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 לפרסוםנוסח 

 __________מציע: _________ת החתימה וחותמ

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 3/2019כרז פומבי מס'  מ

 
לביצוע עבודות מקבלנים  הצעות מחירמזמינה בזה "( חברהההכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )להלן: "החברה  .1

ם צורך חיבורלו/או התאמות נדרשות השלמות וכן ביצוע  כיבוי בגזו אש מתקני גילויאספקה והתקנה של ל

 ות, לפי הרשימבעיר חולון מוסדות חינוךב (על בסיס מתכונתה הנוכחית) מערכת הכריזה הקיימת לא

(, כתב 2ג'(, והכל על פי המפרט הטכני המיוחד )מסמך "העבודות)להלן: " 4א' נספחהמצורפות להזמנה זו כ

ל התנאים המפורטים במסמכי כעל פי ( ו4ג')מסמך  המנחות החלקיות ( וכן התכניות3ג' מךות )מסהכמוי

 המכרז.

נה תאגיד עירוני כמשמעו בחוק, בבעלות יהסמיכה את החברה, אשר ה"( העירייהעיריית חולון )להלן " .2

 ן.ח עליהוהפיקו, לפעול בשמה ובמקומה בקשר לפרסום המכרז, ניהול ביצוע העבודות העירייהמלאה של 

תמורת  ,(16:00ועד השעה  08:30בשעות העבודה )משעה  ,יתן לשאול במשרדי החברהנמכרז ת מסמכי הא .3

כי המכרז, ובין מניתן לעיין בחלק ממס .מסמכיםשלא יוחזרו, לכל מעטפת  "מ,כולל מע ,₪ 3,000של  כוםס

 .www.calcalit-holon.comבכתובת:  ,האינטרנט של החברהבאתר היתר בכתב הכמויות, 

במשרדי החברה, מקום המפגש יהא   .15:00בשעה  14.8.2019-ה 'ד ביוםיתקיים חובה משתתפים  מפגש .4

 .חולוןב 47ברח' המרכבה 

 זכאי להשתתף במכרז. כמו כן יהנציגו, לא יהי ל יד, בעצמו או עמשתתפיםבמפגש המשתתף שלא ישתתף 

ת סדומובר בצע סיולגשת ולף משתתכל , יהיה רשאי משתתפיםמובהר, כי רק לאחר ההשתתפות במפגש ה

 , בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.חינוךה

 10.9.2019-ה 'ג עד ליום ,(לא לשלוח בדואר)במסירה אישית  , יש לשלשלמסמכיםבמעטפות ה ,תת ההצעוא .5

 בחולון. 47המרכבה  ברחוב שבמשרדי החברההמכרזים תיבת ב 12:00שעה ב

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  רהחבין האכי  ובהרמכרז, מל תנאי המבלי לגרוע מכ .6

 שהיא, הכל על פי שיקול דעתה  הבלעדי.

 

 כבוד רב,ב                

   פנינה שנהב, מנכ"ל      

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ
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 לפרסוםנוסח 

 __________מציע: _________ת החתימה וחותמ

  מסמך א'

    3/2019מכרז מס' 

ו/או השלמות וכן ביצוע  כיבוי בגזו י אשגילו מתקני אספקה והתקנה שללמקבלנים  לקבלת הצעות מחיר

-ובבתי ספר  41-ב, (על בסיס מתכונתה הנוכחית) מערכת הכריזה הקיימת לאם צורך חיבורלהתאמות נדרשות 

מבנים  3+ גן ת כיתו 3ים בני מבנ 3+ גן כיתות  2מבנים בני  66 אחת + ת גןמבנים בני כית 18)גני ילדים  מבני 91

, וזאת על 4א' המצורפות להזמנה זו כנספח ותלפי הרשימ בעיר חולון גן( כיתות 7+ מבנה אחד ובו  גן ותכית 4בני 

 פי כל תנאי המכרז.

 

 סמכי המכרזמ

 תנאים כלליים למכרז – מסמך א'

 ופס ההצעה והצהרת המשתתףט – 1נספח א'

 וסח כתב ערבות בנקאיתנ – 2נספח א'

 המשתתף טבלת פירוט נסיון – 3נספח א'

 מוסדות החינוך רשימות – 4א' נספח

 

 ונספחיו וזההח – מסמך ב'

 עודת השלמהת – 1ספח ב'נ

 עודת סיוםת – 2ספח ב'נ

 וסח ערבות בנקאיתנ – 3ספח ב'נ

 ספח בדקנ – 4פח ב'סנ

 צהרה על חיסול תביעותה – 5ספח ב'נ

 קיום ביטוחים ר עלאישוספח ביטוח ונ – 6ספח ב'נ

 הן אי עמידה בתנאי החוזנספח פיצוי מוסכם בגי – 7ב'פח סנ

 עבודות בנייה ושיפוצים במוסדות חינוךנוהל  – 8נספח ב'

 משתתפיםהמפגש  לרוטוקופ – 9נספח ב'

 ע במכרזהצעת המצי – 10ב' נספח

 

 רטים ותכניותמפ – מסמך ג'

דית משר-לעבודת בניין שבהוצאת הוועדה הביןט הכללי המעודכן מפרט הכללי )המפרה – 1ג' מסמך

