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  המכרז חוברת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עיריית אריאלמסמך זה הינו רכוש 
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 עיריית אריאל
 

 הזמנה להגשת הצעות ותנאי המכרז
 א8ג8נ8,

 
בדבר ההתקשרות בהסכם  גלוי מחירוןבסיס -להגשת הצעות על 22/  2162 מכרז מס'הנדון: 

 מסגרת לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בעיר אריאל
 

 זתנאי המכר
 מסמכי המכרז 68

 

 -מכרז זה )להלן מחוברת המכרז" כוללת את המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד  686
 "(, כדלקמן:חוברת המכרז" או "מסמכי המכרז"

 
 תנאי המכרז; 68686

 

 הנספחים לתנאי המכרז: 68682
 

 טופס ההצעה למכרז; - לתנאי המכרז 6נספח 
 

 ;ניסיון מקצועי של המציע - לתנאי המכרז 286נספח 
 

 ביצוע עבודה עצמית של המציע; - לתנאי המכרז 282נספח 
 

 ;בוטל - לתנאי המכרז 3נספח 
 

 ;תצהיר לעניין קבלן מורשה -לתנאי המכרז  2נספח 
 

 התאגיד;תצהיר לעניין פרטי  - לתנאי המכרז 3 נספח
 

 אישור זכויות החתימה מטעם המציע; - לתנאי המכרז 1 נספח
 

 קאית;נוסח ערבות בנ - לתנאי המכרז 7 נספח
 

 ;6171 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ב 2סעיף תצהיר לעניין  -לתנאי המכרז  . נספח
 

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות למכרז; -לתנאי המכרז  1נספח 
 

 ;אישור הבנת תנאי המכרז -לתנאי המכרז  61נספח 
 

 "(;ההסכם" -ההסכם )להלן  68683
 

  -נספחים להסכם  68682
 

ערבות בנקאית להבטחת ביצועו של ההסכם ו/או של נוסח  -א' להסכם נספח 
 לתקופת הבדק;

 
 ;נוסח של אישור על דבר קיומם של ביטוחי קבלן -נספח ב' להסכם 

 
 ;כתב קבלה ושחרור -נספח ג' להסכם 

 
 ריכוז הגשות מקדמיות; -נספח ד' להסכם 

 
 ;מתומחרעבודות/פריטים  מחירון 68683
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יותר בעת ביצוע העבודות שאליהן העדכני ב םבנוסח כל התקנים הישראלים 68681
הן ייחשבו כחלק בלתי נפרד לא יצורפו לחוברת המכרז אך  -הן מתייחסות 

 מחוברת המכרז8 
 

ההנחיות המקצועיות שבגדר "המפרט הכללי לעבודות בנייה" של הוועדה  68687
הבינמשרדית בהוצאת משרד הביטחון, הקרוי בשם "הספר הכחול", בנוסחן 

לא יצורפו  -וע העבודות שאליהן הן מתייחסות העדכני ביותר בעת ביצ
הן ייחשבו כחלק בלתי נפרד מחוברת המכרז8 המפרט ניתן לחוברת המכרז אך 

 לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון בתל אביב8
 

 כל חלקי חוברת המכרז הינם חלק בלתי נפרד מן המכרז לכל צורך ולכל עניין8  682

 

 ריכוז מועדים של הליך המכרז 28
 
 ב טבלה המרכזת את המועדים בהליך המכרז:מצ" 286

 
סעיף בתנאי 

 המכרז
 מועד לביצוע פעולה

 4.1 
 

 66866862 פרסום המכרז

 מכירת חוברת המכרז 4.1 
 

21866862 

 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 10.1 
 

23866862 

 המועד להגשת הצעות במכרז  6.2 
 

31866862 

 מועד תוקף ההצעה 6.10 
 

2182863 

 מועד תוקף הערבות להצעה 7.1 
 

2182863 

 
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות, להקדים ולשנות בכל עת את  העירייה 282

ר; במידה ושונו המועדים הנקובים בהליך המכרז לתקופה קצובה נוספת, אחת או יות
הודעה לכל המציעים שרכשו את חוברת המכרז;  העירייהמועדי הליך המכרז תשלח על כך 

יחולו ההוראות החלות על המועדים שקדמו להם8  העירייהעל המועדים החדשים שתקבע 
 למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן הארכת מועד כלשהי8

 
 תנאים כלליים 38
 

ות במסגרת השתתפות בזאת להציע לה הצע זמינה"( מהעירייה" -)להלן  אלעיריית ארי 386
עם העירייה ועם החברה הכלכלית ( להתקשרות "המכרז" -)להלן  22/  2162מס'  זבמכר

ת ותשתילפיתוח לביצוע עבודות מסגרת בהסכם ( "החברה" -)להלן לאריאל בע"מ 
מסמכי המכרז בוורט בהסכם מפבכפוף לאריאל, רחבי התחום המוניציפאלי של העיר ב

 (8"הפרויקט"" או העבודות, בהתאמה ")להלן
 

להאריך את תקופת  עירייהלאופציות חודשים עם  62-תקופת ההתקשרות הינה ל 382
 חודשים כל אחת8 62תקופות בנות  3-ההתקשרות ב

 
במסגרת פרוייקט בודד לא יעלה על סך של סכום העבודות המירבי שיוטל על הזוכה  383

 מחירי התשומות בסלילהמדד  עלייתל8 סכום זה צמוד )לא כולל מע"מ(ש"ח  61,111,111
 לסטטיסטיקה ו/או כל מדד אחר אשר יבוא במקומו המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית

 
הינה התקשרות מסגרת לביצוע פרויקטים, מעת לעת, על פי עם הזוכים ההתקשרות  382

, ואין בהוראות המכרז של העירייהאו החברה או חברות בנות  העירייההוראות ודרישות 
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תקשר עם הקבלנים הזוכים בהסכמים לביצוע לה העירייהאו ההסכם כדי לחייב את 
 8או היקף התקשרות מינימאלי כלשהו עבודות מסוימות או עבודות כלשהן בכלל

 
הקבלנים הזוכים הינם כמפורט בהסכם, אשר הינו עם כל אחד מתנאי ההתקשרות  383

 חלק מחוברת המכרז8
 

 הינן לנוחיות בלבד8 זמכרתנאי ההכותרות ב 381

 

 שישולםהמכרז הינו לביצוע עבודות על פי מחיר מדידה, דהיינו: מחיר התמורה אותו  387
בגין ביצוע העבודות יהא מחיר התלוי במדידת הכמויות שיבוצעו בפועל על ידי קבלן ל

 הקבלן, והכל על פי האמור בתנאי המכרז וההסכם8

 

הגלוי ולפיה תבחר ההצעה הזוכה לפי אחוז  המחירוןטת המכרז הינו מכרז בשי .38
 בתנאי מכרז זה8להלן , והכל כמפורט העירייהההנחה/התוספת שנקב המציע ביחס לאומדן 

 
במכרז ייבחרו שני קבלנים זוכים, אשר יבצעו את העבודות בפרויקטים לפי הוראות  381

, ובהתאם למנגנון וייקטו/או החברה, על פי הוראות שיינתנו על ידי מנהל הפר העירייה
 הסכם8ה בהוראותחלוקת העבודות ביניהם המפורט 

 
הזמנות העבודה לכל פרוייקט בנפרד ייחתמו מול העירייה או מול החברה, מובהר בזאת, כי  3861

 בנוסח המצ"ב להסכם ההתקשרות8לקבלן הזוכה המבצע,  או החברה לפי הוראת העירייה
 
קבלנים אחרים לביצוע עבודות דומות  להתקשר עםת ורשאיהחברה /או והעירייה  3866

 הבלעדי8 ןנשוא מכרז זה, לפי שיקול דעת
 

 העירייהמיטב ידיעתה של מכרז ניתן על פי כל מידע שנמסר למציע במסגרת הליך ה 3862
במועד פרסום המכרז, וכי בכל מקרה החובה לבחינת המידע ועל פי הנתונים הקיימים 

 העירייההמידע האמור כדי להטיל על האמור מוטלת על המציע בלבד8 אין במסירת 
 אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מהתחייבויות המציע כמפורט בחוברת המכרז8

 
 מסמכי המכרזב ה ועיוןרכיש 28

 

עיתון אחד ארצי ועיתון שני מקומי או  -עיתונים  שניפורסם המכרז ב  61866862ביום  286
 שני עיתונים ארציים8

 

מחלקת י במשרד ללא כל תמורהבה ניתן לעיין פרטי המכרז מצויים בחוברת המכרז  282
, מתחם א' משעול ,עיריית אריאלמשרדי תוך המצויים ב ,ההנדסה בעיריית אריאל

ליום ועד  61866862החל מיום , ה' -ם א' ימיימי העבודה שבב אריאל, עיריית אריאל,
המבקש להשתתף  ו/או גוף כל אדם 63:118 השעה עדו 11:.1 החל מהשעה 21866862

המצויינים במועדים ובמקום  העירייהמן את חוברת המכרז  לידיולקבל במכרז יוכל 
 , אשר ישולמו("דמי רכישת חוברת המכרז" -)להלן  ש"ח 61,111 תמורת סך של לעיל,

 ,עיריית אריאללפקודת  במזומן או בשיק מחלקת ההנדסה של עיריית אריאלבמזכירות 
 33..13-111 בטלפון יונתן רימון מרללבירורים ניתן להתקשר  8כנגד קבלה

 
למען הסר ספק, כל אדם ו/או גוף ששילם את דמי רכישת חוברת המכרז וקיבל לידיו את  283

 חוברת המכרז רשאי להציע הצעה במכרז, בכפוף ליתר התנאים המפורטים בתנאי המכרז8
 

 למכרז8 דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה, גם במקרה בו לא הגיש הצעה 282
 

