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 נוסח לפרסום

 וחותמת המציע: ___________________חתימה 

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 6/2019 ספרכרז פומבי ממ

 להקמת פארק ציבורי במתחם מגדלים בשדרה

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

ם, במקרקעין דונ 30-של כבשטח "(, פרויקטה"" או העבודות")להלן:  הקמת פארק ציבוריפיתוח לעבודות 

"(, והכל על פי המפרטים הטכניים האתר)להלן: " 7173בגוש  9קה וחל 6867בגוש  9הידועים כחלקה 

פי כל התנאים המפורטים  ( ועל4( והתוכניות )נספח ג'3(, כתב הכמויות )נספח ג'2)נספח ג' המיוחדים

 במסמכי המכרז.

לה ה, פרגורו, תארקותת שבילים, מזפיתוח, לרבו דותמבלי לגרוע מן האמור, העבודות יכללו, בין היתר, עבו

קרקעיות; וכן סלילת שכבה שנייה של רחובות היקפיים, והכל -דית, כבישים וגינון; הקמת תשתיות תתייחו

 בהתאם לכל תנאי המכרז.וכמפורט במסמכי המכרז 

ה ברה, אשר הינהח "( הינה בעלת הזכויות באתר, והעירייה הסמיכה אתהעירייהעיריית חולון )להלן: " .2

מלאה של העירייה, לפעול בשמה ובמקומה בקשר לפרסום המכרז,  בבעלות ו בחוק,עמכמש וני""תאגיד עיר

 ניהול ביצוע העבודות והפיקוח עליהן.

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

י המכרז, ובין היתר סמכממ בחלק לעייןלכל מעטפה. ניתן חזרו, שלא יו (,ע"מכולל מ)₪  7,020 סכום של

 .www.calcalit-holon.comאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: בבכתב הכמויות, 

. עיכוב בתחילת ביצוע העבודות כךל באישור התקציבוכן  בקבלת היתר בנייהביצוע העבודות בפועל מותנה  .4

-אימכרז, בשל ה בזוכם הרות עההתקשאחר החתימה על חוזה ף ל, אקן(חל או ביטול העבודות )כולןו/או 

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

 משרדי החברהב יהמקום המפגש יה .010:3 בשעה 13.8.2019-' הג ביוםיתקיים  חובהסיור קבלנים  .5

 .בחולון 47ברחוב המרכבה 

 .במכרזלהשתתף  היה זכאילא יו, טעמציג מעות נעצמו או באמצתתף בסיור, בלא ישש מי

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

 .12:00 בשעה 15.9.2019-' הא עד ליוםוזאת לכל המאוחר 

הצעה  ר או כללה ביותבל את ההצעה הזוקלתחייבת ברה מין החאכי  המכרז, מובהרמבלי לגרוע מכל תנאי  .7

 פי שיקול דעתה  הבלעדי. שהיא, והכל על

 

 כבוד רב,ב                

 

   פנינה שנהב, מנכ"ל      

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ
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 נוסח לפרסום

 וחותמת המציע: ___________________חתימה 

 מסמך א' 

 6/2019 מכרז מספר

 סמכי המכרזמרשימת 

 "(הנההזמ)להלן: " כרזלליים למתנאים כ –א' מסמך 

 המשתתף תעה והצהרטופס ההצ – 1נספח א'

 נוסח ערבות בנקאית – 2נספח א'

 טבלת פירוט נסיון המשתתף – 3נספח א'

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

 עודת השלמהת – 1ספח ב'נ

 תעודת סיום – 2ספח ב'נ

 נוסח ערבות בנקאית – 3ספח ב'נ

 ח בדקספנ – 4ספח ב'נ

 ל תביעותחיסו לעהצהרה  – 5ב'ספח נ

 ואישור על קיום ביטוחיםביטוח נספח  – 6ספח ב'נ

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

 סיור הקבלנים לפרוטוקו – 8נספח ב'

 שנת הבדקתקופות אחריות הקבלן מתום  – 9'נספח ב

 מפרטים ותוכניות – מסמך ג'

משרדית -ןדה הבית הוועצאודכן לעבודת בניין שבהועממפרט הכללי ההמפרט הכללי )ה – 1נספח ג'

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 –

 יםניים מיוחדמפרטים טכ – 2ג'נספח 

 (דיסק און קיל גבי הנמצא ע –קובץ אלקטרוני )מויות כ בכת – 3ג' פחסנ

 רשימת תוכניות + תוכניות – 4ג' נספח

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

 איננו מצורף – לבניינים שאינם מבני מגורים
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 נוסח לפרסום

 וחותמת המציע: ___________________חתימה 

  סמך א'מ

 6/2019 מכרז מספר

 זלמכרלליים ם כנאית

 בואמ .1

מזמינה בזאת הצעות מחירים מקבלנים "( חברהה)להלן: "ון בע"מ יתוח חולהחברה הכלכלית לפ .1.1

 30-של כ"(, בשטח הפרויקט" או "העבודות)להלן: " הקמת פארק ציבורילביצוע עבודות פיתוח ל

 על פי(, והכל "האתר)להלן: " 7173בגוש  9ה וחלק 6867וש בג 9דונם, במקרקעין הידועים כחלקה 

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

 התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

תאורה, מבלי לגרוע מן האמור, העבודות יכללו, בין היתר, עבודות פיתוח, לרבות שבילים, מזרקות, 

ילת ן סל; וכביוב, לרבות למים וליותקרקע-ות תתקמת תשתיבישים וגינון; הה ייחודית, כפרגול

 ובהתאם לכל תנאי המכרז.שכבה שנייה של רחובות היקפיים, והכל כמפורט במסמכי המכרז 

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

קשר ומה בעול בשמה ובמקה, לפעיריילאה של הבחוק, בבעלות מ רוני" כמשמעונה "תאגיד עיהי