צאה לאור אשר ניתן לרוכשו בהוצ ומשהב"ש, ן, משרד העבודה, מע"מטעם משרד הבטחו

לרבות כל המפרטים הכלליים של מערכת הבטחון , [הספר הכחול"של משרד הביטחון( ]"

 .אינו מצורף –

 מיוחדטכני פרט  מ – 2ג'מסמך 

 י[נמצא על גבי הדיסק און ק –]קובץ אלקטרוני כמויות  יתבכ – 3ג'מסמך 

 נמצא על גבי הדיסק און קי[ –]קובץ אלקטרוני  חלקיות מנחות ת + תכניותתכניו רשימת – 4ג'מסמך 

 אינו מצורף – ם ישראליים במהדורתם המעודכנתתקני – 5מסמך ג'
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 לפרסוםנוסח 

 __________מציע: _________ת החתימה וחותמ

 מסמך א' 
 3/2019מכרז מס' 

 נאים כלליים למכרזת

 בואמ .1

ם מקבלני חירה הצעות ממזמינה בז"( חברהההכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )להלן: " החברה .1.1

וכן ביצוע  "(הציוד")להלן:  כיבוי בגזו מתקני גילוי אששל אספקה והתקנה ל לביצוע עבודות

על בסיס מתכונתה ) מערכת הכריזה הקיימתאל  םצורך חיבורלו/או התאמות נדרשות השלמות 

 )להלן 4א' נספחהמצורפות להזמנה זו כ ות, לפי הרשימבעיר חולון ךמוסדות חינוב (הנוכחית

(, כתב 2ג'פי המפרט הטכני המיוחד )מסמך  כל על(, וה"מוסדות החינוך"-ו "בודותעה: "בהתאמה

ל התנאים המפורטים כעל פי ( ו4ג')מסמך  המנחות החלקיות ( וכן התכניות3ג' הכמויות )מסמך

 במסמכי המכרז.

י כמשמעו בחוק, ד עירוננה תאגייהסמיכה את החברה, אשר ה"( העירייהלהלן "עיריית חולון ) .1.2

ניהול ביצוע העבודות בקשר לפרסום המכרז, ה ובמקומה לפעול בשמ ,העירייהלות מלאה של בבע

 והפיקוח עליהן.

, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם זוכים (4ארבעה ) עדבכוונת החברה לבחור  .1.3

 .מכרזהלכל תנאי 

מציעים נמוך יותר של ת לקבוע מספר והיא רשאי ,םזוכי 4ה חייבת לבחור נכי החברה אינ מובהר

כהצעה הזוכה, והכל לפי  זוכה אחד או לא לקבוע כל הצעה שהיאמציע לקבוע רק  כזוכים ואף

 שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

תבוצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי  (בחר יותר מזוכה אחדיחלוקת העבודות בין הזוכים )אם וככל שי .1.4

כי לא תהא  םימתחייב פיםוהמשתת ,זוכיםבין ה תחשב בהבדלי המחיריםתר, בהשל החברה, בין הי

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה בקשר לאופן חלוקת העבודות בין  הםל

 הזוכים כאמור לעיל.

 תיאור העבודות .1.5

למות ו/או בצע השוכן ל ציודאת הלהתקין ו פקלסיידרש שיזכה במכרז  מציע .1.5.1

על בסיס מתכונתה ) מערכת הכריזה הקיימת לא וחיבורלצורך התאמות נדרשות 

 קונקרטיותת עבודה ו, בהתאם להזמנ)כהגדרתם לעיל( ךבמוסדות החינו, (הנוכחית

 לכל תנאי המכרז.לו על ידי החברה ובהתאם  ומסרייש

ם לכל תנאי והפעלתו, הכל בהתא והתקנת ,ציודת אספקה של הוכולל ותהעבוד .1.5.2

המפרט הטכני המיוחד בהתאם לכל הוראות )אך לא רק(  המכרז, לרבות ומסמכי

 להנחיות החברה. ובהתאם (2ג'מסמך )

)בימי חופשת הקיץ( או מוסדות החינוך בימי חופשה של  ןברוב ובוצעי ותהעבוד .1.5.3

 ך(.ואיל 16:00החל משעה כלומר, )ת שאינן שעות הפעילות בשעו



 

- 5 - 

 לפרסוםנוסח 

 __________מציע: _________ת החתימה וחותמ

חניכים במוסדות ם בהם ישניעבוד בימים ובשעות וכה יובהר, כי במידה והז

לקבל מראש  יידרשמוסד החינוך כל אחד מן העובדים אשר ייכנס לאזי החינוך 

  להלן. 8.1, כמובהר לגביו בסעיף אישור מאגף הביטחון של העירייה

 תנאי סף  –תתפות נאים להשת .2

 םהמצטבריתנאים ה בכל ,צעותגשת ההמועד הנכון ל ,מדיםהעומציעים שאים להשתתף במכרז אך ורק ר

 שלהלן:

אספקת הציוד היבואן הראשי של הציוד, הן ליצרן הציוד או טעם תעודת הסמכה מבעלי קבלנים  .2.1

 .והן לאחזקתו השוטפת והתקנתו

 י להתקנת מערכות הגילוי וכיבוי האש.ים הישראלמכון התקנשל בעלי תעודת הסמכה קבלנים  .2.2

י האש לוי וכיבוכות הגיזקת מערמכון התקנים הישראלי לאחשל בעלי תעודת הסמכה  קבלנים .2.3

 וביצוע בדיקות תקופתיות.

