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מסמך א'

הזמנה להציע הצעות – מכרז פומבי מס' 1/22
כללי
 . 1עדן החברה לפיתוח כלכלי ב ירושלים בע " מ (להלן " :המזמי נה " ) מזמינה בזאת
מציעים העומדים בתנאים המפורטים להל ן ,ל הגיש הצעות ל ה תקשרות ב הסכם
מסג רת עם המזמינה ,לביצוע עבודות קב לניות מסוג פיתוח  ,סלילה ותשתיות
ב ירושלים (להלן " :העבודות ")  ,הכל בהתאם לתנאים אשר יפורטו להלן וביתר
מסמכי המכרז.
.2

בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר ,משמע גם לשון נקבה ,ולהיפך.

.3

במסגרת המכרז תב ח ר המזמינה בש ני ז וכים כשירי ם ותתקשר עמם בהסכם מסגרת
לביצוע הע בודות (להלן " :ה הסכם ")  .העבודות יימסרו לזוכים לביצוע ,ככל הניתן
בסבב שוויוני ,וזאת תוך התייחסות לניסיונם בסוג עבודות דומה ו על בסיס שיקולי
יעילות לעבודה באתר/ים הנדרשים ,על פי שיקול דעת ה הבלעדי של ה מ זמינה.
הזוכ ים יידרשו ל בצע את העבודות ,כמפורט במפרט הטכני  -נספח ג' להסכם,
ו בהתאם למפורט בהסכם על נספחיו ,המצורף להזמנה זו כ מסמך ב' .

 . 4את מסמכי ההזמנה (ללא הנספחים) וטופס הרישום למכרז ניתן להוריד מאתר
האינטרנט של המזמינה  ,בכתובת( www.jeden.co.il :תחת הלשונית" :מכרזים" ;
להלן " :אתר האינטרנט ") ו/או לעיין בהם במשרדי המזמינה ברח' הלני המלכה 9
קומה  3ירושלים (להלן " :משרדי המזמינה ").
 . 5מציע המעוניין להשתתף במכרז יידרש להירשם (בעצמו או באמצעות מי מטעמו) ללא
תשלום ,במשרדי המזמ ינה  ,בהתאם להורא ות סעיף  9להלן ,ולאחר רישומו יקבל את
חוברת המכרז המלאה .רק מציע שנרשם במועד יהא רשאי להגיש שאלות הבהרה או
להגיש הצעתו למכרז.
לוח זמנים
 . 6מבלי לגרוע מסמכות המזמי נה לדחות את המועדים הקבועים במסמכי ה מכר ז  ,להלן
מתווה לוחות הז מני ם המתוכנן להלי כי המכרז:
תאריך

פעילות

מועד אחרון ל רישום למכרז וקבלת  13.2.2022בשעה 14:00
חוברת המכרז  ,כמפורט בסעיף 9
להלן ;
מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה 20.2.2022
וטיוטה של ערבות ה מכרז ;
 1.3.2022בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת ה צ ע ות ;
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תנאי סף להשתתפות במכרז
 . 7רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד ,במוע ד הגשת ההצעה למכרז ,בכל התנאים
המפורטים להלן:
. 7.1

הינו עוסק (יחיד או תאגיד) ,כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1976-

. 7.2

רשום בפנקס הקבלנים על פי ח ו ק רי שו ם קבלנים לע בו דות הנדסה בנ א י ות
התשכ " ט  ,1969 -בסיווג ג  ,200-סוג  ,2לפחות;

. 7.3

במהלך התקופה שתחילתה ביום  ,1.1.2013השלים המציע ביצועה של
עבודת פיתוח ו  /או תשתיות ו  /או סלילה אשר בוצעה ברחובות עירוניים ,
בשטח מוניציפאלי של רשות מקומית המונה  40,000תושבים לפחות  ,עבו ר
גוף ציבורי כהגדרתו להלן  ,ב ה יקף של לפחות  2,000,000ש"ח (כולל מע"מ),
או לחילופין ,השלים ביצוען של  3עבודות כאמור ,בהיקף של לפחות
 1 ,000,000ש"ח (כולל מע"מ) ,כל אחת ;

. 7.4

במהלך התקופה שתחילתה ביום  1.1.2017מ עסיק המציע ברציפות מנהל
עבודה  ,המחזיק בתעודת מנהל ע ב ודה רשום  ,בעל ניס יון מוכח של  5ש נ ים
לפחות מתוך  8השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז ,בניהול ביצוע
של עבודות בתחום הפיתוח ו/או הסלילה ו  /או התשתיות ,בהיקף ביצוע
קבלני (כולל) של לפחות  4מיליון ש "ח (כולל מע"מ) ,אשר הסתיימו קודם
למועד האחרון להגשת הצעות במכרז .

. 7.5

המצ יע המציא ערבו ת מכרז כאמ ור ב ס ע יף  31להלן;

. 7.6

המציע נרשם למכרז עד למועד הנקוב בסעיף  6לעיל;

. 7.7

המציע מנהל ספרים כנדרש עפ"י כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניה ול חשבונות ות שלו ם מס)  ,התשל " ו  1976 -והמציא אישור ניהול
ספרים ואישור ניכוי מס במקור ;

. 7.8

המציע לא נפסל בשל חוסר שביעות רצון בעבודות קודמות ע ב ור המ זמ י נה ,
בהתאם לאמור בסעיף  8.15להלן .

עיקרי ההתקשרות
 . 8הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליי ם בלבד ו ה וראות הסעיף תחייבנה את
הצדדים רק במקרים בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי
המכרז  .הי י תה התיי חסות אחרת כאמ ור  ,באיזה ממסמ כי המכרז  ,תחייב ההוראה
האחרת והמפורטת :
. 8.1

כחלק מפעילות ה מעוניי נת המזמינה להתקשר עם מספר קבלנים (למעט אם
תתקבל הצעה כ שרה אחת במכרז בלבד ,וכן בכפוף לעמידת מציע שהצעתו
הגיעה שניה בדרישת השוואת הצעתו הכספית להצעה הזוכה ,כמפורט
להלן) ,בה סכם מסגרת ,אש ר מכוחו יוצאו מעת לעת הזמנות עבודה פרטניות
לקבלנים אשר יבצעו עבורה את העבו דות כמפורט במסמכי המ כרז להלן.
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. 8.2

היקף הפרויקטים ה צפויים להתבצע באמצעו ת הזוכים כולם במכרז במהלך
כל אחת מבין שלוש השנים ממועד ההתקשרות עימם ,מוערך על ידי
המזמינה בסך של כ  8,000,000 -ש"ח לשנה .מובהר כ י האמור לעיל מובא
כהערכה בלבד ואינו מחייב את המזמינה להיקף התקשרות כלשה ו א.

. 8.3

היקף עב ודה בודדת הצפויה להתבצע ב אמצעות הזוכים במ כרז  ,מוערך על
ידי המזמינה בסך של בין  ₪ 500,000ל  .2,000,000 -מובהר כי האמור לעיל
מובא כהערכה בלבד ואינו מח ייב את המזמינ ה להיקף התקשר ו ת כלשה ו א.

