל תרופזאת והחוזה, 

 פי החוזה.-על

 בטיחות בביצוע העבודות .3.6

הזוכה יידרש נהלי הבטיחות והגיהות בעבודה. כמו כן, על רה הקפדה ית הזוכה יידרש להקפיד

ע הפרויקט עד ר ילווה את ביצואש ה(,בטיחות עם רישוי מטעמו )שאינו מנהל העבוד למנות ממונה

 בכל הפגישות לקביעת שלבי הביצוע ולוחות הזמנים.ף תעודת גמר, ויהיה נוכח וישתתלקבלת 

 בהיקף העבודות ותכולתן שינויים .3.7

בין אם לפני תחילת  –רשאית להורות על שינויים בהיקף העבודות ובתכולתן, בכל עת  יהתה החברה

 לוונטיות בחוזה.יחולו ההוראות הר זאו – מכןביצוען ובין אם לאחר 
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 הנחיות מפעל הפיס .3.8

בשיתוף פעולה, בסיוע ובמימון )חלקי( של מפעל  ישופץ ויורחב נ"סתמהמובהר, כי  .3.8.1

 (."סמפעל הפיהפיס )להלן: "

, ובכלל זה נקבע, כי ר, הסדרים בנוגע לפיקוח על העבודותבחוזה נקבעו, בין הית .3.8.2

קח על ביצוע לבדוק, לבקר ולפות הזכ יהלמפקחים מטעם מפעל הפיס תה

עם מפעל הפיס, ככל ת המפקחים מטאויב גם להורודות, והזוכה יהיה מחוהעב

 ידי המפקח מטעם החברה.-שיימסרו לו על

מפורטות הבדיקות והאישורים  10הוראות החוזה, בנספח ב'מבלי לגרוע מכל  .3.8.3

ת הנ"ל יקוהבדהנדרשים במועד המסירה הסופי של העבודות, וכל האמור במפרט 

זוכה להשלים ה ת ו/או מן ההתחייבויות שעלק בלתי נפרד מן העבודומהווה חל

 כחלק בלתי נפרד מהעבודות.

 הצעהה .4

 .מכרזם מילוי בכל מסמכי האת כל הפרטים הטעוניבדיו למלא  ציעל המע .4.1

 שניעבור כל אחד מפי האומדן, -מחירי היחידות לכל פריט ופריט על הכמויות נקבעובחוברת כתב  .4.2

 בשקלים חדשים וללא מע"מ.יועדים, בנים המהמ

שיציע עבור "( 12.5%" –)לדוגמא  הנחהה (אחוזשיעור )לבהתאם  יהתה ציעהצעת המחיר של המ .4.3

( של כל ותפיו יוכפלו כל מחירי היחידות )וסך כל מחיר העבוד-עלש, כתב הכמויותהמחירים שב

 .ים, עבור כל אחד מהמבנהפריטים הנקובים בכתב הכמויות

יופחת  פיו-עלשו, דותבואשר יתייחס לכל הע, להציע אחוז הנחה אחד בלבד רשנד ציעיובהר! כל מ

, ויראו בכל סכום (מכרזה מדןואאשר ישמש כבכתב הכמויות ) פריטיםכל מחירי ההסכום היחסי ב

 תיפסל! – אחוז הנחה אחדיותר מתכלול הצעה ש. מופחת כאמור כמחיר שהוצע לגבי אותו פריט

יתן להציע שננו בבחינת המחיר המקסימאלי ימדן המכרז הורש כי אסר ספק, מובהר במפון הלמע

דן. לחלופין, מולהציע הנחה )ובשום מקרה לא תוספת( לא ציעים. על כן, על המהעבודותלביצוע 

גבוהה ממחיר  יההצעת מחיר אשר תה .ןלהציע הצעת מחיר השווה לאומדהמציעים רשאים 

 תיפסל. –מדן והא

נחה וז ההאחאת  ,בטופס ההצעה והצהרת המשתתף ,כדוריל או בעט בדיו כחו ,יע למלאצמה על .4.4