שם מלא, כתובת, מספר  עירייהעם תשלום דמי רכישת חוברת המכרז ימסור המציע ל 283
 טלפון, מספר פקס, מספר טלפון נייד של איש הקשר ודואר אלקטרוני8 

 

המציע יצרף להצעתו העתק חשבונית מס/קבלה אותה קיבל עבור תשלום דמי רכישת  281
 חוברת המכרז8
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אך ורק , הם ניתנים למציע העירייהרכושה של  כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם 287
למכרז, ההצעות הגשת עד למועד  עירייהועליו להחזירם ל ההצעה למכרזת גשהלשם 

המציע אינו רשאי להעתיק את מסמכי  ה8בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש
 המכרז או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת8

 
רכישת חוברת המכרז על ידי המציע מועד כל הבהרה, שינוי או עדכון שיופץ לאחר  .28

באמצעות הכתובת אותה מסר עם תשלום דמי רכישת  יועברו לידיעת המציע בכתב
 8חוברת המכרז

 
  תנאי סף 38

 
שבמועד הגשת ההצעה עומד  מציעבמכרז זה רשאי להשתתף ולהגיש הצעות אך ורק  386

 להלן: , המפורטיםבתנאים המצטברים
 

 הרשום כדין בישראל8תאגיד  38686

 

מציע בגדר אישיות משפטית אחת )לא יתאפשר צירוף הצעות של כל  והינ 38682
 במועד הגשת ההצעה8 ובנוסף(, אשר כל התנאים הנ"ל מתקיימים 

 

מנהל עסקיו כדין על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף,  38683
, והינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות בגופים 6173 -התשל"ו 

 61718 -ריים, התשל"ו ציבו

 

 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ב ל2סעיף חתם על תצהיר לעניין  38682
 זה8 מכרזל . , המצ"ב כנספח6171

 
הינו בעל ניסיון מקצועי קודם בביצוע עבודות בנייה מסוג העבודות נשוא  38683

פרוייקטים בהיקף  3-מ)כולל( לא פחות  2163 - 2161, וביצע בשנים מכרז זה
 8)לא כולל מע"מ(כל אחד  ש"ח 3,111,111של  כספי

 
 11,111,111מסך של )במאוחד( היה לא פחות  2163 - 2161מחזור עסקיו בשנים  38681

₪8 
   

לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  והרשום ביום הגשת הצעת ןקבל והינ 38687
)ענף ראשי כבישים  211בקבוצת סיווג ג' ענף ראשי , 6111 -בנאיות, תשכ"ט 

 28ות ופיתוח(, סוג תשתי
 

 לתנאי המכרז8 7.1 צירף להצעתו את הערבות הבנקאית להצעה כאמור בסעיף  .3868
 

 לתנאי המכרז8 4.2 כאמור בסעיף רכישת חוברת המכרז שילם את דמי  38681
 

התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפורטות בחוברת המכרז צריכים להתקיים  382
כל גוף משפטי שאינו המציע, לרבות גוף משפטי  -במציע עצמו ולא בגוף משפטי אחר 

ר משפטי כלשהו עם המציע, ולרבות קשר שנוצר במסגרת הליך מיזוג הקשור בקש
 בת, חברות אחיות, חברת אחזקות, וכד'8 חברהחברות, קשר בין חברת אם ל

 

תהיה רשאית בשלב בדיקת ההצעות לבקש  העירייהלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  383
השלמת  הבהרות ו/או תיקונים במסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף ו/או

מסמך חסר ובלבד שאין בכך אלא כדי להוכיח כי תנאי הסף עצמו התקיים במועד 
 להגשת הצעות8
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 ההצעה 18
 

שצורפו לחוברת המכרז וכן מסמכים  חוברת המכרז החתומה בצירוף כל יתר המסמכים 186
 8במכרזייחשבו כהצעתו של המציע אחרים שעל המציע לצרף בהתאם לאמור בתנאי מכרז זה, 

 
יש להניח בתיבת המכרזים במעטפה סגורה הנושאת את מספר המכרז,  ת ההצעהא 182

ללא סימני זיהוי )ובאם צורפה מעטפה מיוחדת לחוברת המכרז, באותה מעטפה(, אך 
 11:11החל מהשעה  31866862, ביום ורק בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז

אריאל, , 3רח' יהודה , ההעיריי, במשרדי העירייהבמשרדו של מנכ"ל , 62:11ועד לשעה 
 "(8ההצעה" -, והיא תיחשב להצעת המציע )להלן מתחם עיריית אריאל

 
 לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה באמצעות הדואר8 183

 
האמור בסעיף קטן זה חל גם על מי ששולט  כל מציע רשאי להציע הצעה אחת בלבד8 182

 8במציע או נשלט על ידו או הנשלט על ידי צד ג' השולט גם במציע
 

המסמכים שיגיש המציע בהתאם  החתימות בחוברת המכרז וכן כל יתרההצעה למכרז,  183
 יוכנו בעט ולא בעיפרון8 תנאי המכרזהוראות ל

 
הפריטים שבגדר העבודות שיבוצעו העבודות/של שווי  מחירוןערכה  העירייה 181

, אשר מצורף בפרוייקטים השונים שיימסרו לביצוע לקבלנים במסגרת מכרז מסגרת זה
  (8"המחירון" -)להלן כרז מספח לתנאי הכנ

 
 אינם כוללים מע"מ8 מחירוןהמחירים המופיעים ב 187

 
על המציע לכתוב בבירור את גודל תנאי המכרז( ל 6נספח בטופס ההצעה ) .18

במספרים המבטאים אחוזים הכללית על המחירים המופיעים במחירון ההנחה/תוספת 
ת שברי אחוזים היא תכתב בצורת (8 אם ההנחה/תוספת כולל1%)גם אם האחוז הוא 

יש לציין 8 העשרונית שבר עשרוני אשר יכלול לא יותר משתי ספרות לאחר הנקודה
האם המדובר בהנחה או ולכתוב )מינוס(  -באופן ברור באמצעות הסימנים + )פלוס( או 

שיעור של הנחה )כלומר הפחתה ממחיר המחירון( יצויין בסימן  8מחירוןתוספת ביחס ל
 8 שיעור של תוספת )כלומר הוספה על מחיר המחירון( יצויין בסימן פלוס8מינוס

 
באופן גורף ואחיד ללא  שיעור ההנחה/תוספת הינו אחד וחל על כלל סעיפי המחירון

 יכולת לתת שיעורי הנחה שונים לסעיפים שונים8
 

רשאית ושיעור ההנחה/תוספת הנ"ל לא יהיה ברור וחד משמעי ככל כי  ,מודגש בזאת 181
 ועדת המכרזים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את ההצעה על הסף8

 
 המכרז להגשת הצעות למכרז8 במסמכייום מהיום הנקוב  11ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  1861

 
חתימה מלאה במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, יחתום על כל וב בדיו המציע יחתום 1866

ציין בבירור את שמו וכתובתו וי ובחותמת דף ממסמכי חוברת המכרז בראשי תיבות
שלא לשחרר  העירייהותאריך הגשת ההצעה8 מודגש, כי למרות האמור לעיל רשאית 

  הנדרשות לעיל8החתימות את המציע מהצעתו אף אם חסרה חתימה כלשהי מ
 

 8כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קנייה וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה 1862
 

בהצעתו מידע המהווה סוד מסחרי יסמן את המסמכים הרלבנטיים מציע הסבור כי יש  1863
שומרת לעצמה  העירייה 8בראש כל עמוד כ"חסוי" וינמק בדף נפרד את הנימוקים לכך

לבקשת המציע לאי גילוי מסמכים או שלא להיענות את הזכות הבלעדית להיענות 
 מסוימים מתוך הצעתו8

 
ת ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא, את כל ההוצאות, בין המיוחדו ההצעה תכלול 1862

ו/או הכנת ההצעה למכרז והגשתה, על פי פרויקט ביצוע העבודות נשוא ההכרוכות ב
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כל תוספת מכל סוג שהוא, למעט ווסף יתלמחיר התמורה לא , ותנאי המכרז וההסכם
 מהוראות ההסכם8מתחייב כ

 
סופי בכפוף למדידת  מחיר התמורה אותו יציע הקבלן בגין ביצוע העבודות יהא מחיר 1863

 הכמויות, והכל על פי האמור בתנאי המכרז וההסכם8
 
על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז8 כל סטייה מההוראות  1861

וזאת לשיקול דעתה הבלעדי  -שבחוברת המכרז עלולה להביא לפסילת ההצעה 
 8העירייהוהמוחלט של 

 
רשאית לדחות את המועד  העירייהתהא  בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, 1867

האחרון להגשת הצעות למכרז, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת על כך לרוכשי חוברת 
כאמור את המועד האחרון להגשת הצעות, תודיע על כך לכל  העירייההמכרז8 דחתה 

רוכשי חוברת המכרז, והמועד החדש ייחשב לכל דבר ועניין כמועד האחרון להגשת 
רשאית  העירייהבמקרה של דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, תהא הצעות8 

לתנאי המכרז ו/או  7לשנות את מועד תוקף הערבות הבנקאית למכרז, על פי סעיף 
 8להאריך את תוקף ההצעות

 

 להצעההבנקאית הערבות  78

 

פיננסית  להצעה ערבות בנקאיתהמציע יצרף להבטחת הקיום של תנאי המכרז  786
אוטונומית, אשר הינה  העירייהלפקודת פירעון עם דרישה ראשונה ברת  ואוטונומית

שקלים חדשים(, אלף  מיליון ומאתיים)ש"ח  6,211,111בסך בלתי מותנית, ופיננסית 
 -)להלן לתנאי המכרז  7ובנוסח נספח  ללא הצמדה למדד, 2182863בתוקף עד ליום 

 (8"הערבות להצעה"
 

יון את ההוראות להכנת הערבות הבנקאית מובהר בזאת, כי המציע נדרש לקרוא בע
ולהקפיד על הגשת הערבות הבנקאית בנוסח הערבות המצורף לתנאי המכרז )אשר 

