
 לפרסוםנוסח 

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 
 

 

 

 

 – 2/2019 פרמכרז פומבי מס

, 50 הקמת בית ספר חרדי לבנות ברחוב האצ"ל

 חולון

 

 

 

 

 
 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 , חולון47המרכבה  וברח

 03-5038486 :'פקס; 03-5018575 טל':

 

 



 

- 2 - 

 לפרסוםנוסח 

 __חותמת המציע: _________________חתימה ו

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 2/2019 פרכרז פומבי מסמ

 
ביצוע להצעות מחיר מקבלנים  אתמזמינה בז"( חברהההכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )להלן: "החברה  .1

 וכן קומות 3פני  על "רמ 2,900-כשל בהיקף  ובכלל זה הקמת מבנה, בית ספר חרדי לבנותהקמת לעבודות 

, בחולון 50האצ"ל  וב(, ברח"בית הספר"-ו "עבודותה": בהתאמה ,)להלן ושטח ציבורי פתוח מגרש כדורסל

פי המפרטים הטכניים המיוחדים -"(, והכל עלהאתר)להלן: " 71 חלקה, 6995 במקרקעין הידועים כגוש

פי כל התנאים המפורטים במסמכי -( ועל4כניות )מסמך ג'ו( והת3(, כתב הכמויות )מסמך ג'2)מסמך ג'

 המכרז.

נה יעירייה הסמיכה את החברה, אשר הוה ,באתרנה בעלת הזכויות י"( ההעירייה" :עיריית חולון )להלן .2

, לפעול בשמה ובמקומה בקשר לפרסום העירייהבחוק, בבעלות מלאה של  תוכמשמעו "תאגיד עירוני"

 המכרז, ניהול ביצוע העבודות והפיקוח עליהן.

תמורת  ,(16:00ועד השעה  08:30בשעות העבודה )משעה  ,יתן לשאול במשרדי החברהנ מכרזהת מסמכי א .3

כי המכרז, ובין מניתן לעיין בחלק ממס שלא יוחזרו, לכל מעטפת הזמנה. ,(כולל מע"מ) ₪ 005,3של  כוםס

 .holon.com-www.calcalitבכתובת:  ,האינטרנט של החברהבאתר היתר בכתב הכמויות, 

. עיכוב בתחילת ביצוע העבודות כךל שור התקציבבאי כןו בקבלת היתר בנייהביצוע העבודות בפועל מותנה  .4

-איעם הזוכה במכרז, בשל תקשרות ההחוזה החתימה על , אף לאחר ביטול העבודות )כולן או חלקן(ו/או 

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

 .בחולון 50רחוב האצ"ל ב יהמקום המפגש יה .12:00ה שעב 1.5.2019-ה 'ד ביוםקבלנים יתקיים סיור  .5

 .ינה חובההשתתפות בסיור הה

 בתיבת המכרז שבמשרדי החברה)אין לשלוח בדואר(,  ידניתיש להניח,  תההצעוהמעטפות עם מסמכי ת א .6

 .12:00שעה ב 16.5.2019-ה 'ה עד ליום, חולון, וזאת לכל המאוחר 47ברחוב המרכבה 

ין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אמובהר כי  ,מכרזנאי המבלי לגרוע מכל ת .7

 פי שיקול דעתה  הבלעדי.-הכל עלושהיא, 

 

 כבוד רב,ב                

 

   פנינה שנהב, מנכ"ל      

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

           

http://www.calcalit-holon.com/
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 לפרסוםנוסח 

 __חותמת המציע: _________________חתימה ו

 מסמך א' 

 2/2019 רפמכרז מס

 

 ,)להלן בחולון 50ברח' האצ"ל  בית ספר חרדי לבנותלהקמת לביצוע עבודות נים בלמק לקבלת הצעות מחיר

 פי כל תנאי המכרז.-, וזאת על"(העבודות"-" ובית הספרבהתאמה: "

 

 סמכי המכרזמרשימת 

 תנאים כלליים למכרז – מסמך א'

 טופס ההצעה והצהרת המשתתף – 1נספח א'

 נוסח ערבות בנקאית – 2נספח א'

 נסיון המשתתףפירוט טבלת  – 3נספח א'

 

  ונספחיו החוזה – מסמך ב'

 עודת השלמהת – 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

 אישור על קיום ביטוחיםביטוח ופח נס – 6ספח ב'נ

 בתנאי החוזהדה עמי-יפיצוי מוסכם בגין אנספח  – 7ב'נספח 

 סיור הקבלנים לפרוטוקו – 8נספח ב'

 מתום שנת הבדק ת אחריות הקבלןותקופ – 9ב' נספח

 

 כניותומפרטים ות – מסמך ג'

משרדית -צאת הוועדה הביןהמפרט הכללי המעודכן לעבודת בניין שבהו) המפרט הכללי – 1נספח ג'