מועד לאחרונות שקדמו ה השנים (3שלוש )לך המב, ביצעושקבלנים  – ניסיון קודם בביצוע העבודות .2.4

שמונה  בלפחות, רזבמכהנדרש  ציוד מהסוג ותחזוקה שלה עבודות אספקה, התקנ, ההצעותהגשת 

בהיקף כספי של לפחות  ,מוסדות חינוךהינם  מתוכם (2כאשר לפחות שניים ) מבנים/בניינים, (8)

 .(, לכל מבנה)לא כולל מע"מ ₪ 60,000

ים השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז, ואין בהווה, סכסוכ( 10ר )שעלא היו ב ציעלמ .2.5

עניינם הפרת ר שאות אחרות ם רשויות מקומיו/או ע ת חולוןחברה ו/או עם עירייעם ה פטייםשמ

 ו/או ביצוע עבודות בצורה לקויה.ציע חוזה על ידי המ

ה, לרבות נדרשים בהזמנכל המסמכים הו ,תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד ציעצעת המה .2.6

א . לציעעל שם המ ים, יהיוים הנדרשושאר האישורדרישות הכשירות הבנקאית, הערבות 

 תאגדויות ו/או שותפויות שנוצרו לצורך ההשתתפות במכרז זה.נה התקבלת

 ותמיוחדות לביצוע העבוד הוראות .3

 לביצוע העבודות  וח זמניםל .3.1

 קף כל עבודה ועבודה ויתואם באופן פרטני עםלוח הזמנים לביצוע העבודות יהיה בהתאם להי

פרט הטכני עניין זה במלאמור בובכפוף וכן בהתאם , ינוךמוסד ח בקשר לכל הרלוונטי זוכהה

 (.2המיוחד )מסמך ג'

 בטיחות בביצוע העבודות .3.2

כמו כן,  .עבודהבבטיחות על נהלי  ,בכל הנוגע לביצוע העבודות ,להקפידיידרש יבחר כזוכה מציע שי

קנה בעל תעודת הסמכה ממשרד העבודה, אשר יהיה נוכח בכל הת למנות ממונה בטיחות שיידר

 .בהם הוא יבצע את העבודותמוסדות החינוך ד מבכל אח ל ידי המציעשתבוצע ע

 בהיקף ו/או תכולת העבודות שינויים .3.3

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

 (.מסמך ב'ה )וזבחויחולו במקרה שכזה ההוראות הרלוונטיות  – מכןובין אם לאחר ביצוען 



 

- 6 - 

 לפרסוםנוסח 

 __________מציע: _________ת החתימה וחותמ

 הצעהה .4

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

פי האומדן,  על)או סוג מוסד(  חינוך מוסדלכל עבודות מחירי ה נקבעו "(ןדמהאו)להלן: " 4נספח א'ב .4.2

 מ.בשקלים חדשים וללא מע"המיועדים, ך ות החינוסדמול עבור כל

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

( של כל ות)וסך כל מחיר העבודעבודות ה פיו יוכפלו כל מחירי שעל, ןדמאושבהעבודות  ימחיר

 .אומדןהנקובים ב החינוך מוסדות

יופחת  פיו עלשו, כלל העבודותאשר יתייחס ל ,בלבד הנחה אחד אחוזלהציע  שדרנ ציעיובהר! כל מ

לול תכהצעה ש(. המכרז מדןואאשר ישמש כ)ן דמאובש ךינוהח מוסדותכל מחירי חסי בסכום היה

 !תיפסל – אחוז הנחה אחדיותר מ

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

מדן. לחלופין, ו( לאלהציע הנחה )ובשום מקרה לא תוספת ציעיםן, על המל כ. עעבודותהלביצוע 

גבוהה ממחיר  יהתה הצעת מחיר אשר .ןלהציע הצעת מחיר השווה לאומדים המציערשאים 

 תיפסל. –מדן והא

ם סי בהתאסכום יח פחת, יובאומדןחלק שבכל מוסד חינוך כל העבודות עבור מחיר ממובהר כי כן 

שהוצע( כמחיר שהציע  פחתת אחוז ההנחהכל מחיר כנ"ל )לאחר האו בויר ,עצושהההנחה לאחוז 

 .מוסד חינוךאותו לגבי  ציעהמ

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

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

תב הפריטים שבכבין סך מחירי למחיר כומה הכולל של הצעת ההתאמה בין ס אירה של בכל מק .4.5

 אחוזלההצעה בהתאם מחיר  יקבעההנחה שהוצע, י זפי האומדן לאחר התאמתם לאחו עלהכמויות 

 צע.ושה ההנחה

לבדוק, טרם  ציעעל המ .יםיהטכנכניות והתיאורים והכמויות, הת אין החברה אחראית לדיוק .4.6

ולא תהיה  ,זם המצורפים למסמכי המכרכניות והתיאורים הטכנייוהגשת הצעתו, את הכמויות, הת

