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 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 חולון בע"מ  החברה הכלכלית לפיתוח

 7/2020 כרז פומבי מספרמ

עבודות   לביצועמקבלנים הצעות מחירים  "( מזמינה  חברהההחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )להלן: " .1

ספורטלהקמת   ואולם  צעירות  בן  ,  שתי חטיבות  אחד  ייבנו במסגרת מבנה  כ  קומות  3אשר  -בהיקף של 

"  המבנה ]להלן בהתאמה: "  מ"ר בלבד(  175-ף של כ)כאשר הקומה השנייה של המבנה תהא בהיק מ"ר  2,422

גבעת  שברחוב    6755בגוש    397במקרקעין הידועים כחלקה    בתוך חצר בית ספר "ניצנים",,  ["העבודות"  -ו

(, כתב הכמויות  2)נספח ג' "(, והכל על פי המפרטים הטכניים המיוחדיםהאתר)להלן: " בחולון 43התחמושת 

 . ( ועל פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז4'( והתוכניות )נספח ג3)נספח ג'

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

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

 ן. ניהול ביצוע העבודות והפיקוח עליה

(, תמורת  16:00ועד השעה    08:30יתן לשאול במשרדי החברה, בשעות העבודה )משעה  נ מסמכי המכרז  ת  א .3

שלא יוחזרו, לכל מעטפה. ניתן לעיין בחלק ממסמכי המכרז, ובין היתר    )כולל מע"מ(,  ₪   4,680    סכום של

 . www.calcalit-holon.comשל החברה, בכתובת:   בכתב הכמויות, באתר האינטרנט

לכך. עיכוב בתחילת ביצוע העבודות    באישור התקציבוכן    בקבלת היתר בנייהצוע העבודות בפועל מותנה  בי .4

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

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

בכניסה לבית הספר  מקום המפגש יהיה    .10:00בשעה    23.8.2020  -א' ה  ביוםיתקיים    חובה  קבלנים  סיור  .5

 בחולון.  43ניצנים ברח' גבעת התחמושת 

 .  משתתף שלא ישתתף בסיור, בעצמו או ע"י נציגו, לא יהא זכאי להשתתף במכרז

ההצעוא .6 מסמכי  עם  המעטפות  להניח,    ת ת  בלבדיש  שבמשרדי  )אי   ידנית  המכרז  בתיבת  בדואר(,  לשלוח  ן 

 . 0012:בשעה   9.9.2020 -' הד עד ליוםהמאוחר  החברה, וזאת לכל 

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

 שהיא, והכל על פי שיקול דעתה  הבלעדי. 

 

 כבוד רב, ב                

   פנינה שנהב, מנכ"ל      

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 מסמך א'  

 7/2020כרז פומבי מספר מ

 סמכי המכרז מרשימת 

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

 טופס ההצעה והצהרת המשתתף  – 1נספח א'

 נוסח ערבות בנקאית  – 2נספח א'

 טבלת פירוט נסיון המשתתף  – 3נספח א'

 תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  – 4ח א'נספ

 נוסח אישור רו"ח – 5נספח א'

 

 ( "חוזה ההתקשרותאו "  "החוזה)להלן: "  ונספחיו החוזה – מסמך ב'

 עודת השלמה ת – 1ספח ב' נ

 תעודת סיום  – 2ספח ב' נ

 נוסח ערבות בנקאית  – 3ספח ב' נ

 נספח בדק  – 4ספח ב' נ

 עות תבי היעדרהצהרה על  – 5ספח ב' נ

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

 עמידה בתנאי החוזה  נספח פיצוי מוסכם בגין אי – 7נספח ב' 

 תקופות אחריות הקבלן מתום שנת הבדק  – 8נספח ב' 

 ]יצורף בהמשך[  הקבלנים מפגש   לפרוטוקו – 9נספח ב' 

 מפרטים ותוכניות – מסמך ג'

ג' הכלל  –  1נספח  )המפרט  הכללי  הביןהמפרט  הוועדה  שבהוצאת  בניין  לעבודת  המעודכן  משרדית  -י 
מטעם משרד הביטחון, משרד העבודה, מע"צ ומשהב"ש, אשר ניתן לרוכשו בהוצאה לאור  

לרבות כל המפרטים הכלליים של מערכת הביטחון  (,  הספר הכחול"של משרד הביטחון( )"

 איננו מצורף  –

 מפרטים טכניים מיוחדים  – 2נספח ג'

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

 רשימת תוכניות + תוכניות  – 4נספח ג'

ג' תקן  –  5נספח  וכן  המעודכנת  במהדורתם  ישראליים  ת"י    תקנים  לפי  ירוקה    5281ירוק  לבנייה 
 איננו מצורף  – לבניינים שאינם מבני מגורים
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 מסמך א'  

 7/2020 מכרז מספר

 למכרז  נאים כללייםת

 בואמ .1

 לביצועמקבלנים הצעות מחירים  "( מזמינה  חברהההחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )להלן: " .1.1

ואולם ספורטעבודות להקמת   בן  ,  שתי חטיבות צעירות   קומות   3אשר ייבנו במסגרת מבנה אחד 

כ  של  כ  מ"ר  2,422-בהיקף  של  בהיקף  תהא  המבנה  של  השנייה  הקומה  בלבד(   175-)כאשר    מ"ר 

"]ל בהתאמה:  והמבנההלן  הידועים [,  "העבודות"  -"  במקרקעין  "ניצנים",  ספר  בית  חצר  בתוך 

התחמושת    6755בגוש    397כחלקה   גבעת  "  בחולון  43שברחוב  פי  האתר )להלן:  על  והכל   ,)"

( ועל פי כל  4( והתוכניות )נספח ג'3(, כתב הכמויות )נספח ג' 2)נספח ג'   המפרטים הטכניים המיוחדים

 . פורטים במסמכי המכרזהתנאים המ

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

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

 לפרסום המכרז, ניהול ביצוע העבודות והפיקוח עליהן. 