תן לרוכשו בהוצאה לאור שר ניטחון, משרד העבודה, מע"צ ומשהב"ש, אימטעם משרד הב

טחון ילרבות כל המפרטים הכלליים של מערכת הב, (הספר הכחול"")של משרד הביטחון( 

 נו מצורףנאי –

 מיוחדיםמפרטים טכניים  – 2ג'נספח 

  כמויות  כתב – 3ג' נספח

 כניותוכניות + תורשימת ת – 4ג' נספח

לבנייה ירוקה  5281ק לפי ת"י רוי תקןוכן  תקנים ישראליים במהדורתם המעודכנת – 5ג' נספח

 ו מצורףנאינ – לבניינים שאינם מבני מגורים

 

    



 

- 4 - 

 לפרסוםנוסח 

 __חותמת המציע: _________________חתימה ו

 מסמך א'
 2/2019 פרמכרז מס

 נאים כלליים למכרזת

 

 בואמ .1

הצעות מחיר מקבלנים  אתמזמינה בז"( חברהההכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )להלן: " החברה .1.1

 וכן מ"ר 2,900-כשל  נה בהיקףהקמת מב זה ובכלל, בית ספר חרדי לבנותהקמת ללביצוע עבודות 

"(, בית הספר"-ו" הפרויקטאו " "עבודות"הבהתאמה:  ,)להלן ושטח ציבורי פתוח מגרש כדורסל

פי -, והכל על"(האתר)להלן: " 71חלקה  ,6995ון, במקרקעין הידועים כגוש בחול 50 האצ"ל ובברח

 מסמכי המכרז.רטים בפי כל התנאים המפו-ועל והתוכניות )מסמך ג'(המפרטים 

נה יהסמיכה את החברה, אשר ה אנה בעלת הזכויות באתר, והיי"( ההעירייה" :עיריית חולון )להלן .1.2

, לפעול בשמה ובמקומה בקשר לפרסום המכרז, האה שלתאגיד עירוני כמשמעו בחוק, בבעלות מל

 ניהול ביצוע העבודות והפיקוח עליהן.

 , כדלקמן:שלבים לושהייבנה בשהפרויקט  .1.3

 ;"(עבודות שלב א')להלן: " בית הספר והפיתוח מסביבוהקמת מבנה  – 'שלב א .א

 ;"(עבודות שלב ב')להלן: " מגרש כדורסלהקמת  – שלב ב' .ב

 "(.עבודות שלב ג'בורי פתוח )להלן: "הקמת שטח צי –שלב ג'  .ג

 (.יקט"שלבי הפרו: "להלן ביחדייקראו השלבים  לושת)ש

לבצע את  ("הזוכה"שיזכה במכרז )להלן:  מציעש מהות לדררשאי יהמודגש ומובהר, כי החברה תה .1.4

או לדרוש ממנו לבצע תחילה רק את עבודות שלב  ,כל העבודות )של כל שלבי הפרויקט( בבת אחת

הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ו, ו/או עבודות שלב ג' ב'חות את מועד ביצוע עבודות שלב א' ולד

בכל טענה ו/או  ולא יישמעו ,בהגשת הצעתםחשבון על המציעים להביא זאת בצרכיה. בהתאם לו

 כך. להחברה בש לפידרישה ו/או תביעה כ

א לבצע כלל את עבודות מבלי לגרוע מן האמור לעיל מודגש ומובהר, כי החברה תהא רשאית של .1.5

, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא; וכן תהא רשאית שלא ו/או עבודות שלב ג' שלב ב'

באמצעות קבלן בעצמה ו/או באמצעות הזוכה, ולבצען ו/או עבודות שלב ג' ב'  ות שלבלבצע את עבוד

ים להביא אף זאת אחר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומכל סיבה שהיא, ועל המציע

 בחשבון בהגשת הצעתם, ולא תישמע כל טענה ו/או כל דרישה ו/או כל תביעה כלפי החברה בשל כך.

 תנאי סף – במכרז נאים להשתתפותת .2

 תנאים שלהלן:הבכל  ,במועד הגשת ההצעות ,עומדש מישאי להשתתף במכרז אך ורק ר

בסיווג  ,1969–תשכ"ט ,בנאיות פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה-הרשום על ןבלקהוא  .2.1

 .4ג'בוצה ק – 100ענף )מינימלי( 

 כאמור. מורישו לצרף להצעתו אישור תקף על ציעעל המ

 , כאשרשל בניית מוסדות ציבור פרויקטים 3לפחות  השנים האחרונות 4 מהלךב םהשלי הוא .2.2

 .(מלא כולל מע") ₪ 000,00012,לפחות על עמד  יםפרויקטמה אחדכל של כספי ההיקף ה

לכל הסתכם,  ,7201-ו 6201, 5201בשנים  ,מפעילותו בתחום הבנייה, והמחזור הכספי השנתי של .2.3

 .לוהלשנים המ , לכל אחתבממוצע, (מע"מולל כ לא) ₪ 000,00021,הפחות, בסך של 
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 לפרסוםנוסח 

 __חותמת המציע: _________________חתימה ו

 .להלן 5.1לסעיף צירף ערבות בנקאית בהתאם  ואה .2.4

פטיים עם שבהווה, סכסוכים מלו ין השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז, וא 10-בלו לא היו  .2.5

