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ה.ל.ר - .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  7/2019לאספקה והתקנה של מערכות קול ,בקרה ,תאורת במה
והקרנה באודיטוריום תיכון למדעים ,ברחובות
מסמך א'  -ההזמנה להגשת הצעות ותנאי המכרז
ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ )להלן" :החברה"( מזמינה בזאת הצעות לאספקה והתקנה של
מערכות קול ,בקרה ,תאורת במה והקרנה באודיטוריום תיכון למדעים ברחובות ,הכל לפי התנאים
המפורטים להלן במכרז זה )להלן" :המכרז"(.
.1

הוראות כלליות
 .1.1על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות
הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
של החברה.
 .1.2כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל
שימוש אלא לצורך ההכנה של הצעתו.
 .1.3כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז
יחולו על המציע בלבד ולא יוחזרו לו בכל מקרה.
 .1.4מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים
כאחד.
 .1.5אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז ,או חלקי סעיף או
סעיפים במסמכי המכרז ,אין להם תוקף ,או שהם בטלים ,או שלא ניתן לאוכפם ,לא
יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז ,אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר
ועניין.
 .1.6על החברה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותן לא תחול אחריות מכל
מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז
ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה
נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.

 .2העבודות
 .2.1החברה מנהלת ומפקחת על בנייתו של אודיטוריום בבית ספר תיכון למדעים אשר ברחוב
שדרות ירושלים  32ברחובות )להלן" :האודיטוריום"( .עבודות הגמר באודיטוריום
מבוצעות ע"י קבלן גיל סבו בע"מ )להלן" :הקבלן הראשי"(.
 .2.2החברה מעוניינת לקבל שירותי אספקה והתקנה של מערכות קול ,מתקני במה  ,תאורת
במה והקרנה באודיטוריום ובכלל זה:
.2.2.1מערכת קול ,הכוללת מערכת הגברה ורמקולים
.2.2.2התקני במה
.2.2.3מבוטל
.2.2.4מערכת תאורת מופעים
.2.2.5מבוטל
.2.2.6הכנת תוכניות לביצוע
.2.2.7בדיקה כיול ומדידות לציוד
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.2.3

.2.4

.2.5

.2.6

.2.2.8הכנת תיק ""as made
)להלן" :העבודות"(
המציע שיזכה במכרז )להלן" :הזוכה" או "הקבלן"( יבצע את העבודות בהתאם להוראות
ההסכם ונספחיו )מסמך ג'( ,הוראות המפרט הטכני )מסמך ד'( ויתר מסמכי המכרז לרבות
התכניות וכתב הכמויות.
מודגש כי במסגרת הצעתו כל מציע נדרש להציג ניסיון בשלוש מערכות שונות .לשם כך
המציע רשאי להעזר בניסיונם של קבלני משנה .במקרה בו המציע יציג ניסיון במערכת על
ידי קבלן משנה נדרש המציע לצרף הסכם התקשרות עם אותו קבלן משנה וכן תצהיר של
קבלן המשנה לפיו כלל שיזכה המציע במכרז קבלן המשנה הוא זה שיבצע את השירותים
והעבודות הקשורים במערכת אשר ניסיונו הוצג במסגרת תנאי הסף.
בביצוע העבודות ,הזוכה ייחשב כקבלן ראשי מול החברה .ואולם ,החברה תהיה רשאית,
לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להורות לזוכה לבצע את העבודות כקבלן משנה של
הקבלן הראשי )או מי שייכנס לנעליו ,על פי הנחיות החברה( .במקרה שישמש קבלן משנה,
כאמור ,יחולו עליו כל ההתחייבויות הכרוכות בכך כלפי הקבלן הראשי ,כפי שיפורטו
להלן ובפרט בהסכם משולש שייחתם בין הזוכה לבין הקבלן הראשי לבין החברה ,בנוסח
המצורף כנספח להסכם – מסמך ג' למסמכי המכרז .ומודגש; הזוכה מקבל על עצמו את
מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם המשולש ,כאמור ,גם אם מטעם כלשהוא ההסכם
המשולש לא ייחתם על ידי הקבלן הראשי וממילא הקבלן הראשי לא יהיה חייב לספק
ולא יספק בפועל את השירותים החלים עליו על פי ההסכם המשולש.
אין בהתחייבויותיו בסעיף  2.5לעיל ,כדי לגרוע מאיזה מהתחייבויות הקבלן מכוח ההסכם
– מסמך ג' למסמכי מכרז זה )אלא כדי להוסיף עליהן בלבד( והוא יחוב בהן ישירות כלפי
החברה.

 .2.7כאמור ,על העבודות ,הפריטים והמערכות המוצעים במסגרת ההצעה ,לעמוד בדרישות
המפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז .ואולם ,מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיה האחרות
על פי המכרז ,החברה שומרת על זכותה שלא לפסול הצעות ו/או פריטים בשל חריגה
מהמפרט ,אשר לשיטת החברה ,לשיקול דעתה הבלעדי ,הינה חריגה בלתי מהותית .יובהר,
כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לפסול הצעה ו/או פריט בשל כל חריגה
שהיא מדרישות המפרט.
 .2.8יודגש ,כי אין במפרט הטכני כדי לגרוע מאחריות המציע לאיכות וטיב המוצרים,
המערכות והעבודות ומכל אחריות אחרת המוטלת על הזוכה בהתאם למכרז זה ו/או על
פי כל דין.
 .2.9מודגש כי הכמויות המנויות במסמכי המכרז ,לרבות במפרט הטכני ובכתב הכמויות ,הינן
בגדר אומדן בלבד ואין בהן משום התחייבות מצד החברה להזמנת כמות כלשהי .החברה
תהא רשאית לשנות מכמויות אלו ,ובכלל זה להגדילן ו/או להקטינן עד לאפס ,הכל
בהתאם לשיקול דעתה ולצרכיה .הקבלן מחויב לספק את המוצרים והעבודות שיוזמנו
ממנו בהתאם להצעתו ולמחיריה ,ללא תלות ביחס בין כמויות שהוזמנו לבין הכמויות
שצוינו במכרז.
 .2.10בנוסף ,החברה תהא רשאית לבצע שינויים במפרט הטכני ו/או להזמין עבודות ו/או
פריטים שלא הוגדרו במסגרת המכרז .המחיר לשינויים ו/או עבודות ו/או פריטים חדשים
אלו ייקבע בהסכמה בין הצדדים ,וככל שניתן באופן יחסי להצעת המחיר שהגיש במסגרת
הצעתו למכרז.
 .2.11יובהר ,כי הזכייה במכרז אינה מקנה לזוכה בלעדיות במתן השירותים ,והחברה תהא
רשאית להזמין מוצרים ו/או עבודות זהים ו/או דומים מספקים אחרים ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
 .2.12הקבלן יעסיק בכל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת הבדק והאחריות כמשמעה במסמכי
המכרז ,צוות מקצועי של אנשי מקצוע מורשים ומיומנים בתחום העבודות-.
מכרז מערכות שמע
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 .2.13למען הסר ספק ,מודגש כי הקבלן יהיה אחראי להשיג את כל האישורים ו/או הרשיונות
ו/או ההיתרים הנדרשים בדין ו/או על ידי הרשויות המוסמכות לצורך ביצוע העבודות
לרבות מאת הגורמים המוסמכים העירוניים וישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך ,לרבות
הוצאות רישוי ,בטוחות וכל היטלים ו/או אגרות ממשלתיים ו/או עירוניים ,תשלומים
עבור חיבורי חשמל בקשר עם ביצוע העבודות ,הכל על חשבונו הבלעדי.
 .3לוח זמנים למכרז ולביצוע
 .3.1להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:
 .3.1.1מועד קיום מפגש המציעים ,4.6.19 :בשעה .10:00
מקום המפגש :בהתאם לסעיף .6.1
השתתפות המציעים במפגש המציעים  -חובה.
 .3.1.2המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות 12.6.19 :בשעה .14:00
 .3.1.3המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז 19.6.19:בשעה 12:00
 .3.1.4מועד פקיעת הערבות.22.10.19 :
 .3.2החברה רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו,
ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה .הודעה
בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז ,בהתאם לפרטים שמסר.
 .3.3על הזוכה לבצע את העבודות ולהשלים ביצוען בתוך לוח הזמנים ,כדלקמן ,אלא אם
החברה תודיע לו אחרת בצו או בהודעה אחרת בכתב:
 .3.4הזוכה יבצע את העבודות וימסרן לחברה בלוח זמנים כמפורט בחוזה בין החברה לבין
הקבלן – מסמך ג' למסמכי המכרז.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מודגש כי:
.3.4.1הזוכה לא יתחיל בביצוע איזה שלב של העבודות אלא לאחר אישור המנהל בכתב
בדבר השלמת השלב הקודם ,ככל שיש;
.3.4.2יכול שבין מועד מתן אישור המנהל לתכניות למועד מתן הוראה על ידי המנהל
לאספקה והתקנה של המערכת ,יחלפו מס' חודשים .המציע/הזוכה ,לפי העיין,
מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה לעניין זה לרבות בעילה של הסתמכות
ו/או ציפיה .בכל מקרה ,האחריות הבלעדית לציוד לרבות לקיומו ולתקינותו ,עד
למועד מתן תעודת השלמה ,הינה של הקבלן.
 .3.5אי עמידה בלוחות הזמנים להשלמת העבודות ו/או איזה חלק מהן תזכה את החברה
והעירייה בפיצויים מוסכמים מאת הקבלן בסכומים המפורטים בהסכם-מסמך ג' .ידוע
ומוסכם כי סכום הפיצויים המוסמכים משקף את הנזק המוערך מאיחור ,כאמור,
ובהגשת הצעתו ,מסכים המציע ו/או הקבלן ,לפי העניין ,להשתת הפיצויים המוסכמים על
הקבלן במקרה של אי עמידה בלוח הזמנים ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה
ו/או העירייה לעניין זה.
 .4תנאי הסף
למכרז רשאי להגיש הצעה רק מציע העונה על כל הדרישות המצטברות הבאות:
 .4.1המציע הוא תושב ישראל והינו או תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה כדין
בישראל..
 .4.2המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
.1976
 .4.3המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית על שם המציע ,בסכום של ) ₪ 33,000במילים:
שלושים ושלושה אלף שקלים חדשים( ,בהתאם להוראות סעיף  10.3להלן.
 .4.4המציע ביצע פרויקטים הכוללים אספקה והתקנה של מתקני במות מופעים ,מערכות
סאונד ,ומערכת תאורת מופעים באולמות תיאטרון ו/או באולמות להופעות חיות בהם הן
מותקנות דרך קבע )לא כולל אולמות חתונות ,אירועים ,אולמות אירועים ,אולמות
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.4.5