 .מיועד לכךבמקום הלביצוע העבודות,  וכן את הסכום הכולל של הצעתו )ללא מע"מ( שהוא מציע

כומה הכולל של הצעת המחיר לבין סך מחירי הפריטים שבכתב התאמה בין ס-בכל מקרה של אי .4.5

 אחוזלההצעה בהתאם מחיר יקבע ז ההנחה שהוצע, יאחר התאמתם לאחון לומדפי הא-הכמויות על

 צע.ושה הנחהה

ים , לאחר שמילא את כל הסעיפאת הדיסק און קייחד עם מסמכי הצעתו  יחזיר ציעכל מ .4.6

בשני עותקים את קובץ כתב הכמויות  ידפיסהרלוונטיים בקובץ כתב הכמויות האלקטרוני, ובנוסף 

 סמכי הצעתו.ם הסופי( יחד עם יתר מדף בנפרד ובסיכוכל )ב ויגישם חתומיםהמלא 
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לבדוק, טרם  ציעעל המ ים.יכניות והתיאורים הטכנוות, התית לדיוק הכמויראאין החברה אח .4.7

ולא תהיה  ,כניות והתיאורים הטכניים המצורפים למסמכי המכרזוהכמויות, התהגשת הצעתו, את 

 .םאליהלו כל טענה או דרישה או תביעה בקשר 

, הם, על כל נספחי(תיוכנותהוהחוזה, המפרטים לרבות על ) זהמכרכל מסמכי לחתום על  ציעעל המ .4.8

 הצעתו.שת הג, ולמסור את המסמכים החתומים עם בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך

ו/או  ציעהתקיימות איזו מהערכות המ-סופית, וכי אי יהתה ציעמודגש בזאת במפורש, כי הצעת המ .4.9

וי ינניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה לשזיותיו או תוכמציפיותיו, תחו איזשל התממשות -אי

 הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.

ידו ובכפוף לכל תנאי -לע שתוגש הצעת המחירורה שתשולם לזוכה, בהתבסס על התמכי  כן מודגש .4.10

 יור מילוי כל התחייבויותפית ומוחלטת עבוסו אה,החוזה ויתר מסמכי המכרז, תהווה תמורה מל

עבודה וחומרים, והיא תכלול, למען הסר ספק,  ן ובמועדן, לרבות בגיןואפי מסמכי המכרז, במל-על

וחדות, כלליות ואחרות, לרבות מסים, אגרות ו/או היטלים, מכל מין וסוג מי –את כל ההוצאות 

בקשר לקבלת תעודת בות , לרזוכהבויות החייהת הכרוכות בביצוע העבודות ובביצוע יתר – שהם

במפורש צוין אחרת כן , והכל אלא אם (החוזה)לרבות  רזמכגמר בהתאם להוראות מסמכי ה

 במסמכי המכרז.

 מכרזתפות בהשתערבות בנקאית ל .5

רבות בנקאית, אוטונומית, בלתי צמודה עכחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, על המציע לצרף להצעתו  .5.1

-, שהוצאה על(םחדשי בשקלים)₪  200,000 ה, בסכום קבוע שלון עם דרישה ראשונעפירברת , למדד

בתוקף  ,(2א )נספח א'"ב כדוגמהנוסח המצ, לפקודת החברה, לפי ציעידי בנק בישראל לבקשת המ

 המכרז.תנאי פי -על ציע, וזאת להבטחת קיום התחייבויותיו של המ01.05.2019 עד ליום

 .יאו לפסילת ההצעהבי בנוסח הנדרש ינויו/או כל ש המצאת הערבות-יא .5.2

 ציע, והמנוספים םמיי 60הערבות לתקופה של עד  וקףוש הארכת תדרהחברה תהיה רשאית ל .5.3

 הערבות כנדרש.תוקף האריך את תקופת מתחייב, במקרה של דרישה כאמור, ל

 .תיפסל הצעתו –שלא יאריך את תקופת הערבות כאמור לעיל  מציע

פי -לע לא יעמוד בהתחייבויותיו ציעמת שהמכל אירבות עה ט ולממש אתרשאית לחל יהחברה תהה .5.4

 תנאי המכרז.