 המכרז, ניהול ביצוע העבודות והפיקוח עליהן.ום פרסל

 תנאי סף  –נאים להשתתפות ת .2

 תנאים שלהלן:הצעות, בכל הבמועד הגשת השאי להשתתף במכרז אך ורק מי שעומד, ר

ווג , בעל סי1969–הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט .2.1

 .2קבוצה ב' – 260ענף -ו 5'ה גבוצק – 002ענף ( מינימלי)

לפחות ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  1.1.2016מיום לך התקופה שהשלים, במה הוא .2.2

ם ציבוריים "פים ו/או פארקילרבות עבודות להקמת שצ ופיתוח, תשתיות פרויקטים של שלושה

 000,00007,לפחות ל ש כוללכספי  בהיקף כנ"ל,ציבוריים  קיםפאר ות בנייה כנדרש במתחמיולרב

עמד על לפחות הנ"ל הפרויקטים ן מ אחדת לפחוכאשר ההיקף הכספי של , (ל מע"מכול לא) ₪

 )לא כולל מע"מ(. ₪ 000,00003,

ופיתוח, כאמור בסעיף  התשתיותעבודות חום בת לותומפעי, ושל הממוצעהמחזור הכספי השנתי  .2.3

)לא כולל  ₪ 000,00003, ך שלת, בסחופהלכל סתכם, ה, 2018 – 0162ות הכספים נשב לעיל, .22

 לו.הלשנים המ לכל אחת (שנתי) בממוצע מע"מ(,

 להלן. 5הוא צירף ערבות בנקאית כנדרש על פי סעיף  .2.4

פטיים עם שבהווה, סכסוכים מלו מכרז, ואין הצעתו בהשנים שקדמו למועד הגשת  10-בלו לא היו  .2.5

ו/או ביצוע  ויד הפרת חוזה על יינםשענ ,רותו עם רשויות מקומיות אחא/ו העירייה עםהחברה ו/או 

 בצורה לקויה.בנייה ותשתיות עבודות 
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 נוסח לפרסום

 וחותמת המציע: ___________________חתימה 

)ובכלל זה,  מכרזכל המסמכים הנדרשים ב. ידי אישיות משפטית אחת בלבד תוגש על כל הצעה .2.6

לא ו ציע עצמו,מיהיו על שם ה (ושאר האישורים הנדרשים י, הסיווג הקבלנהבנקאיתהערבות 

 נוצרו לצורך ההשתתפות במכרז.ר שאת שותפויו התאגדויות ו/או ותקבלי

וג וסי" )להלן: "2קבוצה ב' – 260"ענף  קבלני סיווגל העמידה בדרישלעיל, לעניין על אף האמור  .2.7

יהיו , בעצמם ות מים וביובדלעבו מציעים אשר אינם בעלי סיווגי מובהר כ ,"(מים וביוב לעבודות

קבלן ל התקשרותם עם מעידים עתאימים הם מרז בכפוף לצירוף מסמכיבמכם להשתתף רשאי

זה חוזה ובכלל , המציעמשנה של  ןכקבלבעל סיווג לעבודות מים וביוב, כהגדרתו לעיל, מתאים 

עבודות הלבצע את כל  המשנה קבלןב לפיו מתחיי "ל,ה הנהמשנ ןמחייב בין המציע לבין קבל

 .כה במכרזל שהמציע יזהמכרז, אם וככמור במסמכי אכבתחומי המים והביוב, 

קבלן מסגרות, פלדה לבין ובינו  ,קבלן מזרקותבינו לבין  –הוא צירף להצעתו חוזים מחייבים  .2.8

של לפיהם מתחייבים הקבלנים הנ"ל לבצע את כל העבודות בתחומים אלה, כקבלני משנה  – וסיכוך

 יזכה במכרז.כאמור במסמכי המכרז, אם וככל שהמציע המציע, 

 ןותקופת ביצוע ןתכול, תותבודע העביצוות למיוחד הוראות .3

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

בחלקו על פארק ציבורי, וזאת בצמוד למבני מגורים וא הקמת כאמור לעיל, מהותן של העבודות הי .3.2

ים מגרימת נזקמנעות ך היבודות תוצע את העגבי תקרות מרתפי חניה. על כן, יידרש הזוכה לב

ל תקינותם. מובהר ומודגש כי הזוכה יידרש לתקן כל נזק כאמור אשר ייגרם על ידו מירה עושלאלה 

המצב לקדמותו, וזאת מבלי שיהיה זכאי לקבל שיב את אגב ביצוע העבודות, באם ייגרם, ולה

 תמורה נוספת כלשהי בשל כך.

 עבודה עם מערכת רמדור .3.3

הכוללת יומני עבודה  ,"(כתערהמן: "הליקטים )ללניהול פרו 'דורמר'מערכת  עם עובדתרה החב

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

ומני העבודה. לחודש(, לצורך הגשת חשבונות ממוחשבים עם התחייבות שנתית עבור מודל י מע"מ

ה חינם לשימוש במערכת . הדרכ03-7667777שר בטלפון יצור קיש להרישיון לרכישת  לצורך תיאום

 שאינו מכיר את המערכת. זוכהתינתן ל

פי  על יהבגינן תההתמורה מכרז, והאת סעיפי העבודות נשוא  ( יכלול3ג' פחסנהכמויות )כתב  .3.4