.4.6

.4.7
.4.8

הרצאות ומועדוני ריקודים( .על המציע להציג את הניסיון הנדרש להלן ,כך שביחס לאחד
מהבאים )סעיפים  ,(4.4.3-4.4.1לפחות ,יציג המציע ביצוע בעצמו ,וביחס לכל השאר )אשר
ביחס אליהם לא הציג ביצוע בעצמו( יציג קבלני משנה )אחד או יותר( אשר עומדים
בדרישות .מודגש כי לא ניתן להוכיח עמידה בכל אחת מדרישות המפורטות להלן )סעיפים
 ,(4.4.3-4.4.1במשותף:
.4.4.1בתקופה החל מיום  1.5.2014ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,שלושה
פרויקטים שההיקף הכספי הכולל של מערכות הקול שהותקנו במסגרת כל
פרויקט עומד על ) ₪ 130,000לא כולל מע"מ( ,לפחות;
.4.4.2בתקופה החל מיום  1.5.2014ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,שלושה
פרויקטים שההיקף הכספי הכולל של מערכות מתקני הבמה שהותקנו במסגרת
כל פרויקט עומד על ) ₪ 360,000כולל מע"מ( ,לפחות;
.4.4.3בתקופה החל מיום  1.5.2014ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,שלושה
פרויקטים שההיקף הכספי הכולל של מערכות תאורת מופעים שהותקנו במסגרת
כל פרויקט עומד על ) ₪ 140,000לא כולל מע"מ( ,לפחות .
לעניין סעיף  4.4לעיל:
.4.5.1מערכות קול :מערכת תספק הגברה מתאימה למגוון מופעים :דיבור,
הרצאות/כנסים מופעים מוסיקליים ,מופעי מחול ,הצגות תאטרון המערכת תכלול
הגברה ראשית לאולם ומקרופונים ,מערכות שמע ו/או מערכות שמע בשילוב עם
מערכות כבדי שמע ו/או מערכות שמע בשילוב עם מערכות כריזה.
.4.5.2מערכות מתקני במה :תכנון ואספקת מסך קדמי ראשי ,צוגים מונעים על ידי
מנועים חשמליים" ,גשר" תאורה ממונע על ידי כננות ,קלעים.
.4.5.3מערכות תאורת מופעים :מערכת תאורת הבמה לרבות הציודים הבאים :דימרים,
פיקודים ממחושבים ,מערכות תקשורת וזרקורים
.4.5.4פרויקט :פרויקט הינו פרויקט המבוצע במבנה אחד ומתוקף הזמנת
עבודה/הסכם/מכרז אחד.
המציע ו/או מי ממנהליו ומורשי החתימה שלו ,לא הורשעו בפלילים לפני המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז זה ,בעבירה שהיא פשע ו/או בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה
באלימות או בעבירת מרמה או בעבירה של מתן שוחד או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו
של המציע ,למעט הרשעות שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים ) 20 – 19בהתאמה(
לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א.1981-
המציע רכש את מסמכי המכרז.
נציג המציע השתתף במפגש המציעים.

 .5מסמכי המכרז
 .5.1פרטי המכרז מצויים בחוברות המכרז )להלן" :חוברת המכרז"( אותן ניתן לקבל מן
החברה תמורת  1,000ש"ח כולל מע"מ )אשר לא יוחזרו( ,בצ'ק או במזומן בלבד ,במשרדי
החברה ברחוב אופנהיימר  ,10קומה  ,5ברחובות )להלן" :משרדי החברה"( ,בימים א'-ה'
בין השעות 9:00-15:00 :וזאת החל מיום ד' ,ועד יום ה' .2 ,ניתן לעיין בחוברת המכרז,
ללא תשלום ,לפני רכישתה ,במשרדי החברה .
 .5.2כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של החברה ,הם ניתנים למציע לשם הכנת
הצעתו והגשתה בלבד ,ועליו להחזירם לחברה עד למועד הקבוע להגשת ההצעה בין אם
יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש; המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל
מטרה אחרת.
 .5.3בעת נטילת חוברת המכרז ימסור הרוכש את פרטי המציע ,כתובתו ,מספרי הטלפון
הפקסימיליה והדואר האלקטרוני שבמשרדיו ושמו של איש הקשר שיטפל מטעם המציע
במכרז זה.
כל חלקי חוברת המכרז הינם חלק בלתי נפרד מן המכרז לכל צורך ולכל ענין5.4. .
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 .6מפגש מציעים
 .6.1מפגש מציעים יתקיים במועד הקבוע בסעיף  3.1.1לעיל .מקום מפגש :בית ספר תיכון
למדעים בשדרות ירושלים  32רחובות
 .6.2השתתפות במפגש המציעים – הינה חובה.
 .6.3מציע אשר לא השתתף במפגש מציעים הצעתו תיפסל על הסף .על המציע להירשם אצל
נציג החברה במהלך מפגש המציעים .מציע שלא יירשם ייחשב כמציע שלא הגיע למפגש
המציעים .יש להירשם בשמו המדוייק של המציע תוך ציון נציגו הנוכח.
 .6.4החברה שומרת על זכותה לערוך מפגש מציעים נוסף ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .7מתן הבהרות למסמכי המכרז
 .7.1לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות לחברה בדוא"ל למר יורם בכר
 yoram.bechar@hlr.co.ilעד לא יאוחר מן המועד הקבוע בסעיף  3.1.2לוודא קבלתם
בטלפון ) 08-9480100שלוחה .(5
 .7.2החברה תהיה רשאית לדרוש את הגשת שאלות ההבהרה בדוא"ל במסמך וורד פתוח
לעריכה.
 .7.3תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה .התשובות
ישלחו בכתב ובאופן אחיד לכל רוכשי חוברת המכרז ,אשר השתתפו במפגש הקבלנים .רק
להבהרות שתינתנה במסמך כאמור יהיה תוקף מחייב .איחור בקבלת הבהרות או אי
קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה.
 .8בדיקת מסמכי המכרז לפני הגשת ההצעה
 .8.1לפני הגשת הצעתו ,על המציע לבדוק את כל מסמכי המכרז ,לרבות התוכניות ,המפרטים
והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודות ,את התיאורים הטכניים והמקצועיים,
וכן לבצע בדיקות של כל נתון משפטי ,תכנוני ,הנדסי ,ביצועי ,תפעולי עסקי ו/או כל נתון
רלוונטי אחר למכלול התחייבויות המציע על פי המכרז ,ויראו את הצעתו כמביאה
בחשבון את כל הנתונים ,התנאים והדרישות הנוגעים לפרויקט עפ"י מסמכי המכרז ו/או
כל דין .המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי
הקשור למכרז ,לרבות הוראות הדין הרלוונטיות.
 .8.2בהגשת הצעתו ,מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה
ו/או טעות ו/או אי התאמה.
 .8.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על המציע לבדוק בעצמו ,על אחריותו וחשבונו ,את
כדאיות ההתקשרות על פי מכרז זה ,את אפשרותו לבצעה וכל דבר אחר שיש לו ,לדעת
המציע ,חשיבות או משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז .המציע יהיה מנוע מלעורר כל
טענה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.
 .8.4בכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים ,הניתוחים הנדרשים
לשם הגשת הצעה וכמי שקיבל ייעוץ מקצועי )ובכלל זה יעוץ משפטי ,תכנוני ,הנדסי,
מימוני ,תפעולי-לוגיסטי וכו'( לגבי כל דבר ועניין הקשור בפרויקט ו/או הכרוך בו,
במישרין או בעקיפין ,וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפות במכרז.
המציע לא ייחשב כמי שהסתמך באופן כלשהו על המידע אשר נכלל במסמכי המכרז.
 .8.5החברה )לרבות נושאי משרה בה וכן כל מי מטעמה( לא תישא באחריות והמציע לא יהיה
רשאי לתבוע ו/או לעלות כל טענה נגד החברה בגין נזקים ,הפסדים ,עלויות ,חבויות
הוצאות או הוצאות העשויות לנבוע או להיגרם )בין אם על רקע חוזי ,נזיקי או אחר(
מאימוץ ,שימוש או יישום של מידע שהועבר או הועמד לרשות המציע ,ככל שהועבר ,על
מכרז מערכות שמע