וע ו/או ביצ ויד-שעניינם הפרת חוזה על ,ו/או עם רשויות מקומיות אחרות העירייההחברה ו/או עם 

 בצורה לקויה.בנייה דות עבו

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

התאגדויות  ותקבלילא ו ,ציע עצמויהיו על שם המ (ושאר האישורים הנדרשים הבנקאית, הסיווג הקבלני

 נוצרו לצורך ההשתתפות במכרז.ר שאו/או שותפויות 

 ןותקופת ביצוע ן, תכולתותע העבודחדות לביצויוות מהורא .3

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

 עבודה עם מערכת רמדור .3.2

הכוללת יומני עבודה  ,"(המערכת)להלן: " קטיםלניהול פרוי 'רמדור'מערכת  םעובדת עהחברה 

+  ₪ 225בעלות של )וש במערכת מון שירישי על חשבונו הבלעדי לרכוש ידרשי זוכההממוחשבים. 

עם התחייבות שנתית עבור מודל יומני העבודה.  ביםלצורך הגשת חשבונות ממוחש (,לחודש מע"מ

הדרכה חינם לשימוש במערכת . 03-7667777ישיון יש ליצור קשר בטלפון לצורך תיאום לרכישת הר

 .שאינו מכיר את המערכת זוכהתינתן ל

פי -על יהמכרז, והתמורה בגינן תההאת סעיפי העבודות נשוא  ל( יכלו3ג' פחסנהכמויות )כתב  .3.3

 .חברהידי המפקח מטעם ה-אושרו עלימדידת כמויות ביצוע בפועל, כפי ש

 צוע העבודות לבי לוח זמנים .3.4

שלבי  לושת, של כל אחד משאת כל העבודותולהשלים הזוכה יידרש לבצע  .3.4.1

ובכפוף המיוחד, הטכני מפרט הוראות התאם להנחיות החברה ובה הפרויקט,

 מפורט להלן:כזמן ה יפרקמסגרת בוזאת לתנאי החוזה, 

ממועד מתן צו התחלת עבודה )כהגדרתו  חודשים 14בתוך  –עבודות שלב א'  -

 ה( בקשר לעבודות הנ"ל.בחוז

ממועד מתן צו התחלת עבודה )כהגדרתו  חודשים 4בתוך  –עבודות שלב ב'  -

  בחוזה( בקשר לעבודות הנ"ל.

ממועד מתן צו התחלת עבודה )ייתכן ושלב  חודשים 4בתוך  –ג'  ת שלבעבודו -

 זה יבוצע במקביל לשלב ב'(.

העבודות עבור כל מר לבצע את כל הדרוש לקבלת תעודת ג זוכהיידרש הכמו כן,  .3.4.2

, בקשר לכל אחד ממועד סיום העבודות יםחודש 2-מעד ולא יאוחר נשוא המכרז, 

 .ותשלבי העבוד לושתמש

כי נם מעיקרי ההתקשרות עם הזוכה ויצוע העבודות ההזמנים לבית לוחוכי  דגשמו

הפרה כ יחשבתבהם  עמידה-איקיימת חשיבות רבה להקפיד עליהם, ועל כן 

פי -ו/או סעד המוקנים לחברה על המבלי לגרוע מכל תרופזאת זה, ויסודית של החו

 פי החוזה.-כל דין ו/או על
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 לפרסוםנוסח 

 __חותמת המציע: _________________חתימה ו

 בטיחות בביצוע העבודות .3.5

 כמו כן, הזוכה יידרש .בעבודה ותהוהגהבטיחות על נהלי  הקפדה יתרה להקפידרש הזוכה ייד

וה את ביצוע הפרויקט עד )שאינו מנהל העבודה(, אשר ילומטעמו שוי יר עם למנות ממונה בטיחות

 הפגישות לקביעת שלבי הביצוע ולוחות הזמנים.יהיה נוכח וישתתף בכל ו, תעודת גמרלקבלת 

 תו תקן ירוק .3.6

, על 5281בנייה ירוקה לפי ת"י  – לצורך קבלת תו תקן ירוק וד בכל הנדרשרש לעמיידהזוכה 

יסודית של  ההפר יחשבו תביצוע העבודות והפרתל. מדובר בתנאי מהותי אחריותו ועל חשבונו

 .החוזה

 שינויים  .3.7

לת בין אם לפני תחי –רשאית להורות על שינויים בהיקף העבודות ובתכולתן, בכל עת  יההחברה תה

 יחולו ההוראות הרלוונטיות בחוזה.אז ו – מכןאם לאחר ובין  ביצוען

 הצעהה .4

 .מכרזאת כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי הבדיו למלא  ציעל המע .4.1

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

 מ.מע"בשקלים חדשים וללא המבנים המיועדים,  לושתמש

שיציע עבור "( 12.5%" –)לדוגמא  הנחהה (אחוז)שיעור לבהתאם  יהתה ציעמחיר של המת ההצע .4.3