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

 תבודוביצוע העזמנים ל לוח .3.5

חודשים החל  20בתוך פרק זמן של  דותהעבו את כלים ולהשלצע דרש לבה ייהזוכ .3.5.1

ממועד מתן צו התחלת עבודה )כהגדרתו בחוזה(, והכל בהתאם ובכפוף לתנאי 

 וזה.הח
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 נוסח לפרסום

 וחותמת המציע: ___________________חתימה 

לבצע את כל  , כחלק בלתי נפרד מהעבודות נשוא המכרז,יידרש הזוכהכן, ו מכ .3.5.2

 )ככליות המפקח בהתאם להנחובכלל זה  ,תבודולעהדרוש לקבלת תעודת גמר 

 .מןסיו ממועד חודשים 2-יאוחר מעד ולא , ו(תנוני

כי מעיקרי ההתקשרות עם הזוכה ו וניכי לוח הזמנים לביצוע העבודות ה דגשמו

הפרה יסודית של כ יחשבתבו  עמידה-אי, ועל כן ופיד עליות רבה להקחשיבמת קיי

או ו/דין פי כל  על קנים לחברהו/או סעד המו הופמבלי לגרוע מכל תרזאת החוזה, ו

 פי החוזה. על

 בטיחות בביצוע העבודות .3.6

כה הזויידרש נהלי הבטיחות והגיהות בעבודה. כמו כן, על הקפדה יתרה  הזוכה יידרש להקפיד

בטיחות עם רישוי מטעמו )שאינו מנהל העבודה(, אשר ילווה את ביצוע הפרויקט עד  ת ממונהלמנו

 יצוע ולוחות הזמנים.הבי לבש ביעתת לקבכל הפגישוכח וישתתף ויהיה נומר, דת גלקבלת תעו

 בהיקף העבודות ותכולתן שינויים .3.7

בהיקף  שינויים הורות עלרשאית ל יההחברה תה"(, שינוייםלחוזה )" 62מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 מיטעמ (לא רק ךא)ה , מכל טעם שהוא ובכלל זביצוען, לפני תחילת או חלקן העבודותו/או תכולת 

על פי שיקול דעתה, וזאת מבלי שתקום לזוכה והכל , דרש בדיןרישוי כנ דרעיהבשל או /ו תקצוב

 .עילה לפיצוי כלשהו בשל כך

  הצעהה .4

 .מכרזכי הנים מילוי בכל מסמים הטעואת כל הפרט למלא ציעל המע .4.1

ים חדש, בשקלים פי האומדן מחירי היחידות לכל פריט ופריט על הכמויות נקבעובחוברת כתב  .4.2

 מ.וללא מע"

המחירים יציע עבור הוא ש הנחהה (יאחוז) ישיעורלבהתאם  יהתה עציהמ של חירהצעת המ .4.3

 (להיות שונים או שוויםולים שיכ) חהשיעורי הנ (שני) 2ובסה"כ יציע כל מציע  – הכמויותכתב שב

בכתב טים הנקובים ( של כל הפריותיוכפלו כל מחירי היחידות )וסך כל מחיר העבוד הםפי שעל –

 ן:ר להלכמובהל והכ, מויותהכ

לכל  (חידוא)מציע נדרש להציע שיעור הנחה אחד  כל :ראשון הנחה (אחוז)שיעור  .4.3.1

-ו 03ם של המבנים יריהמח עטמלכתב הכמויות, של  המבניםהמחירים אשר בכל 

 .("בריכות ומזרקות": להלן) 04

ים ים הנקוביחול על כל המחירויחס יתיל, כאמור לעי, שיעור ההנחה הראשון                         

 05כללי"(, -ים בשדרה)"פארק מגדל 01 מספר: (של כתב הכמויות)ם הבאים במבני

 .()"השלמת פיתוח" 08-"( ופרגולות)" 07)"מתקני משחק"(,  06)"קיר ספסל"(, 

אשר יכול  – נוסףכל מציע נדרש להציע שיעור הנחה  :הנחה שני (אחוז)שיעור  .4.3.2

ואשר  – חירת המציעלפי במנו, ה משונ שון אוהנחה הראור היעלשה זה יהשיה

 נקובים הכהגדרתן לעיל, , "בריכות ומזרקות"כל המחירים של יתייחס ויחול על 

 .שבכתב הכמויות )"מזרקת מתזים"( 04-מראות"( ות הריכו)"ב 03מספר  מבניםב
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 נוסח לפרסום

 וחותמת המציע: ___________________חתימה 

אם בהת תיםכמופחייחשבו  מובהר, כי כל הסכומים הנקובים בכתב הכמויות .4.3.3

כמחיר שהוצע  ,ראו בכל סכום מופחת כאמורוי –ל מציע י ההנחה שהציע כלשיעור

 – ר תיערך שלא בהתאם לאמור בסעיף קטן זהשאהצעה  פריט. לגבי אותו

 תיפסל!

 םניה (הנקובים בכתב הכמויות)הגלוי מדן המכרז ואמחירי ר במפורש כי ספק, מובההסר  עןלמ .4.4

להציע  ציעיםהמ ן, עלל כ. עהעבודותביצוע להציע ל שניתן יםימאלהמקסי יםהמחיר בבחינת

לחלופין, לעיל.  4.3למחירי האומדן, כאמור בסעיף  (תוובשום מקרה לא תוספ) ותהנחשיעורי 

למחירים  שוויםיהיו  –או אף שניהם  –משיעורי ההנחה הנדרשים  חדשאציע הלהמציעים רשאים 

 .תיפסל –מדן ואממחיר הגבוהה  יההת הצעת מחיר אשרשאליהם הם מתייחסים. 