. 8.4

הזמנות העבודה הפרטניות לכל עבודה (ולאחריהן ,צו התחלת עבודה) יוצאו
לקבלנים על בסיס שוויונ י ככל הנית ן ,ותוך התיי ח ס ות לניסיונ ם בסוג
עבודות דומה ועל בסיס שיקולי יעילות לעבודה באתר/ים הנדרשים ,על פי
צר כי המזמינה ולשיקול דעתה הבלעדי והמוח לט ,כמפורט להל ן.
יודגש ויובהר  :המזמינה אינה מתחייבת להזמין עב ודה כלשהי מהזוכים
במכרז או בכלל; אינה מתחייבת להיק פי עבודה מ סוימים ; אינה מתח ייבת
כי לא תתקשר עם קבלנים אחרים לביצוע עבודות כלשהן ,ולזוכים במכרז
לא תהא כל טענה בנוגע לכך .ביצע זוכה א ת העבודות הנד רשות שלא
לשבי ע ו ת רצון ה מזמינה ,תהא רשאית המזמינה להימנע מהמשך הזמנת
ביצוע עבודות באמצעותו ,בהתאם לשיקול דעתה הבל עדי .

. 8.5

העבוד ות מו שא המכר ז יהיו עבודות בתחומי תשתית ו/או פיתוח ו/או
סלילה בתוך גבולות השטח המוניציפאלי של העיר ירושלים ,בהיקפים
משתנים  ,ויכללו ,בין היתר ,עבודות קווי ביוב וניקוז  ,תאורה  ,קווי מים ,
קווי השקיה  ,חשמל  ,תקשורת ו תשתיות שונות  ,בורות ושתילת עצים ,
עבוד ות מבנה וס לי לת קטעי כב י ש  ,עבודות בטון למבנה מתחת לריצופים
מסוגים שונים לרבות גרניט  ,עבודות קונסטרוקציה  ,עבודות איטום  ,עבודות
פיתוח כולל עבודות ר י צוף מדויקות  ,ריהוט רחוב  ,סימון  ,צביעה ו שילוט וכל
עבודה נוספת עליה תורה המזמינה.

. 8.6

העבודות יבוצעו בהתאם להוראות הה סכם ,המפרט הטכני ( נספח ג'
להסכם) וההוראות הפרטניות שיינתנו לקבלן בכל הזמנת עבודה ,לרבות
בדבר אתר העבודות ,ת ו כניות לביצוע ,לוחות זמנ ים ,גובה ערבו יות הביצוע
והב דק ו פוליסת הביטוח הנדרשת.
מובהר כי בגין כל הזמנת עבודה פרטנית ,תוצא הזמנת עבודה נפרדת.

. 8.7

העבודות יב וצעו על יד י הקב לן בתיא ו ם ע ם המזמינה ובפיקוח ה ,ו תוך
שמיר ה קפדנית על החוקים  ,חוקי העזר והתקנות הקשורים ב ביצוע ן ,לרבות
על פי נהלי המזמ ינה ועיריית י רושלים ,כפ י שי היו מעת לעת  .באחריות
הקבלן ועל חשבונו יהיה להשיג כל אישור ,היתר ורישיון הנדרשים לצורך
ביצוע העבודו ת ,למעט במ קרה ונדרש הי ת ר בנ יה עבור רכיבים מסוימים
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בעבודות (באופן שלא ניתן לבצע את אותם רכיבים ללא היתר בניה) ,אשר
יוצא/ו על ידי המז מינה.
. 8.8

הזוכה ב מכרז יי דרש לזמ ינות מל אה לאורך כל תקופת ההתקשרות ,באתר
אחד או במספר אתרים במקביל ,בהתאם להנחיית המזמינה .העבודות
יבוצעו על ידי הזוכה בע צ מ ו ,על בסיס כח האדם ,הכלים והציוד שברשותו.
ידוע למציע כי המזמינה תעביר דרישות לאספקת ציוד ו/או אנשי מקצוע
נו ספים או אחרים בהתאם לעבודו ת הנדרשות עבור כל הזמנת עבודה ,על פי
שי קול דעתה הבלעדי ,ועל הזוכה יהיה לספקם במסגרת הזמנים שתגדיר
ה מזמינה.
רק ב מקרים חריג י ם  ,ו בכפוף לאישור המזמינה מראש ובכתב ,שיינתן על פי
שיקול דעתה הבלעדי ללא חובת הנמקה ,יאושר לזוכה להעסיק קבלני
משנה ,לצורך ביצוע עב ודות מ וגדרות  ,וזאת בכפוף לעמידת קבלני המשנה
בדרישות המפורטות במפרט הטכני .מובהר כי המזמינה רשאית לדחות
ב קשה לשימוש בקבלני משנה והזו כה לא יישמע בכל טענה בעניין זה.

. 8.9

מובהר כי אתר י העבודות הינם אתרים עירוניים העשויים להיות אתר ים
שוקק ים ופע יל ים  ,המכילים מגורים  ,תנועה  ,תשתיות ,מוסדות ציבור
ומסחר  .העבודות תבוצענה מבלי לפגוע במהלך התקין וההתנהלות השוטפת
של סביבת העב ודות  .הקבל ן יבצע את הע ב ו דות תוך הקפדה מרבית על נושא
הבטיחות ומניעת מטרדים  ,הפרעה ונזקים  ,לכל צד שלישי שהוא ורכושם .
כל תיאום הנדרש ל שם כך יבוצע ע ל יד י הקבלן וב אחריותו.
כל נזק  ,מטרד ומפגע  ,שייגרם לכל גורם שהוא עקב ביצוע העבודות  ,יהיה
באחריות מלאה ובלעדית של הקבלן .