 .אליהםאו תביעה בקשר  לו כל טענה או דרישה

ל דף , בשולי כהם, על כל נספחי(החוזלרבות על ה) זהמכרלחתום על כל מסמכי על המשתתף  .4.7

 .עם מסירת הצעתוסמכים החתומים , ולמסור את המום המיועד לכךובמק

מהערכות המשתתף ת, וכי אי התקיימות איזו כי הצעת המשתתף תהא סופי רשמודגש בזאת במפו .4.8

כניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או ת

 רז.ר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכהצעתו ו/או לכל שינוי אח

החוזה וכל יתר  ובכפוף לכל תנאישלו  ירהמח הצעת, בהתבסס על במכרזם לזוכה התמורה שתשול .4.9

על פי  הזוכה תהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויות, מסמכי המכרז

וחומרים, והיא תכלול, למען הסר ספק,  עבודה תכנון, לרבות בגיןמסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, 

כל מין וסוג מסים, אגרות ו/או היטלים, מההוצאות, מיוחדות, כלליות ואחרות, לרבות  את כל

, בהתאם להוראות מסמכי ציעם, הכרוכות בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויות המשה

 י המכרז.צוין אחרת במסמככן אלא אם  (, והכלמסמך ב'לרבות החוזה )המכרז 



 

- 7 - 

 לפרסוםנוסח 

 __________מציע: _________ת החתימה וחותמ

  רבות ואישוריםע .5

 נפרד מתנאי הסף של המכרז: עתו את המסמכים והאישורים הבאים, כחלק בלתילהצ יצרף ציעמה 

ברת פירעון עם דרישה ראשונה, בסכום קבוע של , בלתי צמודה למדד, אוטונומית, בנקאיתרבות ע .5.1

דת החברה, לפי פקו, לציעעל ידי בנק בישראל לבקשת המ , שהוצאה(בשקלים חדשים) ₪ 100,000

קיום וזאת להבטחת , 15.12.2019, בתוקף  עד ליום (2)נספח א' כדוגמה"ב להזמנה המצ הנוסח

 על פי המכרז.יותיו התחייבו

 לפסילת ההצעה.יביאו בנוסח הנדרש,  יםשינויי המצאת הערבות ו/או א

הערבות ת ופרשאית לדרוש הארכת תק יהלהלן, החברה תה 6בהתאם לזכותה כאמור בסעיף 

ת תקופת מתחייב, במקרה של דרישה כאמור, להאריך א ציעיום, והמ 60ד לתקופה נוספת של ע

 תיפסל הצעתו. –שלא יאריך את תקופת הערבות כאמור לעיל  ציענדרש. מהערבות כ

לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי ציע רבות כל אימת שהמערשאית לחלט ולממש את ה יהחברה תהה

 המכרז. תנאי

 ,והן לאחזקתו השוטפתהציוד , הן להתקנת והיבואן הראשי שלת הסמכה מיצרן הציוד או מודתע .5.2

 עיל.ל 2.1ש בסעיף נדרכ

 2.2תעודת הסמכה ממכון התקנים הישראלי להתקנת מערכות הגילוי וכיבוי האש, כנדרש בסעיף  .5.3

 לעיל. 

וביצוע בדיקות לוי וכיבוי האש לאחזקת מערכות הגיהתקנים הישראלי תעודת הסמכה ממכון  .5.4

 .לעיל 2.3בסעיף דרש , כנקופתיותת

יים )אכיפות ניהול ורעסקאות גופים ציבשומות על פי חוק ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורא .5.5

 .1976–חשבונות(, תשל"ו

 ישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.א .5.6

רו"ח בדבר שמות /ת ואישור עו"דתעודת התאגדו פוצורי ,מקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגידב .5.7

 בחתימתם.ה וסמכותם לחייב את התאגיד מורשי החתימ

 ציעהמשתתף ובדף האחרון של החוזה, לפיו המצעת ס הטופעל גבי  ציע,מישור עו"ד/רו"ח של הא .5.8

 .מכרזעל מסמכי ה וחתם בפני

 שלוש השניםלפיים מאושרים של התאגיד כס חותדובמקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד,  .5.9

 שקדמו למועד הגשת ההצעה.

 , כנדרשהשנים האחרונות 3במהלך  מציעהעבודות קודמות שביצע הכולל פירוט מסמך מפורט,  .5.1

 לעיל. 2.4בסעיף  בר לנדרשעבודות נוספות מעבר ביצוע דבלפרט  שילעיל. כמו כן,  2.4יף בסע

המקומות בהם בוצעו העבודות, את  , את3בנוסח נספח א'ד(, בכתב ייש לפרט במסמך מודפס )לא 

על  יםהמפקחו ותהעבוד ניההיקף הכספי של העבודות, זהות מזמיאת  פרקי  הזמן בהם בוצעו,

ל ביצוע המעידים ע אישוריםו מכתבי המלצה בצירוף, התקשרות ליצירת קשר( טיפרו) ביצוען

 .םמזמיניהשביעות רצון ועל העבודות 
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 __________מציע: _________ת החתימה וחותמ

ל הקבלנים וכן הודעות העדכון למכרז )ככל שיופצו למשתתפים(, חתומים ע מפגשטוקול העתק פרו .5.2

 .ציעידי המ

 וקף הצעהת .6

תהא החברה צעות. הם מהמועד האחרון להגשת היו 90בתוקף, ללא זכות חזרה, לתקופה של  יההצעה תהה

ם, ואם מיי 60המציעים או מחלקם את הארכת תוקף הצעתם לתקופה נוספת של עד  רשאית לדרוש מן

 כאמור. דרשה כך בכתב, תהא ההצעה בתוקף עד לתום התקופה המוארכת

 וצאותה .7

ת במכרז תחולנה על ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפוכ

 ר או תשלום בגין הוצאותיו הנ"ל.זתתף לא יהא זכאי לכל החהמשתתף, והמש

 דמי שאילת מסמכי המכרז לא יוחזרו בכל מקרה.