)כ .1.3 הזוכה  עם  ובהתאם  ההתקשרות  )ונספחיו(  המכרז  חוזה  באמצעות  תיעשה  כזה(  וייבחר  כל 

 להוראותיו, וכל יתר מסמכי המכרז יהוו חלק מחייב ובלתי נפרד מהתקשרות זו. 

ההיתרים הנדרשים על פי דין וכן באישור התקציב  בפועל מותנה בקבלת  )או חלקן(  ביצוע העבודות   .1.4

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

, לא יהוו עילה לתביעה  אישור התקציב  ו/או איהיתר נדרש  קבלת    עם הזוכה, בשל אימכרז  חוזה ה

 כלשהי מצד הזוכה במכרז.

 הוראות מיוחדות לביצוע העבודות, תכולתן ותקופת ביצוען .2

 .הזוכה יידרש לבצע את העבודות על פי כל תנאי ומסמכי המכרז .2.1

  עבודה עם מערכת רמדור .2.2

" )להלן:  פרויקטים  לניהול  'רמדור'  מערכת  עם  עובדת  עבודה  המערכתהחברה  יומני  הכוללת   ,)"

במערכת שימוש  רישיון  הבלעדי  חשבונו  על  לרכוש  יידרש  הזוכה  תקופת    ממוחשבים.  כל  למשך 

יר יהא  , כאשר לאחר שנת השימוש הראשונה המח ₪ + מע"מ לחודש  225)בעלות של    ההתקשרות 

(. לצורך תיאום לרכישת הרישיון יש ליצור  2017מדד המחירים לצרכן של חודש מרץ  ב  לעלייה  צמוד

 . הדרכה חינם לשימוש במערכת תינתן לזוכה שאינו מכיר את המערכת. 03-7667777קשר בטלפון 

2.3.  ( הכמויות  פ 3ג'  נספח כתב  על  תהיה  בגינן  והתמורה  המכרז,  מושא  העבודות  סעיפי  את  יכלול  י  ( 

 מדידת כמויות ביצוע בפועל, כפי שיאושרו על ידי המפקח מטעם החברה.

 ( אולם הספורט.  2; )הצעירות  ( החטיבות1מבנים: ) 2-( מחולק ל3מובהר, כי כתב הכמויות )נספח ג' .2.4

יידרש להגיש לשני המבנים הנ"למובה כי  הקבלן  כל    ר  בגין העבודות של  )קרי:  נפרדים  חשבונות 

 מתייחס לאותו מבנה בלבד(. מבנה יוגש חשבון ה

 לוח זמנים לביצוע העבודות .2.5
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

בתוך  ,  )לרבות התקנת כל המערכות ואישורן(הזוכה יידרש לבצע ולהשלים את כל העבודות   .2.5.1

החל ממועד מתן צו התחלת עבודה )כהגדרתו בחוזה( והכל בהתאם    חודשים  12פרק זמן של  

   ובכפוף לתנאי החוזה.

כן,   .2.5.2 בלתיכמו  כחלק  הזוכה,  הדרוש    יידרש  כל  את  לבצע  המכרז,  מושא  מהעבודות  נפרד 

עד  , ובכלל זה בהתאם להנחיות המפקח )ככל וניתנו(,  תעודת גמרלאכלוס ו  4טופס    לקבלת

  .חודשים ממועד סיומן 2-ולא יאוחר מ 

קיימת   .2.5.3 וכי  הזוכה  עם  ההתקשרות  מעיקרי  הינו  העבודות  לביצוע  הזמנים  לוח  כי  מודגש 

עליו,   להקפיד  רבה  וזאת  חשיבות  של החוזה,  יסודית  כהפרה  בו תיחשב  עמידה  אי  כן  ועל 

 מבלי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד המוקנים לחברה על פי כל דין ו/או על פי החוזה. 

 תו תקן ירוק .2.6

ירוק  תקן  תו  קבלת  לצורך  הנדרש  בכל  לעמוד  יידרש  ת"י    –  הזוכה  לפי  ירוקה  על  5281בנייה   ,

חשבונו אחריותו   מובהר,    ועל  תיחשב    כיהבלעדי.  והפרתו  העבודות  לביצוע  מהותי  בתנאי  מדובר 

 הפרה יסודית של החוזה. 

 בטיחות בביצוע העבודות .2.7

הפעילות   המשך  כדי  ותוך  קיים  ספר  בית  חצר  בתוך  תבוצענה  העבודות  כי  למשתתפים,  מובהר 

בעבודה.   והגהות  נהלי הבטיחות  על  במיוחד  להקפיד  יידרש  הזוכה  האמור, הקבלן  נוכח  בביה"ס. 

מו כן, הקבלן הזוכה יידרש למנות ממונה בטיחות עם רישוי מטעמו )שאינו מנהל העבודה(, אשר  כ

טופס   לקבלת  ועד  שלביו  בכל  הפרויקט  ביצוע  את  הפגישות  4ילווה  בכל  וישתתף  נוכח  ויהיה   ,

ולוחות   עוזר שיהיה אחראי על בטיחות    הזמניםלקביעת שלבי הביצוע  למנות למנהל העבודה  וכן 

 . באתר

 ינויים בהיקף העבודות ותכולתןש .2.8

תכולת   ו/או  בהיקף  שינויים  על  להורות  רשאית  תהיה  החברה  החוזה,  מהוראות  לגרוע  מבלי 

מכל טעם שהוא ובכלל זה )אך לא רק( מטעמי תקצוב ו/או  לפני תחילת ביצוען,  ,  חלקן  העבודות או

מבלי שתקום לזוכה עילה  בשל היעדר היתר/ים כנדרש על פי דין, והכל על פי שיקול דעתה, וזאת  

 לפיצוי כלשהו בשל כך. 