 . 8.10מו דג ש כי אין כ ל התח ייבות להיקף מסוים של עבודות שיוזמנו במסגרת
הזמנת עבודה מסוימת ,וכי לא תשולם לקבלן כל תמורה שהיא מעבר
למכ פלת הכמויות א שר הוזמנו במס ג ר ת הזמנת עבודה ובוצעו על ידו בפועל
לשביעות רצון המזמינה ,במחירים הנקובים בכתב הכמויות ל אחר ההנחה
ה מוצעת (למע ט עבור סעיפי כתב הכמויות עליהם לא חלה הנחה כאמור).
על אף האמור ,בעבודות בעלות דחיפות מיוחדת ,תהא רשאית המזמינה,
בהתאם לשי קול דעתה ,להצ יע לקבלן תמר י ץ כספי נוסף ,להשלמת העבודות
תוך פרק זמן קצר מן המועד הנקוב בהזמנת העבודה ,הכל בהתאם להנחיית
המזמינה לקבלן הזו כה שתועבר אל י ו בכתב.
 . 8.11יובהר כי אין בכתב הכמויות או במפרט הטכני כדי להגביל את תכולת
העבודות אותה רשאית המזמינה להזמין מהקב לנים הזוכים ,לרבות
במפורש פ ר יטים ועבודות שאינם מנויים בכתב הכמויות .במקרה כזה,
ייקבע ערך העבודות כמ פורט בהסכם.
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 . 8.12מובהר כי פניית המזמינה ל קבלני המסגרת לביצוע העבו דות ,סדר הפנייה
והיקפי העבודות המוזמנים ,ייעשו על פי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.
קבלני המסגרת מ וותרים על כל טענה בדבר שיק ו ל דעת המזמינה ו/או היקף
ההזמנות שיופנה אליהם ,אם בכלל.
 . 8.13יובהר ,קבלני המסגרת מ חויבים להיעתר ולבצע כל הזמנת עבו דה המופנית
א ל י הם ,ללא יו צא מן הכ לל ,ובהגשת הצעותיהם הם מסכימים לאמור
ומצהירים כי בידם היכולת ,הכישורים ,כח האדם והציוד ,ל היענות לכל
הז מנת עבודה כאמ ו ר  ,לרבות ביצוע מספר עבודות במקביל באתרים שונים.
 . 8.14ההתקשרות עם הזוכ ים תהא לתקופה של  12חודשים  ,החל מ מ ועד חתימת
המזמינה על ה ס כם המסגרת .למזמינה שמורה האופציה להאריך את
תקופת ההתקשרות בע ו ד שלוש תקופות נוספות בנות  12חודש ים כל אחת
(בא ופן שההתקש רות כו לה תהא ל  48 -חודשים) ,על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט.
 . 8.15המזמי נה שומר ת את הזכות  ,לפי שיקול דעת ה הבלעדי  ,לפסול ו  /או לדחות
את הצעתו של מציע אשר כנגדו קיים או היה קיים חוב כלשהו כלפי
המזמי נה ו  /או אשר לגביו היה לו ניסיון בלתי משביע רצון בהתקשרות
אחרת עמו במה לך שלוש השנים האחרונות  ,לרבות בשל הפרת הסכם על ידי
המציע  ,אי עמידה בלוחות זמנים  ,ביצוע לקוי של עבודה  ,חשד למרמה ,
תביעות בל תי סבירות וכ י ו צ " ב  .החלטה זו תתקבל על ידי ועדת המכרזים של
המזמי נה ולא תשמע כל טענה מצד המציע בעניין זה .
 . 8.16מבלי לגרוע מיתר הו רא ות מסמכי המ כר ז  ,מובהר בזא ת כי ביצוע העבודות
מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים  ,וכי במידה ולא יתקבלו
התקציבים האמורים  ,כולם או חלקם  ,ת הא המזמי נה ר ש אי ת לבטל את
המכרז בכל שלב שהוא  ,לרבות לאחר קבלת ההצעות ולרבות לאחר הכרזה
על הזוכה במכרז  ,וכן ת הא רשאי ת המזמי נה שלא לממש א ת ההתקשרות
ו  /א ו להפסיק ו  /או לצמצם את היקף העבודות אשר יוזמנו על -פי מכרז זה ,
בכל שלב שהוא  ,ובכל מקרה המציעים ו  /או הזוכים לא יהיו זכאים ל כ ל
פיצוי ו  /או החזר הוצאות מכל סוג שהם .
רישום למכרז וקבלת חוברת המכרז
 . 9המעוניינים להשתתף במכרז ,יירשמו במשרדי ה מזמינה  ,ויקב לו את חוברת המ כרז,
וזא ת עד למועד האחרון לרישום למכרז וקבלת החוברת ,כאמור בסעיף  6לעיל .
ב מ ו ע ד הרישום ימסור המציע ו/או מי מטעמו לנציג המזמינה את טופס הרישום
למכרז בנוסח מסמך א'(  )1להזמנה זו ,הכולל את פרטי המציע  ,איש קשר מטעמו
ופרטי ההתקשרות ע ימם.
 . 10הרישום למכרז הינו חובה ומהווה תנאי סף .מציע שלא יירשם למכרז לא יוכל
להשתתף בו ו/או לשל וח שאלות הבה ר ה במסגרתו.
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פרטי ההצעה
 . 11כל הצעה למכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (מגיש ההצעה יכונה לעיל
ולהלן  " :המציע " ) ,כאשר כל המ סמכים והאי שורים הנדרשים במכרז ,י היו על שם
המציע בלבד  ,אלא אם התירה המזמינה אחרת ,במפורש .
 . 12מבלי לגרוע מהאמור לעיל  ,תכלול ההצע ה את כל המסמ כ י ם והפרטים הנדרשים
בה תאם לסעיף  26להלן.
 . 13באחריות המציעים לבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט של המזמינה ,במטר ה
לבחון הא ם קיימים שינויים כלשהם ו/או הודעות מטעמה בנוגע למכרז .
 . 14המזמינה תפעל בהתאם להוראות סעיף  30להלן ביחס לכל השמטה ו/או שינוי ו/או
ת וספת וכן כל ה סתייגות אשר י יעשו על ידי מציע באי אלו ממסמכי המכרז ו/או
באמצעות מסמך נלווה ו/או בכ ל דרך אחרת.
 . 15מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,שומרת המזמינה לעצמה את הזכות לקבל הב ה ר ות ממי
מהמציעים ו/או לקיים משא  -ומתן עם מי מהמציעים ו/או לדרוש תיקונים בכל
אחת מההצעות ,לפי שיקול -דעת ה.
הבהרות ושינויים
 . 16שאלות הבהרה תוגשנה בכתב ,בדוא"ל  ,bid @jed.co.il :עד למו עד הנקוב בסע יף 6
לעיל .התשובות לשאלות ההבהרה יופצו למשתתפי המכרז (אשר נרשמו למכרז
כאמ ור בסעיף  9לעיל)  ,בכתב ,לרבות דוא"ל וכן יפורסמו באתר האינטרנט ,ו תהוונה
חלק בלתי נפרד ממס מכי המכרז.
 . 17שאלות הבהרה יתקבלו רק מ איש קשר מטעם מציע אשר נ רשם למכרז במועד
כאמור בסעיף  9לע יל.
 . 18שאלות ההבהרה תוגשנה בקובץ  ,Wordבהתאם לטבלה שלה לן ב לבד .המזמינה
שומרת על זכותה להתעלם משאלות אשר יוגשו שלא ב התאם לטבלה:
מס"ד

ש ם המסמך (מתוך
מסמכי ההזמ נה
וההסכם)