 בהרות ושינוייםה .8

במשרדי  מקום המפגש יהא .15:00בשעה  14.8.2019-ה 'דביום יתקיים  חובה משתתפים מפגש .8.1

 .חולון  47המרכבה  החברה ברח'

 נציגו, לא יהא זכאי להשתתף במכרז. ל ידימשתתף שלא ישתתף בפגישת ההבהרות, בעצמו או ע

לגשת ולבצע סיור  שתתףמשתתפים, יהיה רשאי כל מכי רק לאחר ההשתתפות במפגש ה ,מובהר כן

 , בכפוף לקבלת אישור כניסה מאגף הביטחון של העירייה.החינוך מוסדותב

, העירייהאגף הביטחון של להציג בפני  שתתףמהיה יידרש ר העיריכי לצורך קבלת אישו מובהר,עוד 

, בהתאם מוסד החינוךכי אין כל מניעה כי הוא ו/או עובדיו ייכנסו לבין היתר, אישור משטרה 

–עסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"אלהוראות החוק למניעת ה

לתקנות למניעת העסקת עברייני מין במוסד  ישור בהתאםבקשה כאמור ולקבל א )יש להגיש 2001

 (.2003–ר משטרה(, תשס"גהמכוון למתן שירות לקטינים )אישו

ינויים ותיקונים במסמכי מועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שלפני ה חברה רשאית, בכל עתה .8.2

, יהוו חלק היושי כל, כאלה תיקוניםשינויים והמכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. 

בדואר רשום לפי  ,רזכשי מסמכי המכוויובאו, בכתב, לידיעתם של כל ר ,בלתי נפרד מתנאי המכרז

 פקסימיליה.או באמצעות מכשיר אלקטרוני  או באמצעות דואר םיד על הכתובות שנמסרו

 גשת ההצעהה .9

המרכבה וב ברח ,משרדי החברהתיבת המכרזים שב לא ,במסירה אישית ,צעות יש לשלשלהאת ה .9.1

 .12:00 בשעה 10.9.2019-ה 'ג מיוםבחולון, לא יאוחר  47

 סמכי ההצעהכל יתר מו אליהם יצורפ ,תקיםויוגש בשני ע (1נספח א')המשתתף  תהצעס טופ .9.2

 .ה אחתבמעטפ – על קבציו , לרבות הדיסק און קיכדין( )חתומים

יותו הבלעדית והינו על אחר זהמכרעונה על דרישות  חרת אינואדרך  שלוח ההצעה בדואר או בכלמ .9.3

ה שגוה אילו לאחשב כית האחרון להגשת ההצעות. הצעה שלא תימסר ידנית עד למועד ציעשל המ

 .בשל כך רשאית שלא לקבלה יהבמועד והחברה תה
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 __________מציע: _________ת החתימה וחותמ

 חינת ההצעותב .10

או  "ועדת המכרזים)להלן: " הזוכה/יםאת ההצעות ותבחר את  ועדת המכרזים של החברה, אשר תבחן

 דיני המכרזים החלים על החברה, ובכלל זה יחולו ההוראות הבאות:(, תפעל על פי "הוועדה"

את  הז כללשלהלן, וב אמות המידהללפי שיקול דעתה ובהתאם  ההצעות את ועדת המכרזים תעריך .10.1

סיונם בביצוע מכרז ו/או את ניהפי תנאי  עלביצוע הפרויקט לשל המציעים והתאמתם כושרם 

 להלן.  פורט, והכל כממומחיותם, היקף פעילותם וכיו"בבות כישוריהם, עבודות דומות בעבר, לר

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

 .ןותאיכפי  והן על ןמחירפי  הן על –כל תנאי הסף אשר עמדו ב – במכרזצעות הג את הדרה תועדהו .10.2

  – (Q) הציון איכות ההצע .10.3

 .של ההצעה קללושציון הממן ה 40% יהיה תציון האיכושל  משקלו .10.3.1

ויתווסף לציון  0.4-הוא יוכפל בו, ותנקוד 100 יהזה יה רכיבשיינתן ל המרביהניקוד  .10.3.2

 .הציון המשוקלל(הוו את ד ייח)אשר ברכיב המחיר 

, כמפורט שקלןאמות המידה ומבהתאם ל הועדהות ההצעות תדרג את איכו .10.3.3

 :להלן( 10.10 פורטים בסעיףגם בשיקולים המ)ובהתחשב  בטבלה שלהלן

 ניקוד פרמטר

 דומות עבודותקודם בביצוע ניסיון 

 