ההנחה  יאת אחוז ,המשתתףבטופס ההצעה והצהרת  ,בדיו כחול או בעט כדורי ,מלאמציע לה על .4.5

כשיעור הנחה ראשון; ושיעור  12.5%: אמגולד) עילל 4.3.2-ו 4.3.1, כאמור בסעיפים שהוא מציע

הצעתו  להשוות אתקש במקרה שהוא מב 0%לרשום  –; או זהה או אחר, כשיעור הנחה שני

אשר ות, לביצוע העבוד ת הסכום הכולל של הצעתו )ללא מע"מ(א כןו – (תהכמויו רי כתבלמחי

 .עד לכךבמקום המיוחושב על פי שיעורי ההנחה שהוא הציע כאמור לעיל, 

כומה הכולל של הצעת המחיר לבין סך מחירי הפריטים שבכתב התאמה בין ס בכל מקרה של אי .4.6

ההצעה בהתאם מחיר  בעיק, יוצעההנחה שהו ילאחוזתאמתם ה חרהאומדן לא הכמויות על פי

 .וצעושה ההנחה יאחוזל

פים , לאחר שמילא את כל הסעיאת הדיסק און קייחד עם מסמכי הצעתו  יחזיר עציכל מ .4.7

בשני עותקים את קובץ כתב הכמויות  ידפיסטרוני, ובנוסף וונטיים בקובץ כתב הכמויות האלקהרל

 .י הצעתויתר מסמכיחד עם  דף בנפרד ובסיכום הסופי( כל)ב םחתומי ויגישםהמלא 

לבדוק, טרם  ציעעל המ ים.יכניות והתיאורים הטכנות לדיוק הכמויות, התאין החברה אחראי .4.8

ולא  ,כניות והתיאורים הטכניים המצורפים למסמכי המכרזועתו, את הכמויות, התהגשת הצ

 .אליהםשר ה בקשה או תביעלו כל טענה או דרי עמודת

, הם, על כל נספחי(כניותותהוהחוזה, המפרטים לרבות על ) זהמכר לחתום על כל מסמכי ציעמה על .4.9

 הצעתו.הגשת ים עם ם החתומ, ולמסור את המסמכיבשולי כל דף ובמקום המיועד לכך

 ו/או ציעהמהתקיימות איזו מהערכות  סופית, וכי אי יהתה ציעמודגש בזאת במפורש, כי הצעת המ .4.10

נוי שייהוו בשום מקרה עילה לתיו, לא ו תוכניותחזיותיו א זו מציפיותיו,ממשות של איתה אי

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

 מע"מ כדין בתוספת, בהתאם להצעתו, בעבור ביצוע העבודות תשולם לזוכהשתשולם התמורה  .4.11

 .ההתקשרות לחוזה 73.2 עיףסבכמפורט  ,היית הבנתשומודה למדד ובתוספת הפרשי הצמ
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 נוסח לפרסום

 וחותמת המציע: ___________________חתימה 

ידו ובכפוף לכל תנאי  לע שתוגש הצעת המחירהתמורה שתשולם לזוכה, בהתבסס על כי  גשכן מוד .4.12

 על יווחלטת עבור מילוי כל התחייבויותמלאה, סופית ומ הווה תמורהז, תמכרי ההחוזה ויתר מסמכ

ת , למען הסר ספק, אא תכלולים, והיוחומרבודה אן ובמועדן, לרבות בגין עפי מסמכי המכרז, במלו

 – מיוחדות, כלליות ואחרות, לרבות מסים, אגרות ו/או היטלים, מכל מין וסוג שהם –צאות כל ההו

, לרבות בקשר לקבלת תעודת גמר זוכהובביצוע יתר התחייבויות הת בודוהע צועהכרוכות בבי

במסמכי במפורש רת צוין אחכן ם אלא א, והכל (החוזה)לרבות  כרזבהתאם להוראות מסמכי המ

 המכרז.

 מכרזהשתתפות בקאית לרבות בנע .5

מודה בלתי צ ,רבות בנקאית, אוטונומיתעהמציע לצרף להצעתו כחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, על  .5.1

 , שהוצאה על(חדשים בשקלים) ₪ 500,000 ברת פירעון עם דרישה ראשונה, בסכום קבוע של, דלמד

, בתוקף (2א'ספח א )נדוגמ"ב כהנוסח המצי החברה, לפ, לפקודת ציעמראל לבקשת הידי בנק ביש

 המכרז.י תנאפי  על ציע, וזאת להבטחת קיום התחייבויותיו של המ20.12.2019 עד ליום

 .יביאו לפסילת ההצעה רבות ו/או שינוי בנוסח הנדרשאת העהמצ-יא .5.2

 ציעמ, והנוספים םמיי 60של עד  הערבות לתקופה וקףהארכת תהחברה תהיה רשאית לדרוש  .5.3

 הערבות כנדרש.תוקף תקופת  ך אתר, להאריישה כאמומתחייב, במקרה של דר

 .ול הצעתפסתי –שלא יאריך את תקופת הערבות כאמור לעיל  מציע

י פ לא יעמוד בהתחייבויותיו על ציערבות כל אימת שהמערשאית לחלט ולממש את ה יההה תחברה .5.4

 תנאי המכרז.

 רשיםאישורים נד .6

 המכרז:ד מתנאי בלתי נפרם, כחלק את המסמכים הבאי ף להצעתולצר מציעהעל 

 בסיווג ,1969–"טתשכ ,פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות רישום על בדברישור תקף א .6.1

 רש לעיל.המתאים, כנד

קיומו של סיווג לעבודות מים ה לקבלן משנה לצורך עמידה בדרישככל ובכוונת המציע להסתייע ב

בדבר קיומו של  ומתאים תקףישור צרף או לעליתנאי המכרז, בהתאם ל, רתו לעיל(הגד)כ וביוב

 .משנהקבלן אותו לעבודות מים וביוב אצל סיווג 

ת ניהול ות גופים ציבוריים )אכיפופי חוק עסקא חשבונות ורשומות עלפנקסי  ישור תקף על ניהולא .6.2

 .1976–חשבונות(, תשל"ו

 מקור.ישור תקף על ניכוי מס הכנסה בא .6.3

 זהות התאגדות ואישור עו"ד/רו"ח בדברהתעודת  ופצורי ,דידי תאגי ה מוגשת עלשההצעמקרה ב .6.4

 מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד.