מספר הסעיף
במסמך

השאלה

 . 19כל הסבר  ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל -פה ,אין ול א יהיה להם כל תוקף שהוא.
ר ק תשובות בכתב תחייבנה את המזמינה.
 . 20על ה מציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים .אם ימצא המציע אי בהירויות,
סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות
מהוראותי הם ,או כל אי התאמה אחרת ,עליו לפנות לוועדת המכרזים ולפרטן
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בכתב ,וזאת עד למועד הנקוב בסעיף  6לעיל .מציע ש לא יפנה לקבלת הבהרות
כאמור ובמועד הנקוב לעיל ,יהיה מנוע מלהעלות בעת יד כל ט ענה בדב ר אי
בהירויות ,סת ירות או אי התאמות כאמור.
 . 21המזמינה רשאית בכל עת ,קודם למועד להגשת ההצעות במכרז ,להכניס שינ ויים
ותיקונים במסמכי המכרז  ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים .הש ינויים
והתיקונים כ אמור יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאי ו ו יפורסמו ב אתר
האי נט רנט של המזמי נה ו/או יו בא ו בכתב לידיעתם של כל מש תתפי המכרז אשר
שילמו דמי ההשתתפות ,ב אמצעות דואר אלקטרוני לפי הפ רטים שנמסרו מ ראש.
רק המסמכים הסופיים  ,כפי שייחתמו על ידי המזמינה  ,יחייבו את המזמינה .
 . 22עם הגשת הצעתו במכרז ,מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמ כי המכר ז
וכל הנתונים הרל וונטיים מכל סוג שהוא ,והגיש הצעתו על בסיס זה .מציע שהגיש
הצעה במכרז ,יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הק שור למכרז או
לתנאיו.
 . 23למען הסר ספק ,בכל מקרה ,ובכלל זה ב מצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז
השונים ו /או אי בהירות לגבי מ ס מכי המכרז ,תקבע המזמינה את הפרשנות
המחייבת .למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה
במסמכי המכרז ו/או כ ל אי התאמה ו /או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה
המזמינ ה.
 . 24אם ימצא בית משפט מוסמך כי אין תוקף לסעיף או לסעיפים במסמכי המכרז או
לח לקי סעי פים במס מכי המכרז ,או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם ,לא י הא
בכך כ די לפגוע בשאר מסמכי המכרז אשר יוותרו תקפים ומחייב ים לכל דבר וע ניין;
זולת אם החליטה המזמינה כי עקב ביטול או צמצום כאמ ור ,יש לערוך במכרז
שינויים נוספים או לבטל את המכרז.
 . 25מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הובא ענ יין הנוגע או הקשו ר למכרז בפני ע רכאה
שיפוטית ונפסק על ידי אותה ערכאה כי הוראה או חלק מהוראה מהוראות מסמכי
המכרז פסולה ,מבוטלת או בטל ה ,משום שאינה עומדת בדרישות הדין או מכ ל
ס יבה אחרת ,יראו את אותו חלק בהוראה כאילו צומצמה במידה הפחות ה ביותר
הנדר שת על מ נת שתוס יף לעמוד בתוקפה.
מסמכי ההצעה
 . 26על ה מציע לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 . 26.1כל מסמכי המכרז על נ ספחיהם ,כאשר הם חתו מים במקומות המיועדים
לכך על -ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע ומאומתים כדין (ככל
הנדרש)  ,בצירוף הודע ות למציעים ו מענה לשאלו ת הבהרה (כ כל שפורסמו
על -ידי המזמינה);
לעניין חתימה על מסמכי המכרז יובהר כדלקמן :
. 26.1.1

אין חובה לחתום על כל עמוד במסמכי המכרז.
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. 26.1.2

אין צורך למלא את הפרטים החסרים בהסכם ובנספחיו ,ואולם
חו בה לחתום בעמוד האחרון של ההסכם  ,במקום המיועד לחתימת
הקבלן.

. 26.1.3

יש חובה לחת ום על כל ע מ וד מעמודי המפרטים המצור פים .