 (8ההתקשרות שונה מנוסח הערבות המצורף להסכם
 

שם המציע שיירשם בכתב הערבות יהיה זהה לשמו של המציע כפי שהוא מופיע  782
 אוכלוסין לפי העניין8בהצעתו למכרז זה ובמסמכי ההתאגדות או במרשם ה

 

יום נוספים   11תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות להצעה למשך  העירייה 783
בתוך המועד  תוקף הערבות להצעהלהמציא לידי החברה את הארכת והמציע מתחייב 

8 הוראות אלה יחולו בשינויים הצעת המציע, שאם לא כן תיפסל אותו דרשה העירייה
 ת להצעה שתוקפה הוארך כאמור8המחויבים גם על הערבו

 
פיצוי מוסכם ומוערך , כלחלט את הערבות , לשיקול דעתה הבלעדי,רשאית העירייה 782

 מראש, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק, בכל מקרה בו המציע:

 

 רמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; אוונהג במהלך המכרז בע 78286
 

 או מידע מהותי בלתי מדויק; או/ומסר לוועדת המכרזים מידע מטעה  78282
 

חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  78283
 במכרז; או

 
לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן המציע אחר שנבחר כזוכה במכרז לא פעל ל 78282

 ; אועם הזוכה במכרז העירייהתנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של 
 

ערבות  עירייהלחתום על ההסכם או ליתן ללאחר שנבחר כזוכה במכרז סירב  78283
 ביצוע מתאימה8
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, ללא הוכחת נזק, בגין עירייהחילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ל 783
, אך אין בחילוט הערבות כדי לגרוע הזוכה כלפיה כאמור-הפרה של איזה מחיובי המציע

 8כלפי המציע העירייהמכל סעד אחר לו זכאית 
 

 כקבוע בהסכם8 הביצועההסכם יחליף הזוכה את הערבות להצעה בערבות  בעת החתימה על 781
 

תוחזר לו הערבות להצעה בהקדם8 בכל מקרה לא תוחזר  -מציע שהצעתו לא נתקבלה  787
 הערבות להצעה לפני שהזוכה השלים את הליכי חתימתו על ההסכם8

 
 עמידתו של המציע בתנאי המכרזמסמכים להוכחת  8.

 
תנאי המכרז, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים  מיתר סעיפימבלי לגרוע  86.

 המפורטים להלן:
 

, ניסיון מקצועי לתנאי המכרז 5.1.5  בסעיףהאמור צורך הוכחת תנאי סף ל 8686.
לתנאי  286נספח הפרויקטים בהנדרשים על פרטים ה אתהמציע ימלא  קודם,
הפרויקטים לגביהם צורף דף  3 - רויקטים מעבר לניתן להוסיף פ 8המכרז

 לתנאי המכרז8 286הפירוט, ובלבד שיהיו על גבי נוסח הדף המצורף כנספח 
 

  לתנאי המכרז8 282המציע את נספח  לצורך הוכחת ניהול עבודה עצמי יצרף 8682.
 

 תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ8 8683.
 

יבוריים )אכיפת ניהול בר תוקף כנדרש לפי חוק עסקאות גופים צ אישור 8682.
על דבר ניהול ספרי חשבונות  6117 -חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

 8כדין וכן אישור לעניין ניכוי מס הכנסה במקור
 

 28תצהיר חתום לעניין קבלן מורשה בנוסח נספח  8683.
 

תמצית הרישום העדכני על התאגיד המתנהל אצל רשם החברות/ רשם  8681.
 רשם האגודות השיתופיות8השותפויות/ רשם העמותות/ 

 

מקורית או מאושרת על ידי עורך דין  -צילום תעודת התאגדות של התאגיד  8687.
 כ"נאמן למקור"8

 
 38פרטי תאגיד בנוסח נספח לעניין תצהיר  .868.

 
 18 נספחאישור זכויות החתימה מטעם המציע בנוסח  8681.

 
 לתנאי המכרז8 7ערבות בנקאית בנוסח נספח  86861.

 
 6171 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לב 2סעיף לעניין חתום תצהיר  86866.

 8.בנוסח נספח 
 

 18בנוסח נספח  בדבר אי תיאום הצעות למכרזחתום תצהיר  86862.
 

 618תצהיר חתום לעניין הבנת תנאי המכרז בנוסח נספח  86863.
 

 אישור תשלום עבור מסמכי המכרז8 86862.
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 מסמכי ההצעה 18
 

ידי  על ל סיור הקבלניםוכן את פרוטוקו חוברת המכרז החתומהההצעה תכלול את  186
 לעיל8 8 בסעיף יתר המסמכים המפורטים  לה מצורפיםכש ,המציע כאמור לעיל

 

וככל  על המציע לחתום על כלל עמודי חוברת המכרז בחתימה מלאה או בראשי תיבות 182
 8והמציע הינו תאגיד גם בחותמת המציע

 

ש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז8 כל סטייה מההוראות על המציע להגי 183
וזאת לשיקול דעתה הבלעדי  -שבחוברת המכרז עלולה להביא לפסילת ההצעה 

 8העירייהוהמוחלט של 
 

למען הסר ספק, בשלב הגשת המכרז המציע אינו צריך לחתום על הסכם ההתקשרות  182
 8על מסמכי חוברת המכרז ונספחיו, אלא רק חתימה בראשי תיבות כחלק מהחתימה

 

 הסברים, פרטים נוספים ושינויים  618

 

 בכתבהבהרה רק כמענה לשאלות  באשר למכרז יכול ויינתנו הסברים ופרטים נוספים 6186
)יש לוודא את קבלת הפקס'  32..13-111באמצעות פקס':  ,מהנדס העיר למשרדשיופנו 

התשובות לשאלות  63:118בשעה  23866862 מיוםעד לא יאוחר ( 33..13-111לפון בט
בין כל רוכשי חוברת המכרז עפ"י  יינתנו בכתב בלבד8 השאלות והתשובות יופצו

כי מסמך כאמור הופץ  העירייהאישור מאת , ובעת רכישת החוברת שמסרו הכתובות
 יחשב כראיה חלוטה להפצה8בקרב כל רוכשי חוברת המכרז עפ"י הכתובות כאמור י

   

אלא אם ניתנו בכתב, במסמך  העירייהכל הסבר, פרט נוסף או תשובה לא יחייבו את  6182
 שהופץ כאמור לעיל8  העירייהמטעם 

 

לא יזכה את המציע  העירייהאיחור בקבלת הבקשה למתן הסברים ופרטים נוספים ע"י  6183
 בהארכת המועד להגשת הצעתו למכרז8

 
עת, קודם למועד המיועד להגשת ההצעות למכרז, להכניס  רשאית בכל העירייה 6182

שינויים ותיקונים בחוברת המכרז8 השינויים והתיקונים כאמור, עד כמה שיוכנסו, יהוו 
חלק בלתי נפרד מחוברת המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי חוברת המכרז 

 בפקס ו/או בדואר עפ"י הכתובת כאמור8 

 

המכרז סתירה, שגיאה או אי התאמה לחוקים ו/או לתקנות,  אם המציע ימצא בחוברת 6183
יביא זאת המציע לתשומת  -או שיהיה לו ספק באשר לסעיף או פרט במסמכי המכרז 

תשיב  העירייהלעיל, ו 10.1בכתב במסגרת שאלות הבהרה כאמור בסעיף  העירייהלב 
 פן הנקוב בסעיף זה8עליהן באותו האו

 
לא תישמע טענה מפי המציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק  6181

כאמור לעיל בבקשת הבהרה או במסמכי המכרז אלא אם פנה ו/במובן פרטי המכרז 
 8העירייהמאת ולא קיבל תשובה 

 

 תיקוניוהבהרות התשובות, כל הל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד ממנה, את כ 6187
 יהוו חלק ממסמכי המכרז8, ואלו לעילכמפורט , העירייה
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 אמות המידה לבחירת הזוכה 668
 

 רשאית לשקול העירייהששיקולים  6686

 
בלי לפגוע בהוראות המכרז ו/או ההסכם ו/או הוראות כל דין, בעת בחינת ההצעות 

 לןלים המפורטים להוקהשי תהיה רשאית, אך לא חייבת, לשקול בין היתר את העירייה
 :)רשימה חלקית ולא ממצה של שיקולי הוועדה(

 
 8איכות וניסיון קודמים של המציע 668686
 

 8אמינותו של המציע 668682
 

עירונית אחרת של  עירייהו/או העירייה ו/או כל  העירייהסיון העבר של ינ 668683
העירייה ו/או של רשות מוניציפאלית אחרת, בהתקשרות עם המציע, וככל 

עלי המניות במציע, מנהליו, חברות בנות שהמציע הינו תאגיד, גם עם מי מב
ו/או קשורות ו/או מסונפות אליו )על פי ההגדרות המנויות בחוק ניירות ערך, 

 8(.611 -תשכ"ח 
 

 כח האדם, הציוד ויתר המשאבים העומדים לרשות המציע לצורך ביצוע העבודות8 668682
 

ה אם היו/או בכל דרך אחרת8  מהמרשם הפלילי העירייהמידע המובא לעיון  668683
 8המציע תאגיד, גם מידע הנוגע למנהליו ו/או לבעלי מניותיו

 

 שלבי בחינת ההצעות למכרז 6682

 

 תנאי הסף ותנאים נוספים -שלב ראשון  668286
 

תכריע בדבר עמידתו של המציע בתנאי הסף המפורטים  העירייה 66828686
המציא את  -ם נוספים לתנאי המכרז וכן האם עמד בתנאי 5 בסעיף 

המציע לתנאי המכרז, והאם עומד  8 המסמכים הנדרשים בסעיף 
 8בדרישות הניסיון ומומחיות המציע

 