חתם  ציעו המבדף האחרון של החוזה, לפיעל גבי הצהרת המשתתף ו ציע,ל המרו"ח ש/ישור עו"דא .6.5

 .מכרזעל מסמכי ה ובפני

ר רו"ח כי וכן אישולעיל,  2.3 קטן כנדרש בסעיף ציעהמור הכספי של אישור רו"ח בדבר היקף המחז .6.6

 .לאותן השנים ציעבדוחות הכספיים של המ הערת עסק חילא נכללה 
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 נוסח לפרסום

 וחותמת המציע: ___________________חתימה 

 לעיל. 2.2כנדרש בסעיף  מציעפרטי העבודות שביצע ה ל את כלמסמך מפורט, הכול .6.7

ודות הם בוצעו העבכל המקומות ב , את3בנוסח נספח א'ך מודפס )לא בכתב יד(, יש לפרט במסמ

י הזמן בהם בוצעו, , את פרקעבודות נוספותלעיל( וכן  2.2 קטן סעיףמור, אכהנדרשות כתנאי סף )

מלווים במספרי  המפקח על ביצועןו ותמזמין העבוד ם שלזהותאת , ןאת ההיקף הכספי שלה

המעידים על ביצוע העבודות ועל  אישוריםו מכתבי המלצהבצירוף והכל , ייד שלהםהטלפון הנ

 .םמזמינישל ה נםשביעות רצו

למסגרות, למזרקות ו, בלעבודות מים וביו משנהה ניקבלליחס ב – המציע לצרף להצעתו על, ףוסבנ

בנוגע  םמסמכיוכן  3בנוסח נספח א' יםפסט – עבודותמה יםבצע עבורו חלקל יםצפויה פלדה וסיכוך

 .בתחומים הללו ובנוגע לממליצים איתם עבדו לאחרונה עבודות/פרויקטים שבוצעו על ידםל

ם שקדמו למועד השני 3-ל ום מאושרים שלדוחות כספיי –גשת על ידי תאגיד הצעה מובמקרה שה .6.8

 הגשת ההצעה.

ידי  ל(, חתומים עואוצהככל שעדכון למכרז )הודעות ה העתקיקול סיור הקבלנים והעתק פרוטו .6.9

 .ציעהמ

 וקף הצעהת .7

 צעות.ם מהמועד האחרון להגשת המיי 90ף, ללא זכות חזרה, לתקופה של בתוק יההצעה תהה

את הארכת תוקף הצעתם  סיבות(, בהתאם לנאו מחלקם)ים רשאית לדרוש מן המציע יהחברה תהה

 ופה המוארכת.עד לתום התקצעה בתוקף הה יהתה – כתבם, ואם דרשה כך במיי 60ספת של עד לתקופה נו

 השתתפות במכרז וצאותה .8

, ציעעל המ יחולו ,מכרזתתפות בהוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשל הכ

 ם בגין הוצאותיו הנ"ל.ר או תשלוזזכאי לכל הח יהלא יהש

 י המכרז לא יוחזרו בכל מקרה.דמי שאילת מסמכ

 ות ושינוייםבהרה .9

 .משרדי החברהיה בש יהמקום המפג .10:30 בשעה 13.8.2019-ה 'ג םביויתקיים  יור קבלניםס .9.1

 .י להשתתף במכרזטעמו, לא יהיה זכאנציג מ מי שלא ישתתף בסיור, בעצמו או באמצעות

ים במסמכי שת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונ, קודם למועד האחרון להגחברה רשאית, בכל עתה .9.2

יהוו חלק , כל שיהיו, כאלה . שינויים ותיקוניםפיםשתתו בתשובה לשאלות המה אהמכרז, ביוזמת

או ואר רשום בד ,י מסמכי המכרזכשוכל רויובאו, בכתב, לידיעתם של  ,בלתי נפרד מתנאי המכרז

 ., לפי הכתובות שנמסרו על ידםיהו באמצעות מכשיר פקסימילאבאמצעות דואר אלקטרוני 

 ותגשת ההצעה .10

כבה ברחוב המר ,תיבת המכרזים שבמשרדי החברה לא ,במסירה אישית ,לשללש צעות ישהאת ה .10.1

 .12:00בשעה  15.9.2019-ה א' מיוםבחולון, לא יאוחר  47
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 נוסח לפרסום

 וחותמת המציע: ___________________חתימה 

 

כי הם יצורפו כל יתר מסמאלי ,תקיםויוגש בשני ע (1נספח א'משתתף )הצעה והצהרת ההופס ט .10.2

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

, לאחר שמילא את הדיסק און קיעה יחד עם מסמכי ההצ יחזיר ציעלעיל, כל מ .64כאמור בסעיף 

את קובץ כתב  ידפיסטרוני, ובנוסף ב הכמויות האלקקובץ כתהסעיפים הרלוונטיים באת כל 

 .חד עם יתר מסמכי ההצעהי ויגישו חתוםת המלא הכמויו

והינו על אחריותו הבלעדית  המכרזעונה על דרישות  ת אינוחראעה בדואר או בכל דרך שלוח ההצמ .10.3

ה שגולו לא החשב כאיית האחרון להגשת ההצעותעה שלא תימסר ידנית עד למועד . הצציעשל המ

 .בשל כך רשאית שלא לקבלה יהברה תהבמועד והח

 ההצעות חינתב .11

" או רזיםדת המכוע)להלן: " בחר את הזוכהזים של החברה, אשר תבחן את ההצעות ותועדת המכר

 ובכלל זה יחולו ההוראות הבאות: פעל על פי דיני המכרזים החלים על החברה,"(, תהוועדה"

את  שלהלן, ובכלל זה אמות המידהלשיקול דעתה ובהתאם  לפי ותאת ההצע ועדת המכרזים תעריך .11.1

ת ניסיונם בביצוע מכרז ו/או אהפי תנאי  עלביצוע הפרויקט יעים לשל המצוהתאמתם רם כוש

 להלן. פורט, והכל כמבכישוריהם, מומחיותם, היקף פעילותם וכיו"ות דומות בעבר, לרבות עבוד