היחידות )וסך כל מחיר העבודה( של כל  פיו יוכפלו כל מחירי-שעל, כתב הכמויותשב יםהמחיר

 ., עבור כל אחד מהמבניםהפריטים הנקובים בכתב הכמויות

-עלשו, שלבי העבודות לושתאשר יתייחס לש ,בלבד אחדהנחה  אחוזלהציע  נדרש ציעיובהר! כל מ

הצעה (. המכרז מדןואאשר ישמש ככל מחירי היחידות בכתב הכמויות )יופחת הסכום היחסי ב פיו

 !תיפסל – אחוז הנחה אחדיותר מלול תכש

נו בבחינת המחיר המקסימאלי שניתן להציע ימדן המכרז הולמען הסר ספק, מובהר במפורש כי א

מדן. לחלופין, ולהציע הנחה )ובשום מקרה לא תוספת( לא ציעיםן, על המל כ. עיקטרופהלביצוע 

גבוהה ממחיר  יהתה הצעת מחיר אשר .ןלהציע הצעת מחיר השווה לאומדהמציעים רשאים 

 תיפסל. –מדן והא

סכום יחסי בהתאם לאחוז  פחת, יובכל פרק בכתב הכמויותמחיר כל פריט ופריט ממובהר כי כן 

 ציעשהוצע( כמחיר שהציע המ פחתת אחוז ההנחהכל מחיר כנ"ל )לאחר האו בויר ,עצוהשההנחה 

 .לגבי אותו פריט

 הנחההאחוז את  ,ס ההצעה והצהרת המשתתףבטופ ,בדיו כחול או בעט כדורי ,למלא ציעעל המ .4.4

 .במקום המיועד לכך, )ללא מע"מ( לביצוע הפרויקטהצעתו הכולל של סכום האת וכן  שהוא מציע

הפריטים שבכתב בין סך מחירי לכומה הכולל של הצעת המחיר התאמה בין ס-אירה של מק בכל .4.5

 אחוזלההצעה בהתאם מחיר  יקבעההנחה שהוצע, י זפי האומדן לאחר התאמתם לאחו-הכמויות על

 צע.ושה ההנחה

, למכרזוהמפרטים ב הכמויות , כתאת סט תכניות המכרזיחד עם מסמכי הצעתו  יחזיר ציעכל מ .4.6

 .וחתם על כל אחד מהםנטיים כל הסעיפים הרלוולא את שמילאחר 

לבדוק, טרם  ציעעל המ ים.יהטכנכניות והתיאורים ואין החברה אחראית לדיוק הכמויות, הת .4.7

ולא תהיה  ,כניות והתיאורים הטכניים המצורפים למסמכי המכרזוהגשת הצעתו, את הכמויות, הת

 .אליהםאו תביעה בקשר  לו כל טענה או דרישה
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, על (כניותותהו , המפרטיםהחוזהלרבות על ) זהמכרלחתום על כל מסמכי  ציעעל המשב ש שודגומ .4.8

הגשת , ולמסור את המסמכים החתומים עם , בשולי כל דף ובמקום המיועד לכךהםכל נספחי

 .הצעתו

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

יותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי איזו מציפ שלשות ממתה-אי

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

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

 יועבור מילוי כל התחייבויות, סופית ומוחלטת ה מלאהמורתהווה ת, תר מסמכי המכרזהחוזה וי

פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, לרבות בגין עבודה וחומרים, והיא תכלול, למען הסר ספק, -על

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

, לרבות בקשר לקבלת תעודת זוכהתחייבויות היתר ה צועכות בביצוע העבודות ובביהכרו – שהם

במפורש צוין אחרת כן לרבות החוזה, והכל אלא אם וגמר בהתאם להוראות מסמכי המכרז 

 במסמכי המכרז.

 מכרזהשתתפות בערבות בנקאית ל .5

טונומית, בלתי צמודה רבות בנקאית, אועכחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, על המציע לצרף להצעתו  .5.1

-, שהוצאה על(חדשים בשקלים)₪  300,000דרישה ראשונה, בסכום קבוע של עון עם ת פיררב, למדד

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

 המכרז. תנאיפי -על ציע, וזאת להבטחת קיום התחייבויותיו של המ20.8.2019 עד ליום

 .יביאו לפסילת ההצעה נוי בנוסח הנדרשכל שי או/המצאת הערבות ו-יא .5.2

 ציע, והמנוספים םמיי 60הערבות לתקופה של עד  וקףהחברה תהיה רשאית לדרוש הארכת ת .5.3

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

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

פי -לא יעמוד בהתחייבויותיו על ציערבות כל אימת שהמעולממש את ה טת לחלישאר יהחברה תהה .5.4

 תנאי המכרז.