 . 26.2טופס הגשת הצעה  -מסמך א'( ; )2
 . 26.3תצהיר להוכחת ניסיון המציע  -מסמך א ' ( ; )3
 . 26.4אישור זכויות ה חתימה בתאגיד – מסמך א'( ; )4
 . 26.5תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ,תשלום ש כר מינימום ושמירה על חוק
שוויון זכויו ת לאנשים עם מוגבלות – מסמך א'( ; )5
 . 26.6אומדן כתב הכמויות וטופס ההצעה הכס פית – מסמך א'( – )6במעטפה
נפרדת כמפורט בסעיף  41להלן ;
 . 26.7הס כם ההתקשרות – מסמך ב' – כאשר הוא חתום בעמוד האחרון במקום
המיועד לחתימת הקבלן ;
 . 26.8העתק תעודת רישום תקפה של המציע ,אצל רשם הקבלנים הכולל ת את
ה רישום בסיווג הנדרש כאמור בסעיף  7.1לעיל;
 . 26.9ערבות מכרז בהתאם לה וראות סעיף  31להלן ;
 . 26.10אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (א כיפת נ יהול ח שבונות ותשלום מס)  ,ה תשל"ו ;1976 -
 . 27למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת המסמכים אינה מוגדרת כתנאי סף במכרז זה.
לא ציר ף המצי ע להצעת ו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ,רשאית ועדת המכרזים,
מ טעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע
או לחל ופין; לבקש כ י יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/א ו יבהיר איזה מהמסמכים
שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית המזמינה ל התעלם מפגמים
שאינם מהותיים  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 . 28הצעת המציע ת הא בתוקף לתק ופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת ה הצעות .
מובהר כי המזמינה רשא י ת לדר וש מ המ ציע את האר כת תוקף הצעתו ב  90 -ימי ם
נוספים  ,ו המציע מתחייב לפעול מיד בהתאם .אי -הארכת תוקף ההצעה כנדרש
תהווה כ ש ל עצמה עילה ל פסילת הצעת המציע ולחילוט ערבות המכרז .
 . 29ההצעה תוגש על ידי ישות משפ טית אחת בלבד ,כאשר כל המסמכים והאישורים
הנדרשים במכרז ,יהיו ע ל שם ה מציע ב מכרז בלבד .
 . 30לגבי כל שינוי ,תוספת  ,השמטה או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי
המכרז ,בין בגוף המסמכים ,בין ב מסמך לוואי וב ין בדרך אחרת ,תהא המזמינה,
בהתאם לשיקול דעת ה המוחלט  ,רשאי ת  ,אך לא חייב ת  ,להתעלם מכל שינוי כאמור
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ולראותו כאילו לא נעשה ו  /או ל ד רוש את תיקונ ו ו/או תהא רשאי ת לפסול את
ההצעה.
ע רבות
 . 31להבטחת התחייבויותיו של המציע לקיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות,
ולהבטחת רצינו ת הצעתו של המציע ושיפוי המזמינה ,יגיש המציע יחד עם הגשת
ההצעה במכרז ,ערבות בנקאית מקורית אוטונומית ובלתי -מותנית ,על שם המציע
ולטובת המזמי נה ( עדן – ח ברה לפי תוח כלכלי בירושלים בע"מ) בסך 50,000
שקלים חדשים ,שתוצא מאת בנק בישראל או חברת ביטוח בישר אל (שניהם יקר או
להלן " :הבנק ") ,החתומה כדין על ידי הבנק (ל הלן " :ערבות המכרז ").
 . 32ערבות המכרז תהיה בתוקף לכל הפחות עד ליום  .30.8.2022המזמינה תהא רשאית ,
ע ל פי שיקול דעתה הב לעדי ,לדרוש מהמציע הארכת הערבות לתקופה נוספת,
והמציע יאריך את תוקף הערבות ע"פ הדרישה .אי -הארכת הערבות כנדרש תהא,
כ שלעצמה ,עילה לפסילת הצעת המציע ו/או לחילוט הערבות ,כאמור להלן.
שנדרש לעשות כן ,ת היה רשאי ת המזמינה להגיש את הער ב ות לפירעון ,כאמור
להלן.
 . 33המזמי נה ת הא רשאי ת לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי
מכרז זה ,או להכשירה למרות ה פגמים שנפלו ב ה ,לפי שיקול דעת ה המוחלט.
 . 34המזמי נה ת הא רשאי ת להגיש את הערבות לפירעון ,כולה או חלקה ,במקרים
הבאים ,ולאחר עריכת שימוע למציע (וז א ת מבלי לגרוע מזכות המזמ ינה לפיצוי
בגין כל נזק ו  /או הפסד שיגרמו ל ה ) :
 . 34.1כל אימת שהמציע יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האח רון להגשת
הצע ות  ,בכל דרך שהיא .
 . 34.2כל אימת שהמציע נהג במהלך ה מ כרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים .
 . 34.3כל אימת שהמציע מסר לוועדת המכרזים מידע מוט ע ה או מידע מה ות י לא
מדוי ק .
 . 34.4כל אימת שלאחר שנבחר המציע כזוכה במכרז  ,הוא לא פעל על פי ההוראות
הקבועות במכרז שהן תנאי מוקד ם להתקשרות .
 . 34.5כ ל אימת שמציע לא ה אריך את ערבותו כאמור בסעיף  31לעיל.
 . 34.6ככל שלאחר שנבחר המציע כזו כה במכרז  ,הוא לא פעל על פ י ההוראות
הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות ,לרבות (ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל) מסירת ערבות ביצוע ,אישורי ביטוח וכן אישור מי נוי
מנהל העבודה ו מפקח מטעמו וכ ל גורם נוסף ,כמפורט בהסכם המסגרת
ובמפרט .
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 . 34.7ככל שלאחר שנבחר המציע כזוכה במכרז ,סירב א ו לא היה זמ י ן לביצוע
עבודות בהתאם להזמנת עבודה פרטנית שתועבר אליו .
 . 35למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או שיק בנקא י ו/או
המחאת עסק ערב.
 . 36מציע שהצעתו לא זכתה ,ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז,
בדואר רשום לכתובת שיציי ן המציע במסגר ת הצעתו.
 . 37מ צ יע אשר ערבות המכרז שהומצאה על ידו הוחזרה לו לא יוכל לערער על הזכייה
במכרז ,אלא אם כן המציא למזמינה במצורף לבקשתו ל ערער  ,ערבות שתום תוקפה
הינו  3חודשים מיום החזרתה ל מזמינה .
 . 38בכפוף לעריכת שימוע למציע ,כאמור בסעיף  34לעיל ,המזמי נה רשאי ת לחלט את
הערבות/הערבויות שבידה  ,מבלי ש ת צטרך לנמק בקשתה או לבסס דרישת ה או
לפנות קודם לכן אל המציע  ,וזאת על ידי הצג ת כתב הערבות בפני הבנק.
א י שור מוקדם (  )Pre - Rulingשל נוסח ערבות המכרז
 . 39עד למועד הקבוע בסעיף  6לעיל ,רשאים המציעים להגיש לאישור ה מזמינה טיוטה
של ערבות המכרז מאת הבנק .המזמינה תבחן את טיוטת ה ערבות  ,ותה א רשאית
לדרוש שינויים ו/או תיקונים בנו סח הערבות .אין באמור לעיל כדי לגרוע
מז כויותיה של המזמינה לתיקון פגמים בערבות ו/או התעלמות מהם ו/או לפסול
ערבות מכרז שתוגש שלא בהתאם להוראות ההזמנה ו/או הוראות הרשות ביחס
