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  11/21  מכרז פומבי 

  מבוא.1

  הזמנה להציע הצעות.1.1

בזאת מתכבדת  "המזמין"(  )להלן:  אשקלון  חוף  אזורית  מועצה 

 בקטע בית שקמה3412לביצוע כביש מס' להזמינכם, להגיש הצעה 

(.הפרויקט")להלן: "– גיאה - תלמי יפה 

הצעה להגשת  התנאים  המכרז,  שלבי  מפורטים  המכרז  במסמכי 

כל את  להצעתו  לצרף  המציע  על  ההצעה.  הגשת  ואופן  במסגרתו 

כל על  החוזה  לרבות  זו  בהזמנה  והמפורטים  הדרושים  המסמכים 

צרופותיו כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המציע לרבות,

ערבות בנקאית בתוקף.

"הזוכה"( מתחייב לבצע את העבודות )להלן:  זה  הזוכה עפ"י  מכרז 

המיוחד למפרט  בהתאם  זה,  ובכלל  נספחיו  כל  על  בחוזה  כמפורט 

המפורט, על נספחיו.

יהיה חייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה המזמין לא 

שהיא, והוא רשאי לנהל מו"מ עם המציעים במכרז, בהתאם להוראות

המפורטות בגוף המכרז ובכפוף לכל דין.

  הגדרות.1.2

יהיו אותן הגדרות ואותן משמעויות שיש זו,  למונחים ולמושגים בהזמנה 

להן בחוזה על נספחיו.

המפרטהחוזה" לרבות  נספחיו,  על  זו  להזמנה  המצורף  החוזה   -  "

המיוחד.

" - המציע שמגיש הצעה זו.המציע"

" - מי שהצעתו תיבחר על ידי ועדת המכרזים של המזמין כהצעההזוכה"

הזוכה ותקובל על ידי המזמין.

סכום כספי הנקוב מראש בכתב הכמויות בהתייחס לפריט"הקצב" - 

מסוים, אשר בהיעדר הוראה אחרת במפרט המיוחד, תשולם

תמורה זו או אחרת לקבלן הזוכה אך ורק בכפוףמתוכו 

;
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ו/או )כולו  הכספי  הסכום  מימוש  בפועל.  לביצוע/הפעלה 

חלקו(, אם בכלל, כפוף לשקול דעתה של המועצה ומותנה

בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט בהתייחס לצורך

אין חלקו(.  ו/או  )כולו  הפעלתו  ו/או  הפריט  תוכן  לביצוע 

הקבלן רשאי לבצעו ו/או להפעילו על דעת עצמו ואין הקבלן

זכאי לכל תשלום בגין אי הפעלת הסעיף, כולו או חלקו. שיטת

אולם, הפרויקט,  מנהל  ע"י  הפריט תקבע  לבצוע  העבודה 

האחריות לניהול העבודה חלה על הקבלן במסגרת אחריותו

לפי חוזה ההתקשרות. 

כל האמור בזכר – גם בלשון נקבה במשמע וכן להפך.

  תכולת הפרויקט .1.2.1

מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז הפרויקט כולל: קבלת אישורים

מהרשויות המוסמכות )לרבות המשטרה, ואישורים אחרים הנדרשים

על פי כל דין(, ביצוע עבודות הפרויקט, ובכלל זה ההכנות הדרושות

כוח האדם, הכלים, הציוד, וההסדרים הזמניים הדרושים, אספקת 

ובין ארעי, הנחוץ לשם ביצוע המכונות וכל משאב אחר, בין קבוע 

הפרויקט וכן שיקום ושיחזור הנדרשים בתום הביצוע.  

  ביצוע בהתאם למסמכי המכרז .1.2.2

יימסר וביתר מסמכי המכרז, הפרויקט  מבלי לגרוע באמור בחוזה 

למועצה כשהוא מושלם מכל בחינה ומוכן לתפעול, וכאשר כל חלקיו

ומערכותיו ממלאים אחר ייעודם. 

הפרויקט יבוצע בהתאם להזמנה להציע הצעות זו לרבות, המפרט

)מוקדמות(, המיוחדים  הכלליים  התנאים  סלילה,  לעבודות  הכללי 

שצורף נוסף  מסמך  וכל  החוזה  הביצוע,  תוכניות  המיוחד  המפרט 

)להלן: "מסמכי המכרז"(.במסגרת הליך המכרז 

  ביצוע הפרויקט.1.2.3

הפרויקט יבוצע באופן שיבטיח המשך התנועה  הקיימת במסלוליה,

נקיטת כל אמצעי נתיביה לכל אורך תקופת הביצוע, תוך  על כל 

;
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נהלי המועצה לתכניות שלבי הבצוע,  הבטיחות הנדרשים בהתאם 

ובליווי מהנדס תנועה.

  לוח זמנים לבצוע הפרויקט.1.2.4

 על בסיס חודשים,12לוח הזמנים המתוכנן להשלמת הפרויקט הוא 

ביצוע עבודות במקביל ובמספר קבוצות עבודה. 

הנכם מופנים למפרט לעניין "אבני הדרך" )כמשמעות מונח זה

בהסכם לביצוע עבודות קבלניות(, שנקבעו למכרז זה. 

כי תשומת לב המציעים  מופנית לכך שבכוונת המועצה להקפיד, 

יבוצע בתוך מסגרת לוח הזמנים הקבוע לביצוע, לרבות הפרויקט 

הקפדה דווקנית על עמידה באבני דרך אם הוגדרו בפרויקט וכן על

לכך שנקבע  הזמן  בפרק  כולו  הפרוייקט  השלמת  ביעדי  עמידה 

אי ביתר מסמכי המכרז  לגרוע  מבלי  כי  מובהר,  במסמכי המכרז. 

עמידה בלוחות הזמנים תקנה למועצה את מלוא הסעדים על פי דין

ועל פי מסמכי המכרז, לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור, חילוט

ערבות הביצוע. 

  ותאום עם גורמים אחרים     מערכות משק עילי ותת קרקעי.1.2.5

מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז, במסגרת הפרויקט על

המציע לקבל אישורי עבודה כחוק מכל הרשויות ולתאם את בצוע

העבודות עם כל הגורמים הרלוונטיים לשם ביצוע הפרויקט. כמו כן

להעתקה פעילויות  לבצע  הפרויקט,  במסגרת  הזוכה  ויידרש  ייתכן 

ופינוי מתקנים או לטפל באופן אחר במערכות קיימות, הכל כמפורט

במסמכי המכרז המצורפים.

  המציע.1.3

הסף בתנאי  עומדים  אשר  מציעים  להשתתף  מוזמנים  זו  בהזמנה 

.5המפורטים להלן בסעיף 

  תנאים מוקדמים לחתימת חוזה.1.4

העבודה,.1.4.1 מהנדס מוסמך וצוותי עבודה  מנהל 

;

7



ימים ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו במכרז,7בתוך .1.4.1.1  

יידרש הזוכה להגיש לאישורה של המועצה את שמם של

העבודה וצוותי  המוסמך  המהנדס  העבודה,  מנהל 

בתנאים הנדרש  פי  על  זאת,  כל  ידו  על  המוצעים 

הכלליים ובמפרט המיוחד. 

המוסמך.1.4.1.2 המהנדס  העבודה,  למנהל  המועצה  אישור 

ולצוותי העבודה יהווה תנאי מוקדם לחתימת חוזה עם

הזוכה. מובהר, כי המועצה תהא רשאית לדרוש מהזוכה

להחליף את מנהל העבודה מטעמו, המהנדס המוסמך

ידו, בכל שלב ו/או צוותי העבודה שהוצעו על  מטעמו 

ועל פי שיקול דעתה.  

  תנאים מיוחדים שצריכים להתקיים במציע ו/או בקבלן המשנה.1.4.2
מטעמו

על המציע שהינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג.1.4.2.1
ג' )300קבלני  (, מוכר לעבודות ממשלתיות, להיות4 

בעל ניסיון בביצוע עבודות סלילה, עירוניות ובין עירוניות,
 בפרויקט אחד2020 ל - 2016אשר בוצעו בין השנים 
 מיליון 20₪ של לפחות מצטבראו יותר, בהיקף כספי 

)לא כולל מע"מ( ובלבד שהיקף העבודות כאמור, באחד
 מיליון ₪ )לא10מאותם פרויקטים לפחות, לא יפחת מ-

כולל מע"מ(.