 ומשרד החינוך , מנהל הספורטהנחיות מפעל הפיס .2.9

מובהר, כי המבנה נשוא מכרז זה הוא מבנה שיוקם בשיתוף פעולה, בסיוע ובמימון   .2.9.1

 ומשרד החינוך.   , מנהל הספורטשל מפעל הפיס

עבודה, ובכלל זה  ( נקבעו, בין היתר, הסדרים בנוגע לפיקוח על ה מסמך ב'בחוזה ) .2.9.2

תהא הזכות  ומשרד החינוך    , מנהל הספורט נקבע, כי למפקחים מטעם מפעל הפיס

ביצוע   על  ולפקח  לבקר  להוראות  העבודותלבדוק,  גם  מחויב  יהא  והקבלן   ,

 , ככל שיימסרו לו על ידי המפקח מטעם החברה.  הנ"להמפקחים 

 

 

 

 

 תנאי סף  –נאים להשתתפות ת .3
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 ק מי שעומד, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים שלהלן:שאי להשתתף במכרז אך ורר

תשכ"ט .3.1 בנאיות,  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  פי  על  רשום  קבלן  סיווג  1969–הוא  בעל   ,

 .4ג'בוצה ק  100ענף )מינימלי( 

לפחות  ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,    1.1.2017  מיוםהוא השלים, במהלך התקופה ש .3.2

ו/או   בנים שלמפרויקטים של    4 ו/או מבני ציבור    גני ילדים  בתי ספר ו/או מוסדות חינוך אחרים 

כספי    ,אחרים לפחות   כולל בהיקף  מע"מ)   ₪  35,000,000  של  כולל  של  ,  (לא  הכספי  ההיקף  כאשר 

 )לא כולל מע"מ(. ₪  12,000,000עמד על לפחות  הנ"ל  הפרויקטים  ן אחד מ ת לפחו

השנתי   .3.3 הכספי  בתחוםמפעשלו,    הממוצעהמחזור  הכספים  ,  הבנייה  ילותו  ,  9201  –  7201בשנות 

לכל אחת מהשנים    (שנתי)  בממוצע)לא כולל מע"מ(,  ₪    12,000,000הפחות, בסך של  הסתכם, לכל  

 הללו. 

 להלן.  4 הוא צירף ערבות בנקאית כנדרש על פי סעיף  .3.4

פטיים עם  שמהשנים שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז, ואין לו בהווה, סכסוכים    10-לא היו לו ב .3.5

המכרז  מושא  מהסוג  עבודות  ביצוע  ו/או  ידו  על  חוזה  הפרת  שעניינם  העירייה,  עם  ו/או  החברה 

 בצורה לקויה. 

 הוא רכש את מסמכי המכרז. .3.6

 . הקבלנים  בסיורהוא השתתף כנדרש  .3.7

בישראל. כל המסמכים הנדרשים  כדין כל הצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד, הרשומה  .3.8

)ובכל הקבלני במכרז  הסיווג  הבנקאית,  הערבות  זה,  שם    ל  על  יהיו  הנדרשים(  האישורים  ושאר 

 המציע עצמו, ולא יתקבלו התאגדויות ו/או שותפויות וכיו"ב אשר נוצרו לצורך ההשתתפות במכרז. 

מובהר כי ביצוע חלק כזה או אחר של העבודות על ידי קבלן משנה מטעם הזוכה יתאפשר אך ורק  

אישור לקבלת  הזוכה    בכפוף  יבקש  שבשירותיו  משנה  קבלן  לכל  בנוגע  ובכתב  מראש  לכך  החברה 

 להסתייע. 

 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז .4

רבות בנקאית, אוטונומית, בלתי צמודה  עכחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, על המציע לצרף להצעתו   .4.1

קלים חדשים(,  ש   מאתיים אלף )  ₪  200,000עם דרישה ראשונה, בסכום קבוע של  ברת פירעון  ,  למדד

הנוסח המצ" לפי  בנק בישראל לבקשת המציע, לפקודת החברה,  ידי  על  )נספח  שהוצאה  כדוגמא  ב 

   , וזאת להבטחת קיום התחייבויותיו של המציע על פי תנאי המכרז.9.12.2020בתוקף עד ליום (, 2א'

 י המצאת הערבות ו/או שינוי בנוסח הנדרש יביאו לפסילת ההצעה. א .4.2

רשא .4.3 תהיה  עד  החברה  של  לתקופה  הערבות  תוקף  הארכת  לדרוש  והמציע    60ית  נוספים,  ימים 

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

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

ותיו על פי  רבות כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבוי עחברה תהיה רשאית לחלט ולממש את הה .4.4

 תנאי המכרז. 

 אישורים נדרשים  .5
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 מציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים, כחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז:העל 

, בסיווג  1969–ישור תקף בדבר רישום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט א .5.1

 המתאים, כנדרש לעיל. 

חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפות ניהול    ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי א .5.2

 . 1976–חשבונות(, תשל"ו

ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפות ניהול  א .5.3

, וכן תצהיר חתום ומאומת כדין על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )בנוסח  1976-חשבונות(, תשל"ו

 . (4כנספח א'המצ"ב 

 ישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. א .5.4

מקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יצורפו תעודת ההתאגדות ואישור עו"ד/רו"ח בדבר זהות  ב .5.5

 מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד. 

על    וובדף האחרון של החוזה, לפיו המציע חתם בפני  1נספח א'ישור עו"ד/רו"ח של המציע, על גבי  א .5.6

 מסמכי המכרז. 