 " GO NO GO"בדיקת תנאי הסף והתנאים הנוספים תתבצע על בסיס  66828682
ספים תיפסל ולא תנוקד8 הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף ובתנאים הנו

 כאמור בתנאי המכרז8 העירייהוזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של 
 

 ההצעה הכספית  -שלב שני  668282
 

של מציעים שעמדו בכל תנאי הסף  אחוז ההנחהתבחן את  העירייה 66828286
, בהתאם לכללי עריכת 11.2.1 כאמור בסעיף  והתנאים הנוספים

 להלן8 11.3 וצע והפסילה המפורטים בסעיף הממ

 

או במקרה של ר הגבוה ביות התחרות במכרז הינה על אחוז ההנחה 66828282
 מחירוןמהמחיר הנקוב ב תוספת, אחוז התוספת הנמוך ביותר,

מתרגם ההנחה/תוספת  שמתקבלתכך שההצעה הכספית  הגלוי,
, אך בכפוף ליתר הוראות הנמוכה ביותרכספית הינה ההצעה ה

לעניין כללי הפסילה ובחירת  בפרט 11.3 תנאי מכרז זה בכלל וסעיף 
8 מציע אשר עמד בתנאי הסף ובתנאים הנוספים ההצעה הזוכה
בצע את /תוספת שנתן מתרגמת למחיר כספי בה יואשר ההנחה

ייבחר כזוכה  , הוא אשרת נשוא המכרז במחיר הנמוך ביותרהעבודו
 במכרז, וזאת בכפוף ליתר הוראות תנאי המכרז8

 
ביותר או הזולה אינה חייבת לקבל את ההצעה  העירייהמודגש, כי  66828283

 הצעה אחרת כלשהי8
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 בחירת ההצעה הזוכה 6683

 
אשר רשאית להיעזר לשם כך ביועצים  העירייהההצעה תיבדק על ידי  668386

 שיקול דעתה הבלעדי8ם, לפי ובמומחי

 

של  6לצורך חישוב הממוצע המתוקן ובחירת ההצעה הזוכה, ייחשב כל אחוז  668382
של תוספת  6וכל אחוז  שלילית )או חלק ממנה בהתאמה( 6הנחה לנקודה 
 לנקודה חיובית8

 
 חישוב ממוצע מתוקן 668383

 
שהגיש כל מציע, וזאת מקרב  הניקודועדת המכרזים תחשב ממוצע מתוקן של 

 –)להלן  ל המציעים שהצעתם עומדת בהוראות השלב הראשון כאמור לעילכל
 (, כמפורט להלן:"הממוצע המתוקן"

 
 הממוצע המתוקןיחושב  -הצעות כשרות או יותר  3קיימות ככל ש 66838286

 הזולה ביותר והיקרה ביותר8 -ללא שתי ההצעות הקיצוניות 
 

 2כל לפי יחושב הממוצע המתוקן  -הצעות כשרות  2קיימות ככל ש 66838282
 8ההצעות

 
 

 3כל לפי  הממוצע המתוקןיחושב  -הצעות כשרות  3קיימות ככל ש 66838283
 8ההצעות

 
 ייערך לא –הצעות כשרות  2קיימת הצעה אחת כשרה או ככל ש 66838282

 8מתוקן ממוצע
 

, כי נטרול ההצעות הקיצוניות במסגרת חישוב בזאת מובהר 66838283
 הממוצע אינו מהווה פסילה של הצעות אלה8

 

 הזוכה במכרז הפסילה וקביעת יכלל 668382
 

 אשרשל הנחה הצעה  -הצעות כשרות או יותר  2קיימות ככל ש 66838386
8 תיפסל -נקודות  63-יותר מבהמתוקן  מהממוצעתהיה נמוכה 

ביותר מבין ההצעות  ותהנמוכ ותההצעהזוכות יהיו שתי  ההצעות
 שנותרו8

 

 ותההצע 2יהיו  ותהזוכ ותההצע -הצעות כשרות  3קיימות ככל ש 66838382
  8ההצעות 3ביותר מבין  א הנמוךשהניקוד שלהן הו

 
 2ההצעות הזוכות יהיו  -קיימות שתי הצעות כשרות ככל ש 66838383

 ההצעות הכשרות הנותרות8
 

 יבוטל המכרז8 -ככל שקיימת הצעה כשרה אחת  66838382
 

 - במקרה של שוויון בין מציעים שהצעתם היא הנמוכה ביותר 66838383
הצעות אלה; במקרה של שוויון בין מציעים שהצעתם  2ייבחרו 

ייבחר  -לאחר ההצעה הזולה ביותר א השנייה הנמוכה ביותר, הי
  הזוכה באמצעות הגרלה8
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 דוגמא מספרית 668383
 

 תוצאות המכרז הן כדלקמן:
 

 7 1 3 2 3 2 6 מציע מספר
 + 1% + 3% 1% - 6% + 2% + 61% + 2% /תוספתאחוז הנחה

 
 לפיכך, ניקוד ההצעות הינו כדלקמן:

 
 7 1 3 2 3 2 6 מציע מספר

 +1 +3 1 -6 +2 +61 +2 קודני
 

 הערה: הנחה משמעה אחוז שלילי8 תוספת משמעה אחוז חיובי8
 
 
 

 :עריכת הממוצע המתוקן
 

 2הצעה מספר  – לא נלקחת בחשבון לצורך עריכת הממוצע המותקן ההצעה היקרה ביותר
 2הצעה מס'  – לא נלקחת בחשבון לצורך עריכת הממוצע המותקןההצעה הזולה ביותר 

 
 נקודות 3 -ממוצע מתוקן , לפיכך

 
 :פסילת הצעות

 
   .6נקודות =  63)ממוצע( +  3

 נקודות תפסל .6-כל הצעה הגבוהה יותר מ
 
 -62נקודות =  63 -)ממוצע(  3

 נקודות תפסל -62כל הצעה הנמוכה מ 
 

 2יש לפסול את הצעה מספר לפיכך, 
 

 לאור האמור לעיל תוצאות המכרז הינן כדלקמן:
 

 7 1 3 2 3 2 6 מציע מספר
דירוג הצעה 

 מהזול אל היקר
 1 2 2 6 3 נפסל 3

 
 38והצעה מס'  2הצעה מס'  - ותהזוכ ותההצע

 

 פסילת הצעה 6682

 

בתנאי  2הצעה של הנחה/תוספת בטופס ההצעה למכרז )טופס מס' אי הגשת  668286
ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו בחוברת המכרז או כל הסתייגות  המכרז(

על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין אם במכתב ביחס אליה, בין אם 
, לשיקול דעתה הבלעדי לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה

 8העירייהשל 

 

לבטל את המכרז  ,י, לשיקול דעתה הבלעדשומרת לעצמה את הזכות העירייה 668282
 61%בשיעור העולה על  גבוהה הינההנמוכה ביותר  הכשרה ההצעהשככל 

מובהר בזאת, כי  מעל מחיר המחירון(8 61%)דהיינו: תוספת של  מחירוןמה
שעברו את שלב הבדיקה הראשונה כאמור בסעיף הצעות כשרות הינן הצעות 

 לעיל8  11.2.1 
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שומרת לעצמה את הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול על הסף  העירייה 668283
 ריאלו/או לאחד התאגידים בשליטת עיריית א עירייהשר לגביו היה למציע א

ניסיון רע ו/או כושל, לרבות מקרה של אי שביעות רצון משמעותית 
אי עמידה בסטנדרטים הנדרשים, הפרת  בשל ,מההתקשרות עם המציע

התחייבויות, חשד למרמה, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב לגבי 
רה זה תינתן למציע האפשרות למתן טיעון בעל פה ו/או במק טיב עבודתו8

 8העירייהבכתב לפני מתן ההחלטה הסופית, לשיקול דעתה הבלעדי של 
 

שומרת לעצמה את הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול מציע  העירייה 668282
מחמת ניגוד עניינים, ולרבות חשש כי בביצוע ההתקשרות על ידו קיים ניגוד 

במקרה זה תינתן למציע האפשרות למתן טיעון פוטנציאלי8  עניינים ממשי ו/או
בעל פה ו/או בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית, לשיקול דעתה הבלעדי של 

 8העירייה
 

שומרת לעצמה את הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול מציע שהוא  העירייה 668283
 או נושא משרה בו הורשע בעבירה מסוג עוון או פשע בשבע השנים האחרונות
או שמתנהלים נגדו הליכים בשל עבירה כאמור, בשל מהותה, חומרתה, או 

 8נסיבותיה של העבירה
 

 תיקון טעויות 6683
 

לאפשר למציע  , לשיקול דעתה הבלעדי ומנימוקים שיירשמו,רשאית העירייה 668386
אם השתכנעה שהשמטת המסמך או  ,בהצעה יםחסרהלהשלים מסמך או מידע 

בהשלמתו של המסמך החסר כדי להעניק מטעות בתום לב, ואין  ההמידע נבע
 למציע יתרון לא הוגן על פני מציעים אחרים8

 

לתקן בעצמה  ,ירשמוימנימוקים שו לשיקול דעתה הבלעדי ,רשאית העירייה 668382
לאפשר למציע לתקן פגם שנפל בהצעתו או להבליג על הפגם, וזאת אם ו/או 

גם או ההבלגה תיקון הפובתנאי שהשתכנעה כי מדובר בפגם שנפל בתום לב, 
עליו אינם מקנים למציע יתרון לא הוגן על פני מציעים אחרים, וההחלטה על 

ואת  העירייהתיקון הפגם או ההבלגה עליו משרתת באופן המירבי את טובת 
 8תכליתו של מכרז זה

 
בטופס ההצעה המצורף לחוברת המכרז במחיר תמורה שאינו נקב המציע  668383

אחוז ב ויתמטית תקינה של חישאר מבטא חישוב כספי שהינו תוצאה
אזי הצעתו , העירייהבו נקב המציע ביחס למחיר אומדן התוספת ההנחה/