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאים דלעיל ימלא.1.4.2.2
א'  9  טופס המציע את  ו-    המצורפים  10  טופס מס'    

ימים 7להזמנה זו, זאת תוך  מיום קבלת הודעה על 
 וזאת כתנאי לחתימת חוזה. זכייה במכרז

  צוות בקרת איכות.1.4.3

יגיש7תוך  זכייה במכרז,  ימים ממועד קבלת הודעת המועצה על   

צוות בקרת האיכות מטעמו עפ"י התנאים הקבועים המציע פרוט 

במפרט בקרת איכות עצמית המצורף.

  הצהרה על עמידה בתנאים לחתימת חוזה1.4.5

במועד הגשת ההצעה יחתום המציע על תצהיר המעיד על עמידתו

בנוסח  לעיל,  המפורטים  החוזה  לחתימת  מס' בתנאים    8  טופס 

המצ"ב.

;
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  אישור המועצה בדבר התקיימות התנאים1.4.6

לא הגיש המציע מסמכים להוכחת מי מהתנאים המנויים לעיל תוך

לא אישרה המועצה את מנהל העבודה ו/אוו/או התקופה הנקובה,  

צוותי העבודה ו/או את קבלני המשנה ו/או את צוות בקרת האיכות

ימים מיום שהוגשו אלה לאישור, מכל סיבה שהיא על פי14בתוך   

ביצוע את  למסור  רשאית  המועצה  תהא  הבלעדי,  דעתה  שיקול 

ו/או ולא תהיה לקבלן הזוכה כל טענה  העבודה לכל מציע אחר, 

תביעה בשל כך.

  שלבי ההזמנה להציע הצעות.2

  לוחות זמנים.2.1

לוחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן:

טבלת ריכוז תאריכים ופרטים

פרטיםהפעילות/הדרישה

סיור מציעים
11:00בשעה 15.12.21ביום 

במועצה חוף אשקלון
מועד אחרון להגשת שאלות

הבהרה -
מייל:

מס' טל' לוידוא קבלה ע"י המזמין
–

 עד השעה21.12.21 עד יום 
12:00

-doron@hofמייל: 
ashkelon.org.il

08-6776488טל': 
15:30בשעה  3.1.22ביום מועד אחרון להגשת הצעות
גובה ותוקף ערבות המכרז

)ערבות הצעה(
מהצעתו לא 5%ערבות על סך 

1.4.2022כולל מע"מ, תוקף 

גובה ותוקף ערבות ביצוע

  מהיקף10%ערבות על סך 
 יום90החוזה, בתוקף עד לתום  

מסיום תקופת ההתקשרות, או
תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי

העניין. 

המכרז.2.1.1 מסמכי  תבוצע   מכירת  מיום  ,  12.12.21  _  החל 

משרדיבמשרדי המועצה שבמועצה אזורית חוף אשקלון )להלן: "

"המועצה או  בין השעותכתובת המועצה"  ה'   - א'  בימים   ,)"

08:30-15:00  .

;
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חובה.2.1.2 מציעים  וסיור  בתאריך  מפגש  יתקיים   

הסיור יערך בשטח. נק' מפגש:.  _  11:00  __בשעה__15.12.21  

משרדי המועצה האזורית חוף אשקלון - לאחר מפגש מציעים יערך

סיור. השתתפות בסיור ובמפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי

בסיור נרשם כמשתתף  לא  מציע ששמו  להגשת הצעה למכרז. 

ובמפגש לא יוכל להגיש הצעה. 

באחריות המשתתפים למלא טפסי השתתפות הן במפגש והן בסיור

ולהפקידם בידי נציג מחלקת ההתקשרויות של המועצה ו/או בידי

מנהל הפרוייקט.

לא ניתן לעמוד בחובת ההשתתפות באמצעות צד שלישי אלא רק

באמצעות עובד של המציע או בעל תפקיד בו. 

דעתה שיקול  פי  על  רשאית,  תהא  המועצה  המציעים,  במפגש 

הבלעדי, להציג עניינים שונים הקשורים בהליך. לא יהיה תוקף לכל

התייחסות של המועצה למסמכי המכרז במהלך הכנס או הסיור,

אלא אם לאחר מכן, באו לידי ביטוי בהודעה בכתב.

רשאים המציעים לפנות אל המועצה  21.12.21  עד ליום .2.1.3  

 בקשר עם מסמכי המכרז או חלק מהם.לקבלת הבהרותבבקשה 

לפנות  יש  הבהרה  מס':לשאלות  מייל  פקס/  באמצעות  דורון 

doron@hof-ashkelon.org.il.שיקול פי  על  רשאית,  תהא  המועצה   

דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס לבקשות ההבהרה.

סעיף  לפי  כהודעה  תופץ  לבקשות  המועצה  להלן3.3תשובת   

למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף(.)שינוי תנאי המכרז  

בכתב בהודעה  ניתנה  אם  אלא  המועצה  של  התייחסות  לכל 

כאמור. 

בלבד, .2.1.4 ידנית  במסירה  תוגשנה,  למכרז  יאוחרההצעות  לא 

 לתיבת המכרזים שתיועד   בצהריים,  15:30   השעה  עד3.1.22

"(.מועד הגשת ההצעותלכך ושתימצא במשרדי המועצה)להלן: "

הצעות שתתקבלנה לאחר מועד זה לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע

כמות שהן. 

;
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הבלעדי,.2.1.5 דעתה  שיקול  פי  ועל  עת  בכל  רשאית,  המועצה 

לשנות את לוחות הזמנים להליך, בהודעה שתינתן בהתאם לסעיף

  להלן.  3.3

  הוראות כלליות .3

להציע.3.1 ההזמנה  על  שתחולנה  כלליות  הוראות    להלן 

הצעות.

  מסמכי המכרז.3.2

     תכולת ההזמנה.3.2.1

ההזמנה להציע הצעות מורכבת מן המסמכים הבאים:

מסמך

א'

חוברת הזמנה להציע הצעות-

וטופס-1טופס מס'  ההזמנה  תנאי  הבנת  אישור 

הצעה.

אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה של- 2טופס מס' 

החותמים על ההצעה.

נוסח ערבות בנקאית.-3טופס מס' 

 4טופס  מס' 

טופס מס'

5

טופס מס'

6

טופס מס'

7

טופס מס'

8

9טופס מס' 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

גופים עסקאות  חוק  עפ"י  תצהיר 

ציבוריים.

.5.1.3אישור רואה חשבון לענין ס' 

תצהיר פירוט עבודות.

מבוטל

בתנאים לעמידתו  המציע  תצהיר 

לחתימת חוזה.

עבודות ביצוע  על  המציע  תצהיר 

סעיף  לדרישות  –1.4.2.1בהתאם   

תנאי לחתימת חוזה.

מבוטל 

;
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א'

9טופס מס' 

ב'

           טופס

10מס' 

אישור רו"ח בדבר מחזור כספי - לעניין

 תנאי לחתימת חוזה.1.4.2.1

מסמך

ב'

כלליים, מפרט- טכני תנאים  כביש  ביצוע   -
יפה3412מס'  תלמי  שקמה  בית  בקטע   

גיאה. 

מסמך

ג'

 בקטע3412- ביצוע כביש מס'  כתב כמויות-
בית שקמה תלמי יפה גיאה.

מסמך

ד'

חוזה.-

מסמך

ה'

למכרז- תוכניות  כביש  תיק  ביצוע   -3412
בקטע בית שקמה- גיאה – תלמי יפה .

)ספרמסמך ו' וגישור  סלילה  לעבודות  הכללי  המפרט 
ירוק( )לא מצורף(

הועדה-מסמך ז' של  בנייה  לעבודות  הכללי  המפרט 
הבין-משרדית )ספר כחול( )לא מצורף(.

 

במקרה של אי-התאמה בין מסמכי המכרז, יגברו הוראותיו של

המסמך הספציפי על הוראותיו של המסמך הכללי וכן המאוחר

על המוקדם.