אישור רו"ח בדבר היקף המחזור הכספי של המציע כנדרש לעיל וכן אישור רו"ח כי לא נכללה הערת   .5.7

 . 5כנספח א'עסק חי בדוחות הכספיים של המציע לאותן השנים, והכל בנוסח המצ"ב 

 לעיל.  3.2מסמך מפורט, הכולל את כל פרטי העבודות הרלוונטיות שביצע המציע כנדרש בסעיף   .5.8

יד(,  יש לפרט במסמך מו )לא בכתב  , את כל המקומות בהם בוצעו העבודות  3בנוסח נספח א'דפס 

, את פרקי הזמן בהם בוצעו,  עבודות נוספות  וכןלעיל(    3.2הנדרשות כתנאי סף )כאמור, סעיף קטן  

המפקח )מלווים במספרי הטלפון הנייד שלהם(,  ואת ההיקף הכספי שלהן, את זהותם של המזמין  

המעידים על ביצוע העבודות ועל מידת שביעות רצונם של    אישוריםו  צהמכתבי המלוהכל בצירוף  

 המזמינים. 

ודוח הוצאות/הכנסות של רוה"ח    2018-ו  2017,  2016דוחות כספיים מבוקרים של התאגיד לשנים   .5.9

 . 2019המבקר את התאגיד לשנת  

פרוטוקול   .5.10 חתומים  סיורהעתק  שהוצאו(,  )ככל  למכרז  העדכון  הודעות  והעתקי  ידי    הקבלנים  על 

 המציע. 

 ה הכנת הצעה והגשת .6

(,  16:00ועד השעה    08:30יתן לשאול במשרדי החברה, בשעות העבודה )משעה  נהמכרז  את מסמכי   .6.1

שלא יוחזרו, לכל סט מסמכים. ניתן לעיין בחלק ממסמכי    כולל מע"מ(,)   ₪   4,680תמורת סכום של  

 המכרז באתר האינטרנט של החברה. 

 הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז. ל המציע למלא את כל הפרטים ע .6.2

,  לכך  יםהמיועדמות  , בשולי כל דף ובמקוהם, על כל נספחיהמכרזלחתום על כל מסמכי  על המציע   .6.3

 ולמסור את המסמכים החתומים עם הגשת הצעתו. 

 הצעת המחיר  .6.4
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

נקבעו מחירי היחידות לכל פריט ופריט על פי האומדן,    (3)מסמך ג'  בחוברת כתב הכמויות .6.4.1

 ים וללא מע"מ.בשקלים חדש

בהתאם   תהיה  המציע  של  המחיר  ההנחה  הצעת  )אחוז(  עבור    האחידלשיעור  יציע  שהוא 

כל מחירי היחידות )וסך כל מחיר העבודות( של  ייקבעו  המחירים שבכתב הכמויות, שעל פיו  

 . וזאת עבור כלל העבודות כל הפריטים הנקובים בכתב הכמויות

כל מחירי היחידות    שעל פיו ייקבעו,  ה אחד בלבדשיעור הנחיובהר! כל מציע נדרש להציע  

 . עוד מובהר כי:, וזאת עבור כלל העבודות וכלל המבניםבכתב הכמויות )האומדן(

 ;הצעירות  לחטיבותבכתב הכמויות מתייחס   01מבנה  

   ;לאולם הספורטבכתב הכמויות מתייחס   02מבנה  

הצעה שבה יוצע יותר  מבנים.  כאמור, על המציע להציע שיעור הנחה אחיד )אחד( לכלל ה

 תיפסל. –משיעור הנחה אחד 

משמעותה   .6.4.2 אשר  הצעה  כל  וכי  בלבד  הנחה  שיעור  להציע  יש  כי  למחירי    תוספתמובהר, 

מובהר, כי כל הסכומים הנקובים    .תיפסל   –היחידות של הפריטים הנקובים בכתב הכמויות

ייחשבו   הכמויות  כל  כמופחתיםבכתב  שהציע  ההנחה  לשיעור  בכל  ,  מציע  בהתאם  ויראו 

פריט. אותו  לגבי  שהוצע  כמחיר  כאמור  מופחת  בהתאם  שאהצעה    סכום  שלא  תיערך  ר 

 תיפסל! – לאמור בסעיף קטן זה

למלא .6.4.3 המציע  ברור,  על  המשתתף,  באופן  והצהרת  ההצעה  אחוז  ,  בטופס  )שיעור(  את 

אשר  )  לביצוע העבודות  את הסכום הכולל של הצעתו )ללא מע"מ(וכן    ההנחה שהוא מציע

לחושב   ההנחהבהתאם  שבסעיף    לכך  יםהמיועד  מותבמקו,  המוצע(  שיעור   7בטבלה 

א' )מסמך  הכולל של    .(1לטופס  ואת הסכום  סכום המע"מ  את  על המציע למלא  כן,  כמו 

שבסעיף   בטבלה  כנדרש  הכל  מע"מ,  בתוספת  העבודות  לביצוע  )מסמך   7הצעתו  לטופס 

 (.  1א'

הכ  בכל מקרה של אי .6.4.4 בין סכומה  לבין סך מחירי הפריטים  התאמה  ולל של הצעת המחיר 

מחיר   ייקבע  שהוצע,  ההנחה  לאחוז  התאמתם  לאחר  האומדן  פי  על  הכמויות  שבכתב 

 שהוצע.  לאחוז ההנחהההצעה בהתאם 

עותקים   .6.4.5 שני  עם מסמכי הצעתו  יחד  יחזיר  מציע  ויגישם   יםוהמחיר  כתב הכמויות  של כל 

ההנחה    חתומים שיעור  ציון  בסעיף    מציעשהוא  )האחיד(  תוך  דף   לעיל  6.4.2כאמור  )בכל 

 . יתר מסמכי הצעתו בצירוףבנפרד ובסיכום הסופי( 

הת  .6.4.6 הכמויות,  לדיוק  אחראית  החברה  הטכנואין  והתיאורים  לבדוק,    ים.י כניות  המציע  על 

למסמכי   המצורפים  הטכניים  והתיאורים  התוכניות  הכמויות,  את  הצעתו,  הגשת  טרם 

 או דרישה או תביעה בקשר אליהם. לו כל טענה  עמוד המכרז, ולא ת

אי .6.4.7 וכי  סופית,  תהיה  המציע  הצעת  כי  במפורש,  בזאת  מהערכות    מודגש  איזו  התקיימות 