לשינויים ו/או תיקונים בה כאמור .
הגשת ההצעה
 . 40את ההצעות  ,בצירוף הפרטים והמסמכים המפורטים בסעיף  26לעיל ,יש להגיש
במסירה י דנית לתיבת המכר זים  ,במשרדי המזמי נה  ,וזאת עד למועד הנקוב בסעיף
 6לעיל.
 . 41ההצ עה ,בצ ירוף יתר מ סמכי המכרז החתומים על ידי המציע במקומות המי ועדים
לכך  ,תוגש בתוך מעטפה סגורה וחתומה ,עליה יצוין  " -מכרז מס'  "1/22ולתוכה
יוכנסו  2מעטפות סגורו ת באופן הבא:
א .מעטפה ראשונה אשר תכיל את כל מסמכי ההזמנה  ,לרבות הערבות הנזכרת
בסעיף  31לעיל ,בצירוף יתר מסמכי ה מכרז לרבות מפרטים ,חתומים על ידי
ב מקומות המיועדים לכך ,ובצירוף הודעות והבהרות למציעים (ככל שנ שלחו) ,
כולם יחד ,בשני עותקים מודפסים  ,למעט ההצעה הכספית ( מסמך א'(  . ) )6על
המעטפה יצו ין – " מכרז  – 1/22מעטפה מס' ."1
ב .מע טפה ש נייה אשר תכיל את אומדן כתב הכמויות (חת ום בשולי כל עמוד)
ו טופס ההצעה הכספית (מלא וחתום על ידי המציע) בלבד בנ וס ח מסמך א ' ( , )6
ועליה יצ וין " מכרז  – 1/22מעטפה מס' ."2
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 . 42הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז לא תשתתף במכרז .על
אף האמור ל עיל ,המזמינה רשאית להאריך את מועד סגירת המכרז ,על פי שיק ול
דעת ה  ,בהודעה בכתב לאנשי הקשר של המציעים אשר נרשמו למכרז באמצעות
דו א" ל ו  /או בפרסום ההודעה ב אתר ה אינטרנט.
 . 43ההצ עה הכספית למתן הנחה מ אומדן מחירי כתב הכמויות (למעט עבור מחירי פר ק
הסדרי התנועה הזמניים ,פר ק גופי תאורה ואביזרים וסעיפי התקנה לפי גובה,
לגביהם יצו י ן במפורש כי מדובר ב"מחירים קבועים" ולגביהם לא תחול ההנחה
המוצעת כמפור ט לעיל)  ,תכלול את כל מרכ יבי ה עלות ו/או הו צאות המציע בכדי
לספק את העבודות המבוקשות במלואן בשקלול מנגנון ה תוספות וההפחתות
כמפורט בסעי ף  48.2.6ל הל ן  .מובהר למען הסר ספק כי מחירי היחידות בהתאם
ל אומדן כתב הכמויות כול לים כל מס או היטל או תוס פת אח רת ,לרבות כל תשלום
לצד שלישי ו/או ה פעלת קבלן משנה  ,למעט מע"מ .
 . 44מודגש כי במסגרת ההצעה הכספית נקבע טווח מקסימום לאחוז ההנחה ה מוצע .על
המצי ע להימנע מהגש ת הצעה כס פית החור גת משיעור הנחה זה  .חריגה משיעורי
ההנחה כאמור עלולה להביא לפסי לת ההצעה ,וזאת מבלי לגרו ע מסמכות ועדת
המכרזים לתיק ון ליקויים ב הצעה הכספית.
 . 45משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת ,שאינה הכ נסת המעטפה ל תיבת
המכרזים ,א ינ ם עונים על דרישות המכ רז.
 . 46המזמי נה ת היה רשאי ת לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש
שלא בהתאם לתנאי מכרז זה ,או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה  ,הכל לפי
שי קול דעת ה .
 . 47בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמ ור במסמכי
המכרז ,ובכלל זאת לכל תנאי ה הסכ ם .כמו כן ,מצהיר המציע כי הוא עומד
בדרישו ת תקנה ( 6א) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג .1993 -
הליך בחי נת ההצעה
 . 48המכרז ינוה ל כמכרז דו -שלבי כמפורט להל ן:
 . 48.1שלב א ' – בשלב זה תבחן ועדת המכרזים את עמידתו של המציע בתנאי הסף
להשתתפו ת במכרז המפורטים בסעיף  7לעיל .
ל א צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ,רשאי ת ועדת
המכרזים  ,מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעד י והמוחלט ,ל פסול את
הצעתו של המציע ; או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/א ו יתקן ו/או
יבהיר איזה מהמס מכים שבהצעתו ו/או הנתו נים המפורטים בה ; וכן
רשאית המזמינה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים ,לפי שיקול דעתה
הבל עדי.
 . 48.2שלב ב ' – מציעים אשר עמדו בתנאי הסף ב שלב א ' יו כל ו להשתתף ב שלב ב ' ,
שלב ההצעה הכספית  .בשלב זה תפתח ועדת המכרזים את מעטפת הה צעה
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הכספית ( מסמך א ' (  , ) )6של המש תתפים אשר עמדו בתנ אי הסף כאמור
לעיל .
 . 48.2.1ההצעה הכספית במכרז תוגש באמצעות מתן אחוז הנחה אחיד
וקבוע למחירי כתב הכמויות על גבי טופס ההצעה הכספי ת ( מסמך
א'(  , ))6למעט עבור מחירי פרק הסדרי התנועה הזמניים ,פרק גופי
תאורה ואביזרים וסעיפי התקנה לפי גובה  ,לגביהם יצו י ן במפורש
כי מ דובר ב " מחירים קבועים " ולגביהם לא תחול ההנחה המוצעת .
 . 48.2.2מובהר כי מחירי כתב הכמויות כוללים את כ ל ל מרכיבי העלות של
המציע  ,ולמציע לא תשולם כל תוספת קבלן ראשי בגין הפעלת
קבל ני משנה למעט מקום בו תאושר תוספת כאמור על ידי
המזמי נה מראש ובכתב .
 . 48.2.3המציע יידרש להציע שיעור הנחה באחוזים ,ואף ב ש ב רי אחוזים,
ובלבד ששבר עשרוני יכלול לא יותר מ  2 -ספרות א חר הנקודה.
 . 48.2.4במ סג רת הצעתו מחויב המציע ל הציע הנחה לעומת מחירי כתב
הכמויות (ניתן להציע שיעור הנחה של  0%אך לא ניתן להציע
תוספת למחירי כתב הכמויות ("הנחה שלילית") .
 . 48.2.5סך שיעור ההנחה בהצעתו הכספית של המציע ל א י עלה על .30%
 . 48.2.6למחירי העבודות יתווספו או יו פחתו סכומים ב תלות בהיקף
הע בודה המתבקשת ,וזאת בהתאם ל מנגנון התוספות וההפחתות
שקבעה המזמינה ו מפור ט בס עיף  00.05למפרט הטכני .מחירי
אומדן כתב הכמויות כוללים את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות
המציע לאספקת העבודות ,לרבות כ ל תשלום לצד שלישי ו/או
ה פעלת קבלן משנה  ,למעט מע"מ .
 . 48.2.7לאחר זכיית המציע במכרז ,יצרף ה זוכה את ה צע תו הכספית
כ אשר היא מלאה וחתומה  ,כנספח תמורה ( נספח ב' ) בהסכם
המסגרת.
 . 48.2.8ניקוד המציע בשלב זה יהווה  100%מ ן הניקוד הכולל של הצעתו.
 . 48.2.9מובהר כי בכוונת וועדת המכרזים לבחור מס פר גופים זוכים
במכרז ,אשר יבצעו עבורה את העבודות ,כאשר העבודות תימסרנ ה
למי מהגופים בהתא ם לשיק ול דעת המזמי נה (וככל הניתן ,בסבב
שוויוני בין הגופים) כמפורט במסמכי המכ רז .
 . 48.2.10גוף שהצעתו לא נוקד ה כזוכה במכרז יתבקש להשוות את הצעתו
הכספית להצעת הגוף הזוכה ,כתנאי ל מת ן שירותים כאחד מ מ ס פ ר
ה גופים ה זוכים במסגרת מכרז זה  .היה ויסרב הגוף שהצ עתו לא