  רכישת מסמכי המכרז.3.2.2

ש"ח , אשר ישולמו למועצה 2,500עלותם של מסמכי המכרז 

לא זו  עלות  לקבלתם.  וכתנאי  המכרז  מסמכי  קבלת  במועד 

ידי כי רכישת מסמכי המכרז על  תוחזר בשום מקרה. מובהר, 

ניתן לא  במסגרתו.  המציע  הצעת  להגשת  תנאי  היא  המציע 

להעביר את זכות זו לתאגיד אחר אלא בהסכמת המזמין ובכפוף

לשיקול דעתו.

  קניין המועצה במסמכים.3.2.3

;
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מסמכי המכרז הם רכושה של המועצה והם נמסרים למציע לשם

אלא שימוש  כל  המכרז  במסמכי  לעשות  אין  בלבד.  השתתפותו 

יאוחר מן המועד יוחזרו למועצה לא  זו.  מסמכים אלה  למטרה 

האחרון להגשת ההצעות, לפי הכתובת הבאה מועצה אזורית  חוף

"(.כתובת המועצהאשקלון בע"מ  בת הדר)להלן: "

למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה של המועצה

גם לאחר שמולאו על ידי המציע, וכי המועצה תוכל לעשות בהם

ובנתונים שמולאו בהצעות המציעים כל שימוש, על פי שיקול דעתה

הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את הפרויקט ובין אם

לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. 

  אישור הבנת תנאים.3.2.4

והנסיבות וכל התנאים  לבדיקת מסמכי המכרז  מציע אחראי  כל 

העשויים להשפיע על הצעתו ועל ביצוע הפרויקט.

המציע יאשר, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי

הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות

 .1 כטופס מס' בהם. נוסח האישור מצורף להזמנה זו

לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז

מוגדרת זו  עוד  כל  מהצעתו,  בו  לחזור  רשאי  יהיה  לא  והמציע 

כתקפה  על פי מסמך זה. 

חזר המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא - יעמדו למועצה כל הסעדים

בכלליות לפגוע  ומבלי  לרבות  מסמכי המכרז  פי  ועל  דין  פי  על 

האמור חילוט הערבות הבנקאית.

  שינוי תנאי המכרז.3.3

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לשנות, לעדכן, לסייג כל.3.3.1

תנאי מתנאי ההזמנה, לרבות ביחס למועדים הרלוונטיים, זאת כל

עוד לא נפתחה תיבת המכרזים.

הזכות.3.3.2 לעיל שמורה למועצה  מכלליות האמור  לגרוע  מבלי 

אופן את  כךלשנות  הזוכה,  המציע  עם  ההתקשרות 

;
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שההתקשרות אתו תעשה על בסיס פאושלי ולא על בסיס מדידת

כמויות.

למציעים..3.3.3 שתופץ  בכתב  בהודעה  ייעשה  המכרז  תנאי  שינוי 

הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. למען הסר

ספק מובהר, כי לא יהיה כל תוקף לשינוי אלא אם ניתנה על כך

מורשי בחתימת  יחתום  המציע  המועצה.  מטעם  בכתב  הודעה 

ממסמכי כחלק  אותה  ויצרף  כאמור  הודעה  על  שלו  החתימה 

המכרז.

  כללי הגשת ההצעות.4

  התאמה לתנאי המכרז.4.1

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז. על המציע.4.1.1

 ולצרףלכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרזלהתייחס בהצעתו 

בו נדרש המציע למלא לה את כל המסמכים הנדרשים. מקום 

להותיר אין  בשלמותו.  אותו  למלא  עליו  המחיר  בהצעת  סעיף 

סעיפים ללא מילוי.

המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל

הצעה שיש בה התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה ביחס

נתונה הנ"ל  מהמקרים  מקרה  בכל  ההחלטה  המכרז.  לתנאי 

לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה .

המציע רשאי לצרף להצעתו פרטים ומסמכים רלוונטיים נוספים,

לצורך הבהרה, אימות הנתונים עליהם דווח ו/או לכל צורך אחר

של מיטבית  הצגה  להבטיח  מנת  על  נדרשים  המציע  שלדעת 

הצעתו.  

המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים.4.1.2

ובלבד שכל העתק כאמור יהיה מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד

או רו"ח. המועצה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לאפשר

למציע לצרף אישור מעו"ד/רו"ח על תאימות למקור של המסמכים

שהגיש, גם לאחר פתיחת הצעתו.

;
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לא יהיה בתוכן ההצעה, דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל.4.1.3

דין.

המציע מסכים, כי במידה וימצאו בהצעתו טעויות חשבונאיות.4.1.4

ו/או טעויות סופר, תהא ועדת המכרזים רשאית לתקן הטעויות,

תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה תכלול את

תיקון הטעויות כפי שבוצעו על ידי הועדה.  

  סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן.4.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי

הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע

כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות. 

  הצעה חתומה .4.3

ההצעה תהיה חתומה בחתימה מלאה של מורשי החתימה של המציע. 

על החותמים  של  החתימה  זכויות  בדבר  עו"ד  אישור  ימציא  המציע 

ההצעה כאמור.

.2כטופס מס' נוסח האישור מצורף להזמנה זו 

  אופן הגשת מסמכי ההצעה.4.4

המפורטים.4.4.1 המסמכים  כל  את  להצעתו  לצרף  המציע  על 

הדרושים3בסעיף  והאסמכתאות  המסמכים  כל  את  וכן  לעיל   

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף.

את .4.4.2 המכיל  מסמך  המציעכל  של  הכספית  וכןהצעתו   ,

: עותקב-שני  עותקים  יוגשו  5.1.3המסמכים המפורטים בסעיף 

( אשר יסומן כמקור, ועותק נוסף שיסומן כהעתק.1אחד )

המציע יחתום בחותמת חברה ובחתימת מורשה חתימה על כל.4.4.3

עמודי הצעתו. כל העמודים יהיו ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי.

המציע יחזיר את חוברת מכרז זו, וכל הבהרה בכתב שהועברה.4.4.4

בכל חתימה  מורשה  ובחתימת  החברה  בחותמת  חתומות  כשהן 

עמודיה.

;
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המסמכים.4.4.5 לרבות  המצורפים,  ההצעה  מסמכי  כל 

מפתחלהוכחת תנאי הסף יוגשו בקלסר/תיקיה מסודרת, כולל 

כל עניינים העמודים.  כל  של  רץ  ומספור  מפורט  מסמך 

המוגש להוכחת תנאי סף יופרד בחוצץ הנושא את מספר

כקבוע במסמכי הזמנה זו. תנאי הסף, 

המועצה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה

לא            אשר 

 יצורפו אליה המסמכים כמפורט לעיל. 

  תוקף ההצעה.4.5

( ימים מן90ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך תשעים )

המועד האחרון להגשת ההצעות.

המועצה תהא רשאית לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף

הצעתם לתקופה נוספת, אחת או יותר בהתאם לשיקול דעתה. 

4.6.

בדיקת ההצעות

ההצעה תיבדק על ידי ועדת המכרזים, אשר רשאית לצורך כך להיעזר

ביועצים ומומחים, כפי שתמצא לנכון. 

  בקשת הבהרות להצעות שהוגשו .4.7

המועצה רשאית לפנות למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות

בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, הנדרשים

לדעתה, לצורך בדיקת ההצעות והערכתן. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות,

לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת

אישורים ו/או  המלצות  ו/או  חסר  מידע  להשלים  למכרז  ההצעות 

ו/או חברי הצוות ויכולתו של המציע  דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו 

;
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ו/או חברי בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע  וזאת,  מטעמו 

הצוות מטעמו, בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו.

המציעים יעבירו למועצה את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך

המועד שקבעה המועצה בפנייתה, לפי כתובת המועצה. תגובת המציעים

תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד הימנה.

  משא ומתן.4.8

המועצה שומרת על זכותה לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז,

שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בכפוף לכל דין ולפסיקת בית המשפט

בעניין זה.