אי ו/או  בשום    המציע  יהוו  לא  תוכניותיו,  או  תחזיותיו  מציפיותיו,  איזו  של  התממשות 

במסמכי   הכלולים  ובהוראות  בתנאים  אחר  שינוי  לכל  ו/או  הצעתו  לשינוי  עילה  מקרה 

 כרז.המ
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

כי   .6.4.8 מודגש  על  כן  לזוכה, בהתבסס  ובכפוף  ע   שתוגש  הצעת המחירהתמורה שתשולם  ידו  ל 

לכל תנאי החוזה ויתר מסמכי המכרז, תהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי  

כל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, לרבות בגין עבודה וחומרים, והיא  

ספק הסר  למען  ההוצאות  תכלול,  כל  את  מסים,    –,  לרבות  ואחרות,  כלליות  מיוחדות, 

שהם   וסוג  מין  מכל  היטלים,  ו/או  יתר    –אגרות  ובביצוע  העבודות  בביצוע  הכרוכות 

הזוכה  גמר)  התחייבויות  תעודת  לקבלת  בקשר  המכרז   (לרבות  מסמכי  להוראות  בהתאם 

 )לרבות החוזה(, והכל אלא אם כן צוין אחרת במפורש. 

 עותק הצעה מושחר   –סודי  הגנת מידע .6.5

בו    תו,של הצע  נוסףגיש עותק אחד  רשאי לה  כל מציע .6.5.1 רואה  שבו הושחר המידע שהמציע 

  מידע סודי, שלדעת המציע מהווה סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים. 

 . עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית"

בקש ת  והחברהת דעתו של המציע. ככל  פי דין לקבל א  אינה מחויבת על  יובהר כי החברה .6.5.2

  החברה ידי המציע כמידע שאין לגלותו, תודיע    לגלות למציעים האחרים מידע אשר סומן על

גילוי המידע, על החלטתה בדבר המידע שבכוונתה לגלות     , מציעים האחריםללמציע, לפני 

 לערער על החלטה זו.   על מנתשעות   48 בתותינתן למציע שהות 

והמציע .6.5.3 תה   במידה  לעיל,  כאמור  נוסף  עותק  יגיש  למציעים    החברה  יהלא  לגלות  רשאית 

פרטיה כל  על  המלאה  הצעתו  את  הבלעדי  ומסמכיה  תנאיה  ,האחרים  דעתה  שיקול  לפי   ,

 . , מבלי שתקום למציע טענה ו/או תביעה כלשהי בשל כךוללא הודעה מוקדמת

א'הטופס   .6.6 )נספח  המשתתף  והצהרת  אל1הצעה  עותקים,  בשני  יוגש  מסמכי  (  יתר  כל  יצורפו  יהם 

 . במעטפה אחת – (יםלרבות הדיסק און קי וקובץ כתב הכמויות המודפס) ההצעה

תיבת המכרזים שבמשרדי החברה, ברחוב המרכבה  ב,  בלבד  ידניתבמסירה  ,  להניחההצעות יש  את   .6.7

 . 2:001בשעה  9.20209. -' הד  מיוםבחולון, לא יאוחר  47

 האחרון להגשת ההצעות תיחשב כאילו לא הוגשה.מועד  וגש כנדרש בטרם ההצעה שלא ת 

לפתיחת תיבת המכרז, בסמוך ככל הניתן    פומביתבכוונת החברה ו/או ועדת המכרזים לקיים ישיבה  

 לאחר המועד האחרון להגשה. החברה תפרסם מועד מדויק בהמשך. 

 וצאות השתתפות במכרז ה .7

ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, יחולו על המציע,  כ

 ר או תשלום בגין הוצאותיו הנ"ל.זשלא יהיה זכאי לכל הח

 דמי שאילת מסמכי המכרז לא יוחזרו בכל מקרה. 

 

 בהרות ושינוייםה .8

מקום המפגש יהיה בכניסה לבית    .10:00בשעה    23.8.2020  -א' ה  ביוםיתקיים    חובה   קבלנים  סיור  .8.1

   בחולון. 43הספר ניצנים ברח' גבעת התחמושת 

   .משתתף שלא ישתתף בסיור, בעצמו או ע"י נציגו, לא יהא זכאי להשתתף במכרז
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

אשר    בקשה בכתבאמצעות  מסמכי המכרז, באמור ב הבהרות ל  מהחברה רשאים לבקש  המשתתפים   .8.2

(, וזאת  holon.co.il-michrazim@calcalit  –דוא"ל  ב)  למכרזים  תתיבת המייל הייעודיאל  תופנה  

פתוח  וורד  את ההבהרות יש להגיש בטבלה בקובץ    .16:00בשעה    1.9.2020עד ליום  לכל המאוחר  

 בפורמט להלן: 

מס' 

 סידורי  

סעיף   נושא  מס' 

 בחוזה / מכרז 

 השאלה  סעיף משנה  

 

רה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  חבה .8.3

המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. שינויים ותיקונים אלה, ככל שיהיו, יהוו חלק  

כשי מסמכי המכרז, בדואר רשום או  ובלתי נפרד מתנאי המכרז, ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל ר

 דואר אלקטרוני או באמצעות מכשיר פקסימיליה, לפי הכתובות שנמסרו על ידם. באמצעות

 חינת ההצעות ב .9

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

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

את    שלהלן, ובכלל זה  לאמות המידהלפי שיקול דעתה ובהתאם  את ההצעות    ים תעריך ועדת המכרז .9.1

לוהתאמתם  כושרם   המציעים  הפרויקט  של  תנאי    עלביצוע  בביצוע  פי  ניסיונם  את  ו/או  המכרז 

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

 . , כאמור לעילאת שיקול דעתה של ועדת המכרזיםעל עצמו לקבל  מציעהבהגשת הצעתו, מסכים  

 .איכותןוהן על פי   מחירןהן על פי  –אשר עמדו בכל תנאי הסף  –במכרז צעות הועדה תדרג את ההו .9.2
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 – (Qיון איכות ההצעה )צ .9.3

 . של ההצעה  קללוש ציון הממן ה 30% יהיה  ציון האיכותמשקלו של  .9.3.1

ויתווסף לציון   0.3-נקודות, והוא יוכפל ב  100יהיה  הניקוד המרבי שיינתן לרכיב זה .9.3.2

 רכיב המחיר )אשר ביחד יהוו את הציון המשוקלל(. 