תהא ההצעה המבטאת מחיר נמוך  העירייהאליה תתייחס המחייבת של המציע 
 8מבין השניים יותר

 

 הבהרת ההצעה 6681
 

מהמציעים, כולם או מקצתם, שיקול דעתה הבלעדי, לבקש לרשאית,  העירייה 668186
הבהרות להצעה, כולה או מקצתה8 של בחינת ההצעות, כי יגישו ב בכל של

 ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה8

 

רשאית להזמין את המציעים )או מי מהם( להציג בפניה באופן  העירייה 668182
 8את ההצעה ולקבל הבהרות לגביה יפרונטאל

 

כי במסמ העירייהאי התאמות שיתגלו על ידי /או בכל מקרה של סתירות ו 668183
 המכרז לאחר הזכייה, היא תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את

תנאי הסכם ההתקשרות, ככל שיידרש, על מנת להסדיר סתירות ו/או להתאים 
 8הנדרש התאמה

 
לדרוש מכל מציע, לאחר הגשת  שיקול דעתה הבלעדי,לרשאית,  העירייה 668182

לעמוד בתנאי השכירות ויכולתו כל הוכחה שתראה לנכון בדבר כושרו ההצעה, 
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, וכן רשאית לדרוש ראיות בדבר כושר המימון של נשוא המכרז ו/או ההסכם
כל מידע,  המציע, והמציע יהיה חייב לתת לה את מלוא המידע להנחת דעתה8

 יישמרו, ככל האפשר, בסוד8 העירייההסבר או פרטים שהובאו לידיעת 
 

רשאית לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים נוספים, הן לעניין  העירייהבנוסף,  668183
הן לבחינת המציע ולהגשת ההצעות  הסף בחינת עמידתו  של המציע בתנאי

 באופן כללי8

 

לשם קבלת חוות דעת, ותהא רשאית  המציעלפנות ללקוחות רשאית  העירייה 668181
 שלא להתקשר עם מציע אשר חוות הדעת לגביו לא הניחה את דעתה8

 
  המכרזאו צמצום  ביטול 628

 

רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז או לצמצם את היקפו לפני  העירייה 6286
שנעשתה התקשרות חוזית מכוחו ו/או בעקבותיו, באם לא תוגש אף הצעה מתאימה 

, לרבות ובמיוחד מסיבות שהיאלמסגרת האומדן המוקדם שלה ו/או מכל סיבה 
לי במשק בכלל ו/או משיקוליה הכלכליים של הקשורות ו/או נובעות מהמצב הכלכ

8 כל האמור לעיל הינו בגדר הסיכונים העסקיים שהמציע נוטל על עצמו באופן העירייה
מחושב בהגשת הצעתו למכרז, והוא יהא מנוע מלבוא בכל טענה ו/או תביעה בגין 

 כנובע מן האמור בסעיף זה לעיל8 המציע יהא מנוע העירייהמימוש איזו מזכויות 
ואת מי מקרב עובדיה ו/או יועציה ו/או גורמים הקשורים אליה  העירייהמלתבוע את 

ו/או מנהל הפרויקט ו/או בעלי העניין בה, בכל תביעה ובכל עילה שהיא בגין ביטול 
המציע מקבל על עצמו תנאים אלה כתנאים יסודיים  8המכרז ו/או צמצומו כאמור

 היורדים לשורש תוקפה של הצעתו למכרז8 

 

דמי את חזרה קבל מציע שהגיש הצעה כשרה ליהיה זכאי כל  ,בוטל המכרז כאמור 6282
 רכישת חוברת המכרז8

 
 ובהצעת הזוכה העירייהעיון בהחלטות ועדת המכרזים של  638

 
במשרדי כל מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים וההצעה הזוכה8 העיון ייעשה  6386

בתיאום , אריאל ם עיריית אריאל, מתח_3_משעול  ,מחלקת ההנדסה, עיריית אריאל
ה',  -א'  בימיםש בימי העבודה המקובלים ,33..13-111 בטלפון יונתן רימון מראש עם

 63:118 השעה עדו 11:11 החל מהשעה

 

שומרת לעצמה את שיקול  העירייהמציע שסימן בהצעתו מסמכים שונים כ"חסויים",  6382
 ימים מתוך הצעתו8הדעת הבלעדי להיענות לבקשתו לאי גילוי מסמכים מסו

 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות  628

 

 בכתב8  העירייהעם קביעת הזוכה במכרז תודיע לו על כך  6286

 

ועד לא יאוחר  העירייההזוכה מתחייב בזאת לחתום על ההסכם עפ"י דרישתה של  6282
 ימים ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף דלעיל8 7מתום 

 

לעיל, וכחלק מהותי ובלתי נפרד ממילויו אחר ד 14.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6283
הדרישה לחתום על ההסכם, יחליף הזוכה במעמד החתימה על ההסכם כאמור, את 

 במסגרתלהבטחת חיובי  ערבות בנקאיתב, דלעיל 7.1 הערבות להצעה כנזכר בסעיף 
 הסכם8 המ מתחייבכ ,השכירות הסכם

 

, חתימתו על ההסכם ממועדהזוכה מתחייב בזאת כי עד לא יאוחר מתום שבעה ימים  6282
ימציא בידי  ,וכחלק מהותי ובלתי נפרד ממילויו אחר הדרישה לחתום על ההסכם

אישור חתום ותקף מאת חברת ביטוח בישראל בגדר אישור הביטוח כנזכר  העירייה
ואפילו אם  -8 מודגש בזאת, כי ללא המצאת אישור הביטוח כאמור הסכםבהוראות ה
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כל עוד לא הומצא אישור הביטוח כאמור ייחשב הזוכה כמי  -חתם הזוכה על ההסכם 
 שלא חתם על ההסכם, על כל המשתמע מכך8 

 

תהא רשאית לבטל את המכרז ו/או  העירייה -באם הזוכה יימנע מלחתום על ההסכם  6283
תמצא לנכון, והכל לפי  העירייהל מציע אחר או עם כל מי שלהתקשר בהסכם עם כ

, וזאת בנוסף לחילוט הערבות להצעה ובנוסף לכל העירייהשיקול דעתה הבלעדי של 
 כלפי הזוכה, במקרה כזה, עפ"י כל דין8 עירייהזכות אחרת שתעמוד ל

 
 זכייתם8-תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי העירייה 6281

 

 העירייההזוכה לחתום על הסכם עם  הימנעות 638
 

תהא רשאית לבטל את המכרז ו/או  העירייה -באם הזוכה יימנע מלחתום על ההסכם  6386
תמצא לנכון, והכל לפי  העירייהלהתקשר בהסכם עם כל מציע אחר או עם כל מי ש

, וזאת בנוסף לחילוט הערבות להצעה ובנוסף לכל העירייהשיקול דעתה הבלעדי של 
 כלפי הזוכה, במקרה כזה, עפ"י כל דין עירייהשתעמוד לזכות אחרת 

 

, על פי הסכם זכייןהכלפי  עירייהלכל תרופה ו/או סעד ו/או סמכות ו/או כח הנתונים  6382
על פי כל דין, לרבות על פי חוק  עירייהזה, לא יגרעו מכל תרופה או סעד העומדים ל

תוכל, על פי שיקול דעתה  ההעיריי, ו6173 -החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"ג 
 בכל תרופה ו/או סעד כפי שימצא לנכון8 זכייןההבלעדי, לנקוט נגד 

 
הצדדים מסכימים בזאת כי סכום הערבות הבנקאית להצעה שהוגשה על ידי המציע,  6383

יחד עם הצעתו למכרז זה, מהווה את סכום הפיצויים המוסכמים אותם ישלם הזוכה 
 העירייהל הימנעות הזוכה מלחתום על הסכם עם בש העירייהבגין נזקי  עירייהל

לחלט את הערבות הבנקאית  עירייהבעקבות זכייתו במכרז8 הזוכה נותן בזאת הוראה ל
 להצעה לצורך תשלום סכום הפיצויים המוסכמים כאמור8

 

 חזקות ומניעות על המציע 618

 

על  כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע 6186
 8הפעלת המתחםהצעתו ועל 

 

ו/או  העירייהכמו כן, על כל מציע לבדוק ולאמת את כל הנתונים, אשר נמסרים על ידי  6182
 מי מטעמה במסגרת ו/או בקשר עם מכרז זה8

 
ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע בחן את מלוא המסמכים שבחוברת המכרז,  6183

דע את כל התנאים הנדרשים לביצועו מכיר, מבין ויו וכי הואנספחיו, ולרבות ההסכם 
 8והסכים להם בהתאם להצעתו

 

ו/או העירייה ו/או מי  העירייהלאחר הגשת ההצעה יהא המציע מנוע מלתבוע את  6182
כל תביעה שתתבסס או תטען לדבר  -מקרב האורגנים שלהן, עובדיהן ו/או יועציהן 

זה שהוא נתון ידיעה של המציע, הבנה מוטעית, ספק, טעות ו/או העדר אי-חוסר
 בחוברת המכרז8

 

המציע יאשר, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא והבין אותם, וכי הוא מקבל על  6183
כנספח עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם8 נוסח האישור מצורף 

 מכרז8לתנאי ה 61

 

 תניית שיפוט 678

 
נו בבית המשפט המוסמך בתל זה וכל הנובע ממנו הי מכרזמקום השיפוט הייחודי בקשר עם 

 בלבד8 יפו-אביב
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 ביצוע העבודות 6.8

 

בכפוף לחתימת הזוכה על ההסכם כקבוע בתנאי מכרז זה, יינתן צו התחלת העבודה  6.86
8 הזוכה מתחייב להתחיל את העירייהלביצוע הפרויקט לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

למילוי התנאים  בו,העבודות מיד עם קבלת צו התחלת העבודה, וזאת בכפוף לאמור 
לביצוע הפעולות המקדמיות אותן יש לבצע לפני ומכרז, ההמקדמיים כמתחייב מתנאי 