  תנאי סף  .5

  תנאי הסף להשתתפות במכרז.5.1

 התנאים הבאים:על כלרשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים 

(;4 ג' )300קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג קבלני של .5.1.1

קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות..5.1.2

השנים .5.1.3 בין  אשר  – 2016מציע,  בתחום2020  עבודות  ביצע   ,

תשתיות תחבורה בתחום עירוני ובין עירוני, בהיקף כספי מצטבר של

 מיליון ₪ )לא כולל מע"מ(.20לפחות 

מציע המחזיק את כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים.5.1.4

:1976ציבוריים, התשל"ו - 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים.5.1.4.1

כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(

.1975וחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 

להוראות.5.1.4.2 בהתאם  במקור  מס  ניכוי  על  תקף  אישור 

פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.

;ISO 9001:2000בעל הסמכה לתקן .5.1.5

צירוף ערבות הצעה;.5.1.6

השתתפות במפגש ובסיור קבלנים..5.1.7

מסמכי.5.1.8 המכרז.רכישת 

;
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מובהר, ככל שתנאי הסף מתייחסים לסכומים כספיים, הרי שאלה

אינם כוללים מע"מ.

  ערבות הצעה .5.2

בנק מאת  מותנית  בלתי  אוטונומית  בנקאית  ערבות  ימציא  המציע 

להבטחת , מערך ההצעה לא כולל מע"מ5%ישראלי, על סכום של 

התחייבותו לעמידה בתנאי המכרז. 

.3טופס מס' הערבות תהא ערוכה בנוסח 

ות תעמוד בתוקפה החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועדבהער

( תשעים  שיעודכן מעת לעת בהתאם90תום  כפי  זה,  ממועד  ימים   )

לתנאי ההזמנה. 

כי הצעה שתוגש עם ערבות בנוסח שונה תשומת לב במציעים, 

מהנוסח שצורף למסמכי המכרז תיפסל ותגרור עמה את פסילת

ההצעה.

על אף האמור, המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי,

( שלושה  של  נוספת  לתקופה  הערבות  הארכת  מהמציע  (3לדרוש 

חודשים. 

של דחייתה  לאחר  בסמוך  הבנקאית  הערבות  את  תשחרר  המועצה 

הצעה, או בסמוך לאחר שהמציע שנבחר לבצע את הפרויקט המציא

ערבות ביצוע, בהתאם לתנאי החוזה.

לפירעון.5.2.1 המכרז  ערבות  את  להציג  רשאית  תהא  המועצה 

שיקול לפי  )או כל חלק ממנו(,  ולחלט את הסכום הנקוב בה 

דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא

קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא אחר

בדבר ההוראות  לרבות  במכרז,  זכייתו  בעקבות  ממנו  הדרישות 

חתימת החוזה ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה

ו/או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות ולהוראות מסמכי המכרז 

המכרז.

;
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מובהר, כי אין בזכויות ועדת המכרזים כמפורט בסעיף זה בכדי.5.2.2

למסמכי בהתאם  לרשותה  עומד  אשר  אחר  סעד  מכל  לגרוע 

המכרז ועל פי כל דין.

המועצה רשאית לחלט את הערבות, מבלי שתצטרך לנמק.5.2.3

בקשתה או לבסס דרישתה או לפנות קודם לכן אל המציע, וזאת

על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק. 

מציע אשר ערבותו הוחזרה לו, לא יוכל לערער על הזכייה במכרז,

ערבות לערער  לבקשתו  במצורף  למועצה  המציא  כן  אם  אלא 

 חודשים מיום החזרתה למועצה. 3שתום תוקפה הינו 

  מסמכים להוכחת תנאי הסף.5.3

הסף בתנאי  לעמידתו  מלאות  הוכחות  להצעתו  לצרף  המציע  על 

המפורטים לעיל, ובכלל זה את האישורים והמסמכים הבאים:

תעודת רישום מפנקס הקבלנים;.5.3.1

מסמך רשמי שיש בו כדי להוכיח היותו קבלן מוכר. .5.3.2

לעיל: טופס מס' 5.1.3להוכחת התנאי הקבוע בסעיף .5.3.3 ו-טופס5   

.6מס' 

בסעיף.5.3.4 כאמור  סף  תנאי  להוכחת  הדרושים  האישורים  כל  צירוף 

 לעיל.5.1.4

.ISO 9001:2000תעודת הסמכה לתקן .5.3.5

ערבות הצעה..5.3.6

קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז..5.3.7

את הטפסים המצורפים להזמנה זו, כשהם מלאים וחתומים,.5.3.8

, שימסרו מלאים וחתומים רק ע"י הזוכה10 א' ו- 9למעט טפסים 

כתנאי לחתימת חוזה;

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות,

לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת

אישורים ו/או  המלצות  ו/או  חסר  מידע  להשלים  למכרז  ההצעות 

דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות

;

19



מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות

מטעמו, בתנאי סף שפורטו לעיל.

  הצעת המחיר  .6

  והצעה מלאה      כמויות6.1

הכמויות. בכתב  הנדרשים  הנתונים  כל  את  בהצעתו  ימלא  המציע 

הסכומים שימלא המציע הם אלו שיחייבו אותו אם וככל, יזכה במכרז. 

. והכמויות בוכתב כמויות מנחה בלבדיובהר, כתב הכמויות המצורף הוא 

ורק לצורך קביעת הזוכה והן אך  אינן מחייבות  הנן משוערות בלבד, 

במכרז. לפיכך, אין בכתב הכמויות כדי להגדיר את היחידות או העבודות

ואין בו כדי לחייב את המועצה, או הנדרשות לצורך ביצוע הפרויקט, 

לגרוע מאחריותו של המציע.

כל אימת שנדרש המציע לציין הנחה בהצעת המחיר עליו לציין אותה

בשלמותה. אין להותיר סעיפי הנחות ללא ציון.

" )"אפס"(, ייחשב0מקום בו המציע לא ציין הנחה או תוספת, או רשם "

או הנחה  לפני  הכמויות  בריכוז  הרשום  במחיר  אותם  יבצע  כי  הדבר 

תוספת. המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה

" עלול ליצור מצב0במקרה ואי הכללת מחיר כאמור ו/או מילוי הנחה "

בו ההצעה אינה סבירה ו/או תכסיסנית או שהיא מונעת מהמועצה את

האפשרות להשוות מחירים לעבודות כלשהן.

אחוזעל  הרצ"ב  הכמויות  בכתב  למלא  )במידההמציע  הנחה   )%(  

שיחליט לעשות כן( לכל פרק בנפרד והנחה כללית ביחס לכלל העבודות

זאת לפי שיקול דעתו, יודגש כי הצעה הכוללת הנחה בשיעור העולה על

 תיפסל ולא תידון.20%

על המציע להפיק תדפיס של הצעת המחיר ולחתום עליה. 

)%( אחוז  לדרוש/למלא  רשאים  המציעים  ספק,  הסר  למען 

תוספת.

;
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)תאורה( ופרקים 08: א. פרק דגשים )גינון והשקייה(, 41   42

חוץ(,  סלילה(, 51)ריהוט  )עבודות  שבכתב57  )מקורות(,   

שהמועצה תהא רשאיתפרקים לבחירה במובן זה הכמויות הינם 

או הפרקים  מיישום  להימנע  ו/או  להפעיל  הבלעדי  שק"ד  עפ"י 

חלקם או פריטיהם או חלק מפריטיהם. יובהר: ככל שהמועצה לא

תיישם פרקים אלו או חלקם או פריט מפריטיהם או חלקם. המציע

הזוכה לא יהיה זכאי לכל תשלום בגינם. 

ב. אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותה של המועצה שלא לבצע

חלק מהעבודות המפורטות במסמכי המכרז. במקרה כאמור, לא

תהיה לזוכה כל טענה או דרישה בנוגע לעבודות אלו. עם זאת,

המועצה מתחייבת כי גם במידה וזו תחליט שלא לבצע את כלל

עם ההתקשרות  היקף  המכרז,  במסמכי  המפורטות  העבודות 

 מיליון ש"ח)כולל מע"מ(.16.5הקבלן הזוכה לא יפחת מסך של 

 הנחיות להפעלת דיסק און קי  ותדפיסי כתבי הכמויות6.2

מסמכי המכרז כוללים דיסק און קי המכיל את כתב הכמויות של הפרויקטא.

וכן שני תדפיסים של כתבי הכמויות תואמים לדיסק און קי.