כמפורט   .9.3.3 ומשקלן,  המידה  לאמות  בהתאם  הוועדה  תדרג  ההצעות  איכות  את 

 בטבלה שלהלן: 

 משקל  אמת מידה 

פרויקטים  המציע  ניסיון   בביצוע 

ו/או  של   ספר  בתי  של  מבנים 

ו/או מבני  מוסדות חינוך אחרים  

 . ציבור אחרים

30% 

ומנהלי   מזמינים  של  המלצות 

העבודה,   )איכות  פרויקטים 

היענות   ותקציב,  בלו"ז  עמידה 

 לדרישות היזם(. 

35% 

 התרשמות כללית  

השיקולים   לאור  היתר,  בין 

 להלן. 9.11המפורטים בסעיף 

35% 

 100 

 

 ( Pציון מחיר ההצעה )  .9.4

 . של ההצעהקלל ושון המצימן ה 70% יה יה המחיר ציון משקלו של .9.4.1

ויתווסף לציון   0.7-נקודות, והוא יוכפל ב  100הניקוד המרבי שיינתן לרכיב זה יהיה  .9.4.2

 רכיב האיכות )אשר ביחד יהוו את הציון המשוקלל(. 

 ( T) ציון ההצעה משוקלל .9.5

חיבור  על   יחושב  משוקללהציון  ה לציון  ה  של   ידי  ב  מחיר ההצעהשניתן  -)כאמור, לאחר הכפלתו 

 (, כדלקמן: .30-)לאחר הכפלתו ב איכות ההצעההציון שניתן ל (, עם.70

 

 

  –תדרג ועדת המכרזים את ההצעות )שעמדו בתנאי הסף(    ,לכל הצעה  ציון המשוקלללאחר קביעת ה .9.6

ההצעה שתזכה לציון המשוקלל  כאשר    –תנאי המכרז  ובכפוף ל  ןשנקבע לה   ציון המשוקללפי הל  ע

 . כהצעה הזוכה במכרז הגבוה ביותר תיקבע

י הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או ביצוע כל שינוי, בין אם  א במקרה של   .9.7

 נעשו בגוף המסמכים ובין אם במסמך נלווה, תהיה רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה. 

T = 0.7P + 0.3Q 



- 12 - 

 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

לא רק(    ועדת המכרזים תהיה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה, לרבות )אך .9.8

לדעת  שבשל המחירים המוצעים ו/או בשל תנאיה ו/או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן  

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

 להצביע על אי הבנת הפרויקט על ידי המציע. 

המחיר של המשתתפים, הוועדה תהא רשאית    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במסגרת בחינת הצעת

מ ביותר  נמוכה  תהא  אשר  הצעה  כל  שיקול    25%-לפסול  לפי  הכמויות(,  כתב  )מחירי  האומדן  מן 

 דעתה הבלעדי וללא צורך בקיום שימוע למשתתף.  

רכיב  ב .9.9 בחינת  ובתת  "איכות"מסגרת  בכלל,  תהיה  -ההצעות  בפרט,  כללית"  "התרשמות  רכיב 

 בחשבון, בין היתר, את השיקולים הבאים: רשאית הוועדה להביא 

בנייה  ןניסיו - עבודות  בביצוע  וכו'(,של    המציע  ילדים  גני  ספר,  )בתי  חינוך  ציבור  מבני   מבני 

 .אחרים וכיוצ"ב

פעילותו    - היקף  מומחיותו,  כישוריו,  אמינותו,  בעבר,  דומות  עבודות  בביצוע  המציע  ניסיון 

 וכיו"ב. 

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

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

על   - שליטתו  תחת  או  ברשותו  הנמצא  האדם  וכוח  הציוד  המציע,  של  הביצוע  חוזים    כושר  פי 

 חתומים ולתקופה המיועדת לביצוע העבודות. 

 התחייבויות נוספות שלו.  יכולת עמידתו של המציע בדרישות המכרז לאור   -

 יכולת ו/או איתנות פיננסית.        -

כי   .9.10 בגוף    שינוי ידי    או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על   מכרז במסמכי ה  ה עש יכל שינוי שימובהר 

 . נעשהובין בכל דרך אחרת, ייחשב כאילו לא  הלוו נ סמך בין במ ,המסמכים

בין אם נעשו בגוף המסמכים    י לגרוע מהאמור, כל שינוי או הסתייגות ביחס למסמכי המכרז, בלמ

 ידי הוועדה.  ובין אם במסמך נלווה, עלולים לגרום לפסילת ההצעה על

החברה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים הבהרות לפי שיקול דעתה, גם לאחר פתיחת ההצעות, וכן   .9.11

  בקשר למציעים, לרבות בקשר לאיתנותם הפיננסית, והכל על תהיה רשאית לערוך בדיקות וחקירות 

 מנת להעריך נכוחה את המציע והצעתו במסגרת שיקולי הוועדה כאמור. 

למען הסר ספק, הוועדה אינה חייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה   .9.12

 הזוכה. 