 אישורים נדרשים .6

 נאי המכרז:מציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים, כחלק בלתי נפרד מתהעל 

, בסיווג 1969–תשכ"ט ,פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-ישור תקף על רישום עלא .6.1

 לעיל. 2.1יף ם, כנדרש בסעהמתאי

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפות ניהול -לעל ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ע תקף ישורא .6.2

 .1976–חשבונות(, תשל"ו

 כנסה במקור.ישור תקף על ניכוי מס הא .6.3
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 זהותהתאגדות ואישור עו"ד/רו"ח בדבר התעודת  פוצורי ,ידי תאגיד-מקרה שההצעה מוגשת עלב .6.4

 ד.ייב את התאגיותם לחה וסמכהחתימ מורשי

חתם  ציעבדף האחרון של החוזה, לפיו המרת המשתתף וצהעל גבי ה ציע,ישור עו"ד/רו"ח של המא .6.5

 .מכרזעל מסמכי ה ובפני

לעיל, וכן אישור רו"ח כי לא  2.3כנדרש בסעיף  ציעף המחזור הכספי של המאישור רו"ח בדבר היק .6.6

 .ותן השניםאל ציעם של המבדו"חות הכספייהערת עסק חי נכללה 

 לעיל. 2.2כנדרש בסעיף  יעצמההכולל את כל פרטי העבודות שביצע פורט, מסמך מ .6.7

ת בהם בוצעו העבודות כל המקומו , את3בנוסח נספח א'יש לפרט במסמך מודפס )לא בכתב יד(, 

עו, את , את פרקי הזמן בהם בוצעבודות נוספותלעיל( וכן  2.2סעיף כאמור, הנדרשות כתנאי סף )

וים במספרי הטלפון לומ המפקח על ביצועןו ותמזמין העבוד ם שלותזהאת , ןהכספי שלה ההיקף

ת ועל שביעות המעידים על ביצוע העבודו אישוריםו מכתבי המלצהבצירוף והכל , הנייד שלהם

 .םמזמינישל ה נםרצו

עד שקדמו למוים השנ 3-ל ודו"חות כספיים מאושרים של –ידי תאגיד -במקרה שההצעה מוגשת על .6.8

 הצעה.הגשת ה

ידי -ו(, חתומים עלאוצהרז )ככל שעדכון למכה הודעות העתקירוטוקול סיור הקבלנים וק פהעת .6.9

 .ציעהמ

 וקף הצעהת .7

 ם מהמועד האחרון להגשת הצעות.מיי 90, לתקופה של בתוקף, ללא זכות חזרה יההצעה תהה

תוקף הצעתם את הארכת  , בהתאם לנסיבות(או מחלקם)רשאית לדרוש מן המציעים  יההחברה תה

 ההצעה בתוקף עד לתום התקופה המוארכת. יהתה – ם, ואם דרשה כך בכתבמיי 60לתקופה נוספת של עד 

 וצאותה .8

, ציעעל המ יחולו ,ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזכ

 .ין הוצאותיו הנ"לר או תשלום בגזזכאי לכל הח יהלא יהש

 דמי שאילת מסמכי המכרז לא יוחזרו בכל מקרה.

 הרות ושינוייםבה .9

ר העבודות אתב  יההמפגש יהמקום  .12:00בשעה  07.01.2019-ה 'ב ביוםסיור קבלנים יתקיים  .9.1

 ., חולון(5)רחוב פילדלפיה 

 .מציע שלא ישתתף בסיור, בעצמו או באמצעות נציג מטעמו, לא יהיה זכאי להשתתף במכרז

סמכי אחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במעת, קודם למועד הת, בכל חברה רשאיה .9.2

, יהוו חלק שיהיו כל, כאלה ים. שינויים ותיקוניםציעהמכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המ

בדואר רשום לפי  ,כשי מסמכי המכרזוויובאו, בכתב, לידיעתם של כל ר ,בלתי נפרד מתנאי המכרז