 נדרשים אישורים .6

 צרף להצעתו את המסמכים הבאים, כחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז:ל ציעמה על

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

 לעיל. 2.1ף ש בסעינדרהמתאים, כ

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפות ניהול -ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עלא .6.2

 .1976–חשבונות(, תשל"ו

 ישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.א .6.3

 זהותרו"ח בדבר /דהתאגדות ואישור עו"התעודת  פוצורי ,ידי תאגיד-מקרה שההצעה מוגשת עלב .6.4

 תם לחייב את התאגיד.וסמכו ימהמורשי החת

חתם  ציעעל גבי הצהרת המשתתף ובדף האחרון של החוזה, לפיו המ ,ציעישור עו"ד/רו"ח של המא .6.5

 .מכרזעל מסמכי ה ובפני

לעיל, וכן אישור רו"ח כי לא  2.3כנדרש בסעיף  ציעאישור רו"ח בדבר היקף המחזור הכספי של המ .6.6

 .ן השניםותלא ציעהמ בדו"חות הכספיים שלעסק חי  הערתנכללה 
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 לעיל. 2.2כנדרש בסעיף  ציעממסמך מפורט, הכולל את כל פרטי העבודות שביצע ה .6.7

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

את , את פרקי הזמן בהם בוצעו, עבודות נוספותלעיל( וכן  2.2סעיף כאמור, הנדרשות כתנאי סף )

מלווים במספרי הטלפון  המפקח על ביצועןו ותמזמין העבוד ם שלזהותאת , ןהכספי שלהההיקף 

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

 .םמזמינישל ה נםרצו

ד ו למועקדמהשנים ש 3-ל וים מאושרים שלדו"חות כספי – ידי תאגיד-במקרה שההצעה מוגשת על .6.8

 הגשת ההצעה.

ידי -ו(, חתומים עלאוצההודעות העדכון למכרז )ככל ש העתקיהעתק פרוטוקול סיור הקבלנים ו .6.9

 .ציעהמ

 וקף הצעהת .7

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

קף הצעתם רכת תואת הא ות(, בהתאם לנסיבאו 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

 ר או תשלום בגין הוצאותיו הנ"ל.זזכאי לכל הח יהלא יהש

 ת מסמכי המכרז לא יוחזרו בכל מקרה.דמי שאיל

 בהרות ושינוייםה .9

 50רחוב האצ"ל ב יהמקום המפגש יה .12:00 בשעה 1.5.2019-ה 'ד ביוםיתקיים  סיור קבלנים .9.1

 ההשתתפות בסיור הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז. .בחולון

שינויים ותיקונים במסמכי מועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס ל חברה רשאית, בכל עת, קודםה .9.2

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

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

 פקסימיליה.או באמצעות מכשיר עות דואר אלקטרוני ם או באמציד-הכתובות שנמסרו על

 גשת ההצעהה .10

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

 .12:00בשעה  16.5.2019-ה 'ה מיוםבחולון, לא יאוחר  47

יתר מסמכי  ליצורפו כ אליהם ,תקיםויוגש בשני ע (1נספח א'הצעה והצהרת המשתתף )הטופס  .10.2

 .במעטפה אחת – החתום כתב הכמויות, לרבות ההצעה

והינו על אחריותו הבלעדית  המכרזחרת אינו עונה על דרישות אשלוח ההצעה בדואר או בכל דרך מ

ה שגוחשב כאילו לא הית האחרון להגשת ההצעות. הצעה שלא תימסר ידנית עד למועד ציעשל המ

 .בשל כך רשאית שלא לקבלה יהבמועד והחברה תה
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 חינת ההצעותב .11

, אשר תבחן את ההצעות ותבחר את ("הוועדהאו " "ועדת המכרזים")להלן:  ל החברהועדת המכרזים ש

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

את  הכלל ז, ובשלהלן אמות המידהללפי שיקול דעתה ובהתאם  את ההצעות ועדת המכרזים תעריך .11.1

מכרז ו/או את ניסיונם בביצוע הפי תנאי -עלביצוע הפרויקט לשל המציעים והתאמתם כושרם 

 להלן.  פורט, והכל כמעבודות דומות בעבר, לרבות כישוריהם, מומחיותם, היקף פעילותם וכיו"ב

 ., כאמוראת שיקול דעתה של ועדת המכרזיםעל עצמו לקבל  המציעבהגשת הצעתו, מסכים 

 .ןאיכותפי -והן על ןמחירפי -הן על –כל תנאי הסף אשר עמדו ב – במכרזצעות הג את הה תדרועדוה .11.2

 – (Q) היון איכות ההצעצ .11.3

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

ויתווסף לציון  0.4-הוא יוכפל בו, נקודות 100 יהזה יה רכיבשיינתן ל המרביהניקוד  .11.3.2

 .הציון המשוקלל(הוו את יחד ישר ב)ארכיב המחיר 

, כמפורט אמות המידה ומשקלןבהתאם ל הועדהות ההצעות תדרג את איכו .11.3.3

 בטבלה שלהלן:

 משקל אמת מידה

 בבניית מוסדות ציבורניסיון 

 . וחינוך

30% 

המלצות של מזמינים ומנהלי 

)איכות העבודה,  פרויקטים

עמידה בלו"ז ותקציב, היענות 

 .לדרישות היזם(

35% 

 כללית  רשמותהת

ם בין היתר, לאור השיקולי

 להלן. 11.10המפורטים 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-, והוא יוכפל בנקודות 100 יהזה יה רכיבשיינתן ל המרביהניקוד  .11.4.2

 .הציון המשוקלל(את הוו רכיב האיכות )אשר ביחד י

 (T) למשוקלההצעה ציון  .11.5

-לאחר הכפלתו בכאמור, ) מחיר ההצעהלשניתן ציון ה של ידי חיבור-על יחושב משוקללהציון ה

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

 

 

T = 0.6P + 0.4Q 
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 –ת ההצעות )שעמדו בתנאי הסף( א רזיםלכל הצעה תדרג ועדת המכ ציון המשוקלללאחר קביעת ה .11.6

 ציון המשוקללזכה לתההצעה שכאשר  – תנאי המכרזובכפוף ל ןשנקבע לה ציון המשוקללי הפ-על

 .תיקבע כהצעה הזוכה במכרזהגבוה ביותר 

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

 המכרזים לפסול את ההצעה.רשאית ועדת  יהתה, הלוונ סמךאם במ יןם ובנעשו בגוף המסמכי

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה, לרבות )אך לא רק( שרשאית תהיה ועדת המכרזים  .11.8

לדעת שבאופן  מכרזבשל המחירים המוצעים ו/או בשל תנאיה ו/או בשל חוסר התייחסות לתנאי ה

שיש בהם כדי בהם כדי להצביע על תכסיסנות ו/או  ישאו שהוועדה מונע הערכת ההצעה כדבעי ו/

 .ציעידי המ-על פרויקטהבנת ה-להצביע על אי

לפסול כל הצעה הוועדה רשאית  יההמחיר, תה רכיבמבלי לגרוע מן האמור לעיל, במסגרת בחינת  .11.9

 .שהוגשו ההצעותשל יתר מוצע מהמחיר המ 25%-נמוכה ביותר מ יהשתה

 .ציעשימוע למקיום ורך בצ ללא פסילת הצעה כאמור תיעשה

 יהרכיב "התרשמות כללית" בפרט, תה-ההצעות בכלל, ובתת "איכות"נת רכיב מסגרת בחיב .11.10

 , בין היתר, את השיקולים הבאים:הביא בחשבוןהוועדה לרשאית 

 .במבני ציבור בנייה בביצוע עבודות ציעהמ ןניסיו -

שוריו, מומחיותו, היקף פעילותו כיתו, בביצוע עבודות דומות בעבר, אמינו ציעסיון המינ  -

 ו"ב.וכי

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

 בעבר בין המציע לבין החברה ו/או העירייה ו/או לבין גופים ציבוריים אחרים. שנחתםעבודות 

 חוזיםפי -ו תחת שליטתו עלא שותואדם הנמצא ברהח וציוד וכה, ציעכושר הביצוע של המ  -

 לתקופה המיועדת לביצוע העבודות.חתומים ו

 -התחייבויות נוספות שלו. בדרישות המכרז לאור ציעיכולת עמידתו של המ  -

 .יכולת ו/או איתנות פיננסית       -

וף בג שינויידי -או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על מכרזבמסמכי ה העשיכל שינוי שימובהר כי  .11.11

 .נעשהך אחרת, ייחשב כאילו לא ובין בכל דר הלוונ סמךבין במ ,מכיםמסה

מסמכים בין אם נעשו בגוף ה או הסתייגות ביחס למסמכי המכרז,שינוי בלי לגרוע מהאמור, כל מ

 .ידי הוועדה-על , עלולים לגרום לפסילת ההצעההלוונ סמךובין אם במ

, גם לאחר פתיחת ההצעות, וכן דעתה ולשיק פיים הבהרות לציערשאית לדרוש מהמ יההחברה תה .11.12

הכל וים, לרבות בקשר לאיתנותם הפיננסית, ציערשאית לערוך בדיקות וחקירות בקשר למ יהתה

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

עה הציא כועדה אינה חייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהלמען הסר ספק, הו .11.13

 הזוכה.

 ודעה לזוכה והתקשרותה .12

 .במסירת הודעה בכתב ברה תודיע לזוכה על הזכייהחה .12.1

את הערבות והאישורים לחברה  הה, ימציא הזוכת זכייהודעקבלת ממועד ימים  10וך תב .12.2

המפורטים בחוזה, לרבות כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז 

 נספחיו.וים נוספים של החוזה קעות על ויחתום ,והודעת החברה
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 __חותמת המציע: _________________חתימה ו

רשאית החברה להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או  יה, תהבמועד הנדרשאת ים הזוכה קיילא  .12.3

ם מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל ילחלט את הערבות הבנקאית, כולה, כפיצוי

 .ןל דיכ פי-עלפי המכרז ו/או -זכאית החברה עלתהיה סעד או תרופה אחרים להם 

ו/או לא  נדרשיםאחד או יותר מהמסמכים הבמועד לא ימציא דה והזוכה יבלי לגרוע מהאמור, בממ .12.4