על המציע להוסיף לדיסק און קי את מחירי הצעתו ולהכין שני תדפיסיםב.

מדיסק און קי לאחר שנכללו בו המחירים המוצעים.

)חתימת מורשהג. ידי המציע  כתבי הכמויות חתומים על  התדפיסים של 

חתימה + חותמת( יהוו את הצעת המחירים המחייבת שלו. 

כל התדפיסים החתומים כאמור יכללו במעטפת הצעת המכרז.ד.

  מטבע ההצעה.6.1

המטבע שישמש לצורך הצעה זו יהיה שקלים חדשים בלבד.

  הצמדה ומע"מ.6.2

כל הסכומים הכספיים המפורטים בהצעה יהיו ללא מע"מ.

תנאי ההצמדה של התמורה יהיו בהתאם למוגדר בחוזה. 

;
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  תנאי תשלום.6.3

התמורה תשולם למציע הזוכה יהיו בהתאם למוגדר בחוזה, ואף בשים

לב לאופן ההתקשרות מדידה או פאושלי.  

  הבחירה בין ההצעות .7

  שקילת ההצעות.7.1

במסגרת שיקוליה בהליכי המכרז רשאית המועצה להביא בחשבון, בין

היתר, את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מהמציע ראיות לשביעות

רצונה להוכחתם, וזאת, גם לאחר פתיחת ההצעות:

המחיר המוצע או המבוקש, לפי העניין. .7.1.1

בעבר,.7.1.2 דומות  עבודות  בביצוע  המציע  של  ניסיונו 

ותחומי מומחיותו, לרבות קיומו כישוריו, מומחיותו  אמינותו, 

של צוות ניהולי מתאים;

ניסיון המועצה בביצוע עבודות בעבר עם המציע, או,.7.1.3

במידה שמדובר בתאגיד, עם היחידים והגופים השולטים בו

אחרים, בתאגידים  שליטה  בעלי  לרבות  מטעמו  והפועלים 

לרבות מידת שביעות הרצון מאופן ביצוען של עבודות אלה;

השירותים.7.1.4 או  העבודה  המקרקעין,  הטובין,  איכות 

המוצעים, או נתונים מיוחדים שלהם, והתאמתם למועצה;

המלצות אודות המציע, אם נדרשו כאלה;.7.1.5

דרישות מיוחדות שנדרשו במכרז, אם נדרשו כאלה..7.1.6

המכרזים, ועדת  של  שיקוליה  מכלליות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אין 

והמועצה אינה מחויבתאלא להרחיבוהפירוט לעיל לא נועד למעט   

לבחור בהצעה הזולה ביותר.

  תיקון טעויות.7.2

ועדת המכרזים, רשאי לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות יו"ר 

הועדה בידי  בדיקת ההצעות  יעשה במהלך  שנתגלו בהצעות. התיקון 

וירשם בפרוטוקול, כאשר ההודעה על התיקון תימסר למציע. 

;
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  פסילת הצעות.7.3

או מוטעות,  חסרות,  הן  אם  הצעות  לפסול  רשאית  המכרזים  ועדת 

מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז,

זולת אם החליטה הועדה אחרת. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של ועדת

המכרזים למחול על פגמים טכניים שימצאו בהצעה.

  הזוכה במכרז.7.4

לאחר שועדת המכרזים תשקול את ההצעות הבסיסיות ו/או החלופיות

אשר הוגשו לה ו/או לאחר שניהלה מו"מ עם המציעים, כמפורט לעיל

ו/או קיבלה מהם הבהרות, תחליט הועדה על מסגרת ביצוע ההסכמים

על בסיס ההצעה בה בחרה, ותודיע על זהות הזוכה או הזוכים במכרז

ועל אופן ביצוע החוזה.

ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או

להחליט לא לבחור כל הצעה שהיא, והכל במטרה להבטיח את מירב

היתרונות למועצה.  

  התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות.7.5

מבלי לגרוע בזכויות עפ"י כל דין, המועצה שומרת לעצמה את הזכות

לפנות אל המציע השני במדרג ההצעות על מנת שיבצע את הפרוייקט

עפ"י הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, כל מקום

שהזוכה הראשון אינו עומד בהתחייבויותיו עפ"י  תנאי המכרז והחוזה או

מכל טעם אחר.

יום להודיע למועצה על קבלת7למציע שידורג שני תהא שהות של   

הצעתה. לא עשה כן המציע המדורג שני, או שהשיב בשלילה, תהא

רשאית המועצה לחזור ולהציע את הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכך

הלאה.

  סייגים .7.6

דין,7.4על אף האמור בסעיף  ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל   ,

כזוכה במכרז. ועדת המכרזים רשאית שלא להכריז על מציע כלשהו 

;
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במקרה כזה, המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת המועצה

ו/או מאת ועדת המכרזים.

  ההסכם.7.7

למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת החוזה בפועל על ידי המועצה

וקבלת צו התחלת עבודה, לא יהא קיים חוזה בר-תוקף בין הצדדים. 

  זכות עיון בהצעה הזוכה.7.8

)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-21בהתאם לתקנה  , כל1993 

משתתף במכרז יהא רשאי לעיין בהחלטה הסופית של ועדת המכרזים,

בתוך  וזאת  במכרז,  הזוכה  ובהצעת  את30בנימוקיה  מקבלתו  יום   

ההודעה על תוצאות המכרז. 

ועדת החלטת  של  בחלקים  לעיין  רשאי  יהא  לא  במכרז  משתתף 

המכרזים, או בחלקים של ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת

ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי, או סוד מקצועי, או לפגוע בביטחון

המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור.

בכפוף בלבד,  המועצה  במשרדי  כאמור  במסמכים  לעיין  יהיה  ניתן 

למשלוח בקשה בכתב לעיון למועצה ולתיאום מראש של מועד העיון עם

 ש"ח )חמש מאות500נציג המועצה, ובכפוף לתשלום הוצאות בסך של 

₪( למועצה, עבור כל פגישת עיון, וזאת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון. 

לעיון הפתוחים  המסמכים  של  צילומי  העתק  לקבל  שיבקש  משתתף 

 ₪ )אחד ₪( נוסף עבור תצלום של כל עמוד1ישלם למועצה סך של 

(. A4סטנדרטי )בגודל 

קבלת העתק של חומרים שאינם מסמכים, תהיה כנגד תשלום סכום

שיקבע ע"י מנכ"ל המועצה, מעת לעת ולפי נסיבות העניין.

  תנאים כלליים.8

  דין חל .8.1

;
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ההצעות לעת.  מעת  בנוסחם  ישראל,  מדינת  לדיני  כפוף  זה  הליך 

תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ

משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.

  תניית שיפוט ייחודית.8.2

כל עניין הנוגע לפרוייקט יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז

הדרום.

  הוצאות ההשתתפות בהליך .8.3

המציע ישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי

מאת המועצה בגין הוצאות אלה. 

ההזמנה.8.4 נשוא  העבודות  לביצוע  תקציבי  ואישור  ההליך    ביטול 

להציע הצעות

המועצה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל.8.4.1

הפרויקט את  לבצע  המועצה  רשאית  זה  במקרה  ההליך.   את 

בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל

טענה או תביעה בקשר לכך. 

תקציבי..8.4.2 אישור  בקבלת  מותנה  זה  במכרז  העבודות  ביצוע 

תחילת מועד  דחיית  ו/או  המכרז  לביטול  אפשרות  קיימת  לפיכך, 

האמור. התקציבי  האישור  קבלת  מאי  כתוצאה  העבודות,  ביצוע 

בעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים

ו/או דרישה  כל טענה,  על  מוותרים  לעיל,  ומאשרים את האמור 

תביעה כנגד המועצה בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה,

ו/או ביטול המכרז  כנגד החברה, בקשר עם  תביעה  ו/או  דרישה 

דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז.

מובהר, כי במקרה של ביטול המכרז כתוצאה מאי קבלת .8.4.3

אישור תקציבי, ומטעם זה בלבד, יהיו זכאים רוכשי מסמכי המכרז

יהיו זכאים לפיצוי להחזר מחיר מסמכי המכרז שרכשו, אולם לא 

אחרת הוצאה  וכל  ההצעה  הכנת  הוצאות  לרבות  כלשהו,  נוסף 

שהוציאו בקשר עם המכרז. 