 תחילת העבודות כמפורט בהסכם8
 

הביצוע של הפרויקט נועד להסתיים לכל המאוחר עד לתום תקופת הביצוע כהגדרתה  6.82
כן בנוסח ההסכם הכלול בחוברת המכרז להלן8 הזוכה יהיה מחויב ללוח הזמנים, ש

 עמידה בו הינה תנאי עיקרי להסכם שהפרתו יורדת לשורשו של ההסכם8 
 
 
 

 אליהו שבירו, ראש העירייה
 עיריית אריאל
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 לתנאי המכרז 6נספח 
 למכרז הצעה טופס

 
 

 לכבוד
 עיריית אריאל

 
 א8ג8נ8,

 
 22/  2162 הצעה למכרז מס'  :הנדון

                בהתאם להודעתכם שהובאה לידיעתי/נו אני/ו הח"מ,  68
מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי/נו בזהירות והבנתי/נו את כל  [התאגיד]* למלא את שם 

התנאים למכרז, ההסכם, המפרט/ים הטכני/ים, כתב הכמויות והתכניות, המפורטים בחוברת 
המכרז והמצורפים אליה, ולאחר שביקרתי/נו באתר שנועד לביצוע העבודות בפרויקט נשוא 

ובדקתיו/נוהו, ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים המכרז, 
הנני/ו מציע/ים  -הנוגעים לביצוען של העבודות בפרויקט נשוא המכרז והאפשרויות לביצוען 

קט נשוא המכרז לפי המחירים הרשומים על גבי העותקים של כתבי יבזאת לבצע את הפרוי
 להצעתי זו8 2, וכנקוב בסיכום שבסעיף זהכמויות המצורפים בחוברת המכר

 
 מוצהר ומוסכם על ידי/נו בזאת כדלקמן: 28

 
אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז  286

 ללא כל הסתייגות8
 

להצעה זו  6אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותיי/נו כאמור בסעיף  282
/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל דלעיל ועל כן אהיה

הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל -טענות של אי ידיעה ו/או אי
 ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה8

 
בדקתי/נו את מסמכי המכרז ולא מצאתי/נו כל אי התאמה בין התכניות לבין כתב  283

לתנאי  10  , הודעתי/נו על כך בהתאם להוראות שבסעיףשאלמלא כן -הכמויות 
 המכרז8

 
ברשותי/נו המומחיות, הידע והניסיון הדרושים לשם ביצועו של הפרויקט נשוא  282

המכרז, וכי הצעתי/נו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו )במקרה 
 היסוד שלנו8 תאגיד( עפ"י מסמכי

 
עדה הבינמשרדית הידוע בשם "הספר הכחול" על כל והמפרט הטכני הכללי של הו 283

פרסומו של  מועדלעד  -ים העדכני םהישראלי ניםכמו גם כל התקפרטיו ועדכוניו 
 מוכר וידוע לי/לנו היטב8 -המכרז 

 
ו הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע אחר לאות 281

 מכרז8
 

 -אם בכלל  -קבלני המשנה מטעמי/נו אותם נעסיק בביצוע העבודות נשוא המכרז  287
יעמדו בכל התנאים המקצועיים, החוקיים, והענייניים כנדרש על פי תנאי ההסכם 

 שבחוברת המכרז, על כל נספחיו8 
 

ביחס  עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז המוצע על ידי/נו אחוז ההנחה/התוספת .28
הוא מהווה מחיר ו בנספח המחירון המצורף לחוברת המכרזהמפורט  העירייה ןולמחיר

סופי וכולל את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות 
בביצוע העבודות נשוא המכרז, על פי מסמכי המכרז, והמהווה כיסוי מלא 

דרשו לביצוע תקין להתחייבויותיי/נו נשוא ההסכם לרבות ציוד וכלי עבודה שיי
ומושלם של העבודה נשוא המכרז ולרבות כוח אדם, חומרים הובלות, פריקה, שימוש 
בכלי רכב, ביטוחים, מיסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא 
המכרז8 מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא 
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ר למחיר נשוא הצעתי/נו, למעט האמור במפורש המכרז, על כל הכרוך בהן, מעב
 בהסכם שבחוברת המכרז8

 
קבלת  מיד לאחראם הצעה זאת תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על ההסכם  38

 דרישתכם הראשונה8
 

28  

בהסכם מסגרת לביצוע עבודות שבגדר פרוייקטים  העירייההצעתנו הינה להתקשר עם  286
ורפת של ________ אחוזים על מחירי , בהנחה/תוספת גהעירייהלפי הוראות 

 הפריטים המפורטים במחירון8
 

 יודגש, שהמחירים המצויינים במחירון אינם כוללים מע"מ8
 

יום מיום הגשתה, ומועד זה יוארך מאליו  11 -הינה בתוקף למשך לא פחות מ  הצעתי/נו זאת 38
 -לתנאי המכרז  7.1  באם אדרש להאריך את תוקפה של הערבות הבנקאית כאמור בסעיף

  ולתקופה נשוא אותה דרישה8
 
ידוע לי/לנו כי אין בהעסקת קבלני משנה כדי לפטור אותי/נו מכל מחויבויותיי/נו על פי  18

 ההסכם לרבות אחריותי/נו לטיב כל עבודה ולמועדים לביצועה על פי לוח הזמנים8 

 

על כל אחד מסעיפי כתב באופן זהה יחול הנקוב לעיל /תוספת ההנחידוע לנו כי אחוז ה 78
 8המצורף כחלק ממסמכי המכרז הכמויות

 

הריני/ו מאשר/ים ומתחייב/ים בזאת כי תהיו רשאים לפי שיקול דעתכם הבלעדי לבטל את  8.
לפני שנעשתה התקשרות חוזית מכוחו ו/או בעקבותיו, באם  המכרז או לצמצם את היקפו

ה מתאימה למסגרת האומדן המוקדם שלה או מכל סיבה שתראה סבירה, לא תוגש אף הצע
לרבות ובמיוחד מסיבות הקשורות ו/או נובעות מהמצב הכלכלי במשק בכלל ו/או משיקוליה 

8 כל האמור לעיל הינו בגדר הסיכונים העסקיים שאני/ו נוטל/ים על העירייההכלכליים של 
ז, ואני/ו אהיה/נהיה מנוע/ים מלבוא בכל עצמי/נו באופן מחושב בהגשת הצעתי/נו למכר

טענה ו/או תביעה בגין מימוש איזו מזכויותיכם כנובע מן האמור בסעיף זה לעיל8 אני/ו 
ואת מי מקרב עובדיה ו/או יועציה ו/או גורמים  העירייהאהיה/נהיה מנוע/ים מלתבוע את 

ה ומכל עילה שהיא בגין הקשורים אליה ו/או מנהל הפרויקט ו/או בעלי העניין בה, בכל תביע
ביטול המכרז; אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו תנאים אלה כתנאים יסודיים היורדים לשורש 

 תוקפה של הצעתי/נו למכרז8 
 
להבטחת קיומה של הצעה זאת מצ"ב ערבות בנקאית כמתחייב מתנאי המכרז ועל פי נוסח  18

 הערבות שבחוברת המכרז8
 

 
 

                  
 נו על החתום:ולראיה באתי/

 
 
 

                  ____________________ 
 ]חותמת + חתימת מורשי החתימה[                
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 לתנאי המכרז 286נספח 
 המציע של מקצועי ניסיון

 
 22/  2162מכרז מס'  - 6פרוייקט מס' 

 
 שם הפרוייקט וייעודו:

 
 

 :עבודותמקום ביצוע ה
 
 

 תיאור כללי של העבודות:
 
 

 :)לציין מע"מ בנפרד( שביצע המציע עלות כוללת של העבודות
 
 

 :)מועדי תחילה וסיום( מועד ביצוע העבודות
 
 

 המזמין/הלקוח
 דוא"ל פקס' טל' נייד כתובת שם 

 המזמין/הלקוח
 

 
 
 

    

מנהל 
 הפרוייקט

 
 
 

    

 קבלני משנה בביצוע הפרוייקט
 דוא"ל פקס' טל' נייד כתובת שם תחום ביצוע

 
 

 
 
 

    

 
 

 
 
 

    

 ספקים
 דוא"ל פקס' טל' נייד כתובת שם טובין שסופקו

 
 

 
 
 

    

 
 

 
 
 

    

 , לרבות דרישות מיוחדות בפרוייקט:הערות
 
 
 
 

המלצות בכתב, אישור המזמין/לקוח  -בזאת אסמכתאות ואישורים לביצוע העבודות מצורפים 
 8חשבון סופי מאושרועל פרטי העבודה 

 , כי יש להוכיח את היקף ההתקשרות באמצעות חשבון סופי מאושרמודגש
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 22/  2162מכרז מס'  - 2פרוייקט מס' 
 

 שם הפרוייקט וייעודו:
 
 

 מקום ביצוע העבודות:
 
 

 תיאור כללי של העבודות:
 
 

 עלות כוללת של העבודות שביצע המציע )לציין מע"מ בנפרד(:
 
 

 לה וסיום(:מועד ביצוע העבודות )מועדי תחי
 
 

 המזמין/הלקוח
 דוא"ל פקס' טל' נייד כתובת שם 

 המזמין/הלקוח
 

 
 
 

    

מנהל 
 הפרוייקט

 
 
 

    

 קבלני משנה בביצוע הפרוייקט
 דוא"ל פקס' טל' נייד כתובת שם תחום ביצוע

 
 

 
 
 

    

 
 

 
 
 

    

 ספקים
 דוא"ל פקס' טל' נייד כתובת שם טובין שסופקו

 
 

 
 
 

    

 
 

 
 
 

    

 הערות, לרבות דרישות מיוחדות בפרוייקט:
 
 
 
 