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

 איחור.של כל יום 

חזרה את ב ללקב והם יהיו רשאים ,שלא זכו במכרז ציעיםליתר המ בכתב הודעה מסורחברה תה .12.5

 .צירפו להצעתםהערבות ש

המציע בקשר עם הכנת ההצעה ו/או  ידי-לברה לא תשתתף ולא תחזיר הוצאות כלשהן שהוצאו עהח .13

 ערבויות בנקאיות.העמדת בדיקות מוקדמות ועריכת הגשתה, לרבות 

. כךל קציבבאישור התוכן  בקבלת היתר בנייההעבודות בפועל מותנה מובהר ומודגש במפורש כי ביצוע  .14

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

לא יהוו עילה לתביעה  ,אישור התקציב-איו/או  קבלת היתר הבנייה-איההתקשרות עם הזוכה, בשל 

 כלשהי מצד הזוכה.

 סמך ב'(.מ) זההזמנה זו מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד ממסמכי המכרז, לרבות החו .15

 יחד עם ההצעה. םולהחזיר נה זומסמכי הזמ ביגל יש לחתום ע .16

 

 לכל האמור בו. יםמיסכמ ואנוהננו לאשר כי קראנו היטב מסמך זה 
 
 
 

            ____________________ 
 המציעחתימה וחותמת                 
 תאריך: ________
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 __חותמת המציע: _________________חתימה ו

 1נספח א'                :לכבוד
 לפיתוח חולון בע"מ  כליתחברה הכלה

 ,47המרכבה  וברח
 חולון

 
 .נ.,אג.

 

 2/2019 פרנדון: מכרז מסה

 

 צהרת המשתתףהטופס ההצעה ו

כל מסמכי המכרז, בין המצורפים ובין שאינם  תאנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה א . 1

מכרז וכוללים מסמכי הבים ט, מסכימים לתנאים המפורהםמצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד מ

 מתנאי הצעתנו זו.אותם כחלק 

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

 אחריהם.

חוזה כ םידכ-מו כן אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה עלכ

 מחייב בינינו.

ימים ממועד קבלת הודעתכם על כך, לבוא  העשרתוך ב ,תתקבל, הננו מתחייבים תנועיה והצה

למשרדכם ולהפקיד בידיכם את הערבות, את אישור קיום הביטוחים וכן את האישורים המפורטים 

 בחוזה, לרבות כל המסמכים והאישורים הנוספים הטעונים המצאה.

וע לנו כי מהמועד האחרון להגשתה. יד מיםי 90 ךש, למות חזרהכללא ז ,הצעתנו זו תעמוד בתוקפה .3

ם, ואם דרשתם מיי 60הצעתנו לתקופה נוספת של עד תוקף תהיו רשאים לדרוש מאתנו כי נאריך את 

 הצעתנו בתוקף עד לתום התקופה המוארכת כאמור. יהכך בכתב, תה

אחרים במכרז  ציעיםלמ, ולאנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכל . 4

 בפרט.

 אחרים. ציעיםקשר או תיאום עם מכל נו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא ן הנכ

 ,על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, שהוצאה לבקשתנו, לקיום הצעתנו החוכבט . 5

 שקלים חדשים(.אלף  ארבע מאות)₪  300,000בסכום של  ,ערוכה לפקודתכם

קיד בידיכם את פוליסות הביטוח, הערבויות והמסמכים ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפ תבכ

 האחרים הנזכרים בחוזה.

יהווה הדבר הפרה  ,מידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בחוזהב

תהיו זכאים לחלט  ,ןיפי כל ד-פי מסמכי המכרז ועל-יסודית, ומבלי לפגוע בכל זכות העומדת לכם על

ת החוזה רהבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לכם בשל הפאת סכום הערבות 

 והתחייבויותינו.

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  . 6

פי דין או הסכם -כל מניעה על אין כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי ,ההצעה

 ימתנו על הצעה זו.לחת
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 __חותמת המציע: _________________חתימה ו

 הצעת המחיר . 7

 : _______.נויה הפרויקטידנו לביצוע -המוצע על אחוז ההנחה

 :)ובמילים₪ ____________________  – הפרויקטמע"מ( עבור ביצוע כולל הצעתנו )לא  סכום

 מע"מ.  א כוללשקלים חדשים(, ל _________________________________

 כמפורט בחוזה.נם יתנאי תשלום התמורה ה

 

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

 יש/ אין/ _____       תנאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף( ה___  

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

  יש/אין/______          כניות )חתימה על כל עמוד(ו___ ת

 יש/ אין/ _____            רבות בנקאיתע___ 

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

 יש/ אין/ _____     ישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור א____ 