8

ידי החברה ו/או כל מי מטעמה.
 .9הנחיות למילוי ההצעה הכספית-כתב כמויות
 .9.1ההצעה הכספית תוגש בגוף כתב הכמויות – מסמך ז' למסמכי המכרז )להלן" :כתב
הכמויות"(.
 .9.2יש לציין המחירים בכתב יד ברור.
 .9.3חובה לציין את כל הפרטים החסרים לגבי כל הסעיפים שבכתב הכמויות.
 .9.4חובה למלא מחיר בצד כל סעיף בכתב הכמויות אלא אם כן נכתב מפורשות אחרת.
 .9.5מציע אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות ,ייחשב הדבר כאילו
המחיר כלול בסעיפים האחרים של כתב הכמויות ,ויראו את המציע כמי שהתחייב לבצע
עבודה זו ללא תמורה נוספת )מחיר אפס( .לחלופין ,הצעתו תיפסל ,לפי שיקול דעת החברה
ובהתחשב במרכזיותו של הסעיף.
 .9.6יש לנקוב מחיר אחיד עבור פריטים זהים המופיעים בכתב הכמויות מספר פעמים .מציע
אשר לא ינקוב במחיר אחיד כאמור ,ייחשב המחיר הנמוך ביותר שננקב על ידי המציע
בעבור אותו פריט כמחיר הקובע ,או שהצעת המציע תיפסל ,לפי שיקול דעת החברה
ובהתחשב במרכזיותו של הסעיף.
 .9.7ציון האופציה הנבחרת :לגבי רכיבים שבהם מציין המפרט הטכני מספר אופציות ,יש
להציע מחיר בכתב הכמויות לגבי אופציה אחת בלבד.
 .9.8ציון דגם :ככל שמפורט דגם ספציפי לסעיף במפרט ,המציע רשאי להציע דגם שווה ערך
לדגם המפורט ,אלא אם כן נכתב מפורשות אחרת .בכל מקרה ,שיקול הדעת המוחלט
והבלעדי בקשר לטיב הדגם המוצע והתאמתו לדגם המפורט במפרט ,יהיה מסור לחברה,
באמצעות מי שימונה על ידה לכך .על אף האמור לעיל ,פורט דגם ספציפי לסעיף במפרט
ובצדו נכתב "בלבד" ,על המציע לציין את הדגם בכתב הכמויות ללא חריגה מהדגם המצוין
במפרט הטכני.
 .9.9ציון מחירים :המחירים בכתב הכמויות )הן המחיר ליחידה והן סה"כ המחיר( הינם
בשקלים ואינם כוללים מע"מ .על המחירים יתווסף מע"מ אך לא יתווספו הפרשי הצמדה
והתייקרויות כלשהם .במקרה של אי התאמה בין "מחיר ליחידה" לבין "סה"כ מחיר",
יתוקן סה"כ המחיר בהתאם למחיר היחידה המוצע.
 .9.10מחירי היחידה לא ישתנו מכל סיבה שהיא ואף לא מסיבה של שינוי בכמויות או בהיקף
הביצוע בפועל ו/או ביצוע חלקי ויחייבו את המציע לכל דבר ועניין.
 .9.11המחירים הנקובים בכתב הכמויות יכללו ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות
וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י המכרז וכן ,את כל הוצאות המציע ובכלל זה – עלות כח
אדם ,מסים ,אגרות ,היטלים וכל תשלומי חובה אחרים ,ביטוח לסוגיו השונים ,אישורים,
רישיונות ,וכל עלות אחרת ו/או הוצאה אחרת בקשר עם ביצוע העבודות לרבות עלויות
התכנון ,היצור ,ההובלה והתקנה באתר ,ביצוע בדיקות ושלבי ביניים ,רכישה ו/או הכנה
של אביזרים ,כלים ,חומרים ,כל הציוד הדרוש לאספקה ולהתקנה וכל אמצעי ייצור.
 .9.12צירוף סכמות חד קוויות :יש לצרף לכתב הכמויות סכמות חד קויות כמפורט במפרט
בפורמט .PDF+DWG
 .9.13כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה של המציע ובהשתתפותו
במכרז ,תחולנה עליו בלבד ובכל מקרה לא יוחזרו לו.
 .10המסמכים שעל המציע לצרף למעטפת ההצעה
 .10.1מסמך א' – תנאי המכרז ומסמכי הבהרות
מסמך תנאי המכרז כשהוא חתום ע"י המציע בכל עמודיו וכן ,ככל שישלחו מסמכי
הבהרות  ,יש לצרפם להצעה כשהם חתומים על ידי המציע .
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 .10.2מסמך ב' -טופס הצעה ,הצהרות והתחייבויות המציע ,חתום ע"י המציע בצירוף כל
פרטיו.
 .10.3נספח  – 1ערבות בנקאית ,על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי
מותנית על שם המציע ,בסכום של ) ₪ 33,000במילים :שלושים ושלושה אלף שקלים
חדשים( ,אשר תעמוד בכל התנאים כדלקמן:
 .10.3.1שם המבקש בכתב הערבות יהא זהה לשם המציע.
 .10.3.2יש להגיש את מסמך הערבות המקורי.
 .10.3.3נוסח הערבות יהא זהה באופן מדויק לנוסח המצורף כנספח . 1
 .10.3.4הערבות תהיה בתוקף לפחות עד למועד המצוין בסעיף  3.1.4לעיל.
 .10.3.5יש להקפיד הקפדה יתרה על נוסח הערבות ותנאיה; המציעים מתבקשים להציג
את נוסח הערבות לבנק מוציא הערבות ולבקשו להקפיד באופן מיוחד על תנאי
הערבות ונוסחה.
 .10.3.6בגין כל חוסר או פגם באשר לערבות ,אף אם יראה למציע כקל ערך ,החברה תהא
רשאית לפסול את הצעת המציע על הסף .עם זאת לוועדת המכרזים שיקול דעת
לקבוע כי פגם או חוסר כאמור אינו מהווה פגם מהותי אשר יוביל לפסילת הערבות
על הסף.
 .10.3.7עשתה החברה שימוש בזכותה להאריך את תוקף ההצעות ,יידרש המציע להאריך
את תוקף הערבות בתקופה נוספת .אי הארכת תוקף הערבות ,על אף בקשת
החברה ,שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה.
 .10.3.8הזוכה במכרז ימציא לחברה ערבות כמפורט בחוזה – מסמך ג' )"ערבות ביצוע"(,
על פי הוראות החוזה.
 .10.3.9הצעה שלא צורפה אליה ערבות כנדרש – תפסל על הסף ולא תידון כלל.
 .10.3.10החברה תחזיר את ערבות המכרז למציע שהצעתו לא זכתה ,וזאת בתוך ) 7שבעה(
ימים מן המועד שבו הוכרז על הזוכה במכרז.
.10.4
.10.5
.10.6
.10.7