 ודעה לזוכה והתקשרות ה .10

 הודעה בכתב.   חברה תודיע לזוכה על הזכייה במסירתה .10.1

הזוכ  10וך  תב .10.2 ימציא  זכייה,  הודעת  קבלת  ממועד  הערבות    הימים  את  עריכת  לחברה  ואישורי 

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

 המכרז והודעת החברה, ויחתום על עותקים נוספים של החוזה ונספחיו.



- 13 - 

 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

ב .10.3 הנדרש  את  הזוכה  יקיים  ו/או  לא  אחר  מציע  עם  בחוזה  להתקשר  החברה  רשאית  תהיה  מועד, 

מכל   לגרוע  מבלי  והכל  מראש,  וקבועים  מוסכמים  כפיצויים  כולה,  הבנקאית,  הערבות  את  לחלט 

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

או יותר מהמסמכים הנדרשים ו/או לא  דה והזוכה לא ימציא במועד אחד  יבלי לגרוע מהאמור, בממ .10.4

וקבועים מראש, בגין  ם  ₪, כפיצויים מוסכמי  800יחתום על החוזה, תהיה החברה זכאית לסך של  

 כל יום של איחור. 

חברה תמסור הודעה בכתב ליתר המציעים שלא זכו במכרז, והם יהיו רשאים לקבל בחזרה את  ה .10.5

 הערבות הבנקאית שצירפו להצעתם.

 

 כללי  .11

 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות.  90היה בתוקף, ללא זכות חזרה, לתקופה של  הצעה ת ה .12

הצעתם   תוקף  הארכת  את  לנסיבות(  בהתאם  מחלקם,  )או  המציעים  מן  לדרוש  רשאית  תהיה  החברה 

 תהיה ההצעה בתוקף עד לתום התקופה המוארכת.  –ימים, ואם דרשה כך בכתב  60לתקופה נוספת של עד 

א תחזיר הוצאות כלשהן שהוצאו על ידי המציע בקשר עם הכנת ההצעה ו/או הגשתה,  החברה לא תשתתף ול .13

 לרבות עריכת בדיקות מוקדמות והעמדת ערבויות בנקאיות.

בפועל מותנה   .14 ביצוע העבודות  כי  ומודגש במפורש  בנייה מובהר  היתר  לכך.    באישור התקציב וכן    בקבלת 

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

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

 כלשהי מצד הזוכה.

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

 יחד עם ההצעה. יש לחתום על גבי מסמכי הזמנה זו ולהחזירם   .16

 

 הננו לאשר כי קראנו היטב מסמך זה ואנו מסכימים לכל האמור בו.

 
 

             ____________________ 
 חתימת המציע                    
 תאריך: ________ 
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 1נספח א'                לכבוד:
 חברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ ה

 , 47רחוב המרכבה 
 חולון

 
 .נ.,אג.

 7/2020 ון: מכרז מספרנדה

 צהרת המשתתף הטופס ההצעה ו

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

מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד מהם, מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז וכוללים אותם  

 כחלק מתנאי הצעתנו זו. 

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

 אחריהם. 

כחוזה מחייב    ם מו כן אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידככ

 בינינו. 

ימים ממועד קבלת הודעתכםה על כך, לבוא למשרדכם    יה והצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים, בתוך עשרה 

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

 המסמכים והאישורים הנוספים הטעונים המצאה. 

ז .3 זו תעמוד בתוקפה, ללא  לנו כי תהיו    90ות חזרה, למשך  כ הצעתנו  ימים מהמועד האחרון להגשתה. ידוע 

ימים, ואם דרשתם כך בכתב,    60ש מאתנו כי נאריך את תוקף הצעתנו לתקופה נוספת של עד  רשאים לדרו

 תהיה הצעתנו בתוקף עד לתום התקופה המוארכת כאמור.

במכרז   . 4 אחרים  ולמציעים  בכלל,  לאחרים  לגלותם  לא  ו/או  הצעתנו  פרטי  גילוי  את  למנוע  מתחייבים  אנו 

 בפרט.

 ו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.ן הננו מצהירים בזאת כי הצעה זכ

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

 לפקודתכם, כנדרש על פי תנאי המכרז. 

הכ והמסמכים  פוליסות הביטוח, הערבויות  בידיכם את  שנפקיד  לידינו לאחר  יוחזר  זה  ערבות  אחרים  תב 

 הנזכרים בחוזה. 

מידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בחוזה, יהווה הדבר הפרה יסודית,  ב

סכום   את  לחלט  זכאים  תהיו  דין,  כל  פי  ועל  המכרז  מסמכי  פי  על  לכם  העומדת  זכות  בכל  לפגוע  ומבלי 

 ת החוזה והתחייבויותינו. רלכם בשל הפ הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו  

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

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

 זו.
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 הצעת המחיר  . 7

 ₪  13,489,985.30 מדן לפני הנחה )לא כולל מע"מ( בש"ח סה"כ סכום האו

  אחוז ההנחה )%( 

  סה"כ לאחר הנחה בש"ח )לא כולל מע"מ( 

  סכום מע"מ )₪(

  סה"כ לאחר הנחה וכולל מע"מ

 

 תנאי תשלום התמורה הינם כמפורט בחוזה. 