המלצות בכתב, אישור המזמין/לקוח  -מצורפים בזאת אסמכתאות ואישורים לביצוע העבודות 
 על פרטי העבודה וחשבון סופי מאושר8

 מודגש, כי יש להוכיח את היקף ההתקשרות באמצעות חשבון סופי מאושר
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 22/  2162מכרז מס'  - 3פרוייקט מס' 
 

 שם הפרויקט וייעודו:
 
 

 מקום ביצוע העבודות:
 
 

 תיאור כללי של העבודות:
 
 

 עלות כוללת של העבודות שביצע המציע )לציין מע"מ בנפרד(:
 
 

 מועד ביצוע העבודות )מועדי תחילה וסיום(:
 
 

 המזמין/הלקוח
 דוא"ל פקס' טל' נייד כתובת שם 

 המזמין/הלקוח
 

 
 
 

    

מנהל 
 פרוייקטה

 
 
 

    

 קבלני משנה בביצוע הפרויקט
 דוא"ל פקס' טל' נייד כתובת שם תחום ביצוע

 
 

 
 
 

    

 
 

 
 
 

    

 ספקים
 דוא"ל פקס' טל' נייד כתובת שם טובין שסופקו

 
 

 
 
 

    

 
 

 
 
 

    

 הערות, לרבות דרישות מיוחדות בפרויקט:
 
 
 
 

המלצות בכתב, אישור המזמין/לקוח  -העבודות  מצורפים בזאת אסמכתאות ואישורים לביצוע
 על פרטי העבודה וחשבון סופי מאושר8

 מודגש, כי יש להוכיח את היקף ההתקשרות באמצעות חשבון סופי מאושר
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 22/  2162מכרז מס'  - 2פרוייקט מס' 
 

 שם הפרויקט וייעודו:
 
 

 מקום ביצוע העבודות:
 
 

 תיאור כללי של העבודות:
 
 

 וללת של העבודות שביצע המציע )לציין מע"מ בנפרד(:עלות כ
 
 

 מועד ביצוע העבודות )מועדי תחילה וסיום(:
 
 

 המזמין/הלקוח
 דוא"ל פקס' טל' נייד כתובת שם 

 המזמין/הלקוח
 

 
 
 

    

מנהל 
 הפרויקט

 
 
 

    

 קבלני משנה בביצוע הפרויקט
 דוא"ל פקס' טל' נייד כתובת שם תחום ביצוע

 
 

 
 
 

    

 
 

 
 
 

    

 ספקים
 דוא"ל פקס' טל' נייד כתובת שם טובין שסופקו

 
 

 
 
 

    

 
 

 
 
 

    

 הערות, לרבות דרישות מיוחדות בפרויקט:
 
 
 
 

המלצות בכתב, אישור המזמין/לקוח  -מצורפים בזאת אסמכתאות ואישורים לביצוע העבודות 
 על פרטי העבודה וחשבון סופי מאושר8

 הוכיח את היקף ההתקשרות באמצעות חשבון סופי מאושרמודגש, כי יש ל
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 22/  2162מכרז מס'  - 3פרויקט מס' 
 

 שם הפרויקט וייעודו:
 
 

 מקום ביצוע העבודות:
 
 

 תיאור כללי של העבודות:
 
 

 עלות כוללת של העבודות שביצע המציע )לציין מע"מ בנפרד(:
 
 

 :מועד ביצוע העבודות )מועדי תחילה וסיום(
 
 

 המזמין/הלקוח
 דוא"ל פקס' טל' נייד כתובת שם 

 המזמין/הלקוח
 

 
 
 

    

מנהל 
 הפרויקט

 
 
 

    

 קבלני משנה בביצוע הפרויקט
 דוא"ל פקס' טל' נייד כתובת שם תחום ביצוע

 
 

 
 
 

    

 
 

 
 
 

    

 ספקים
 דוא"ל פקס' טל' נייד כתובת שם טובין שסופקו

 
 

 
 
 

    

 
 

 
 
 

    

 , לרבות דרישות מיוחדות בפרויקט:הערות
 
 
 
 

המלצות בכתב, אישור המזמין/לקוח  -מצורפים בזאת אסמכתאות ואישורים לביצוע העבודות 
 על פרטי העבודה וחשבון סופי מאושר8

 מודגש, כי יש להוכיח את היקף ההתקשרות באמצעות חשבון סופי מאושר
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 מכרזהלתנאי  282נספח 
 של המציע צמיתע העבוד ביצוע

 
 
 

 לכבוד
 עיריית אריאל

 
 א8ג8נ8

 
 
 

 22/  2162מכרז מס' הנדון:      
 מכרז מסגרת לביצוע עבודות תשתית, פיתוח ובנייהבדבר     

 
 

, המציע**______________________ ]**יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שמופיע /יואנ
 זאת כדלקמן:מאשר ב (,"המציע" -בתעודת עוסק מורשה[ )להלן 

 
 מהנדס ביצוע 68

 
המציע מעסיק כשכיר את מר/גב' _________________ ת8ז8 ________________ 

 במשך _________ שנים8 חברהכמהנדס ביצוע ב
 

 _________________ -תוארו המקצועי 
 

 שנות וותק מקצועי( 7-_________________ )לא פחות מ -שנות וותק מקצועי 
 
 

)אין הגבלה על מספר  המציע אצלקטים אותם ביצע מהנדס הביצוע להלן רשימת הפרוי
  -הפרויקטים( 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
 

)אין הגבלה על  עהמצי במסגרת שלאלהלן רשימת הפרויקטים אותם ביצע מהנדס הביצוע 
  -מספר הפרויקטים( 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
 מנהל עבודה 28

 
המציע מעסיק כשכיר את מר/גב' _________________ ת8ז8 ________________ כמנהל 

 במשך _________ שנים8 החברעבודה ב
 

 _________________ -תוארו המקצועי 
 

 שנות וותק מקצועי( 7-_________________ )לא פחות מ -שנות וותק מקצועי 
 
 

)אין הגבלה על מספר  המציע אצללהלן רשימת הפרויקטים אותם ביצע מנהל העבודה 
  -הפרויקטים( 

______________________________ 
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______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
 
 

)אין הגבלה על  המציע במסגרת שלאלהלן רשימת הפרויקטים אותם ביצע מנהל העבודה 
  -מספר הפרויקטים( 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

 
 
 
 

 ,בכבוד רב                     
 
 

__________________________ 
 חתימה וחותמת המציע
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 3נספח 
 אישור רו"ח

 
 

 לכבוד
  עיריית אריאל

 
  22/  2162מכרז מס' הנדון:      

 נייהמכרז מסגרת לביצוע עבודות תשתית, פיתוח ובבדבר     
 
 

המציע אני, הח"מ, _______________, רו"ח, מאשר בזאת לבקשת 
**______________________ ]**יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שמופיע בתעודת 

 כדלקמן:, ( "המציע" -עוסק מורשה[ )להלן 
 

)במאוחד( לא פחת מסך של  2163 - 2161מחזור ההכנסות של המציע בשנים 
 8(לא כולל מע"מ) ש"ח ___________________

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים8 הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל 

 הצגה מטעה מהותית8 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו8
 

עתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את לד
 (8במאוחד) 2163 - 2161 הצהרת המשתתף בדבר מחזורו הכספי בשנים

 
 
 

_______________ 
 תאריך

 _______________ 
 חתימה + חותמת
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 מכרזהלתנאי  2 חנספ
 לעניין קבלן מורשה  ירהתצ

 
י הח"מ, _______________, בעל ת8ז8 מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי אנ

לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב, 
 כדלקמן:

 
הנני *מנהל/בעל מניות ]*יש למחוק את המיותר[ במציע **______________________  68

(, "המציע" -המלא של המציע כפי שמופיע בתעודת עוסק מורשה[ )להלן ]**יש לנקוב בשמו 
מכח תפקידי הנ"ל , עיריית אריאלשל  22/  2162 ומכין תצהיר זה במסגרת הצעה במכרז מס'

 והיכרותי את העובדות נשוא התצהיר8

 

לפי  והרשום ביום הגשת הצעת ןקבל והיננכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע  28
 211קבוצת סיווג ג' ענף ראשי  ,6111 -חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 

 28)ענף ראשי כבישים תשתיות ופיתוח(, סוג 
 
מצ"ב לתצהיר זה העתק מאומת על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של רישיון קבלן מאת  38

 רשם הקבלנים8

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת8 28
 
 
 

_______________ 
       

 
 
 

 אישור
אני הח"מ,  _____________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _____________, הופיע/ה בפני 

, שהזדהה/תה בפני בתעודת זהות מס' _______________, _________________מר/גב' 
בחוק אם ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 לא י/תעשה כן, אישר/ה את אמיתות הצהרתו וחתם/מה עליה בפני8
 

_________________  
 , עו"ד
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 מכרזהלתנאי  3נספח 
 לעניין פרטי תאגיד  ירהתצ

   
 

רתי כי עליי הבעל ת8ז8 מס' ______________, לאחר שהוזאני הח"מ, _______________, 
צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב,  לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה

 כדלקמן:
 
יש למחוק את המיותר[ במציע ______________________ *בעל מניות ] / הנני *מנהל 68

(, ומכין תצהיר זה במסגרת "המציע" -המלא של המציע[ )להלן המשפטי ]**יש לנקוב בשמו 
הנ"ל והיכרותי את העובדות נשוא  מכח תפקידי, עיריית אריאלשל  22/2162הצעה במכרז מס' 

 התצהיר8

 

 : _________________שבגדר המציעהתאגיד שם  686

 

 מען רשום: ___________________ 682

 

 מספר ח8פ8: ____________________ 683

 

, מספרי תעודות זהות שבגדר המציע תרגידלהלן  פירוט שמות בעלי המניות ב 682
 :ותשלהם, מענם ופירוט מספר המניות של כל בעל מני

 
____________________ 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
, מספרי תעודות זהות שבגדר המציע התאגידלהלן  פירוט שמות הדירקטורים של  683