14

נו קדה כזוכה ,להשו ות את הצעתו הכספית להצעה הזוכה ,תועבר
הזכות למציע שהצעתו הכספית הינה הבאה בדי רוג ההצעות וכן
ה לאה ,עד לבחירת מספר גופים זוכים.
 . 48.2.11מבלי לגרוע מן האמור ,היה ויסרבו הג ופ ים כאמור להשוות את
הצעותיהם הכספ יות להצעה הזוכה ,או במקרה בו לא התקבל ו
שתי הצעות כש רות ,תכריז וועד ת המכרזים על הז וכה במכרז
כזוכה יחיד.
בחירת ההצעה הזוכה
 . 49הזוכ ים במכרז י י בחר ו על יסוד שיע ור ההנח ה שהציעו ב יחס ל אומדן מחירי כתב
הכמויות על גבי מסמך א'(  , )6בהת אם ל כ ללים שנקבעו בסעיף  48לעיל .
 . 50למען ה סר ספק מוב הר ב זאת כי אין בהורא ות הזמנה זו ו/או בזכויות המזמי נה על -
פי הן כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות המז מי נה בה תא ם ליתר הוראות הזמנה זו ,וכן
אין בהור אות אלו כדי לגרוע מזכוי ות ה מזמי נה בהתאם לתקנות (21א  )1ו (23-א)
לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג  ,1993 -ומזכויות המז מי נה על -פי הן ,ב אופן בו
המזמי נה ת הא רשאי ת  ,על -פי שיקול -דעת ה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמשתתפים
ש הגישו הצעות כשרות ,הצעה כספית חוזרת ומשופרת ,וזאת בכל מקרה שבו
התגלה פער כלשהו בי ן הצעותיהם לבין מחירי כתב הכמויות .
 . 51ועדת המכרזים רשאית ,אך לא חייבת ,ל דחות כל הצעה ש איננה שלמה  ,או ברורה ,
או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז ,וזאת עפ"י שיקול דעתה הסופי והבלעדי של
הוועדה.
 . 52וע דת המכר זים רשאית להתנות את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה  ,לבטל את
המכ רז ו לנקוט כל פעולה על פי הזמנה זו ועל פי דין ,בין לפני הכרזה על הזוכים
ובין לאחריה  .מובהר בזאת מפורשות  ,כי לא תהא למציע כל דרישה – כס פי ת ו  /או
אחרת – מ המזמינה  ,בקשר עם כל האמור לעיל ו  /או עק ב אי קי בול ההצעה או
ביטול המכרז  .המשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מודעים ומסכימים
לסמכויות המזמי נה על -פי סעיף זה  ,והם מוותרים בזאת על כל טענה ו  /או דרישה
בקשר עם הפעל ת סמכויות המזמי נה כאמור .
 . 53מבלי ל גרוע מ ן האמור בסעיף  48.2.10לעיל ,בדבר חובת הגוף שהצעתו הכספית
דורגה שניה ,לה שו ות הצעתו הכספית להצעה הזוכה ,לאחר בדיקת ההצעות ,תהיה
המזמינה רשאית ,א ך לא חייבת ,לאפשר למציעי ם בקבוצת המציעים הסופית
שתיקבע על יד ה ,לשפר את הצעותיהם ,וזאת בין היתר מתוך מטרה להוזיל ו/או
ל שפר את ההצעות אשר הוגשו (הליך  .)Best & Finalבסיום ההליך יהיה כל מצ יע
מ קבוצת המציעים הסופית רשאי ,במועד שתקבע ועדת המכרזים ,להגיש לתיבת
המ כרזים הצעה סופית משופרת שתחליף א ת הצעתו המקורית .לא הגיש מציע
ה צעה נוספת ,תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית .לאחר הגשת ההצ עות הסו פיות,
לא יבוצע הליך שיפור הצעות נוסף עם המציעים.
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 . 54מובהר למען ה ס ר ספק כי לוועדת המכרזים הסמכות לפסול הצעתו של מציע  ,בכל
שלב משלבי המ כר ז  ,זאת אם מצאה לנכון ע ל פי מסמ כים ו  /או מידע שיש בידה ו  /או
הגי ע לידה ( לרבות המלצות ומידע שהגיע מלקוחות של המציע ) שאין ביכולת ו
להעניק ל מזמינה את ה עבודות המבוקש ות לשביעות רצונה המלא ה ו/א ו במ קרה של
מציע עימו היה למזמינה ניסיון בעבר ,וזאת במידה ואותו מציע הפר  ,לדעת
המזמי נה  ,הוראה מה וראות הס כם ההתקשרות בינו ל בין המזמי נה ( וזאת גם במידה
ולא ננקטו הליכים משפטיים או אחרים בנוגע ל אותה הפ רה).
 . 55מבלי לפגוע מ כלליות האמור לעיל  ,תהא ועדת המכרזים רשאית ש ל א לדון בהצעת
מציע או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו  /או שלא בדרך
המקובלת בה לי כי מכר ז  ,או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות
שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי ה וגנים  ,או שהצעתו מבוססת על הבנה
מוטעית של נושא המכרז .
 . 56ועדת ה מ כ ר זים ( או מי מטעמה ) רשאית  ,על פי שיקול דעתה  ,לדון עם המציעים
בפרטי הצע תם  ,לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו  /או הבהרות נוספות לשביעות
רצונ ה המלא .
 . 57גם לאחר קביעת הזוכים  ,ועדת המכרזים רשאית לבוא עמ ם בדב רים במטרה לתקן
או לשפר את הצעת ם .
 . 58למען הסר ספק  ,אין בסמכו יו ת וע דת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים
לערוך הליך תחרותי נוסף ו  /או לנהל מו " מ כאמור  ,ובכל מקרה ל א יהא בה ליכים
אלו או בהעדרם כדי לאפשר ל מ ציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי
המכרז או כדי לא פש ר למצ יע לחזור בו מ הצעתו במכרז .
 . 59ב תוך  14ימים קלנדריים מיום ההודעה על זכייתו במכרז  ,יסור הזוכה למשרדי
המזמינה לצורך השלמת חתימות על מסמכי ההתקשרות בהתאם להנחיות
ה מזמינה ,ישלים כל מטלה המוגדרת בהסכם ובנ ספחיו לפרק זמן זה וכן יגיש
למזמינה טופס אישור בדבר עריכ ת ביטוח ו ערבות ביצוע לביצוע העבודות ,
כהגדרת ם בהסכם ובכפוף להוראות ה הס כם  ,אשר יהיו תקפים למשך כל תקופת
הסכם המסגרת .
ה שלמת האמור מהוו ה תנאי לחתימת המזמי נה על ההסכם  .לא עמד המציע
בדרישות הנ " ל באופן מלא ומ דו יק ובתוך המועד הקבוע לכך  ,רשאי ת המזמי נה
לחלט את ערבות המכרז או ערבות הביצוע  ,לפי העניין  ,וכן לבטל את הזכייה
במכרז  ,והכל מב לי לגרוע מיתר זכויות וסמכויות המזמי נה .
מובהר בזאת כי הודעת הזכייה במכ רז לא תחייב את המזמי נה ב ש ום אופן שהוא,
עד לעמידת הזוכה בכל הדרי שות הנ"ל וחתימת המזמי נה על ההסכם.
 . 60בוטלה הזכייה במכרז ,זכאית ה מזמינה לכל סעד המוקנה לה בחוק ו/או בתנאי
מכרז זה וכן למסור א ת בי צוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על ידה לרבות
לכשירים הבאים (ככל שנ בחרו)  ,ובנוסף יפצה המציע את המזמ ינה על כל הפסד או
הוצאה שיגר מו לה עקב כך.
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 . 61הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות ,חובה או סמכות בהתבסס על מידע,
הבטחה ,התחייבות ,מצג ,הצעה ,הבנה ,פרסום ,פרו טו קו ל ,דיון או הצהרה שנעשו
מחוץ להסכם ה מסגרת  ,בין בכתב ובין בעל -פה ,בין לפני שנחתם ההסכם עימו –
לרבות ב מסגרת הליכי מכרז זה – ובין לאחר שנחתם.
 . 62מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה.
 . 63היה ומצי ע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל ,תהא רשאית המזמינה לבטל את
הזכיי ה במ כרז בהודעה בכתב למציע ,החל בתאריך שייקבע על ידי המזמינה
בהודעה ,וזא ת לאחר שנית נה למציע הודע ה בה נדר ש לעמוד בהתחייבויותיו,