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

 יש/ אין/ _____        נאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף(  תה___   

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

  יש/אין/______           ___ תוכניות )חתימה על כל עמוד( 

 יש/ אין/ _____             רבות בנקאית ע___  

 יש/ אין/ _____      שבונות ורשומות  ישור תקף על ניהול פנקסי חא____ 

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

 _____   /ןיש/ אי           עודת עוסק מורשה  ת____ 

 משתתף שהוא תאגיד: תעודת התאגדות ל____

 יש/ אין/ _____          ואישור זכויות חתימה  

 יש/ אין/ _____      ום קבלנים  ישור תקף על רישום לפי חוק רישא____

 ____מסמך המפרט את פרטי הניסיון, בצירוף מכתבי המלצה  

 יש/אין/______            ואישורים 

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

 יש/אין/______        ___ כתב כמויות מודפס וחתום

 יש/אין/______          ___ דוחות כספיים 

 ___ העתק פרוטוקול סיור קבלנים והעתק 

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

 יש/אין/______          ___ דיסק און קי 

  

נספחיו   .9 ובכל  למכרז  הכלליים  התנאים  במסמך  הנקובים  התנאים  כי  מאשרים  הצהרותינו    –אנו  וכן 

דנן   בנספח  ח  –והתחייבויותינו  מתנאי  מהווים  נפרד  בלתי  חלק  גם  כמו  שלעיל,  מהצעתנו  נפרד  בלתי  לק 

 . המכרז ומתנאי החוזה

וכי    ,אישור התקציבב  וגם  היתר בנייה  ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי ביצוע העבודות בפועל מותנה בקבלת .10

בשל   החוזה,  עימנו  שייחתם  לאחר  אף  העבודות,  ביטול  ו/או  העבודות  בתחילת  עיכוב  היתר  קבלת  -איכל 

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

 

 

 

                                            ם המשתתף:ש
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 

 _____________.  וסק מורשה:עספר ח.פ./ 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  א  __________________ ה"ה  חתימות  כי  בזה  מאשר  עו"ד/רו"ח,   ,________________ הח"מ,  ני 

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

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

 ועניין. 

 

           ____________________           ______________________ 
 חתימת עו"ד/רו"ח         תאריך                                                                  
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 2נספח א'

   וגש על ידי המשתתף  י
   חד עם הצעתו י    

 ת י רבות בנקאוסח ענ
 : לכבוד

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

 

 נ.,ג.א.

 ערבות בנקאית  הנדון:
 

לוק כל סכום עד לסך  ילס  ,אנו ערבים בזה כלפיכם   ,"(המשתתפים__ )להלן: "___ ___ ____ פי בקשת ___-על

 . 7/2020 פרבמכרז מס ם(, וזאת בקשר עם השתתפותדשיםחקלים  ש אלףמאתיים  ) ש"ח 200,000של 

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

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

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

 באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  שתתפיםכלשהי שיכולה לעמוד למ

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

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

 

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

 

 . ועד בכלל "(המועד הקובע)להלן: " 9.12.2020 ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ענה. י לא תהמועד הקובע   דרישה שתגיע אלינו אחרי

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. המועד הקובע  לאחר 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 

 רב, בכבוד 

 _________ 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 3נספח א'

 טבלת פירוט ניסיון המשתתף 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)לא  היקף 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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 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 4נספח א'

 1976–תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  

 כדלקמן:  לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת

 "(.המציע_______________ )להלן: "אצל המציע תפקיד _____________ הנני משמש ב .1

 כנדרש בתצהיר זה.  מציעהנני מוסמך להצהיר בשם ה  .2

הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ  החברה    של    7/2020  למכרז מס'  מציע ההנני מגיש תצהיר זה במסגרת הצעת   .3

 (. "המכרז)להלן: "

 (:נטיתווסמן את הפסקה הרל) .4

  ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות   מציעלא הורשעו ה  מכרזלהגשת הצעות ב  עד למועד האחרון ❑

 ;( לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום  ותעביר)

לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק    ות עביר)  או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות   מציעה ❑

מינימום ב(שכר  הצעת  להגשת  האחרון  במועד  אך  ההרשעה  ח  מכרז,  ממועד  לפחות  אחת  שנה  לפה 

 . האחרונה

 (:נטיתווסמן את הפסקה הרל) .5

סעיף   ❑ תשנ"ח  9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  "  1998–לחוק  שוויון  )להלן:  חוק 

 "( לא חלות על המציע;זכויות

ביר  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, והמציע מתחייב להע  9הוראות סעיף   ❑

העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,  

 ימים ממועד ההתקשרות.  30בתוך 

 (:נטיתווסמן את הפסקה הרל) .6

 עובדים;  100המציע איננו מעסיק מעלה   ❑

מעל   ❑ מעסיק  בזאת    100המציע  מתחייב  ולכן  העבודה  עובדים,  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות 

לפי סעיף   יישום חובותיו  ובמידת    9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  זכויות,  לחוק שוויון 

 . לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –הצורך 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .7

 חתימת המצהיר: __________________ 
 

 עו"ד  אישור

 "(. המציע____, ח.פ. ____________ )להלן: "__________ אני משמש כעורך הדין של _________ 
מורשה חתימה אצל הינו    "(,המצהיר)להלן: "  ת.ז. ______________  ,שר בזאת כי ________________אהנני מ
 . המציעוהינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם   המציע

לעונשים הקבועים בחוק , לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  הנני מאשר בזאת כי המצהיר
 . בפניי וחתם עליה שלעיל  אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה 

 

 

 ______ __ _________ ______ 
 חתימה + חותמת עוה"ד
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 5נספח א'         

 אישור רו"ח נוסח  

 חד עם הצעתוי וגש על ידי המשתתף י

 
 לכבוד

 בע"מ הכלכלית לפיתוח חולוןהחברה 

 47המרכבה רח' 

 חולון

 

 אישור רו"חנדון: ה
 

 )להלן: "החברה"(  ______________ח.פ. ________________ חב' 
 

 כרו"ח של החברה שבנדון, הנני לאשר בזאת, כדלקמן: 

 

  2019-ו  2018, 2017בכל אחת מהשנים בתחום הבניה, המחזור הכספי השנתי הממוצע של החברה, מפעילותה  .1

 , לא כולל מע"מ.  שקלים חדשים( ים עשר מיליוןשנ) ₪ 12,000,000הפחות, בסך של הסתכם, לכל  

 הערת "עסק חי".  2019-ו  2018, 2017  דו"חות הכספיים של החברה לשנת לא נכללה ב .2

 

 

 

 תאריך: __________ 

 

 

 ______________________ 

   חותמת + חתימת רו"ח
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