35% 

צות של מזמינים ומנהלי המל

 פרויקטים

35% 

 התרשמות כללית

היתר, לאור השיקולים בין 

 להלן 10.10עיף המפורטים בס

30% 

 100 

 (Pציון מחיר ההצעה ) .10.4

 .של ההצעה קללושציון המה מן 60% יהיה מחירה ציון משקלו של .10.4.1

ף לציון ויתווס 0.6-, והוא יוכפל בנקודות 100 יהזה יה רכיבשיינתן ל המרביהניקוד  .10.4.2

 .הציון המשוקלל(את רכיב האיכות )אשר ביחד יהוו 

 (T) ציון ההצעה המשוקלל .10.5

-לאחר הכפלתו בכאמור, ) יר ההצעהמחלשניתן ציון ה של ידי חיבור על יחושב משוקללהציון ה

 , כדלקמן:(0.4-)לאחר הכפלתו ב איכות ההצעהליתן (, עם הציון שנ0.6

 

 

T = 0.6P + 0.4Q 
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 –בתנאי הסף( ת ההצעות )שעמדו א לכל הצעה תדרג ועדת המכרזים ן המשוקללציוקביעת הלאחר  .10.6

 ציון המשוקללזכה לתש ההצעהכאשר  – תנאי המכרזובכפוף ל ןשנקבע לה ציון המשוקללי הפ-על

 .כה במכרזיקבע כהצעה הזותהגבוה ביותר 

קול דעתה הבלעדי. פי שיזוכים, ל 4כפי שהובהר לעיל, בכוונת החברה )אך אינה חייבת( לבחור עד 

 ,פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לעעשה יתוכים העבודות בין הזכמו כן מובהר, כי חלוקת 

 .זוכיםן ההצעות המחיר שניתנו על ידי כל אחד מובין היתר )אך לא רק( על בסיס 

ם השלמת מקום הטעון מילוי ו/או ביצוע כל שינוי, בין א הגשת הצעת מחיר ו/או אי יאה של במקר .10.7

 המכרזים לפסול את ההצעה.דת רשאית וע יהתה, הלוונ סמךאם במ יןנעשו בגוף המסמכים וב

יא בלתי סבירה, לרבות )אך לא רק( לא להתחשב כלל בהצעה שהשרשאית תהיה ועדת המכרזים  .10.8

לדעת שבאופן  מכרזעים ו/או בשל תנאיה ו/או בשל חוסר התייחסות לתנאי הל המחירים המוצבש

שיש בהם כדי או בהם כדי להצביע על תכסיסנות ו/ ישרכת ההצעה כדבעי ו/או שהוועדה מונע הע

 .ציעידי המ עלעבודות הבנת ה להצביע על אי

לפסול כל הצעה ה הוועדרשאית  יההמחיר, תה רכיבלעיל, במסגרת בחינת  מבלי לגרוע מן האמור .10.9

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

 .ציעשימוע למקיום ורך בצ ת הצעה כאמור תיעשה ללאפסיל

 יהרכיב "התרשמות כללית" בפרט, תה-ההצעות בכלל, ובתת "איכות"נת רכיב בחימסגרת ב .10.10

 ם:השיקולים הבאי , בין היתר, אתהביא בחשבוןהוועדה ל רשאית

ילותו שוריו, מומחיותו, היקף פעכיבביצוע עבודות דומות בעבר, אמינותו,  ציעסיון המינ  -

 ו"ב.וכי

לביצוע ו את החוזה הפרתבשל מו ילעו עגם שנתו/או סכסוכיכנגד המציע הליכים משפטיים   -

 ם.ציבוריים אחרי החברה ו/או העירייה ו/או לבין גופיםבעבר בין המציע לבין  שנחתםעבודות 

 יםחוזפי -ו תחת שליטתו עלא אדם הנמצא ברשותוהח וציוד וכה, ציעכושר הביצוע של המ  -

 לתקופה המיועדת לביצוע העבודות.חתומים ו

 -התחייבויות נוספות שלו. בדרישות המכרז לאור ציעדתו של המיכולת עמי  -

 .איתנות פיננסית יכולת ו/או       -

בגוף  שינויידי  או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על מכרזה במסמכי העשישי כל שינוימובהר כי  .10.11

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

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

 .י הוועדהיד על לת ההצעה, עלולים לגרום לפסיהלוונ סמךאם במ ובין

הצעות, וכן , גם לאחר פתיחת הדעתה ולפי שיקים הבהרות לציערשאית לדרוש מהמ יההחברה תה .10.12

 הכל עלום, לרבות בקשר לאיתנותם הפיננסית, יציערשאית לערוך בדיקות וחקירות בקשר למ יהתה

 כאמור. העדווהבמסגרת שיקולי והצעתו  ציעאת המ העריך נכוחהמנת ל

עה הצאינה חייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כ ועדהסר ספק, הולמען ה .10.13

 הזוכה.