 או באמצעות מכשיר פקסימיליה.אלקטרוני  או באמצעות דואר םיד-על הכתובות שנמסרו
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 עההצגשת הה .10

וב המרכבה ברח ,תיבת המכרזים שבמשרדי החברה לא ,במסירה אישית ,צעות יש לשלשלהאת ה .10.1

 .12:00בשעה  31.01.2019-ה 'ה מיוםבחולון, לא יאוחר  47

סמכי כל יתר מו אליהם יצורפ ,תקיםויוגש בשני ע (1נספח א'הצעה והצהרת המשתתף )הס טופ .10.2

 .ה אחתבמעטפ –ההצעה, לרבות הדיסק און קי וקובץ כתב הכמויות המודפס 

, לאחר שמילא את הדיסק און קייחד עם מסמכי ההצעה  יחזיר ציעלעיל, כל מ .64כאמור בסעיף 

את קובץ כתב  ידפיסכתב הכמויות האלקטרוני, ובנוסף את כל הסעיפים הרלוונטיים בקובץ 

 .יחד עם יתר מסמכי ההצעה ישו חתוםיגוכמויות המלא ה

והינו על אחריותו הבלעדית  המכרזעונה על דרישות  חרת אינואשלוח ההצעה בדואר או בכל דרך מ .10.3

ה שגוה חשב כאילו לאית האחרון להגשת ההצעות. הצעה שלא תימסר ידנית עד למועד ציעשל המ

 .בשל כך רשאית שלא לקבלה יהבמועד והחברה תה

 חינת ההצעותב .11

עות ותבחר את , אשר תבחן את ההצ"(הוועדהאו " "ועדת המכרזים")להלן:  ים של החברהדת המכרזוע

 פי דיני המכרזים החלים על החברה, ובכלל זה יחולו ההוראות הבאות:-, תפעל עלזוכהה

ת א שלהלן, ובכלל זה אמות המידהלי שיקול דעתה ובהתאם לפ את ההצעות ועדת המכרזים תעריך .11.1

מכרז ו/או את ניסיונם בביצוע הפי תנאי -עלביצוע הפרויקט עים לשל המצי תםוהתאמכושרם 

 להלן.  פורט, והכל כמות דומות בעבר, לרבות כישוריהם, מומחיותם, היקף פעילותם וכיו"בעבוד

 ., כאמורשיקול דעתה של ועדת המכרזים אתעל עצמו לקבל  המציעבהגשת הצעתו, מסכים 

 .ןאיכותפי -והן על ןמחירפי -הן על –דו בכל תנאי הסף אשר עמ – זבמכרצעות הת הועדה תדרג אהו .11.2

 – (Q) ההצעציון איכות ה .11.3

 .של ההצעה קללושציון הממן ה 40% יהיה ציון האיכותמשקלו של  .11.3.1

ויתווסף לציון  0.4-כפל ב, והוא יונקודות 100 יהזה יה רכיבהניקוד המרבי שיינתן ל .11.3.2

 .לל(וקאת הציון המש רכיב המחיר )אשר ביחד יהוו
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, כמפורט אמות המידה ומשקלןבהתאם ל הועדהות איכות ההצעות תדרג א .11.3.3

 שלהלן: בטבלה

 משקל אמת מידה

בבניית מוסדות ציבור ניסיון 

 וחינוך. 

30% 

המלצות של מזמינים ומנהלי 

דה, )איכות העבו פרויקטים

עמידה בלו"ז ותקציב, היענות 

 לדרישות היזם(.