 .לעיל , כאמורקול דעתה של ועדת המכרזיםיאת שו על עצמלקבל  המציעבהגשת הצעתו, מסכים 

 .ןאיכותפי  לוהן ע ןמחירפי  הן על – שר עמדו בכל תנאי הסףא – במכרזצעות הה ועדה תדרג אתהו .11.2

 – (Q) הות ההצעציון איכ .11.3

 .של ההצעה ללקושציון הממן ה 40% יהיה ציון האיכותשל משקלו  .11.3.1

ויתווסף לציון  0.4-יוכפל ב , והואנקודות 100 יהזה יה רכיבהניקוד המרבי שיינתן ל .11.3.2

 .את הציון המשוקלל(רכיב המחיר )אשר ביחד יהוו 
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 נוסח לפרסום

 וחותמת המציע: ___________________חתימה 

 

, כמפורט משקלןמידה ואמות הבהתאם ל הועדהורג ת איכות ההצעות תדא .11.3.3

 להלן:בטבלה ש

 משקל אמת מידה

ני המשנה המציע וקבלניסיון 

)קבלן לעבודות המיועדים שלו 

 ת וקבלןמים וביוב, קבלן מזרקו

ביצוע בדה וסיכוך( מסגרות, פל

 של הקמת פארקיםים פרויקט

, ציבוריים הכוללים תאורה, גינון

וריצופים, ואשר יכולים  הצללות

מתקנים שונים, לכלול גם 

וחדים ימזרקות, ריצופים מ

 .דומהוכ

30% 

 מנהליהמלצות של מזמינים ו

)איכות העבודה,  פרויקטים

ציב, היענות עמידה בלו"ז ותק

 ם(.היז לדרישות

35% 

 התרשמות כללית 

בין היתר, לאור השיקולים 

 להלן. 11.9המפורטים בסעיף 

35% 

 100 

 

 (Pן מחיר ההצעה )ציו .11.4

 .של ההצעהל קלושן המציומן ה 60% יהיה מחירה ציון משקלו של .11.4.1

לציון  ויתווסף 0.6-, והוא יוכפל בנקודות 100 יהזה יה רכיבהניקוד המרבי שיינתן ל .11.4.2

 .ביחד יהוו את הציון המשוקלל( אשראיכות )רכיב ה

 (T) ציון ההצעה משוקלל .11.5

-לאחר הכפלתו בכאמור, ) מחיר ההצעהלשניתן יון צה של ורידי חיב על יחושב משוקללהציון ה

 ן:כדלקמ, (0.4-)לאחר הכפלתו ב איכות ההצעהליתן הציון שנ(, עם 0.6

 

 

 –ועדת המכרזים את ההצעות )שעמדו בתנאי הסף( רג תד ,צעהלכל ה המשוקללציון לאחר קביעת ה .11.6

ההצעה שתזכה לציון המשוקלל כאשר  – זנאי המכרתובכפוף ל ןשנקבע לה ציון המשוקללהפי ל ע

 .וכה במכרזכהצעה הזתיקבע הגבוה ביותר 

T = 0.6P + 0.4Q 
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 נוסח לפרסום

 וחותמת המציע: ___________________חתימה 

ם שינוי, בין א השלמת מקום הטעון מילוי ו/או ביצוע כל איו/או הגשת הצעת מחיר  יאבמקרה של  .11.7

 כרזים לפסול את ההצעה.רשאית ועדת המ יה, תההלוונ סמךף המסמכים ובין אם במבגונעשו 

לא רק( לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה, לרבות )אך ששאית רתהיה ם ועדת המכרזי .11.8

לדעת שבאופן  מכרזחוסר התייחסות לתנאי הבשל  של המחירים המוצעים ו/או בשל תנאיה ו/אוב

ש בהם כדי כדבעי ו/או שיש בהם כדי להצביע על תכסיסנות ו/או שיעה רכת ההצוועדה מונע העה

 .ציעי המיד על קטפרויהבנת ה להצביע על אי

 יהשמות כללית" בפרט, תהרכיב "התר-ההצעות בכלל, ובתת "איכות"מסגרת בחינת רכיב ב .11.9

 היתר, את השיקולים הבאים: , ביןבחשבוןהביא הוועדה לרשאית 

 .במבני ציבור בנייה עבודותבביצוע  ציעהמ ןניסיו -

ר, אמינותו, כישוריו, מומחיותו, היקף פעילותו דות דומות בעבבביצוע עבו ציעסיון המינ  -

 וכיו"ב.

צוע כים שנתלעו עמו בשל הפרתו את החוזה לביואו סכס/הליכים משפטיים כנגד המציע ו  -

 ן גופים ציבוריים אחרים.או לבי/בעבר בין המציע לבין החברה ו/או העירייה ו בודות שנחתםע

 חוזיםפי  הנמצא ברשותו או תחת שליטתו עלאדם הח ווד וכציה, ציעהמכושר הביצוע של   -

 חתומים ולתקופה המיועדת לביצוע העבודות.

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

 יכולת ו/או איתנות פיננסית.       -

בגוף  שינויידי  ן אם עללגביהם, בי או כל הסתייגות מכרזבמסמכי ה העשישינוי שי כלר כי מובה .11.10

 .נעשהובין בכל דרך אחרת, ייחשב כאילו לא  הלוונ סמךבין במ ,המסמכים

מסמכים עשו בגוף הבין אם נ ,המכרזאו הסתייגות ביחס למסמכי שינוי מור, כל גרוע מהאבלי למ

 .ידי הוועדה על ם לפסילת ההצעהים לגרו, עלולהלוונ סמךובין אם במ

, גם לאחר פתיחת ההצעות, וכן פי שיקול דעתההרות לים הבציעמהמ רשאית לדרוש יההחברה תה .11.11

 עלהכל ום, לרבות בקשר לאיתנותם הפיננסית, יציער למרשאית לערוך בדיקות וחקירות בקש יהתה

 כאמור. העדווהוהצעתו במסגרת שיקולי  ציעאת המ כוחההעריך נת למנ

הצעה שהיא כהצעה  ביותר או כל ההצעה הזולהועדה אינה חייבת לקבוע את למען הסר ספק, הו .11.12

 הזוכה.