 :שלהם, ומענם
 

____________________ 
 

____________________ 
 

____________________ 
 

)לא דירקטורים(, מספרי תעודות מציע שבגדר ה התאגידלהלן פירוט שמות מנהלי  681
 :תאגידהזהות שלהם, ותפקידם ב

 
____________________ 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
והרכב החתימות שבגדר המציע  התאגידלהלן פירוט שמות מורשי החתימה של  687

 :אותההנדרש על מנת לחייב 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
____________________ 
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 אמת8דלעיל זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  28
 
 
 

_______________ 
       

 
 אישור

אני הח"מ,  _____________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _____________, הופיע/ה בפני 
___, , שהזדהה/תה בפני בתעודת זהות מס' _____________________________מר/גב' 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 
 לא י/תעשה כן, אישר/ה את אמיתות הצהרתו וחתם/מה עליה בפני8

 
___________________  

  , עו"ד                    
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 מכרזהלתנאי  1נספח 
 המציע מטעם החתימה זכויות אישור

 
 

 _______________תאריך: ___
 לכבוד

  עיריית אריאל
 

 א8ג8נ8,
 

 אישור זכויות חתימההנדון: 
 

מר/גב' -ו _______________, מר/גב'כי  מאשר בזאת  , עו"ד,_______________ הח"מ, הנני,
 ים על ההצעה שהוגשה על ידי ________________ מה/החתום/__________________ 

המסמכים הנדרשים יתר ( ועל המציע"" - )להלן ל המציע[המלא שהמשפטי יש לנקוב בשמו *]
מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ ם בצירוף  עיריית אריאלשל  22/  2162 במסגרת מכרז מס'

 8, וזאת על פי מסמכי ההתאגדות של התאגידהתאגיד שבגדר המציעחותמת 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

____________________ 
 חתימת עו"ד המציע

 
 עו"ד __________________שם: 

 מען: __________________
 טלפון: _______________
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 מכרזהלתנאי  7נספח 
 נוסח של ערבות בנקאית להגשת הצעה למכרז

 
 לכבוד

 עיריית אריאל
 

         ערבות בנקאית מס'                                     8הנדון:  
 

( אנו ערבים ומתחייבים בזאת כלפיכם "המבקש" -ן על פי בקשת __________________ )להל
שקלים חדשים( מאתיים אלף מיליון ו) 6,211,111לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל של 

 22 /2162 מכרז מס' להצעה שהגיש במסגרתשתדרשו מאת המבקש בקשר  ("סכום הערבות"-)להלן
ל איזה מקרב התחייבויות המבקש עפ"י לרבות לשם הבטחת המילוי ש -( "המכרז" -שלכם )להלן 
 תנאי המכרז8

 
כל סכום עד לסכום  לפי דרישתכם הראשונה מעמנו, אנו נשלם לכם מיד חלף החזרת כתב זה

הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את 
 התשלום תחילה מאת המבקש8

 
פי כתב זה -ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול8 כל דרישה על התחייבותנו זאת הינה בלתי חוזרת

ייחשב  -בין אם לכולם ובין אם לאחד מהם  -פיו, ותשלום להם -ידי המוטבים על-תעשה על
פי כתב זה לא יעלו על סכום -פי כתב זה8 בכל מקרה כל התשלומים שנשלם על-כתשלום כדין ועל

 הערבות8
 

 או להסבה8זה אינו ניתן להעברה  ערבותכתב 
 

ולאחר תאריך זה  ,ועד בכלל 2163שנת  פברוארלחודש  21התחייבותנו זאת תהיה בתוקף עד ליום 
 תהיה בטלה ומבוטלת8

                                   
 

 בכבוד רב,
 

 בנק ______________________
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 מכרזהלתנאי  .נספח 
  6171 -ים, התשל"ו ב לחוק עסקאות גופים ציבורי2 סעיףלעניין  תצהיר

 
אני הח"מ, _______________, בעל ת8ז8 מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי 
לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב, 

 כדלקמן:
 
בשמו ]*יש לנקוב ____ ________________________המציע הנני נותן תצהיר זה בשם  68

עיריית של  22/  2162במסגרת מכרז מס'  (, "המציע" -המשפטי המלא של המציע[ )להלן 
 8אריאל

מכח חוק עסקאות גופים  המציעאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת ליתן תצהיר זה בשם  28
 (8"חוק עסקאות גופים ציבוריים" -)להלן  6171 -ציבוריים, התשל"ו 

 הגדרות לתצהיר זה: 38
רה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום, ולעניין עסקאות לקבלת עבי - "עבירה"

, גם עבירה 2166-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2שירות כהגדרתו בסעיף 
 על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק8

ת האכיפה של דיני אחד התחומים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק להגבר - "שירות"
 :2166-העבודה, התשע"ב
 שמירה ואבטחה;

 ניקיון;
 הסעדה, אם השירות ניתן לעובדי מזמין השירות8

 כל אחד מאלה: - "בעל זיקה"
 ;המציעחבר בני אדם שנשלט על ידי  (6)

 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:המציע אם  (2)

 בעל השליטה בו; (א)
י הענין, דומה במהותו להרכב חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפ (ב)

, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי מציעכאמור של ה
 ;המציעפעילותו של 

 על תשלום שכר העבודה;המציע מי שאחראי מטעם  (ג)

חבר בני אדם אחר, שנשלט  –הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית המציע אם  (3)
 8במציעשליטה מהותית בידי מי ששולט 

ובעל זיקה אליו ביותר משתי המציע הנני מצהיר בזאת, כי עד מועד ההתקשרות לא הורשעו  28
כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות  -עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות 

 ממועד ההרשעה האחרונה8
-בלחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע" 2והנני קבלן שירות, כהגדרתו בסעיף ככל  38

 , הנני מצהיר בזאת, כדלקמן:2166
ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם המציע כי עד מועד ההתקשרות לא הורשעו  386

כי במועד ההתקשרות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד  -הורשעו ביותר משתי עבירות 
 ההרשעה האחרונה8

על זיקה או על בהמציע כי בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות לא הוטלו על  382
 אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה;

       זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת8 18
_______________ 

 
 אישור

 
אני הח"מ,  _____________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _____________, הופיע/ה בפני 

זהות מס' _______________, , שהזדהה/תה בפני בתעודת _________________מר/גב' 
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא י/תעשה כן, אישר/ה את אמיתות הצהרתו וחתם/מה עליה בפני8
___________________ 

 , עו"ד   
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 מכרזהלתנאי  1נספח 
 במכרז הצעות תיאום אי בדבר המציע תצהיר

 תצהיר זה ימולא ע"י המציע()
 

אני הח"מ, _______________, בעל ת8ז8 מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי 
לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב, 

 כדלקמן:
 
ת האפשרות ]חובה לבחור את אחת האפשרויות ולמחוק אאני עובד כמנהל/בעל מניות  68

אצל המציע ______________________ ]יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי  השנייה[
(, ומכין תצהיר זה במסגרת הצעה במכרז מס' "המציע" -שמופיע בתעודת עוסק מורשה[ )להלן 

 מכח תפקידי הנ"ל והיכרותי את העובדות נשוא התצהיר8 ,עיריית אריאלשל  22/  2162
 
באופן עצמאי, ללא  המציעהכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המחירים ו/או  28

 למעט קבלני המשנה, התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר
 8 עימם התקשרנו לצורך מתן השירותים נשוא המכרז

 
ד אשר מציע המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגי 38

למעט קבלני , הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה
 8 עימם התקשרנו לצורך מתן השירותים נשוא המכרזהמשנה 

 
 מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה8  המציע לא היה 28
 
הגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר ל המציע לא היה 38

 זו8  המהצע
 
 מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא8  המציע לא היה 18
 
מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או  הצעת המציע 78

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה8 
 

אם 8 עה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרזלמיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצ 8.
 כן, אנא פרט:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות שמודע לכך  המציע מצהיר בזאת כי הינו 18

 8..61-א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח27מאסר בפועל לפי סעיף 
 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת8 618
 
   _______________ 

 חתימת המצהיר
 אישור
ת כי ביום _____________, הופיע/ה בפני אני הח"מ,  _____________, עו"ד, מאשר/ת בזא

, שהזדהה/תה בפני בתעודת זהות מס' _______________, _________________מר/גב' 
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא י/תעשה כן, אישר/ה את אמיתות הצהרתו וחתם/מה עליה בפני8
 

 עו"ד, ___________________
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 מכרזהלתנאי  16 נספח
 הבנת תנאי המכרז  אישור

 
 

 לכבוד
 עיריית אריאל

 
 א8ג8נ8

 
 22/  2162מכרז מס' הנדון:      

 מכרז מסגרת לביצוע עבודות תשתית, פיתוח ובנייהבדבר     
 

 
ם, למדנו והבנו על כל נספחיהלביצוע העבודות הרינו לאשר, כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז 

את האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, 
, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה ביצוע העבודותהעשויים להשפיע על הצעתנו או על 

הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, -ידיעה או אי-שעילתה באי
 8ביצוע העבודותהעשויים להשפיע על הצעתנו או על 

 
תשקול את הצעתנו, בין היתר, תוך הסתמכות על כך שאנו מאשרים,  העירייהידוע לנו כי 

מתחייבים, מצהירים ומסכימים, לכל דבר ועניין, ללא תנאי או הסתייגות, לכל התנאים, הדרישות, 
וכי אנו מוותרים על כל טענה, דרישה או ההוראות והקריטריונים המפורטים בחוברת המכרז, 

 בגין תנאי מכרז זה וההזמנה להציע הצעות8 העירייהתביעה מכל מין וסוג כלפי 
 
 

 
 

 ,בכבוד רב                     
 
 

__________________________ 
 חתימה וחותמת המציע

 
 
 
 
  