.10.8
.10.9

נספח  – 2תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף ,התצהיר יוגש כשהוא חתום ע"י המציע
בפני עורך דין.
נספח  :3תצהיר לפי סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו , 1976-התצהיר
יוגש כשהוא חתום ע"י המציע בפני עורך דין.
נספח – 4תצהיר לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,תשס"א-
 ,2001התצהיר יוגש כשהוא חתום ע"י המציע בפני עורך דין.
נספח  - 5נספח פירוט הנסיון המקצועי והצוות המקצועי
 .10.7.1נספח 5א' :תצהיר להוכחת ניסיונו המקצועי של המציע  -יוגש מלא וחתום כדין
ע"י המציע בפני עו"ד
 .10.7.2נספח 5ב' :טבלת ריכוז ניסיון המציע  -תמולא בהתאם להנחיות המפורטות
בנספח ותחתם ע"י המציע .לנספח זה יש לצרף ,לצורך הוכחת עמידה בתנאי
הסף ,את כל האסמכתאות והאישורים בהתאם לרשימת הצרופות המפורטת
בנספח .אישור מזמין ,כנדרש בה ,יוגש בנוסח המצורף לנספח .ככל שבמסגרת
הספח זה המציע יציג ניסיון של קבלני משנה יהיה עליו לציין זאת במפורש על
גבי הטופס וכן לצרף הסכם התקשרות עם קבלן משנה כאמור ותצהיר חתום על
ידי קבלן המשנה כאמור לפיו ככל שהמציע יזכה קבלן המשנה יבצע את
העבודות והשירותים הקשורים במערכת אשר ניסיונו הוצג לצורך עמידה בתנאי
הסף.
נספח  - 6אישור בדבר פרטי המציע ,יוגש רק במקרה שהמציע הוא תאגיד ,כשהאישור
מלא וחתום ע"י עוה"ד של המציע.
נספח  -7תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז,
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התצהיר יוגש כשהוא חתום ע"י המציע בפני עורך דין כאשר על המציע למלא את כל
הריבועים הרלוונטיים לגביו.
 .10.10מסמך ג' -הסכם ,ההסכם יוגש כשכל עמודיו חתומים ע"י המציע.
 .10.11מסמך ד')על כל חלקיו( -מפרט טכני ,יוגש כשהוא חתום ע"י המציע בכל עמודיו.
 .10.12מסמכים ה'-ו'  -רשימת התכניות ותכניות יוגשו חתומות ע"י המציע.
 .10.13מסמך ז'  -כתב כמויות למילוי -הצעת המחיר ,יוגש כשהוא חתום ע"י המציע בכל עמודיו
ולאחר שהמציע מלא בו את כל המחירים כנדרש בגוף המסמך.
 .10.14צירוף סכמות חד קוויות :יש לצרף לכתב הכמויות סכמות חד קויות כמפורט במפרט
בפורמט .PDF+DWG
המסמכים דלעיל ייחתמו באופן כמפורט בסעיף  12להלן.
 .10.15בנוסף ,המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים כדלקמן
 .10.15.1אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות וכו'( תשל"ו – .1976
 .10.15.2אישור על היות המציע עוסק מורשה.
 .10.15.3אישור תקף על ניכוי מס במקור של המציע.
 .10.15.4עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע.
 .10.15.5קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
 .11המועד ,המקום והאופן להגשת ההצעה
 .11.1ההצעות למכרז תוגשנה לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מהמועד המצוין בסעיף
 3.1.3לעיל עד השעה  . 12:00לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו .הצעות שלא תהיינה
בתיבת ההצעות )מכל סיבה שהיא( עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל ,לא תישקלנה.
 .11.2כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו ,יחולו
על המציע בלבד וישולמו על-ידו ולא יוחזרו לו מכל סיבה.
 .11.3על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע במסמכי המכרז וכל סטייה מהוראות אלה
עלולה להביא לפסילת ההצעה -לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .11.4ההצעה תוגש ע"י המציע בעותק מקור אחד מאוגד ,הכל במעטפה סגורה וחתומה,
בצירוף כל הפרטים ,האישורים ,המסמכים והחתימות ,כמפורט לעיל ולהלן .אין להוסיף
ו/או לבצע בהצעה שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או הסתייגויות מכל סוג כלשהו.
 .11.5יש למסור את ההצעה במעטפה אטומה ,חתומה ע"י המציע .על המעטפה ירשם" :מכרז
 - 7/2019לאספקה והתקנה של מערכות קול ,בקרה ,תאורת במה והקרנה באודיטוריום
תיכון היובל  ,ברחובות".
 .11.6יש להפקיד את ההצעה בתיבת ההצעות של החברה ,שבמשרדי החברה .אין לשלוח הצעה
בדואר .החברה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות
במועד האמור והבאתן של הצעות לתיבת ההצעות תהא באחריות המציעים בלבד.
 .11.7המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל ,אך ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה ,מבלי
לבצע בניסוחה המודפס כל תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה
ו/או תוספת .כמו כן ,אין לפרק את חוברת המכרז.
 .11.8הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל מסמכי המכרז,
הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.
 .11.9אין להגיש הצעה המשותפת למספר גורמים .ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו
בלבד ,ללא כל הסכם ,תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים
הצעות למכרז זה .החברה תהא רשאית לפסול הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם
קשר של בעל עניין ו/או חברת בת ו/או חברה מסונפת ו/או חברה קשורה ,כהגדרתם
בחוק ניירות ערך  ,התשכ"ח.1968 -
 .11.10גופים אשר יש להם קשר עסקי  /משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ .נפרד( ,היוצר
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ו/או עלול ליצור ניגוד עניינים ו/או לפגוע בתחרות בין שני הגופים ,לרבות הסכם לגבי
שיתוף פעולה או היעדר תחרות ,לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה.
 .12מסמכי ההצעה יחתמו באופן הבא:
 .12.1בכל מקום בחוברת המכרז בו מצוין במפורש כי נדרשת חתימה ,יש לחתום כמפורט
להלן:
 .12.1.1אם המציע הוא תאגיד -חותמת וחתימה של מורשה/י החתימה מטעם המציע
הנזכרים באישור המצ"ב כנספח  7למסמכי המכרז.
 .12.1.2אם המציע הוא יחיד -חתימה של המציע.
 .13תוקף ההצעה
 .13.1כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של  120יום מהמועד להגשת ההצעות
במכרז.
 .13.2לפי דרישת החברה יוארכו תוקף ההצעה ותוקף ערבות ההצעה לתקופה נוספת כפי
הנדרש ע"י החברה לשם בחירת הזוכים במכרז .הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה
וערבות ההצעה שיוארכו כאמור.
 .13.3הצעת הכשיר השני כהגדרתו להלן ,תעמוד בתוקפה למשך  90ימים נוספים לאחר מתן
ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז ,וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו
מהצעתו או שההתקשרות החוזית עמו לא תשתכלל או תסתיים טרם זמנה מכל סיבה
שהיא או בנסיבות שבהן הזוכה יהיה מנוע במקרה ספציפי מלבצע את העבודות .בנסיבות
אלה תהיה רשאית ועדת המכרזים לפעול בהתאם לאמור בסעיף  14.18להלן.
 .13.4ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעת הכשיר השני כאמור לעיל ,גם לאחר חלוף  90יום
ממועד ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה ,ובלבד שהכשיר השני נתן לכך את הסכמתו.
 .14אופן בחינת ההצעות למכרז
 .14.1אי המצאתה של ערבות ההצעה ו/או אי עמידה באיזה מתנאי הסף של המכרז תגרור
פסילה של ההצעה .כל סטייה מנוסח ערבות ההצעה עלולה להביא לפסילת ההצעה.
 .14.2מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,החברה תהא רשאית לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן
האישורים ו/או המסמכים המתחייבים מתנאים אלה לעיל .מבלי לגרוע מזכותה
כאמור ,החברה תהיה רשאית – לשיקול דעתה הבלעדי וקודם מימוש הזכות האמורה -
לדרוש מן המציע השלמת איזה מן האישורים ו/או המסמכים האמורים לרבות כאלה
שנדרשו להוכחת העמידה בתנאי הסף.
 .14.3ככלל ,ההצעות תיבחנה על פי מחיריהן.
 .14.4החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לבחור בשני זוכים
ולפצל ביניהם את העבודות באופן שהאחד יבצע את העבודות מערכות הקול והשני ,יבצע
את עבודות מערכות האור.
 .14.5החברה אינה מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי.
 .14.6יודגש :חריגה משמעותית מן האומדן עלולה להביא לפסילת ההצעה.
 .14.7החברה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה,
הנחות הבסיס עליהן הושתתה או שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ההזמנה
ונספחיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש
או באופן שאינו תואם את דרישות המכרז והכל ,אם לדעת החבר/ה אופן הגשת ההצעה
כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי .בכל ענין הקשור בהתאמת ההצעה לדרישות
המפרט הטכני תכריע חוות דעתו המקצועית של היועץ המקצועי מטעם החברה והמציע
מוותר מראש על כל טענה ותביעה בעניין זה.
 .14.8החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון ו/או
לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון ,בכל הקשור לחוסנו הכלכלי ,איתנותו
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הפיננסית ,מצבו המשפטי ,ולניסיונו המקצועי של המציע או כל בדיקה אחרת בקשר
להצעה זו .לשם כך תהיה החברה רשאית לדרוש מהמציע להמציא לעיונה כל אישור ו/או
מסמך שיתבקש על ידה לצורך עניינים אלו ,לפנות לממליצים של המציע ו/או ללקוחותיו
כמפורט בהצעתו ,וכן להיעזר בעבודות של מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת
כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו.
 .14.9כל מידע ,נתונים ופרטים שהובאו לידיעת החברה יישמרו ,ככל האפשר ,בסוד.
 .14.10בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז
ו/או כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא )להלן" :ההסתייגויות"( רשאית החברה לנהוג
באחת מן הדרכים הבאות :לפסול את הצעת המציע למכרז; לראות בהסתייגויות כאילו
לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; בכל
מקרה ,ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .14.11החברה תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את כל המרכיבים
והנתונים העולים ממסמכי המכרז ,המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידי המציע
להצעתו ומאלה שעלו מבדיקות שערכה החברה ובכלל זה ,איכות ביצוע העבודות,
אמינותו של המציע ,כישוריו ,ניסיונו המקצועי ,מומחיותו ,המלצות אודות המציע
ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו ,הן של אחרים והן של
החברה .לניסיון העבר של החברה ו/או עיריית רחובות עם המציע לרבות באשר לטיב
העבודות ,עמידה בהתחייבויות ,מיומנות ,מהימנות ,דרכי התנהלות ,אמינות וכיו"ב
וניסיונן הקודם של מי מהן עמו תהיה החברה רשאית ליתן משקל מיוחד.
 .14.12לחברה שמורה הזכות להעניק משקל שונה לכל אחד מרכיבי ההצעה הכספית וכן שמורה
לה הזכות שלא להעניק משקל כלשהו לרכיבים מסוימים בהצעת המחיר .המציע מוותר
על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 .14.13החברה תהיה רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים
אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה
שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר
הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל
הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת ,בין היתר ,לצורך
עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו ,בתנאי סף שפורטו לעיל.
 .14.14על אף האמור לעיל ,תהיה החברה רשאית לדחות הצעה בשל ניסיון רע של לקוחות
המציע עם המציע )לרבות ניסיון של החברה ו/או העירייה( ו/או מטעמים הקשורים
באמינות המציע ו/או בהיעדר איתנות פיננסית מספקת לביצוע ההתקשרות.
 .14.15החברה תהיה רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה המתאימות
ביותר ,הכל בתנאים כפי שייקבעו על ידי החברה.
 .14.16בעת בחירת ההצעה הזוכה במכרז ,תהא החברה רשאית ,אך לא חייבת ,להכריז על בעל
ההצעה הבאה הטובה אחריה ככשיר שני )להלן" :כשיר שני"(.
 .14.17מובהר בזאת כי במידה ותהיינה מספר הצעות זהות ,אזי תבחר החברה את ההצעה
הזוכה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפי נימוקים שירשמו בפרוטוקול ועדת המכרזים או
לפי הגרלה.
 .14.18במקרה בו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית עמו לא
תשתכלל מכל סיבה שהיא ,תודיע החברה לכשיר השני על זכייתו במכרז וההוראות
החלות על הזוכה יחולו עליו .החברה תהיה רשאית )אך לא חייבת( להתקשר עם הכשיר
השני ,גם בנסיבות שבהן ההתקשרות עם הזוכה תסתיים מכל סיבה שהיא או בנסיבות
שבהן הזוכה יהיה מנוע במקרה ספציפי מלבצע את העבודות.
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 14.19אם המציע ו/או מי ממנהליו הורשע בפלילים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז זה ,בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מרמה או בעבירה של
מתן שוחד ,למעט הרשעות שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים  19ו – ) 20בהתאמה(
לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א ,1981-לא יוכל להגיש הצעה למכרז.
במקרה שהורשע/יורשע מי מהאמורים לעיל באיזה מן העבירות כאמור ,בין לפני המועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז ובין לאחר מועד זה ,הצעת המציע לא תיבחר כזוכה
וככל שנבחרה ,תבוטל הזכייה ולא תהא למציע/לזוכה ,לפי העניין ,כל טענה ו/או תביעה
כלפי החברה בקשר לכך .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אם המציע ו/או מי ממנהליו
הורשע במועדים האמורים לעיל בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע ,לחברה יהיה
שיקול דעת לא לבחור בהצעתו ולא תהא למציע כל טענה ו/או תביעה כלפיה בקשר לכך.
 .15ביטול הפרויקט ושינויים בפרויקט
 15.1החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז באם לא תוגש אף
הצעה מתאימה ו/או לא נותרה לדיון כל הצעה מתאימה או מסיבות תקציביות ,ארגוניות
או מכל סיבה אחרת לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .בוטל המכרז כאמור לעיל ,החברה
תהיה רשאית לנהל מו"מ עם כל המציעים וגם/או חלקם וגם/או עם כל גורם אחר
ולהתקשר עם מי מהמציעים וגם/או הגורמים האחרים הנ"ל והכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
 15.2החברה רשאית ,לשיקול דעתה הבלעדי ,לצמצם את הפרויקט וגם/או לעכב איזה חלק
ממנו ,או אף לבטלו לחלוטין ,לפני תחילת ביצועו בפועל  -ולמציע לא תהיה כל זכות
תביעה וגם/או טענה בגין כך .החברה רשאית ,לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לצמצם
את הפרויקט וגם/או לעכב איזה חלק ממנו ,או אף לבטלו לחלוטין ,במהלך ביצועו ,זאת
על פי תנאי ההסכם – מסמך ג'.
 15.3החברה לא תשא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או
הגשת הצעתו למכרז ,ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לנזקים ו/או הוצאות
שנגרמו עקב אי-קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום ו/או ביטול המכרז.
 .16הודעה לזוכה ולמציעים שלא זכו
 16.1החברה תודיע לזוכה על זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לזוכה )להלן" :הודעת הזכיה"(.
 16.2החברה תשלח לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחית הצעותיהם אליה תצורף ערבות
ההצעה למעט לכשיר השני ,ככל שיוכרז.
 17התחייבויות והצהרות של הזוכה
 17.1הזוכה מתחייב כי תוך  7ימים ממועד מסירת הודעת הזכיה כאמור ,יחתום עם החברה
על ההסכם בנוסח המצ"ב וימציא לה את כל האישורים הנדרשים על פי ההסכם בהתאם
להוראותיו ,לרבות אישור חתום ותקף מאת חברת ביטוח בישראל על דבר קיומם של
ביטוחי קבלן בנוסח המצורף להסכם וערבות ביצוע כמפורט בגוף ההסכם.
 17.2כמו כן ,הזוכה ימסור לחברה במעמד חתימת ההסכם אישור חתום על ידי היצרן )או
משווק מורשה שלו( ,של הרמקולים המוצעים על יד למכרז )להלן" :הרמקולים
המוצעים"( ,המתייחס להצעת הזוכה וכולל התחייבות היצרן/משווק מורשה שלו למתן
שירות ואספקת חלפים לרמקולים המוצעים ,למשך  5שנים מיום אישור החברה בדבר
השלמת התקנתם על ידי הזוכה.
 17.3ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם ,בכפוף להפחתות שנעשו בה בעקבות משא
ומתן עם הזוכה.
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 17.4באם הזוכה ימנע מלחתום על ההסכם עם החברה עד המועד האמור לעיל ו/או מלהמציא
איזה מהמסמכים דלעיל לרבות אישור היצרן לעניין הרמקולים המוצעים ,תהא החברה
רשאית לבטל זכייתו ו/או לחלט את הערבות ,זאת ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת
שתעמוד לחברה כלפיו במקרה כזה ,עפ"י כל דין .כן תהא החברה רשאית לחתום על
ההסכם עם הכשיר השני או עם כל מציע אחר ,או לבטל את המכרז ,והכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
 17.5הזוכה לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכייתו לאחר/ים אלא בכפוף
לקבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה.