 ודעה לזוכה והתקשרותה .12

 .דעה בכתבבמסירת הו חברה תודיע לזוכה על הזכייהה .12.1

לחברה את הערבות והאישורים  הא הזוכימצי ימים ממועד קבלת הודעת זכייה, 10וך תב .12.2

נאי המכרז המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתבות כל המפורטים בחוזה, לר

 נספחיו.ועל עותקים נוספים של החוזה  ויחתום דעת החברה,והו
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 נוסח לפרסום

 וחותמת המציע: ___________________חתימה 

התקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או החברה ל לא יקיים הזוכה את הנדרש במועד, תהיה רשאית .12.3

רוע מכל מבלי לג, כולה, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, והכל הבנקאית ערבותלחלט את ה

 פי כל דין. או עלי המכרז ו/פ ית החברה עלסעד או תרופה אחרים להם תהיה זכא

ו/או לא  נדרשיםה אחד או יותר מהמסמכיםבמועד דה והזוכה לא ימציא יבלי לגרוע מהאמור, בממ .12.4

בגין  ,וקבועים מראשם מוסכמי כפיצויים, ₪ 800של סך אית להחברה זכ יהיחתום על החוזה, תה

 איחור.של יום כל 

חזרה את ביהיו רשאים לקבל והם  ,מכרזשלא זכו ב עיםציליתר המ בכתב הודעה מסורחברה תה .12.5

 .צירפו להצעתםשהבנקאית הערבות 

 ו הגשתה,ה ו/אהמציע בקשר עם הכנת ההצע ל ידישהוצאו ע ות כלשהןהחברה לא תשתתף ולא תחזיר הוצא .13

 נקאיות.ערבויות בהעמדת בדיקות מוקדמות ועריכת לרבות 

. כךל באישור התקציבוכן  נייהבלת היתר בבקפועל מותנה העבודות במובהר ומודגש במפורש כי ביצוע  .14

לאחר החתימה על חוזה  , אףלקן(ביטול העבודות )כולן או חעיכוב בתחילת ביצוע העבודות ו/או 

יעה ילה לתבלא יהוו ע ,אישור התקציב-איו/או  היתר הבנייה קבלת-אי , בשלההתקשרות עם הזוכה

 כלשהי מצד הזוכה.

 )מסמך ב'(. י המכרז, לרבות החוזהנפרד ממסמכמהותי ובלתי  הזמנה זו מהווה חלק .15

 .יחד עם ההצעה םולהחזיר מסמכי הזמנה זו ביגל יש לחתום ע .16

 

 ו.האמור ב לכל םימיסכואנו מלאשר כי קראנו היטב מסמך זה הננו 

 
 

            ____________________ 
 חתימת המציע                   
 תאריך: ________
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 נוסח לפרסום

 וחותמת המציע: ___________________חתימה 

 1א' נספח                :ודלכב
 חברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ ה

 ,47המרכבה  וברח
 חולון

 
 .נ.,אג.

 6/2019 רנדון: מכרז מספה

 צהרת המשתתףהטופס ההצעה ו

ורפים ובין שאינם בין המצכל מסמכי המכרז,  תו בעיון ובחנו בחינה זהירה אר שקראנ, לאחאנו הח"מ . 1

מכרז וכוללים אותם מסמכי הלתנאים המפורטים ב , מסכימיםהםבלתי נפרד מ מצורפים אך מהווים חלק

 כחלק מתנאי הצעתנו זו.

יבים למלא ה ומתחיים אלבמסמכי המכרז, מגישים הצעתנו בהתאם לתנאשהתנאים  אנו מסכימים לכל . 2

 אחריהם.

מחייב  חוזהכ םידכ על אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתהזכאים, מו כן אנו מסכימים כי תהיו כ

 נינו.בי

 םא למשרדכימים ממועד קבלת הודעתכם על כך, לבו עשרהתוך ב ,יה והצעתנו תתקבל, הננו מתחייביםה

וכן את האישורים המפורטים בחוזה, לרבות כל יטוחים ום הבולהפקיד בידיכם את הערבות, את אישור קי

 ישורים הנוספים הטעונים המצאה.כים והאהמסמ

מהמועד האחרון להגשתה. ידוע לנו כי תהיו  מיםי 90 , למשךות חזרהכזללא  ,קפהו זו תעמוד בתוהצעתנ .3

כך בכתב, דרשתם  , ואםםמיי 60הצעתנו לתקופה נוספת של עד תוקף  נאריך אתרשאים לדרוש מאתנו כי 

 מור.ארכת כאהצעתנו בתוקף עד לתום התקופה המו יהתה

אחרים במכרז  ציעיםתם לאחרים בכלל, ולמו לא לגלורטי הצעתנו ו/אאנו מתחייבים למנוע את גילוי פ . 4

 בפרט.

 אחרים. ציעיםו תיאום עם מאקשר כל  ן הננו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללאכ

ה לבקשתנו, ערוכה , שהוצאעל כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, צעתנויום הכבטוחה לק . 5

 .תנאי המכרז כנדרש על פילפקודתכם, 

זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח, הערבויות והמסמכים האחרים תב ערבות כ

 .ים בחוזההנזכר

יהווה הדבר הפרה יסודית,  ,ם הנזכרים בחוזהם האחרימסמכימידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את הב

אים לחלט את סכום תהיו זכ ,פי כל דין ועל פי מסמכי המכרז בכל זכות העומדת לכם על י לפגועומבל

 התחייבויותינו.ות החוזה רהערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לכם בשל הפ

הצעה, מוגשת ההמטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  נה בגדרנו היאנו מצהירים כי הצעת . 6

פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה -עה עלין כל מניהצעה זו וכי א כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על