35% 

 ית התרשמות כלל

לאור השיקולים ר, בין הית

 להלן. 11.9המפורטים בסעיף 

35% 

 100 

 

 (Pציון מחיר ההצעה ) .11.4

 .של ההצעהקלל ושציון הממן ה 60% יהיה מחירה ציון משקלו של .11.4.1

ויתווסף לציון  0.6-וכפל ב, והוא ינקודות 100 יהזה יה רכיבהניקוד המרבי שיינתן ל .11.4.2

 .משוקלל(ו את הציון הרכיב האיכות )אשר ביחד יהו

 (T) ההצעה משוקללון צי .11.5

-לאחר הכפלתו בכאמור, ) ההצעהמחיר לשניתן ציון ה של ידי חיבור-על יחושב משוקללהציון ה

 , כדלקמן:(0.4-)לאחר הכפלתו ב איכות ההצעהל(, עם הציון שניתן 0.6

 

 

 –הסף( אי )שעמדו בתנ ים את ההצעותלכל הצעה תדרג ועדת המכרז ציון המשוקלללאחר קביעת ה .11.6

זכה לציון המשוקלל ההצעה שתכאשר  – תנאי המכרזובכפוף ל ןשנקבע לה ציון המשוקללפי ה-על

 .תיקבע כהצעה הזוכה במכרזהגבוה ביותר 

לוי ו/או ביצוע כל שינוי, בין אם השלמת מקום הטעון מי-הגשת הצעת מחיר ו/או אי-יאבמקרה של  .11.7

 רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה. יה, תההלוונ ךסמובין אם במנעשו בגוף המסמכים 

 

 

 

 

 

 

 

T = 0.6P + 0.4Q 
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לל בהצעה שהיא בלתי סבירה, לרבות )אך לא רק( לא להתחשב כשרשאית תהיה עדת המכרזים ו .11.8

לדעת שבאופן  מכרזלתנאי הבשל המחירים המוצעים ו/או בשל תנאיה ו/או בשל חוסר התייחסות 

יסנות ו/או שיש בהם כדי ביע על תכסבהם כדי להצ עי ו/או שישהוועדה מונע הערכת ההצעה כדב

 .ציעידי המ-על פרויקטהבנת ה-להצביע על אי

לפסול כל הצעה הוועדה רשאית  יההמחיר, תה רכיבוע מן האמור לעיל, במסגרת בחינת מבלי לגר

 ההצעות שהוגשו.של יתר ממוצע מחיר ההמ 25%-נמוכה ביותר מ יהשתה

 .ציעמוע למשיקיום ורך בתיעשה ללא צפסילת הצעה כאמור 

 יהתה רכיב "התרשמות כללית" בפרט,-ההצעות בכלל, ובתת "איכות"מסגרת בחינת רכיב ב .11.9

 , בין היתר, את השיקולים הבאים:הביא בחשבוןהוועדה לרשאית 

 .י ציבורבמבנ בנייה בביצוע עבודות ציעהמ ןיסיונ -

עילותו תו, היקף פוריו, מומחיומינותו, כישבביצוע עבודות דומות בעבר, א ציעסיון המינ -

 וכיו"ב.

הפרתו את החוזה לביצוע הליכים משפטיים כנגד המציע ו/או סכסוכים שנתלעו עמו בשל  -

 רים.עבודות שנחתם בעבר בין המציע לבין החברה ו/או העירייה ו/או לבין גופים ציבוריים אח

 חוזיםפי -חת שליטתו עלברשותו או תאדם הנמצא הח וציוד וכה, ציעכושר הביצוע של המ -

 חתומים ולתקופה המיועדת לביצוע העבודות.

 התחייבויות נוספות שלו. המכרז לאורבדרישות  ציעיכולת עמידתו של המ -

 יכולת ו/או איתנות פיננסית. -

אמות המידה האיכותיות פי -התאמתם עלחת ם לצרף להצעתם מסמכים להוכהמציעים רשאי

 .כמפורט לעיל

בגוף  שינויידי -או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על מכרזבמסמכי ה העשישינוי שיכל בהר כי מו .11.10

 .נעשהרך אחרת, ייחשב כאילו לא ובין בכל ד הלוונ סמךבמבין  ,המסמכים

מסמכים בין אם נעשו בגוף ה רז,יחס למסמכי המכאו הסתייגות בשינוי בלי לגרוע מהאמור, כל מ

 .ידי הוועדה-על לפסילת ההצעה ולים לגרום, עלהלוונ סמךובין אם במ

 לאחר פתיחת ההצעות, וכן, גם פי שיקול דעתהים הבהרות לציערשאית לדרוש מהמ יההחברה תה .11.11

הכל ונסית, ים, לרבות בקשר לאיתנותם הפינציערשאית לערוך בדיקות וחקירות בקשר למ יהתה

 כאמור. העדווהוהצעתו במסגרת שיקולי  ציעאת המ העריך נכוחהמנת ל-על

ועדה אינה חייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הומען הסר ספק, ל .11.12

 הזוכה.