;
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כל .8.4.4 מתחייב  למכרז,  הגשת הצעה  בעצם  לעיל,  לאמור  בנוסף 

מציע, כי במקרה שתיבחר הצעתו כהצעה הזוכה במכרז, ותיגרם

דחייה במועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז, יאריך את תוקף

הערבות הבנקאית שהגיש במסגרת הצעתו, ללא כל תמורה נוספת,

לפי דרישת החברה, ובלבד שהארכת הערבות כאמור, לא תארך על

( חודשים ממועד פקיעת תוקף ערבות ההצעה שהגיש אותו6ששה )

ו/או דרישה  טענה,  כל  על  מראש  מוותר  המציע  למכרז.  מציע 

תביעה ומתחייב שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי

החברה, בקשר עם הארכת תוקף הערבות כאמור ולרבות במקרה

של ביטול המכרז, לאחר חלוף תקופת הארכת הערבות כאמור.

במסמכי.8.4.5 אחר  מקום  ובכל  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

המכרז והחוזה, המועצה תהיה רשאית לחלט את ערבות ההצעה

שהגיש המציע הזוכה במסגרת הצעתו למכרז, כולה או חלקה, בין

היתר במקרה שיפר המציע את התחייבותו להאריך את תוקפה של

ערבות ההצעה כאמור בסעיף זה.

;
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    הצעה בודדת.8.5

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

האמור לעיל חל גם על מי ששולט במציע, או הנשלט על ידו, או הנשלט

על ידי גורם שלישי השולט גם בו.  לצורך כך מוגדר המונח "שליטה"

ו/או25%כאחזקה של למעלה מ- מזכויות הצבעה באסיפה הכללית   

 מהדירקטורים. 50%הזכות למנות יותר מ-

ועדת.8.6 הנוגדת את החלטת  מוסמך  בית משפט    קביעת 

המכרזים

 - זוכה ]להלן  ידי ועדת המכרזים  וייקבע על  [,"הזוכה המקורי"היה 

ידי בית משפט ייקבע על  ובעקבות הליך משפטי  יחל בעבודתו,  והוא 

מוסמך כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר

[, מתחייב הזוכה המקורי להפסיק את ביצוע"הזוכה האחר"]להלן - 

דו"ח ולהעביר למועצה את כל המידע המצוי אצלו בצירוף  העבודות 

עדכני באשר לפעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר

לעבודה באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים את הוראות המנהל בדבר

מועד העברת האחריות על אתר העבודה.

  כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות.8.7

של כתובתם  לעיל.  כמפורט  היא  המכרזים  ועדת  של  כתובתה 

המשתתפים תיראה ככתובת שנקבעה במסמכיהם.

ו/או ועדת המכרזים לכתובת ידי המועצה  כל הודעה אשר תישלח על 

המשתתפים בדואר רשום, תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים תוך

שלושה ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל

תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים  ביום העסקים שלאחר היום בו

נשלחה; ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

 תשלום לחברה הכלכלית – תקורה  8.8    

א. מובהר בזאת למשתתפי מכרז זה כי המציע שהצעתו תזכה במכרז, ישא
ניהול, ניהול של החברה הכלכלית עבור תיאום,  ו/או דמי  בעלות הוצאות 

 מסך הצעתו, הכוללים  5%  בהיקף של פיקוח, בדיקות ובקרה בשיעור קבוע 
חיצונית, מעבדה  במקרה הצורך. הפעלת 

;
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ב. הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כאישור וכהצהרה כי
הוא קרא את תנאי התשלום המפורטים בחוזה, לרבות התנאים המפורטים
ופיקוח, ניהול  תיאום,  דמי  של  הכלכלית,  לחברה  כאמור,  תשלום  להלן: 

מסך הצעתו,  5%  ל בקרה ובדיקות, כמפורט לעיל, בשיעור השווה  מכל     
הסכומים להם יהיה זכאי הקבלן בגין ביצוע העבודות ו/או השירותים נשוא

לפני קיזוז, דמי עיכבון ו/או קיזוזים מכלמכרז זה ואשר אושרו לתשלום - 
מן וסוג שהם, זאת מכל חשבון חלקי או סופי שיוגש ע"י הקבלן.  

    ג. עלות כלל הבדיקות תחול על הקבלן, כולל כל הבדיקות הנדרשות עבור
. 4טופס 

  1  טופס מס' 

אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס הצעה

תאריך __________

לכבוד
המועצה האזורית חוף אשקלון 

א.ג.נ.,

   בקטע בית שקמה תלמי  3412   - לביצוע כביש   11/21   מכרז   הנדון:
יפה גיאה

אנו הח"מ מאשרים, כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז להציע הצעות.1
לביצוע כביש מס'  11/21 מס' בית שקמה תלמי יפה וגיאה  3412       

למדנו והבנו את האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים
והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע
הפרויקט, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי-ידיעה או
אי-הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים

להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט.

אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, על כל.2
נספחיה.

עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה,.3
על כל נספחיה, חוזה מחייב מבחינתנו.

לביצוע.4 בהסכם  המועצה  עם  להתקשרות  אין  בלעדיו  תנאי  כי  לנו,  ידוע 
מס'  הצעות  להציע  נשוא ההזמנה  אישור11/21העבודות  קבלת  הוא   ,

המועצה למנהל העבודה, המהנדס המוסמך וצוותי העבודה, קבלת אישור
המועצה על עמידתנו או עמידת קבלן המשנה מטעמנו בדרישות הניסיון
לרבות הגשת כל המסמכים הדרושים ואישור המועצה לצוות בקרת האיכות

מקרה בכל  ידנו.  על  למישיוצע  המועצה  אישור  יתקבל  לא  שבו 

;
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מהמפורטים לעיל, ו/או לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן זה,
תהיה רשאית המועצה לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בהסכם לביצוע
העבודות נשוא המכרז עם קבלן אחר כלשהו, ולא תהיה לנו ואנו מוותרים
על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה בקשר עם התקשרות עם

אחר, על אף זכייתנו במכרז.   

את.5 בידיכם  ולהפקיד  דרישתכם  פי  על  למשרדכם  לבוא  מתחייבים  אנו 
הערבויות המפורטות בהסכם המצורף, את פוליסות הביטוח המפורטות בו,
כמנהל אותו  מוסמך, הממנה  למהנדס  שהוצאנו  המינוי  כתב  העתק  את 

הפרויקט, ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה.

זכות חזרה, עד תאריך פקיעת ערבות.6 ללא  זו תעמוד בתוקפה,  הצעתנו 
)כולל הארכה(.

אנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל,.7
ולמשתתפים אחרים במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.

ערבות.8 בזאת  מצורפת  ונספחיה,  פרטיה  כל  על  הצעתנו,  לקיום  כבטחון 
בסעיף  המפורטים  לתנאים  בהתאם  לפקודתכם  ערוכה  5.2בנקאית, 

להזמנה להציע הצעות.

לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח,.9 יוחזר  זה  כתב ערבות 
הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו.

במידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים.10
תוך  הנכלל  בהסכם  הנזכרים  הדבר7האחרים  יראה  קלנדאריים,  ימים   

כהפרה יסודית, מוגדר בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א-
, ומבלי לפגוע ביתר זכויותיכם תהיו זכאים לחלט את סכום הערבות1970

הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת
ההסכם ו/או במהלך המו"מ.

אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מכך,.11
מותנה בחתימת החוזה על ידי המועצה הלאומית לדרכים וקבלת צו התחלת

עבודה.

סכום הצעתנו הוא: __________________ש"ח ללא מע"מ..12

 ₪(  )ללא )במילים: ______________________________________________
מע"מ(.

בכבוד רב,

;
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_______________
___________________

חתימה וחותמת המציעתאריך           

;

30



  2  טופס מס' 

אישור זכויות חתימה 

תאריך: __________

לכבוד

המועצה האזורית חוף אשקלון 

א.ג.נ.