ניסים סלמן ,מנכ"ל
ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
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מסמך ב'  -טופס הצעה,
הצהרות והתחייבויות המציע
)"טופס ההצעה"(
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ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ

מכרז פומבי מס  7/2019לאספקה והתקנה של מערכות קול ,בקרה ,תאורת במה
והקרנה באודיטוריום בית ספר תיכון למדעים ,ברחובות
מסמך ב'  -טופס הצעה ,הצהרות והתחייבויות המציע )"טופס ההצעה"(
לכבוד
ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
רח' אופנהיימר 10
רחובות
א.ג.נ,.
מכרז מס'  7/2019לאספקה והתקנה של מערכות קול ,בקרה ,תאורת במה והקרנה באודיטוריום בית
ספר תיכון למדעים  ,ברחובות )להלן" :המכרז"(
 .1אני/ו הח"מ __________________ מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי/נו בזהירות והבנתי את
כל התנאים למכרז ,החוזה ,המפרט/ים הטכני/ים ,כתב הכמויות והתכניות המפורטים בחוברת
המכרז והמצורפים אליה ,ולאחר שביקרתי/נו במקום הפרויקט שנועד לביצוע העבודות בפרויקט
נשוא המכרז ,ובדקתיו/נו אותו/ם ,ולאחר שנודעו לי/נו ,בעקבות בירורים שערכתי/נו ,כל הפרטים
הנוגעים לביצוען של העבודות בפרויקט נשוא המכרז והאפשרויות לביצוען  -הנני/ו מציע/ים בזאת
לבצע את העבודות שבפרויקט נשוא המכרז לפי הפרטים והמחירים המפורטים להלן בטופס זה.
 .2קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך
בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות ו/או
דרישות שתתבססנה על אי -ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם
ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו
את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות .
 .3ידוע ומוסכם כי העבודות תתבצענה בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תשולם על בסיס
הצעתי/נו בהתאם להוראות ההסכם – מסמך ג' ,על צרופותיו .
 .4ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי בביצוע העבודות ,ייחשב הזוכה במכרז כקבלן ראשי מול החברה.
ואולם ,החברה תהיה רשאית להורות לזוכה לבצע את את העבודות כקבלן משנה של הקבלן
הראשי )או מי שייכנס לנעליו ,על פי הנחיות החברה( .במקרה שישמש קבלן משנה ,כאמור ,יחולו
בינו לבין הקבלן הראשי ההתחייבויות והזכויות הכרוכות בכך ,כפי שיפורטו בהסכם משולש
שייחתם בין הזוכה לבין הקבלן הראשי לבין החברה ,בנוסח המצורף כנספח להסכם – מסמך ג'
למסמכי המכרז .אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את מלוא התחייבויות קבלן המשנה על פי ההסכם
המשולש ,גם אם מטעם כלשהוא ההסכם המשולש לא ייחתם על ידי הקבלן הראשי .אין בחתימה
על ההסכם המשולש כדי לגרוע מאיזה מהתחייבויות הזוכה על פי ההסכם – מסמך ג' למסמכי
המכרז ,ישירות כלפי החברה ואלה יעמדו בתוקפן בכל מקרה ,לרבות במקרה שהעבודות
תתבצענה לאחר השלמת עבודות הקבלן הראשי ומסירתן לחברה.
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 .5אני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות ,הידע ,הרשיונות ,האישורים ,כוח האדם והנסיון
הדרושים לשם ביצועו של הפרויקט נשוא המכרז וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות ,הכוחות
והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע.
 .6אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי העבודות יבוצעו על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען
על פי כל דין ,מנוסה ומיומן וכי יהיו בידי/נו במהלך כל ביצוע העבודות כל הרשיונות ,ההיתרים
והאישורים הנדרשים בדין לביצוען על ידי/נו .
 .7אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה ,קשירת קשר או חבירה בחוזה
עם כל מציע אחר לאותו מכרז.
 .8אם הצעה זאת תתקבל ,אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה בתוך שבעה ימים מיום קבלת
דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז.
 .9הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים
הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכרז.
 .10הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של  120יום
מהמועד להגשת ההצעות למכרז .לפי דרישת החברה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה לתקופה
נוספת כפי הנדרש ע"י החברה לשם בחירת הזוכה במכרז.
 .11הנני/ו מסכים/מים לכך שהחברה תדרוש ממני/ו ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,כל הוכחה שתראה
לנכון ,בדבר כושרי/נו ,נסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית ,ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו ,תפנה
ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר ,לפי בחירתה לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל
ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 .12הצעתי/נו הכספית לאספקה והתקנה של מערכות אורקוליות באודיטוריום תיכון למדעים
ברחובות הינה כמצורף במסמך זה -כתב הכמויות .ומודגש כי גם אם בפועל הביצוע יצטמצם ו/או
העבודות יפוצלו בין  2זוכים ,לשיקול דעת החברה ,לא יחול בהצעתי/נו זו כל שינוי והיא תעמוד
בעינה.
 .13אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור ,תהיו
רשאים ,מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון
לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי/נו
וזאת ,כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים להגרם לכם עקב כך.
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 .14מצ"ב כל האישורים הנדרשים בתנאי המכרז לרבות ערבות בנקאית בסכום ,בתנאים ולתקופה
כמפורט בהזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז.
המסמך

מס'
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

מסמך א' -תנאי המכרז וכל מסמך
הבהרות שישלח )אם ישלח(
מסמך ב' -הצהרת המציע )טופס
ההצעה(
נספח  – 1נוסח ערבות בנקאית
נספח  – 2תצהיר המציע בדבר
עמידה בתנאי סף
נספח  - 3תצהיר לפי סעיף 2ב' לחוק
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
1976
נספח  – 4תצהיר לפי חוק למניעת
העסקת עברייני מין במוסדות
מסויימים ,תשס"א2001-
נספח  - 5פירוט הנסיון המקצועי
והצוות המקצועי
נספח  - 6אישור פרטי המציע
נספח  –7תצהיר אי תיאום מכרז
מסמך ג' -הסכם
מסמך ד' -מפרט טכני
מסמכים ה-ו' -רשימת תכניות
ותכניות
מסמך ז' – כתב כמויות למילוי –
הצעת המחיר +סכמות חד קוויות
אישור על ניהול פנקסים
אישור על עוסק מורשה
אישור על ניכוי מס במקור
צילום מאושרר של תעודת
ההתאגדות ,ככל שהמציע הינו
תאגיד
עותק קבלה על רכישת מסמכי מכרז.