 ודעה לזוכה והתקשרותה .12

 .במסירת הודעה בכתב חברה תודיע לזוכה על הזכייהה .12.1

לחברה את הערבות והאישורים  הציא הזוכודעת זכייה, ימימים ממועד קבלת ה 10וך תב .12.2

רים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז מסמכים והאישולרבות כל ההמפורטים בחוזה, 

 נספחיו.ול החוזה על עותקים נוספים ש והודעת החברה, ויחתום
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ו יים הזוכה את הנדרש במועד, תהיה רשאית החברה להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/אלא יק .12.3

וע מכל ל מבלי לגרות הבנקאית, כולה, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, והכלחלט את הערב

 פי כל דין.-פי המכרז ו/או על-תרופה אחרים להם תהיה זכאית החברה על סעד או

ו/או לא  נדרשיםאחד או יותר מהמסמכים הבמועד לא ימציא  דה והזוכהיע מהאמור, במבלי לגרומ .12.4

בגין  ,וקבועים מראשם כפיצויים מוסכמי₪,  800לסך של  החברה זכאית יהיחתום על החוזה, תה

 יחור.אשל ל יום כ

חזרה את בוהם יהיו רשאים לקבל  ,שלא זכו במכרז ציעיםליתר המ בכתב הודעה מסורחברה תה .12.5

 .צירפו להצעתםערבות שה

הצעה ו/או המציע בקשר עם הכנת ה ידי-לחברה לא תשתתף ולא תחזיר הוצאות כלשהן שהוצאו עה .13

 .ערבויות בנקאיותהעמדת בדיקות מוקדמות ועריכת ה, לרבות הגשת

. כךל באישור התקציבוכן  בקבלת היתר בנייההעבודות בפועל מותנה י ביצוע ודגש במפורש כמובהר ומ .14

, אף לאחר החתימה על חוזה ביטול העבודות )כולן או חלקן(או /בתחילת ביצוע העבודות ועיכוב 

ביעה לא יהוו עילה לת ,אישור התקציב-איו/או  לת היתר הבנייהקב-איוכה, בשל ההתקשרות עם הז

 מצד הזוכה. כלשהי

 )מסמך ב'(. זמנה זו מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד ממסמכי המכרז, לרבות החוזהה .15

 יחד עם ההצעה. םולהחזיר מנה זומסמכי הז ביגל לחתום ע יש .16

 

 בו. לכל האמור יםמיסכואנו מהננו לאשר כי קראנו היטב מסמך זה 

 

 
 

            ____________________ 
 ימת המציעחת                   

 יך: ________תאר
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 1נספח א'                :לכבוד
 בע"מ חברה הכלכלית לפיתוח חולון ה

 ,47המרכבה  וברח
 חולון

 
 .נ.,אג.

 

 5/2018 פרנדון: מכרז מסה

 

 צהרת המשתתףהטופס ההצעה ו

רפים ובין שאינם המצו כל מסמכי המכרז, בין תאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה אאנו הח"מ, ל . 1

רז וכוללים אותם מכמסמכי ה, מסכימים לתנאים המפורטים בהםורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממצ

 תנאי הצעתנו זו.כחלק מ

אלה ומתחייבים למלא בהתאם לתנאים  אנו מסכימים לכל התנאים שבמסמכי המכרז, מגישים הצעתנו . 2

 אחריהם.