אישור זכויות חתימה הנדון: 

,____________________ כי  בזאת,  מאשר   ____________________ עו"ד  הנני, 

החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי ____________________ )להלן: "המציע"(

   בקטע  3412  - לביצוע כביש מס' 11/21מס' במסגרת ההזמנה להציע הצעות 

מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם.. בית שקמה תלמי יפה גיאה

בכבוד רב,

_______________ 

 

;
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  3  טופס מס' 

ערבות בנקאית 

תאריך: __________

לכבוד
המועצה האזורית  חוף אשקלון 

א.ג.נ.

 ערבות בנקאית מס'_______          הנדון:

על פי בקשת ____________________ )להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזאת.1

כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום ____________ ₪

__________ ₪( )להלן: "סכום הערבות"(, בקשר לעמידתו של )במילים: 

ההזמנה הליך  במסגרת  שהגיש  בהצעה  הכלולות  בהתחייבויותיו  המבקש 

   בקטע בית שקמה  3412   - לביצוע כביש מס' 11/21מס' להציע הצעות 

תלמי יפה גיאה.

סכום הערבות צמוד למדד מחירי הסלילה, המדד הבסיסי הוא מדד נובמבר.2

.15.12.2021 שיפורסם ב- 2021

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר.3

(7יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

הבאה: כתובתנו  לפי  במשרדנו,  דרישתכם  קבלת  ממועד  ימים 

.________________________________________

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו.4

יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד

שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים.5

להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה

את התשלום מאת המבקש.

כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .6

.1.4.2022כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום .7

בכבוד רב, 

;
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 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי

עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,

מצהיר בכתב כלהלן.

)להלן.1  ___________________ בחברת  מניות  כמנהל/בעל  משמש  אני 

"(.החברה"

גופים.2 עסקאות  חוק  פי  על  האישית,  מידיעתי  זה  תצהירי  עושה  אני 

 )להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"( וכחלק1976ציבוריים, התשל"ו-

למכרז   _______ חוף 11/21מס' מהצעת  האזורית  המועצה  של 

אשקלון. 

עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשעה החברה ולא הורשע בעל זיקה.3

ביותר משתי גופים ציבוריים(  זה בחוק עסקאות  )כהגדרת מונח  אליה 

עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים

.1987 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1991הוגנים(, התשנ"א-

זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף.4 הצהרתי 

כהצהרה מטעם החברה, אשר הסמיכה אותי למסור הצהרה זו.

אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת..5

ולראיה באתי על החתום,

_____________
חתימת    

המצהיר
אישור

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב

שמספרה זהות  תעודת  באמצעות  עצמו  זיהה  אשר   ,____________ מר  בפני 

_______________/ המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את

האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות

תצהירו וחתם עליו בפניי.

___________________________________

;
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  חתימה            תאריך

;
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            תאריך:_*____

________

אישור רו"ח בדבר מחזור כספי

לכבוד 
ועדת המכרזים

מועצה אזורית  חוף אשקלון 

בע"מ/ח.           ______________ חברת  הנדון:  

פ.___________

" )להלן:   ______________________ ובמסגרתהחברהכרואי חשבון של חברת   )"

הצעתם  מס' הגשת  אשקלון 11/21למכרז  חוף  האזורית  המועצה  אנושל   ,

מתכבדים לדווח כדלקמן:

, ביצעה החברה עבודות בתחום תשתיות תחבורה בהיקף2020 - 2016בין השנים 

 מיליון ₪ )לא כולל מע"מ( לפי התנאי המפורט בסעיף20כספי מצטבר של לפחות 

 של המועצה האזורית  חוף אשקלון. 14/21 להזמנה להציע הצעות במכרז 5.1.3

בכבוד רב,

________________, רו"ח

 

;
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תצהיר המציע על ביצוע עבודות 
   להזמנה להציע הצעות  5.1.3  בהתאם לדרישות סעיפים 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת

וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:

אני מנהלה/תה של חברת _________________ בע"מ ח.פ. ______________ ומוסמך מטעמה.1

.11/21מכרז ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתה של המועצה)להלן: "המציע"( במסגרת 

 להזמנה להציע הצעות על5.1.3הנני מצהיר, כי המציע ביצע עבודות העונות לדרישות סעיף .2
פי הפירוט שלהלן :

שם הפרויקט/
מהות העבודה

היקף כספי בש"ח
של העבודות

שבוצעו בשנים
2016 - 2020

שנת
תחילת
העבודה
וסיומה

פרטי המזמין
שם איש

קשר
טלפון

סה"כ
ללא

מע"מ

אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת..3

ולראיה באתי על החתום,

_____________
חתימת

המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה

/  ____________ בת.ז. שמספרה  זיהה/תה עצמו/ה  ________________ אשר  מר/גב'  בפניי 

ולאחר אישי,  באופן  לי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לאהמוכרת/ת 

;
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תצהירו/ה נכונות  את  אישר/ה  בחוק,  לעונשים הקבועים  צפוי/ה  יהא/תהא  כן  יעשה/תעשה 

וחתם/ה עליו בפניי.

                                                ___________________
                               עו"ד )חתימה

+חותמת(
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תצהיר המציע בדבר עמידתו בתנאים לחתימת חוזה

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר

את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה

בזה בכתב כלהלן:

1.______________ ח.פ.  בע"מ   _________________ חברת  של  מנהלה/תה  אני 

.11/21למכרז )להלן: "המציע"( ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעמה כחלק מהצעתה 

הריני להצהיר, כי אם המציע יזכה בביצוע העבודות על פי מכרז זה הוא מתחייב.2

התנאים בכל  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי  לרבות  המכרז,  תנאי  בכל  לעמוד 

 להזמנה להציע הצעות המהווים תנאי לחתימת החוזה עמו.1.4שפורטו בסעיף 

עוד הריני להצהיר, כי אם המציע יזכה בביצוע העבודות מכוח מכרז זה, הוא ימציא.3

 ימים ממועד ההודעה על הזכייה, את כל המסמכים הדרושים על פי7למועצה, תוך 

תנאי המכרז לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור את הטפסים כנדרש בסעיפים

ו-1.4.2.2 להזמנה להציע הצעות כשהם מלאים וחתומים כדבעי על ידי1.4.2.3   

המציע ו/או על ידי קבלן המשנה מטעמו, לפי העניין.

הריני להצהיר, כי אם המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז לרבות.4

בהתחייבויותיו על פי תצהיר זה, יעמדו למועצה כל הסעדים על פי כל דין ו/או על פי

מסמכי המכרז לרבות חילוט ערבות ההצעה.

אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת..5

;
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ולראיה באתי על החתום,

_____________
חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________

בת.ז. עצמו/ה  זיהה/תה  אשר   ________________ מר/גב'  בפניי  התייצב/ה 

__________שמספרה ____________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים

הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.
 

__________________    
_

                    עו"ד )חתימה
+חותמת(

          

;
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	2.1.4. ההצעות למכרז תוגשנה, במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר 3.1.22 עד השעה 15:30 בצהריים, לתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא במשרדי המועצה(להלן: "מועד הגשת ההצעות"). הצעות שתתקבלנה לאחר מועד זה לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.
	2.1.5. המועצה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, בהודעה שתינתן בהתאם לסעיף 3.3 להלן.


	3. הוראות כלליות
	3.1. להלן הוראות כלליות שתחולנה על ההזמנה להציע הצעות.
	3.2. מסמכי המכרז
	3.2.1. תכולת ההזמנה
	3.2.2. רכישת מסמכי המכרז
	3.2.3. קניין המועצה במסמכים
	3.2.4. אישור הבנת תנאים

	3.3. שינוי תנאי המכרז
	3.3.1. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לשנות, לעדכן, לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, לרבות ביחס למועדים הרלוונטיים, זאת כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים.
	3.3.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל שמורה למועצה הזכות לשנות את אופן ההתקשרות עם המציע הזוכה, כך שההתקשרות אתו תעשה על בסיס פאושלי ולא על בסיס מדידת כמויות.
	3.3.3. שינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים. הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה כל תוקף לשינוי אלא אם ניתנה על כך הודעה בכתב מטעם המועצה. המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק ממסמכי המכרז.