נוסח
מחייב
יש

הוגש

יש
יש
יש
יש
יש
יש
יש
יש
יש
יש
יש
יש
עפ"י דין
עפ"י דין
עפ"י דין
יש
יש

____________________
חתימת המציע)ה(
פרטי המציע :
השם _________________________ :מספר הרישום____________________ :
כתובת דואר______________________________ :טלפון_________________ :
פקס' _____________ כתובת דוא"ל__________________________________ :
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ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  7/2015לאספקה והתקנה של מערכות קול ,בקרה ,תאורת במה והקרנה
באודיטוריום בית ספר תיכון למדעים ,ברחובות
נספח  - 1נוסח כתב ערבות להצעה
לכבוד
ה.ל.ר - .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
רח' אופנהיימר  10רחובות
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
על-פי בקשת _________________ח.פ/.ח.צ)___________ /.להלן " -המציע"( אנו ערבים בזאת
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ) ₪ 33,000שלושים ושלושה אלף שקלים חדשים( בלבד )להלן -
"סכום הערבות"( וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז פומבי מס'  7/2019לאספקה והתקנה
של מערכות קול ,בקרה ,תאורת במה והקרנה באודיטוריון בית ספר תיכון למדעים ,ברחובות )להלן -
"המכרז"( ולהבטחת מילוי שלם ומלא ,ע"י המציע ,של כל תנאי המכרז בכלל והחוזה שייחתם ,ככל
שייחתם ,בעקבותיו ביניכם לבין המציע בפרט.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו
וחלף ערבות זו ,מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו
ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הערבות או כל חלק ממנו בדרישה אחת או
במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם ,ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום
הערבות.
התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום  22.10.19ועד בכלל.
דרישה למימוש הערבות שתגיע בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה על פי תנאי הערבות ולא תיענה.
דרישה למימוש הערבות תופנה לסניף הבנק בכתובת_______________:
תאריך_____________:

בנק______________:

חשוב :הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות ,ללא השמטות וללא שינויים.
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ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  7/2019לאספקה והתקנה של מערכות קול ,בקרה ,תאורת במה והקרנה
באודיטוריום בית ספר תיכון למדעים ,ברחובות
נספח  - 2תצהיר המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף
אני הח"מ ______________ ,בעל/ת ת.ז ,_________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב ,כדלקמן:
משמעות המונחים בתצהיר זה הנה כמשמעותם בתנאי המכרז – מסמך א' אלא אם נאמר מפורשות
אחרת.
 .1הנני המציע* או הנני /מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _______________________
ח.פ/.ח.צ ,______________*./המציע במכרז פומבי מס'  7/2019לאספקה והתקנה של
מערכות קול ,בקרה ,תאורת במה והקרנה באודיטוריום בית ספר תיכון למדעים ,ברחובות
)להלן" :המציע"( *).מחק את המיותר(
!
 .2המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז ,כדלקמן! :
 .2.1המציע הוא אישיות משפטית אחת ,תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה כדין
בישראל ,שאינו תאגיד רשום! .
 .2.2המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
! .1976
 .2.3המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית על שם המציע ,בסכום של ) ₪ 33,000במילים:
שלושים ושלוש אלף שקלים חדשים( ,בהתאם להוראות המכרז! .
 .2.4המציע ביצע פרויקטים הכוללים אספקה והתקנה של מתקני במות מופעים ,מערכות
סאונד ,ומערכת תאורת מופעים באולמות תיאטרון ו/או באולמות להופעות חיות בהם הן
מותקנות דרך קבע )לא כולל אולמות חתונות ,אירועים ,אולמות אירועים ,אולמות
הרצאות ומועדוני ריקודים( .על המציע להציג את הניסיון הנדרש להלן ,כך שביחס לאחד
מהבאים )סעיפים  ,(4.4.1-2.4.3לפחות ,יציג המציע ביצוע בעצמו ,וביחס לכל השאר )אשר
ביחס אליהם לא הציג ביצוע בעצמו( יציג קבלני משנה )אחד או יותר( אשר עומדים
בדרישות .מודגש כי לא ניתן להוכיח עמידה בכל אחת מדרישות המפורטות להלן )סעיפים
 ,(4.4.1-2.4.3במשותף::
.2.4.1בתקופה החל מיום  1.5.2014ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,שלושה
פרויקטים שההיקף הכספי הכולל של מערכות הקול שהותקנו במסגרת כל פרויקט
עומד על ) ₪ 130,000לא כולל מע"מ( ,לפחות;
.2.4.2בתקופה החל מיום  1.5.2014ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,שלושה
פרויקטים שההיקף הכספי הכולל של מערכות מתקני הבמה שהותקנו במסגרת כל
פרויקט עומד על ) ₪ 360,000כולל מע"מ( ,לפחות;
.2.4.3בתקופה החל מיום  1.5.2014ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,שלושה
פרויקטים שההיקף הכספי הכולל של מערכות תאורת מופעים שהותקנו במסגרת כל
פרויקט עומד על ) ₪ 140,000לא כולל מע"מ( ,לפחות .
 .2.5לעניין סעיף  4.4לעיל:
 .2.5.1מערכות קול :מערכת תספק הגברה מתאימה למגוון מופעים :דיבור,
הרצאות/כנסים מופעים מוסיקליים ,מופעי מחול ,הצגות תאטרון המערכת תכלול
הגברה ראשית לאולם ומקרופונים ,מערכות שמע ו/או מערכות שמע בשילוב עם
מערכות כבדי שמע ו/או מערכות שמע בשילוב עם מערכות כריזה.
מכרז מערכות שמע
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 .2.5.2מערכות מתקני במה :תכנון ואספקת מסך קדמי ראשי ,צוגים מונעים על ידי מנועים
חשמליים" ,גשר" תאורה ממונע על ידי כננות ,קלעים.
 .2.5.3מערכות תאורת מופעים :מערכת תאורת הבמה לרבות הציודים הבאים :דימרים,
פיקודים ממחושבים ,מערכות תקשורת וזרקורים
 .2.5.4פרויקט :פרויקט הינו פרויקט המבוצע במבנה אחד ומתוקף הזמנת
עבודה/הסכם/מכרז אחד.
 .2.6המציע ו/או מי ממנהליו ומורשי החתימה שלו ,לא הורשעו בפלילים לפני המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז זה ,בעבירה שהיא פשע ו/או בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה
באלימות או בעבירת מרמה או בעבירה של מתן שוחד או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו
של המציע ,למעט הרשעות שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים ) 20 – 19בהתאמה(
לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א.1981-
 .2.7המציע רכש את מסמכי המכרז.
 .2.8נציג המציע השתתף במפגש המציעים.

 .3זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_______________________
חתימת המצהיר
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני ,עו"ד ____________________________________,
במשרדי שברחוב ___________ ,מר/גב' ______________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
שמספרה ____________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

___________________
 ,עו"ד

מכרז מערכות שמע
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ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  7/2019אספקה והתקנה של מערכות קול ,בקרה ,תאורת במה והקרנה
באודיטוריום בית ספר תיכון למדעים ,ברחובות
נספח  - 3תצהיר לפי סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ובדבר העדר הרשעות
אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב,
כדלקמן:
 .1אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ ח.פ _________ .שאני מוסמך
לחתום ולהצהיר בשמו )להלן" :המציע"(.
 .2במציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה ]יש לסמן  Vבמקום
המתאים[:
המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק
שכר מינימום.
המציע ובעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר
מינימום ,אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .3הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו
-1976
שחלק מהן מובאות להלן:
" .1אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א-
;1981
" .2בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
* אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
 בעל השליטה בו; חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמורשל המציע ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של
המציע;
 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;* אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט
שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע;
" .3הורשע" ,בעבירה – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון
התשס"ג )  31באוקטובר 2002
" .4חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים ,התשנ"א  , -1991על התקנות שתוקנו מכוחו;
" .5חוק שכר מינימום"  -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז -1987
" .6מועד התקשרות" – לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז – המועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז;
" .7עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום;
" .8שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה
בחבר בני האדם;
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 .4המציע יפעל בכל הקשור למכרז בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער
התשי"ג ) 1953להלן" :החוק"( וכל תקנות מכוחו .ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות
אלה תהווה הפרה בוטה של התחייבויות המציע מכוח המכרז.
 .5המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בפלילים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה,
בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מרמה או בעבירה של מתן שוחד ,למעט
הרשעות שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים  19ו – ) 20בהתאמה( לחוק המרשם הפלילי
ותקנת השבים ,תשמ"א .1981-במקרה שהורשע/יורשע מי מהאמורים לעיל באיזה מן העבירות
כאמור ,בין לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ובין לאחר מועד זה ,הצעת המציע לא
תיבחר כזוכה וככל שנבחרה ,תבוטל הזכייה ולא תהא למציע/לזוכה ,לפי העניין ,כל טענה ו/או
תביעה כלפי החברה בקשר לכך .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אם המציע ו/או מי ממנהליו
הורשע במועדים האמורים לעיל בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע ,לחברה יהיה שיקול
דעת לא לבחור בהצעתו ולא תהא למציע כל טענה ו/או תביעה כלפיה בקשר לכך.
 .6אם וככל שידוע למציע ,מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום
נגדו ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור או בגין עבירה אחרת ,הרי אלה מפורטים
בזה ,כדלקמן :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________ .ידוע למציע כי
לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב
אישום ,כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך* .מחק את המיותר ופרט
בהתאם לנדרש.
 .7זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר
משרדי ברחוב ___________________ ,מר/גב' ______________________ ,המוכר לי באופן
אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