 והתקשרותודעה לזוכה ה .11

 .במסירת הודעה בכתב ברה תודיע לזוכה על הזכייהחה .11.1
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 לפרסוםנוסח 

 __________מציע: _________ת החתימה וחותמ

ים את הערבות והאישורלחברה  הה, ימציא הזוכת זכייהודעקבלת ממועד ימים  10וך תב .11.2

ליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז ם והאישורים שעהמפורטים בחוזה, לרבות כל המסמכי

 חיו.נספוים נוספים של החוזה קעל עות ויחתום ,והודעת החברה

התקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או רשאית החברה ל יה, תהבמועד הנדרשאת ים הזוכה קיילא  .11.3

ל ם וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכם מוסכמיילחלט את הערבות הבנקאית, כולה, כפיצוי

 .ןכל די פי עלפי המכרז ו/או  זכאית החברה עלתהיה אחרים להם  סעד או תרופה

ו/או לא  נדרשיםאחד או יותר מהמסמכים הבמועד לא ימציא דה והזוכה יבלי לגרוע מהאמור, בממ .11.4

בגין  ,קבועים מראשום , כפיצויים מוסכמי₪ 800החברה זכאית לסך של  יהיחתום על החוזה, תה

 איחור.של כל יום 

חזרה את ב לוהם יהיו רשאים לקב ,שלא זכו במכרז ציעיםליתר המ בכתב ודעהה מסורחברה תה .11.5

 .להצעתם צירפוהערבות ש

המציע בקשר עם הכנת ההצעה ו/או הגשתה,  ידי לעברה לא תשתתף ולא תחזיר הוצאות כלשהן שהוצאו הח .12

 ערבויות בנקאיות.מדת העבדיקות מוקדמות ועריכת לרבות 

. עיכוב בתחילת ביצוע כךל באישור התקציבהעבודות בפועל מותנה ע במפורש כי ביצומובהר ומודגש  .13

עם הזוכה, בשל  , אף לאחר החתימה על חוזה ההתקשרותעבודות )כולן או חלקן(ביטול האו העבודות ו/

 לא יהוו עילה לתביעה כלשהי מצד הזוכה. ,אישור התקציב-אי

 .מכי המכרזזו מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד ממס הזמנה .14

 יחד עם ההצעה. םולהחזירמכרז מסמכי ה ביגל לחתום עיש  .15

 

 ה והננו מאשרים את הסכמתנו לכל האמור בו.הננו לאשר כי קראנו היטב  מסמך ז

 
 

            ____________________ 
 המציעחתימה וחותמת                 
 תאריך: ________
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 לפרסוםנוסח 

 __________מציע: _________ת החתימה וחותמ

 1נספח א'                לכבוד
 וח חולון בע"מ ה הכלכלית לפיתחברה

 ,47רח' המרכבה 
 חולון

 
 .נ.,אג.

 

 3/2019 נדון: מכרז מס'ה

 צהרת המשתתףהטופס ההצעה ו

כל מסמכי המכרז, בין המצורפים ובין שאינם  תינה זהירה אאנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בח . 1

מכרז וכוללים מסמכי הבים ורט, מסכימים לתנאים המפהםבלתי נפרד מ מצורפים אך מהווים חלק

 מתנאי הצעתנו זו.אותם כחלק 

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

 .אחריהם

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

 מחייב בינינו.

ימים ממועד קבלת הודעתכם על כך, לבוא  העשרתוך ב ,הננו מתחייביםתתקבל,  תנוהצעיה וה

המפורטים כם את הערבות, את אישור קיום הביטוחים וכן את האישורים למשרדכם ולהפקיד בידי

 בחוזה, לרבות כל המסמכים והאישורים הנוספים הטעונים המצאה.

וע לנו כי המועד האחרון להגשתה. ידמ מיםי 90 ךלמש, ות חזרהכללא ז ,ו זו תעמוד בתוקפההצעתנ .3

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

 עתנו בתוקף עד לתום התקופה המוארכת כאמור.הצ יהכך בכתב, תה

אחרים במכרז  ציעיםלמ, וכללרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים באנו מתחייבים למנוע את גילוי פ . 4

 בפרט.

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

 ,חיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, שהוצאה לבקשתנועל כל פרטיה ונספ, לקיום הצעתנו החוכבט . 5

 (.שקלים חדשיםמאה אלף ) ₪ 100,000בסכום של  ,ערוכה לפקודתכם

קיד בידיכם את פוליסות הביטוח, הערבויות והמסמכים ר לידינו לאחר שנפערבות זה יוחז תבכ

 חוזה.האחרים הנזכרים ב

יהווה הדבר הפרה  ,רים הנזכרים בחוזהמידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את המסמכים האחב

ט תהיו זכאים לחל ,ןפי כל די-פי מסמכי המכרז ועל-על יסודית, ומבלי לפגוע בכל זכות העומדת לכם

וזה ת החרהבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לכם בשל הפאת סכום הערבות 

 והתחייבויותינו.