	4. כללי הגשת ההצעות
	4.1. התאמה לתנאי המכרז
	4.1.1. ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז. על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים. מקום בו נדרש המציע למלא סעיף בהצעת המחיר עליו למלא אותו בשלמותו. אין להותיר סעיפים ללא מילוי.
	4.1.2. המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק כאמור יהיה מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח. המועצה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לאפשר למציע לצרף אישור מעו"ד/רו"ח על תאימות למקור של המסמכים שהגיש, גם לאחר פתיחת הצעתו.
	4.1.3. לא יהיה בתוכן ההצעה, דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין.
	4.1.4. המציע מסכים, כי במידה וימצאו בהצעתו טעויות חשבונאיות ו/או טעויות סופר, תהא ועדת המכרזים רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה תכלול את תיקון הטעויות כפי שבוצעו על ידי הועדה.

	4.2. סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן
	מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות.
	4.3. הצעה חתומה
	4.4. אופן הגשת מסמכי ההצעה
	4.4.1. על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף 3 לעיל וכן את כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף.
	4.4.2. כל מסמך המכיל את הצעתו הכספית של המציע, וכן המסמכים המפורטים בסעיף 5.1.3 יוגשו ב-שני עותקים: עותק אחד (1) אשר יסומן כמקור, ועותק נוסף שיסומן כהעתק.
	4.4.3. המציע יחתום בחותמת חברה ובחתימת מורשה חתימה על כל עמודי הצעתו. כל העמודים יהיו ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי.
	4.4.4. המציע יחזיר את חוברת מכרז זו, וכל הבהרה בכתב שהועברה כשהן חתומות בחותמת החברה ובחתימת מורשה חתימה בכל עמודיה.
	4.4.5. כל מסמכי ההצעה המצורפים, לרבות המסמכים להוכחת תנאי הסף יוגשו בקלסר/תיקיה מסודרת, כולל מפתח עניינים מפורט ומספור רץ של כל העמודים. כל מסמך המוגש להוכחת תנאי סף יופרד בחוצץ הנושא את מספר תנאי הסף, כקבוע במסמכי הזמנה זו.

	4.5. תוקף ההצעה
	4.7. בקשת הבהרות להצעות שהוגשו
	4.8. משא ומתן
	המועצה שומרת על זכותה לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז, שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בכפוף לכל דין ולפסיקת בית המשפט בעניין זה.

	5. תנאי סף
	5.1. תנאי הסף להשתתפות במכרז
	5.1.1. קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג קבלני של 300 ג' (4);
	5.1.2. קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות.
	5.1.3. מציע, אשר בין השנים 2016 – 2020, ביצע עבודות בתחום תשתיות תחבורה בתחום עירוני ובין עירוני, בהיקף כספי מצטבר של לפחות 20 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ).
	5.1.4. מציע המחזיק את כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976:
	5.1.4.1. אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1975.
	5.1.4.2. אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

	5.1.5. בעל הסמכה לתקן ISO 9001:2000;
	5.1.6. צירוף ערבות הצעה;
	5.1.7. השתתפות במפגש ובסיור קבלנים.
	5.1.8. רכישת מסמכי המכרז.
	מובהר, ככל שתנאי הסף מתייחסים לסכומים כספיים, הרי שאלה אינם כוללים מע"מ.

	5.2. ערבות הצעה
	5.2.1. המועצה תהא רשאית להציג את ערבות המכרז לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה (או כל חלק ממנו), לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר חתימת החוזה ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז.
	5.2.2. מובהר, כי אין בזכויות ועדת המכרזים כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר עומד לרשותה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.
	5.2.3. המועצה רשאית לחלט את הערבות, מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או לבסס דרישתה או לפנות קודם לכן אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק.

	5.3. מסמכים להוכחת תנאי הסף
	5.3.1. תעודת רישום מפנקס הקבלנים;
	5.3.2. מסמך רשמי שיש בו כדי להוכיח היותו קבלן מוכר.
	5.3.3. להוכחת התנאי הקבוע בסעיף 5.1.3 לעיל: טופס מס' 5 ו-טופס מס' 6.
	5.3.4. צירוף כל האישורים הדרושים להוכחת תנאי סף כאמור בסעיף 5.1.4 לעיל.
	5.3.5. תעודת הסמכה לתקן ISO 9001:2000.
	5.3.6. ערבות הצעה.
	5.3.7. קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
	5.3.8. את הטפסים המצורפים להזמנה זו, כשהם מלאים וחתומים, למעט טפסים 9 א' ו- 10, שימסרו מלאים וחתומים רק ע"י הזוכה כתנאי לחתימת חוזה;


	6. הצעת המחיר
	6.1 כמויות והצעה מלאה
	כל אימת שנדרש המציע לציין הנחה בהצעת המחיר עליו לציין אותה בשלמותה. אין להותיר סעיפי הנחות ללא ציון.

	6.1. מטבע ההצעה
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	7. הבחירה בין ההצעות
	7.1. שקילת ההצעות
	7.1.1. המחיר המוצע או המבוקש, לפי העניין.
	7.1.2. ניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר, אמינותו, כישוריו, מומחיותו ותחומי מומחיותו, לרבות קיומו של צוות ניהולי מתאים;
	7.1.3. ניסיון המועצה בביצוע עבודות בעבר עם המציע, או, במידה שמדובר בתאגיד, עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו לרבות בעלי שליטה בתאגידים אחרים, לרבות מידת שביעות הרצון מאופן ביצוען של עבודות אלה;
	7.1.4. איכות הטובין, המקרקעין, העבודה או השירותים המוצעים, או נתונים מיוחדים שלהם, והתאמתם למועצה;
	7.1.5. המלצות אודות המציע, אם נדרשו כאלה;
	7.1.6. דרישות מיוחדות שנדרשו במכרז, אם נדרשו כאלה.

	7.2. תיקון טעויות
	7.3. פסילת הצעות
	7.4. הזוכה במכרז
	7.5. התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות
	7.6. סייגים
	7.7. ההסכם
	7.8. זכות עיון בהצעה הזוכה

	8. תנאים כלליים
	8.1. דין חל
	8.2. תניית שיפוט ייחודית
	8.3. הוצאות ההשתתפות בהליך
	8.4. ביטול ההליך ואישור תקציבי לביצוע העבודות נשוא ההזמנה להציע הצעות
	8.4.1. המועצה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההליך. במקרה זה רשאית המועצה לבצע את הפרויקט בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.
	8.4.2. ביצוע העבודות במכרז זה מותנה בקבלת אישור תקציבי. לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות, כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור. בעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז.
	8.4.3. מובהר, כי במקרה של ביטול המכרז כתוצאה מאי קבלת אישור תקציבי, ומטעם זה בלבד, יהיו זכאים רוכשי מסמכי המכרז להחזר מחיר מסמכי המכרז שרכשו, אולם לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו, לרבות הוצאות הכנת ההצעה וכל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז.
	8.4.4. בנוסף לאמור לעיל, בעצם הגשת הצעה למכרז, מתחייב כל מציע, כי במקרה שתיבחר הצעתו כהצעה הזוכה במכרז, ותיגרם דחייה במועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז, יאריך את תוקף הערבות הבנקאית שהגיש במסגרת הצעתו, ללא כל תמורה נוספת, לפי דרישת החברה, ובלבד שהארכת הערבות כאמור, לא תארך על ששה (6) חודשים ממועד פקיעת תוקף ערבות ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז. המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, בקשר עם הארכת תוקף הערבות כאמור ולרבות במקרה של ביטול המכרז, לאחר חלוף תקופת הארכת הערבות כאמור.
	8.4.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז והחוזה, המועצה תהיה רשאית לחלט את ערבות ההצעה שהגיש המציע הזוכה במסגרת הצעתו למכרז, כולה או חלקה, בין היתר במקרה שיפר המציע את התחייבותו להאריך את תוקפה של ערבות ההצעה כאמור בסעיף זה.

	8.5. הצעה בודדת
	8.6. קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים
	8.7. כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות
	בין השנים 2016 - 2020, ביצעה החברה עבודות בתחום תשתיות תחבורה בהיקף כספי מצטבר של לפחות 20 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) לפי התנאי המפורט בסעיף 5.1.3 להזמנה להציע הצעות במכרז 14/21 של המועצה האזורית  חוף אשקלון.