____________________
חתימת עורך הדין
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ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  7/2019לאספקה והתקנה של מערכות קול ,בקרה ,תאורת במה והקרנה
באודיטוריום בית ספר תיכון למדעים ,ברחובות
נספח  :4הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסויימים ,התשס"א2001-
 .1אני

מר_____________,

ת"ז

_____________,

המשמש

כ_____________,

בחברת___________ )להלן" :המשתתף"( מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א 2001-והתקנות לפיו )להלן" :החוק"( ,חל עלי כנותן
שירותים במסגרת מכרז פומבי מס' .7/2019
 .2הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק ,חל על המשתתף איסור על העסקת בגיר ללא קבלת
אישור מראש ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק .אישור כאמור יכול
להתקבל מהמשטרה הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי
כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז .של הבגיר ,והכל בהתאם לחוק.
 .3הנני מתחייב בשם המשתתף למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה
לגבי כל אדם המבצע עבודה )כהגדרתה בחוק( במוסד החינוכי מטעם המשתתף ,לרבות באמצעות
קבלן כוח אדם ,כמתחייב מהוראות החוק ,לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________
חתימת המצהיר
-------------------------------------------------------------------------------------------------------אישור
אני הח"מ ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום
_______________ פגשתי את מר ______________ נושא ת.ז ____________ ,ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם
בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותיו.
תאריך___________ :
_____________________ ,עו"ד
--------------------------------------------------------------------------------------------------אישור עורך דין  -לתאגיד
אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________,
ת"ז ___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את _______________ המשתתף במכרז פומבי מס'
 7/2019התאם להוראות תקנון המשתתף ובהתאם לכל דין.
תאריך____________ :
_____________________ ,עו"ד
מכרז מערכות שמע
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ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  7/2019לאספקה והתקנה של מערכות קול ,בקרה ,תאורת במה והקרנה
באודיטוריום בית ספר תיכון למדעים ,ברחובות
נספח 5א' - :תצהיר להוכחת ניסיון המציע
תצהיר
אני הח"מ _________________________ ,בעל/ת ת.ז ,_________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב,
כדלקמן:
 .1הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _______________________________
ח.פ/.ח.צ/ת.ז _____________ .המציע במכרז פומבי מס'  7/2019לאספקה והתקנה של מערכות
קול ,בקרה ,תאורת במה והקרנה במוזיאון בית מורשת עדות ישראל ,ברחובות )להלן" :המציע"
ו" -המכרז"(.
 .2הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות ריכוז הפרטים באשר לניסיון המציע
המצ"ב כנספח 5ב' נכונים ומדויקים.
 .3זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
________________
חתימת המצהיר
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני ,עו"ד ________________________ ,במשרדי
שברחוב _______________ ,מר/גב' ______________________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז .שמספרה _______________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.
_________________
 ,עו"ד

!
מכרז מערכות שמע
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ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  7/2019לאספקה והתקנה של מערכות קול ,בקרה ,תאורת במה והקרנה
באודיטוריום בית ספר תיכון למדעים ,ברחובות
נספח 5ב' :פרטי הנסיון המקצועי
הנחיות כלליות:
א .יש לפרט את כל הפרטים הנדרשים בטבלאות לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף 4.4
לתנאי המכרז .רצוי לפרט כל הפרויקטים הרלוונטיים גם אם אלה עולים במספרם על הדרוש.
ב .חובה לצרף לטבלאות :לכל פרויקט המוצג ,בין לצורך הוכחת עמידה בתנאי  4.4.1עד  ,4.4.3יש
לצרף אחת מהאסמכתאות הבאות:
ב .1.אישור מזמין ,בנוסח המצורף להלן ,חתום על ידי המזמין או מנהל הפרויקט מטעמו ובלבד
שצויין באישור שם המזמין ופרטיו ,בדבר ביצוע המערכת ,הכולל :
ב .1.1.את כל פרטי המערכת כנדרש להוכחת עמידתה בתנאי הסף וכן;
ב .1.2.את מחירה כפי ששולם למציע על ידי המזמין וכן;
ב .1.3.את מועד האספקה וההתקנה של המערכת אצל המזמין
ו/או:
ב .2.חשבון סופי מאושר לתשלום על ידי המזמין או ע"י מנהל הפרויקט מטעם המזמין .יודגש:
יש לצרף חשבון סופי מלא המכיל את כל פרטי העבודות והמערכת  .דף ריכוז איננו מספק
"המזמין" ,לעניין זה; מפרסם המכרז /מזמין האולם בו הותקנה המערכת או הקבלן
הראשי שהזמין את הפרויקט מאת המציע ובלבד שתצויין עובדת היותו קבלן ראשי ואת
פרטי מזמין העבודה ממנו.
מודגש כי ככל שביחס לאילו מהסעיפים האמורים מוצג ניסיון של קבלן משנה יש לציין זאת
במפורש וכן לצרף הסכם חתום עם קבלן המשנה כאמור ותצהיר של קבלן המשנה לפיו ככל שהמציע
יזכה הוא מתחייב לבצע את העבודות והשירותים הנדרשים ביחס למערכת אשר לגביה הוצג ניסיונו
לצורך עמידה בתנאי הסף

מכרז מערכות שמע
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טבלה ריכוז הפרטים באשר לנסיונו של המציע
לענין תנאי הסף בסעיף  4.4.1לתנאי המכרז

מס

.1שם המזמין
.2שם האולם
.3כתובת האולם
)אולם תיאטרון או אולם
להופעות חיות בו המערכת
מותקנת דרך קבע  -במבנה
אחד לא כולל אולמות
חתונות ,אירועים ,אולמות
אירועים ,אולמות הרצאות
ומועדוני ריקודים(

.1

המזמין__________:
האולם__________ :
הכתובת:
__________

.2

המזמין__________:
האולם__________ :
הכתובת:
__________

.3

המזמין__________:
האולם__________ :
הכתובת:
__________

.4
או
פצ
יה

המזמין__________:
האולם:
__________
הכתובת:
__________

תקופת
פרוט
ביצוע
העבודות
הפרויקט
בפרויקט
)החל מ –
)אספקה
והתקנה של 1.5.2014
(
מערכות
אורקוליות*
קבועות(

היקף כספי
של
מערכת/ות
הקול
)לפחות
₪ 130,000
לא כולל
מע"מ(

* כהגדרתן
בתנאי המכרז

התחלה:

היקף כספי:

אישור
מזמין
חשבון
סופי
מאושר
אישור
מזמין
חשבון
סופי
מאושר

היקף כספי:

אישור
מזמין
חשבון
סופי
מאושר

היקף כספי:

אישור
מזמין
חשבון
סופי
מאושר

סיום:

התחלה:

היקף כספי:

סיום:
התחלה:

סיום:

מכרז מערכות שמע

הוכחה
מצורפת
)סמן
":("V

שם
איש
הקשר
+
טלפון

התחלה:
סיום:

שם:
טל:

שם:

טל:
שם:

טל:
שם:
טל:
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טבלה ב .ריכוז הפרטים באשר לנסיונו של המציע
לענין תנאי הסף בסעיף  4.4.2לתנאי המכרז
.1שם המזמין
.2שם האולם
.3כתובת האולם

מס

)אולם תיאטרון או אולם
להופעות חיות בו המערכת
מותקנת דרך קבע  -במבנה
אחד לא כולל אולמות
חתונות ,אירועים ,אולמות
אירועים ,אולמות הרצאות
ומועדוני ריקודים(

.1

המזמין__________:
האולם:
__________
הכתובת:
__________

2

המזמין__________:
האולם:
__________
הכתובת:
__________

.3

המזמין__________:
האולם:
__________
הכתובת:
__________

.4
או
פצ
יה

המזמין__________:
האולם:
__________
הכתובת:
__________

מכרז מערכות שמע

פרוט
העבודות
בפרויקט
)אספקה
והתקנה של
מערכות
אורקוליות*
קבועות(

תקופת
ביצוע
הפרויקט
)החל מ –
( 1.5.2014

היקף כספי
של
מערכת/ות
הבמה
)לפחות
₪ 360,000
לא כולל
מע"מ(

שם
הוכחה
איש
מצורפת
)סמן " :("Vהקשר
+
טלפון

*כהגדרתן
בתנאי המכרז

התחלה:

היקף כספי:

אישור
מזמין
חשבון
סופי
מאושר
אישור
מזמין
חשבון
סופי
מאושר

היקף כספי:

אישור
מזמין
חשבון
סופי
מאושר
אישור
מזמין
חשבון
סופי
מאושר

סיום:

התחלה:

היקף כספי:

סיום:

התחלה:
סיום:

התחלה:
סיום:

היקף כספי:

שם:
טל:

שם:
טל:
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טבלה ג .ריכוז הפרטים באשר לנסיונו של המציע
לענין תנאי הסף בסעיף  4.4.3לתנאי המכרז
מס