חוזה מחייב כ םידכ-בהצעתנו זו ובקבלתה על ך לא חייבים, לראותים, אמו כן אנו מסכימים כי תהיו זכאכ

 בינינו.

ימים ממועד קבלת הודעתכם על כך, לבוא למשרדכם  עשרהתוך ב ,נו מתחייביםיה והצעתנו תתקבל, הנה

הביטוחים וכן את האישורים המפורטים בחוזה, לרבות כל את אישור קיום ולהפקיד בידיכם את הערבות, 

 נים המצאה.שורים הנוספים הטעווהאי המסמכים

ע לנו כי תהיו ועד האחרון להגשתה. ידומהמ מיםי 90 , למשךות חזרהכללא ז ,הצעתנו זו תעמוד בתוקפה .3

אם דרשתם כך בכתב, ם, ומיי 60עד  הצעתנו לתקופה נוספת שלתוקף רשאים לדרוש מאתנו כי נאריך את 

 ור.ת כאמהצעתנו בתוקף עד לתום התקופה המוארכ יהתה

רים במכרז אח ציעיםים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמאנו מתחייב . 4

 בפרט.

 אחרים. ציעיםקשר או תיאום עם מכל ו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא ן הננכ

לבקשתנו, ערוכה  הוצאהעל כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ש, הצעתנו כבטוחה לקיום  .5

 חדשים(.שקלים  מאתיים אלף)₪  200,000 קודתכם, בסכום שללפ

וחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח, הערבויות והמסמכים האחרים תב ערבות זה יכ

 .וזההנזכרים בח

הפרה יסודית,  יהווה הדבר ,ם בחוזהמידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את המסמכים האחרים הנזכריב

לחלט את סכום תהיו זכאים  ,פי כל דין-פי מסמכי המכרז ועל-וע בכל זכות העומדת לכם עלומבלי לפג

 והתחייבויותינו.זה ת החורהערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לכם בשל הפ

ההצעה,  מסמכי התאגיד בשמו מוגשתוהסמכויות הקבועות באנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות  . 6

פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה -לזו וכי אין כל מניעה ע כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה

 זו.
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 הצעת המחיר . 7

 : _______.הינוהעבודות יצוע נו לביד-המוצע על שיעור )אחוז( ההנחה

 :ובמילים)₪ ___________________ _ –העבודות ור ביצוע מע"מ( עבכולל הצעתנו )לא  סכום

 מ. קלים חדשים(, לא כולל מע"ש _________________________________

 נם כמפורט בחוזה.יתנאי תשלום התמורה ה

 

 שימוש בודק התיק בלבדל          תתףשידי המ-ולמילוי הפרטים על( X-סימון )בל . 8

 יש/ אין/ _____       בשולי כל דף(  תנאים הכלליים )חתימהה___  

 יש/ אין/ _____      וזה )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה(___  הח

  יש/אין/______          כניות )חתימה על כל עמוד(ות ___

 _____ אין/ יש/            רבות בנקאיתע___ 

 יש/ אין/ _____     ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות א____ 

 יש/ אין/ _____     הכנסה במקור ישור תקף על ניכוי מס א ____

 _____ /ןאייש/           וסק מורשה עודת עת____ 

 משתתף שהוא תאגיד: תעודת התאגדותל____

 ___ן/ __יש/ אי         ואישור זכויות חתימה 

 אין/ _____יש/      ישור תקף על רישום לפי חוק רישום קבלנים א____

 בצירוף מכתבי המלצה המפרט את פרטי הניסיון, ____מסמך 

 ן/______יש/אי           ואישורים

 יש/אין/______    רו"ח בדבר המחזור הכספי /____אישור עו"ד

 ____יש/אין/__       ___ כתב כמויות מודפס וחתום

 יש/אין/______         ___ דו"חות כספיים

 סיור קבלנים והעתק ___ העתק פרוטוקול

 יש/אין/______   ם( )חתימה בכל עמוד(הודעות העדכון )ככל שישנמ

 _____יש/אין/_         און קי ___ דיסק

  