 _____ /ןיש/ אי          עודת עוסק מורשה ת____ 

  תעודת התאגדותתאגיד: משתתף שהוא ל____

 יש/ אין/ _____         זכויות חתימה אישור ו

 יש/ אין/ _____     ישור תקף על רישום לפי חוק רישום קבלנים א____

 ____מסמך המפרט את פרטי הניסיון, בצירוף מכתבי המלצה 

 יש/אין/______           ואישורים

 יש/אין/______    רו"ח בדבר המחזור הכספי /עו"דאישור ____

 יש/אין/______       ___ כתב כמויות מודפס וחתום

 יש/אין/______         ___ דו"חות כספיים

 ___ העתק פרוטוקול סיור קבלנים והעתק

 יש/אין/______   מהודעות העדכון )ככל שישנם( )חתימה בכל עמוד(

 אין/______יש/         ___ דיסק און קי

  

לבצע את כל העבודות )של כל שלבי הפרויקט( זוכה החברה תהיה רשאית לדרוש מהינו כי ידוע לנו ומקובל על .9

ו/או  בבת אחת, או לדרוש ממנו לבצע תחילה רק את עבודות שלב א' ולדחות את מועד ביצוע עבודות שלב ב'

בחשבון  זאתאנו מצהירים בזה כי הבאנו ה. לצרכי , והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאםעבודות שלב ג'

 שמע בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בשל כך.ני, ולא נובהגשת הצעת

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע לנו ומקובל עלינו כי החברה תהא רשאית שלא לבצע כלל את עבודות שלב ב' .10

בצע את עבודות שלב סיבה שהיא; וכן תהא רשאית שלא ל י ומכל, לפי שיקול דעתה הבלעדו/או עבודות שלב ג'

באמצעות הזוכה, ולבצען בעצמה ו/או באמצעות קבלן אחר, הכל לפי שיקול דעתה ו/או עבודות שלב ג' ב' 

הבלעדי של החברה ומכל סיבה שהיא, ואנו מצהירים בזה כי הבאנו אף זאת בחשבון בהגשת הצעתנו, ולא 

 ל כך.ישה ו/או כל תביעה כלפי החברה בשכל דר נישמע בכל טענה ו/או

וכן הצהרותינו  –אנו מאשרים כי התנאים הנקובים במסמך התנאים הכלליים למכרז ובכל נספחיו         .11

מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתנו שלעיל, כמו גם חלק בלתי נפרד מתנאי  – דנןוהתחייבויותינו בנספח 

 .המכרז ומתנאי החוזה
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 __חותמת המציע: _________________חתימה ו

 ,אישור התקציבב וגם היתר בנייה בפועל מותנה בקבלתמסכימים לכך, כי ביצוע העבודות  , ואנוידוע לנו .10

קבלת -אימנו החוזה, בשל יוכי כל עיכוב בתחילת העבודות ו/או ביטול העבודות, אף לאחר שייחתם ע

 כאמור, לא תהווה עילה לתביעה כלשהי מצידנו. אישור התקציב-איו/או  היתר הבנייה

 
                                            תף:ם המשתש

 

 _____________. וסק מורשה:עח.פ./ספר מ

 

                                                           _________________________. תובת ומיקוד:כ

 

 _____________  ________________ פקסימיליה: לפון:ט

 

 ___________________________________ דואר אלקטרוני:

 

 יש קשר: ______________________________ם אש

 

 _________________________.____ ספר פלאפון של איש הקשר:מ

 
 כבוד רב,ב

 
 ____________        אריך: __________ת

 

 

 י ש ו ר א

 

______________ וכן ה ____מאשר בזה כי חתימות ה" ,עו"ד/רו"ח ,________________ ,ני הח"מא

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

מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם המזמין לכל דבר  ,ף חותמת התאגידוועל כל יתר מסמכי המכרז, בציר

 ועניין.

 

          ____________________          ______________________ 
 חתימת עו"ד/רו"ח        ריך                                                תא                 
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 __חותמת המציע: _________________חתימה ו

 2נספח א'

  ידי המשתתף -וגש עלי
  חד עם הצעתו י    

 תיוסח ערבות בנקאנ
 :לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ
 ,47המרכבה רחוב 
 חולון

 

 נ.,ג.א.

 ערבות בנקאית הנדון:

 

לוק כל סכום עד לסך של ילס ,אנו ערבים בזה כלפיכם ,"(המשתתפים_____ )להלן: "____פי בקשת ___-על

 .2/2019 פרמס(, וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז דשיםחקלים ש מאות אלף שלוש) ש"ח 300,000

הראשונה בכתב שתגיע ישתכם רמיד עם ד ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את  אלינו, מבלי

אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה  ךהסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דר

 באשר לחיוב כלשהו כלפיכם. שתתפיםכלשהי שיכולה לעמוד למ

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

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 י תלויה ולא ניתנת לביטול.תבל, בלתי חוזרת נהיהערבות זו 

 
 ."(המועד הקובע)להלן: " לעד בכלו 20.8.2019 ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 ענה.ילא ת המועד הקובע שתגיע אלינו אחרי דרישה

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. המועד הקובעלאחר 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב,

_________ 
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 __חותמת המציע: _________________חתימה ו

 

 3נספח א'

 טבלת פירוט ניסיון המשתתף
 \ 
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