והמציע ל א עמד בהם בהתאם להודעה ובתוך הזמן שנקבע בה .אין בסעיף ז ה כדי
ל גרוע מזכויות המזמינה על -פי כל דין.
גילוי מידע במכרז
 . 64ועדת המכ רז ים (או מי מטעמה) רשאית ,על -פי שיקול דעתה ,לדרוש ממציע לגלות
פרטים מלא ים ומדויקים בדבר זהותו ,עסקיו ,מ בנה ההון שלו ,מקורות המימון
שלו  ,או של בעלי ענין בו ,וכן כל מידע אחר שלדעתה יש ענין בג ילויו ו כן לפנות לכל
צד ג' בעניין זה.
 . 65מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המ כר זי ם את המידע הדרוש או מסר מי דע לא נכון
– רשאית ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה וזא ת מבלי ל גרוע מכל
זכות אחרת העומדת לוועד ת המכרזים ו/או ל מזמינ ה ,לפי העניין ,כתוצאה
מההפרה ,לפי תנאי מס מכי מכרז זה או לפי כל דין.
 . 66זכה המציע ,ולאחר מכן התברר למזמינ ה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר
מידע חלקי בלבד או מטעה ,רשאית ה מ זמינה לשלול את זכייתו מ עיקרה ,מ בלי
שהמציע יהיה זכאי לקבל כל פי צוי או החזר הוצאות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות
אחרת העומדת ל וועדת המכרזים ו/או ל מזמינ ה ,לפי העניין ,כתוצאה מההפרה ,לפי
תנאי מ סמ כי מכרז זה או לפי כל דין.
 . 67המזמינה שומרת את הזכות לוודא ממקורותיה ובכל דרך בה תבחר  ,אמיתות כל
מידע שימ סור המציע .בהגשת הצע תו יראו את המציע ,ואת בעלי העניין בו כאילו
הסכימו לכך שוועדת ה מכרז ים ו המז מינה תקבלנה לגביהם מידע הקשור למכרז
מכל גורם אחר ,ככל שהסכמה ז ו נחוצה.
 . 68בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים,
אם ועדת המכרזים ת ידרש לעש ות כן בקשר להליך משפטי הקשור במ כרז ,פרט
למידע שהינו ,לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים ,ב בחינת ס וד מקצועי או
מסחרי .עם זאת ,מסכים כל מציע במכרז ,כי במקרה שו וע דת המכרזים תסבור ,לפי
שיקול דעתה ,ולרבות בשל התנגדות מצד מ ציע אחר ,כי קיים ספק כ לשהו בשאלה
הא ם יש לגל ות מידע כאמור ,תהיה ועדת המכרזי ם רשאית להימנע מלגלות כל
מידע כאמור ,כל עוד לא ניתן צו בית משפ ט לפי פניית המעוניין בגילוי.
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על אף האמור ,בהגשת הצעותיהם ,כל ה מ ציעים נותנים בזאת הסכמה בלתי
מסויגת לחשיפת הצע ותיהם הכספי ו ת ( מסמך א' (  ,) )6לכל מציע אשר ידרוש זאת
ומי דע זה לא יהיה בגדר סוד מסחרי או מקצועי בשום אופן.
ועדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד ה גשת ההצ עות ו/או אחריו ,בין ככלל ובין
לגבי בעלי ענין מסוימים ,הסדרי סו די ות מיוחדים ,אם תבוא בקשה כזו מצד מציע
אחד או יותר ,ואולם היא לא תהי ה חייבת לעש ות כן.
 . 69מציע א ש ר יבקש  ,לאחר קבלת החלטת הועדה בנוגע לה צע תו במכרז  ,לעיין ו  /או
לצלם מסמך כלשהו מ מסמכי המכרז  ,פר וט וקולי ם ו  /או כל מסמך אחר בקשר עם
הליכי המכרז  ,יידרש לשלם מראש  350ש " ח לכיסוי העלות הכרוכה ב ארגון
המסמכים המבוקשים והפקתם .
 . 70המציע חייב לעדכ ן את ועדת המכרז ים בכתב ו ללא דיחו י לגבי כל שינוי אשר יחול,
אם יח ול ,במידע שמסר לוועדת המכרזים או למזמינה  ,בפרק הזמן שיח לוף מעת
הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הז וכ ה ,ואם
נקבע כזוכה – עד לחתימה על ההסכם.
אחריות והוצאות המכרז
 . 71כל הוצאו ת ,מכל מ ין וסוג שהוא ,הכ רוכות בה כנת ההצעה למכרז ובהשתתפות
במכרז תחולנה על המציע  ,ללא קשר להחלטות המזמינה במסגרת הליכי המכרז,
לרבות במקרה של ביטולו .
 . 72המזמינה אינ ה נושא ת בכל אחריות להוצאה או נ זקים שייגרמו למ ציע בקשר עם
הצעתו בקשר למכרז זה ,ובפרט בשל אי קבלת ה צעתו.
 . 73מובהר במפורש ,כי ב כל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר
הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה או החל טת המזמ ינה .
סודיות
 . 74המציע מתחייב בקבלת מסמכי המכרז לשמור על סודיות כ ל מי דע שיימסר לו על -
ידי המזמינה בקשר או לצורך ביצוע העבודה ,למעט מידע ש הוא נחלת הכלל או
מידע המ חויב בגי לוי לפי חוק.
 . 75לשם מילוי התחייבוי ותיו על  -פי סעיף זה ,מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות
כא מור גם מצד עובדיו ,קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.
 . 76המציע מתחייב לצי ית ל כל הוראות המזמינה בכל הנוגע לשמירת סודיות.
 . 77כל מסמכי המכרז הינם רכוש המזמינה והמסמכים מושאלי ם למציע לשם הכנת
הצעתו והגשתה .אין המצי ע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל
מטרה אחרת  .לא הגי ש המציע הצעה ,או קיבל הודעה מ המזמינה כי לא זכה
במכרז ,יחזיר המ צי ע מיד את מסמכי המכר ז ,אם נדרש לעשות כן על -ידי ה מזמי נה .
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הדין החל
 . 78מכרז זה ינוהל ויפורש בהת אם להוראות דיני מדינת ישראל ,לרבות חוק חו בת
המכרזים ,תשנ"ב  , 1992 -ותקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג .1993 -
 . 79ה ס מכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז נתונה לבתי המשפט המ וס מכ ים
בעיר ירושלים בלבד.
 . 80ההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין וה וראות מסמכי המכרז
והמ ציעים ייחש בו ,לכל דבר ועניין ,כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך הכנת
והגשת הצעותיהם ולצורך השתת פותם במ כרז.
 . 81בחתימתו על גבי מסמך א'(  , )2מאשר המציע כי קיבל ו/או מצוי ים ב ידיו כל מסמכי
המכרז על נספ חיהם ,קרא אותם והבין את תוכנם וכי הו א מ קבל על עצמו את כל
התנאים וההתחייבו יות על פיהם.
הודעות ונציגות
 . 82כל מציע במכרז יציין בטופס הרישום ,את כתובתו לצורך קבלת הו דע ות בכ ל
הקשור במכרז ואת שמו  ,מספר הטלפון  ,מספר הפקסימיליה וכתובת ה ד ו א ר
האלקטרוני של נציג מוסמך מטעמו  ,המוסמך לחייב את המציע על פי דין ל ע ניין
מכרז זה  .עד למועד הגשת ההצעו ת במכרז ,פרטי הנציג שנמסרו למזמ ינה במסגרת
טופס הרישום  ,ייחשבו כפרטי הנציג המוסמך .לאחר מכן ,ה נציג המוסמך יהיה
הגורם אשר צוין על גבי מסמך א'( . )1
 . 83עם הנצי ג שי צו ין כאמור ינוהלו המגעים של המזמי נה בקשר למכרז זה והוא יהיה
מוסמך ל י יצג את המציע ולהתחייב ב ש מו  .על נצ יג זה להיות תושב ישראל  ,וכתובתו
בישראל .
 . 84הודעות ת י שלחנה בדואר או בדואר אלקטרוני .הודעה שנשלחה בדואר תחשב כאילו
הגיעה ליעדה תוך ( 48ארבעים ושמונה) שעות מ מו עד משלוחה .הודעה שנשלחה
בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה עם קבלת אישור אלקטרוני על
ההגעה .
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