.1שם המזמין
.2שם האולם
.3כתובת האולם
)אולם תיאטרון או אולם
להופעות חיות בו המערכת
מותקנת דרך קבע  -במבנה
אחד לא כולל אולמות
חתונות ,אירועים ,אולמות
אירועים ,אולמות הרצאות
ומועדוני ריקודים(

.1

המזמין__________:
האולם:
__________
הכתובת:
__________

2

המזמין__________:
האולם:
__________
הכתובת:
__________

.3

המזמין__________:
האולם:
__________
הכתובת:
__________

.4
או
פצ
יה

המזמין__________:
האולם:
__________
הכתובת:
__________

מכרז מערכות שמע

פרוט
העבודות
בפרויקט
)אספקה
והתקנה של
מערכות
אורקוליות*
קבועות(

תקופת
ביצוע
הפרויקט
)החל מ –
( 1.5.2014

היקף כספי
של
מערכת/ות
תאורת
מופעים
)לפחות
₪ 140,000
לא כולל
מע"מ(

התחלה:

היקף כספי:

אישור
מזמין
חשבון
סופי
מאושר
אישור
מזמין
חשבון
סופי
מאושר

היקף כספי:

אישור
מזמין
חשבון
סופי
מאושר
אישור
מזמין
חשבון
סופי
מאושר

*כהגדרתן
בתנאי המכרז

סיום:

התחלה:

היקף כספי:

סיום:

התחלה:
סיום:

התחלה:
סיום:

היקף כספי:

שם
הוכחה
איש
מצורפת
)סמן " :("Vהקשר
+
טלפון

שם:
טל:

שם:
טל:
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נוסח אישור מזמין – נספח לנספח 5ב – פרטי הניסיון המקצועי
חובה להגיש אישור מזמין חתום נפרד ביחס לכל פרויקט מוצג* )אלא
אם מוגש חשבון סופי מאושר במקומו כנדרש בתנאי המכרז(

לכבוד
ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
רח' אופנהיימר 10
רחובות
א.ג.נ,.
הנדון :אישור בדבר ניסיון
שם המציע במכרז) ______ __________________ :להלן" :המציע"(.
לבקשת המציע הריני לאשר כדלקמן:
שם המזמין._______________________________ :
 .1הנני הח"מ ,_________________ ,נותן אישור זה מטעם המזמין.
 .2המזמין הינו מזמין עבודות ביצוע המבנה בו הותקנה מערכת הקול/מתקני במה/תאורת מופעים
*/המזמין הוא הקבלן הראשי שביצע את המבנה בו הותקנה המערכת ,לבקשת מזמין המבנה,
___________ )*מחק את המיותר(.
 .3המציע התקין עבור המזמין ,במבנה אחד ,את המערכת שצוינה לעיל ,לפי הפרוט הבא:
 .3.1פרטי המערכת )בהתייחס להגדרה לעיל(_________________________________ :
_____________________________________________________________
 .3.2המבנה בו המערכת הותקנה וכתובתו____________________________________ :
 .3.3מחיר המערכת )כולל מע"מ( ,כפי ששולם למציע על ידי המזמין_______________ :ש"ח
 .3.4מועד האספקה וההתקנה של המערכת אצל המזמין________________ :
על החתום:
____________

______________

_____________

שם מלא

תפקיד אצל המזמין

תאריך

מכרז מערכות שמע

______________
חתימה

32

ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  7/2019לאספקה והתקנה של מערכות קול ,בקרה ,תאורת במה והקרנה
באודיטורים בית ספר תיכון למדעים ,ברחובות
נספח  : 6אישור פרטי מציע
לכבוד
ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
רח' אופנהיימר 10
רחובות
א.נ,.
למילוי במקרה והמציע הינו תאגיד
הנדון :אישור
ח.פ/.ח.צ___________ /.
הנני עורך הדין של __________________________
______________ )להלן " -המציע"( במכרז פומבי מס'  7/2019לאספקה והתקנה של מערכות
קול ,בקרה ,תאורת במה והקרנה באודיטוריום תיכון למדעים ,ברחובות )להלן " -המכרז"(.
כעורך הדין של המציע הנני מאשר בכתב ,כדלקמן:
 .1מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה! :
גב'  /מר _________________ ת.ז____________________ .
גב'  /מר _________________ ת.ז____________________ .
/

מר

_________________

ת.ז.

____________________

גב'
!
 .2חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר וענין ולרבות ,לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו
במסמכי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע
למכרז ועל המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה
שלו כאמור לעיל! .
 .3התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז ,לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו! .
_________
תאריך

** מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע

מכרז מערכות שמע

_______________
שם עוה"ד ,מס' רשיון,
חתימה וחותמת
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ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  7/2019לאספקה והתקנה של מערכות קול ,בקרה ,תאורת במה והקרנה
באודיטוריום בית ספר תיכון למדעים ,ברחובות
נספח  7תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז
אני הח"מ ______________ ,מספר ת"ז ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בכתב כדלקמן:
 .1אני נותן תצהיר זה בשם ____________ ]שם התאגיד[ )להלן" :המציע"( במכרז פומבי 7/2019
של ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ )להלן" :החברה"( ,לאספקה והתקנה של מערכות קול,
בקרה ,תאורת במה והקרנה במוזיאון בית מורשת עדות ישראל ,ברחובות )להלן" :ההליך"(.
 .2אני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .3אני מצהיר כי המציע ,נושאי משרה בו ,מנהליו ,עובדיו ,המחזיקים בו או אדם אחר מטעמו )להלן
בתצהיר זה" :המציע או מי מטעמו"( לא פעלו באופן הבא ]יש לסמן  Vבמקום המתאים[:
המציע או מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום ההצעות המוגשות בהליך ,או בתיאום מרכיב
כלשהו בהצעות כאלה ,או בתיאום הנוגע להגשה או אי-הגשה של הצעות בהליך ,או בכל
הסדר ,הסכמה או הבנה ,בכתב או בעל-פה ,עם מציע אחר או מי מטעמו בנוגע להצעות
בהליך.
המחירים ו/או הכמויות ו/או כל מרכיב אחר בהצעת המציע נקבעו על ידי המציע באופן
עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או חילופי דברים כלשהם בין המציע או מי מטעמו לבין מציע
אחר או מי מטעמו.
המחירים ו/או הכמויות ו/או כל מרכיב אחר בהצעת המציע לא הובאו ,בכתב או בעל-פה,
לידיעת מציע אחר או מי מטעמו.
המציע או מי מטעמו לא באו בדברים ,בכתב או בעל-פה ,עם מציע אחר בהליך ,בכוח או בפועל
)להלן" :מציע אחר"( ,בנוגע להצעתם או להצעתו במכרז ,או בנוגע להגשה או לאי-הגשה של
הצעה במכרז.
המציע או מי מטעמו לא השפיעו על הצעה של מציע אחר בהליך ,ובכלל זה לא גרמו למציע
אחר שלא להגיש הצעה בהליך זה.
המציע או מי מטעמו לא ניסו לגרום לאחד מן הדברים המפורטים בסעיף זה לעיל ,ומציע
אחר או מי מטעמו לא ניסו לגרום למציע לבצע אחד מן הדברים המפורטים בסעיפים כאמור.
באם האמור באחד מסעיפיו הקטנים של סעיף  4אינו נכון במלואו ,אנא פרט מדוע:
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
 .4המציע לא מתכוון להשתמש לשם ביצוע העבודה נשוא ההליך במציע אחר כקבלן משנה ,או לשמש
לשם כך כקבלן משנה של מציע אחר.

מכרז מערכות שמע

34

 .5המציע או מי מטעמו לא התקשרו עם מציע אחר בהסכם ,הסדר או הבנה כלשהי בנוגע לקבלנות
משנה כאמור ,ולא החליפו דברים ,בכתב או בעל-פה ,עם מציע אחר ,בנוגע לאפשרות של קבלנות
משנה כאמור.
ככל שהאמור בסעיפים  5או  6אינו נכון במלואו ,אנא פרט מדוע:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

] .6יש לסמן  Vבמקום המתאים[:
המציע או מי מטעמו לא נמצאים במועד חתימת תצהיר זה תחת חקירה של רשות ההגבלים
העסקיים ,לרבות בחשד לתיאומי מכרזים.
אם לא ניתן לסמן  ,Vאנא פרט מדוע:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________

כנגד המציע או מי מטעמו לא הוגש בחמש השנים האחרונות כתב אישום בעבירות על חוק
ההגבלים העסקיים ,לרבות בעבירות של תיאומי מכרזים.
אם לא ניתן לסמן  ,Vאנא פרט מדוע:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________

המציע או מי מטעמו לא הורשעו בחמש השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים
העסקיים ,לרבות בעבירות של תיאומי מכרזים.
אם לא ניתן לסמן  ,Vאנא פרט מדוע:
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
 .7ידוע לי ולמציע ,כי החברה מסתמכת על תצהיר זה במסגרת החלטתה בדבר הזוכה בהליך וכי
הצהרה או מצג לא נכונים או לא מלאים במסגרת תצהיר זה עלולים לגרום לחברה נזק כבד
ויחייבו את המציע ואותי באופן אישי ,ביחד או לחוד ,בפיצוי לחברה בגין הנזקים שייגרמו לה
עקב כך.
 .8זהו שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהיר זה  -אמת.
____________
תאריך

_______________
שם ותפקיד במציע

____________
מספר ת"ז

____________
חתימה וחותמת

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ________________ ,מ"ר _________ ,מרח'______________________,
מאשר בזאת כי ביום _______ הופיע בפני ________________________ ,שזיהה את עצמו ע"י
ת"ז/המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.
_____________________
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חתימת עוה"ד
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