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

י דין או הסכם פ-כל מניעה על איןחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי כי אנו זכאים ל ,ההצעה

 ימתנו על הצעה זו.לחת

 הצעת המחיר . 7

 : _______.נויהעבודות ה ידנו לביצוע המוצע על אחוז ההנחה

 :)ובמילים____________________ ₪  – עבודותהור ביצוע מע"מ( עבכולל הצעתנו )לא  סכום

ספק  למען הסרמע"מ.  א כוללשקלים חדשים(, ל _________________________________
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 לפרסוםנוסח 

 __________מציע: _________ת החתימה וחותמ

החינוך מוסדות מובהר, כי התמורה שנקבל תהא בהתאם לציוד שיותקן על ידנו בפועל בכל אחד מ

 ביצוע העבודות.צורך אשר יימסרו לטיפולנו ל

 רז )מסמך ב'(.נם כמפורט בחוזה המכיתשלום התמורה התנאי 

 לבדוש בודק התיק בשימל           תתףשפרטים על ידי המולמילוי ה( X-סימון )בל . 8

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

 ___יש/ אין/ __     מה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה( ___  החוזה )חתי

 / אין/ _____יש            רבות בנקאיתע___ 

 ____יש/ אין/ _     סי חשבונות ורשומות ישור תקף על ניהול פנקא____ 

 יש/ אין/ _____     ר תקף על ניכוי מס הכנסה במקור ישוא____ 

 / _____ןיש/ אי          עודת עוסק מורשה ת____ 

  תעודת התאגדותמשתתף שהוא תאגיד: ל____

 אין/ _____יש/          זכויות חתימה אישור ו

 ן, בצירוף מכתבי המלצה ט את פרטי הניסיו____מסמך המפר

 יש/אין/______           ואישורים

 ______יש/אין/       ___ כתב כמויות מודפס וחתום

 יש/אין/______         חות כספיים___ דו

 והעתק יםמפגש משתתפ___ העתק פרוטוקול 

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

   יש/אין/______  להזמנה 5.4 – 5.2יפים כנדרש בסעתעודות הסמכה ___ 

וכן הצהרותינו  -ם הכלליים למכרז ובכל נספחיו אנו מאשרים, כי התנאים הנקובים במסמך התנאי        .9

מתנאי  נפרד מהצעתנו שלעיל, כמו גם חלק בלתי נפרדי לתמהווים חלק ב -זה  1בנספח א'והתחייבויותינו 

 המכרז ומתנאי החוזה.

 אישור התקציב כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי ביצוע העבודות בפועל מותנה בקבלת ו מצהיריםנא  .10

אי זה, בשל , אף לאחר שייחתם עמנו החו)או חלקן( י כל עיכוב בתחילת העבודות ו/או ביטול העבודותוכ

 כאמור, לא תהווה עילה לתביעה כלשהי מצידנו. ת אישור התקציבבלק

 

                                            :ציעם המש

 

 __.______________ וסק מורשה:עספר מ

 

                                                           _________________________. קוד:תובת ומיכ

 

 _____________  ________________ פקסימיליה: ון:לפט

 

 __________________________דואר אלקטרוני :_________

 

 ם איש קשר: ______________________________ש

 

 _________________________.הקשר:____ ספר פלאפון של אישמ
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 לפרסוםנוסח 

 __________מציע: _________ת החתימה וחותמ

 
 כבוד רב,ב

 
 ____________        אריך: __________ת

 

 

 ו ר ש י א

 

__ וכן _________ני הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה _______א

ל הצעה זו ועל אשר חתמו ע"( תאגידה___________________ מנהלי ____________________ )להלן: "

 ל דבר ועניין.לכו עם המזמין ף חותמת התאגיד מחייבות את התאגיד בהתקשרותוכל יתר מסמכי המכרז, בציר

 

          ____________________          ______________________ 
 עו"ד/רו"חחתימת         תאריך                                                                 
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 לפרסוםנוסח 

 __________מציע: _________ת החתימה וחותמ

 2נספח א'

  תתף וגש על ידי המשי
  תו חד עם הצעי    

 תינקאבות בוסח ערנ
 לכבוד

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

 

 נ.,ג.א.

 ערבות בנקאית הנדון:
 

 100,000לוק כל סכום עד לסך של י"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסהמשתתפיםעל פי בקשת ________ )להלן: "

 .3/2019 ז מס'מכראת בקשר עם השתתפותם ב(, וזם חדשיםמאה אלף שקליש"ח )

שתגיע אלינו, אשונה בכתב אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הר

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

גנה כלשהי ענת הכלפיכם ט עוןאחרת, ומבלי לט ךבכל דרתחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או 

 באשר לחיוב כלשהו כלפיכם. שתתפיםשיכולה לעמוד למ

תנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן ים לדרוש מאאתם תהיו רשא

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

 יה ולא ניתנת לביטול.י תלוחוזרת ובלתי בל הנהערבות זו 

 
 .ועד בכלל "(מועד הקובעה)להלן: " 15.12.2019 ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 ענה.ילא תהמועד הקובע  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.המועד הקובע לאחר 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בוד רב,כב

_________ 
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 לפרסוםנוסח 

 __________מציע: _________ת החתימה וחותמ

 3א' נספח

 טבלת פירוט ניסיון המשתתף

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )לאהיקף כספי  הערות

( )עפ"י מע"מכולל 

חשבון סופי 

 מאושר לתשלום(

 מועד סיום 

 העבודות
 מועד תחילת 

 העבודות
 פרטי המפקח

 ]שם ופרטי קשר[
 פרטי המזמין

]שם ופרטי 

 קשר[

שם/מיקום 

 הפרויקט
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 לפרסוםנוסח 

 __________מציע: _________ת החתימה וחותמ

 4נספח א'

 ךחינומוסדות ה רשימת

 [לצרף]
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