 זו.
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 נוסח לפרסום

 וחותמת המציע: ___________________חתימה 

 הצעת המחיר . 7

 08-ו 07 ,06, 05, 01 הנוגעות למבנים מספר העבודותכלל לביצוע  ידנו על המוצע שיעור )אחוז( ההנחה

 : _______.הינושבכתב הכמויות 

 שבכתב הכמויות 04-ו 03מספר  הנוגעות למבנים העבודותכלל ידנו לביצוע  המוצע על הנחהאחוז( השיעור )

 : _______.הינו

 :)ובמילים₪ _________ ___________ –העבודות מע"מ( עבור ביצוע כולל הצעתנו )לא  סכום

 שקלים חדשים(, לא כולל מע"מ.  _________________________________

 נם כמפורט בחוזה.יה התמורה תנאי תשלום

 שימוש בודק התיק בלבדל          תתףשהמידי  עלולמילוי הפרטים ( X-סימון )בל . 8

 _____ש/ אין/ י       תנאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף( ה___  

 יש/ אין/ _____     לחתימה(  מיועדקום ה___  החוזה )חתימה בשולי כל דף ובמ

  יש/אין/______          עמוד(על כל  כניות )חתימהו___ ת

 ש/ אין/ _____י            בות בנקאיתרע___ 

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

 _____יש/ אין/      על ניכוי מס הכנסה במקור  ישור תקףא____ 

 _____ /ןיש/ אי          עודת עוסק מורשה ת ____

 שהוא תאגיד: תעודת התאגדותמשתתף ל____

 אין/ _____יש/          יות חתימה ואישור זכו

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

 טי הניסיון, בצירוף מכתבי המלצה רפרט את פ____מסמך המ

 יש/אין/______           יםואישור

 יש/אין/______     ר הכספירו"ח בדבר המחזו/____אישור עו"ד

 ______יש/אין/       דפס וחתום___ כתב כמויות מו

 יש/אין/______         ___ דוחות כספיים

 ___ העתק פרוטוקול סיור קבלנים והעתק

 ___ן/___יש/אי   ן )ככל שישנם( )חתימה בכל עמוד(ועות העדכמהוד

 יש/אין/______         __ דיסק און קי_

  

הצהרותינו וכן  – מכרז ובכל נספחיותנאים הנקובים במסמך התנאים הכלליים לים כי האנו מאשר .9

תנאי מתי נפרד מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתנו שלעיל, כמו גם חלק בל –והתחייבויותינו בנספח דנן 

 .המכרז ומתנאי החוזה

וכי  ,אישור התקציבב וגם ייההיתר בנ לכך, כי ביצוע העבודות בפועל מותנה בקבלתימים ו מסכידוע לנו, ואנ .10

קבלת היתר -אידות, אף לאחר שייחתם עימנו החוזה, בשל ול העבוהעבודות ו/או ביטכל עיכוב בתחילת 

 ילה לתביעה כלשהי מצידנו.עא תהווה כאמור, ל אישור התקציב-איו/או  הבנייה
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 נוסח לפרסום

 וחותמת המציע: ___________________חתימה 

                                            :ם המשתתףש

 

 _____________. שה:וסק מורעח.פ./ספר מ

 

                                                           _______.__________________ תובת ומיקוד:כ

 

 ____________ _ מיליה:________________ פקסי 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 ,עו"ד/רו"ח ,________________ ,ני הח"מא

צעה זו אשר חתמו על ה ,"(תאגידה_______ )להלן: "_______מנהלי ______ ,___________________

מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם המזמין לכל דבר  ,ף חותמת התאגידוהמכרז, בציר יתר מסמכי ועל כל

 ועניין.

 

         _ ___________________          ______________________ 
 "ד/רו"חחתימת עו                                      תאריך                                   
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 נוסח לפרסום

 וחותמת המציע: ___________________חתימה 

 2א' נספח

  על ידי המשתתף וגש י
  חד עם הצעתו י    

 תיוסח ערבות בנקאנ
 :לכבוד

 בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח חולון
 ,47המרכבה וב רח

 חולון
 

 נ.,ג.א.

 בנקאית ערבות הנדון:
 

ך לוק כל סכום עד לסילס ,ערבים בזה כלפיכם אנו ,"(המשתתפים__ )להלן: "__________פי בקשת ___-על

 .6/2019 פרמס(, וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז דשיםחקלים שחמש מאות אלף ) ש"ח 500,000של 

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

או לדרוש את כלשהו או באופן כלשהו,  תכם בתהליךאת דרישאלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק 

אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה  ךחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרהסכום ת

 לפיכם.באשר לחיוב כלשהו כ פיםשתתוד למכלשהי שיכולה לעמ

ת מהן ות, שכל אחפר דרישלדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במס רשאיםאתם תהיו 

 שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. ום הנ"ל בלבד, בתנאימתייחסת לחלק מהסכ

 

 ול.י תלויה ולא ניתנת לביטתבל, בלתי חוזרת נהיהערבות זו 

 

 .ועד בכלל "(ועד הקובעהמ: ")להלן 20.12.2019 ות זו תישאר בתוקפה עדערב

 ענה.ית לאקובע המועד ה דרישה שתגיע אלינו אחרי

 זו בטלה ומבוטלת. ערבותנו המועד הקובעאחר ל

 בות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ער

 

 בכבוד רב,

_________ 
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 נוסח לפרסום

 וחותמת המציע: ___________________חתימה 

 3נספח א'

 ףתתסיון המשטבלת פירוט ני
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לא )היקף כספי  הערות

י ( )עפ"מע"מכולל 

ון סופי חשב

 מאושר לתשלום(

 מועד סיום

 העבודות
 מועד תחילת

 עבודותה
 קחפרטי המפ

 )שם ופרטי קשר(
 המזמיןפרטי 

)שם ופרטי 

 קשר(

שם/מיקום 

 הפרויקט

       

       

       

       

       

       

       