ינו צהרותוכן ה –אנו מאשרים כי התנאים הנקובים במסמך התנאים הכלליים למכרז ובכל נספחיו  .9

בלתי נפרד מתנאי  נו שלעיל, כמו גם חלקמהווים חלק בלתי נפרד מהצעת –והתחייבויותינו בנספח דנן 

 .ומתנאי החוזההמכרז 
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וכי  ,אישור התקציבב וגם היתר בנייה נה בקבלתים לכך, כי ביצוע העבודות בפועל מותידוע לנו, ואנו מסכימ .10

קבלת היתר -איף לאחר שייחתם עימנו החוזה, בשל יטול העבודות, אכל עיכוב בתחילת העבודות ו/או ב

 ה לתביעה כלשהי מצידנו.כאמור, לא תהווה עיל ציבאישור התק-איו/או  ייההבנ

 
                                            ם המשתתף:ש

 

 _____________. וסק מורשה:עח.פ./ספר מ

 

                                                           ______.___________________ תובת ומיקוד:כ

 

 _________ ____ _______ פקסימיליה:_________ לפון:ט

 

 ___________________________________ דואר אלקטרוני:

 

 _____________________________ם איש קשר: _ש

 

 ____________._________________ ספר פלאפון של איש הקשר:מ

 
 כבוד רב,ב

 
 ____________        אריך: __________ת

 

 

 י ש ו ר א

 

________ וכן מאשר בזה כי חתימות ה"ה __________ ,ו"ד/רו"חע ,________________ ,"מני החא

אשר חתמו על הצעה זו  ,"(תאגידהמנהלי ____________________ )להלן: " ,___________________

תו עם המזמין לכל דבר מחייבות את התאגיד בהתקשרו ,ף חותמת התאגידובציר תר מסמכי המכרז,ועל כל י

 ועניין.

 

         _____ _______________          ______________________ 
 חתימת עו"ד/רו"ח                                                  תאריך                       
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 2'נספח א

  המשתתף וגש על ידי י
  חד עם הצעתו י    

 תיוסח ערבות בנקאנ
 :כבודל

 פיתוח חולון בע"מהחברה הכלכלית ל
 ,47מרכבה הרחוב 
 חולון

 

 נ.,ג.א.

 תערבות בנקאי הנדון:
 

לוק כל סכום עד לסך ילס ,אנו ערבים בזה כלפיכם ,"(המשתתפיםן: "__ )להל__________פי בקשת ___-על

 .5/2018 פרמסעם השתתפותם במכרז  (, וזאת בקשרדשיםחקלים ש מאתיים אלף) ש"ח 200,000של 

יד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע מ ,ים עד לסך הנ"לשלם לכם כל סכום או סכומאנו מתחייבים ל

ו, או לדרוש את לינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהא

אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה  ךרמשתתפים בתביעה משפטית או בכל דהסכום תחילה מאת ה

 כם.לחיוב כלשהו כלפי באשר שתתפיםולה לעמוד למכלשהי שיכ

תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את 

 .תיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"להסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישומתייחסת לחלק מ

 

 נת לביטול.י תלויה ולא ניתתבל, בלתי חוזרת נהיהערבות זו 

 

 ועד בכלל. 01.05.2019 שאר בתוקפה עדערבות זו תי

 לא תענה. 01.05.2019 ו אחרידרישה שתגיע אלינ

 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת 01.05.2019 לאחר יום

 סבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולה

 

 בכבוד רב,

_________ 
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 3נספח א'

 טבלת פירוט ניסיון המשתתף

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

f:\commitdocs\8008\00104\G223474-V001.doc  נוסח נקי וסופי לפרסום -הזמנה 

)לא היקף כספי  רותהע

( )עפ"י מע"מכולל 

בון סופי חש

 מאושר לתשלום(

 מועד סיום

 עבודותה
 מועד תחילת

 העבודות
 פרטי המפקח

 )שם ופרטי קשר(
 פרטי המזמין

 )שם ופרטי

 קשר(

שם/מיקום 

 הפרויקט

       

       

       

       

       

       

       


