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 .2.11נספח ב' – 10נוסח ערבות השתתפות
 .2.12נספח ב'  – 11תצהיר בדבר היעדר הרשעות
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מסמך א'

תנאים כלליים להזמנה
.1

מבוא
.1.1

ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ (להלן" :החברה") הינה חברה עירונית ,כהגדרתה בסעיף 21
לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה  ,1985 -בבעלות מלאה של עיריית רחובות והיא הוסמכה ,ע"י
העירייה ,לבצע עבורה עבודות פיתוח ותשתיות שונות בתחומי העיר.

.1.2

החברה מזמינה בזאת הצעות למכרז פומבי למיון מוקדם ( )PQלבחירת מציעים אשר
יתמודדו בהמשך במסגרת הליכי פניה לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות
בקרית משה רחובות תכנית תמל 1086 /בפארק תמר ב' מס' רח/2005/ו (להלן" :האתרים"),
הכל כמפורט להלן במסמכי מכרז זה.
.1.2.1

פרויקט התחדשות שכונת קריית משה  -עיריית רחובות ומשרד השיכון
יזמו תכנית להתחדשות השכונה .במסגרת מימוש התוכנית כאמור תוכנית
תמל( 1086 /להלן" :המקרקעין" ו"התכנית") ,העירייה מעוניינת לבצע את
עבודות הפיתוח של התשתיות הצמודות עבור פרויקט התחדשות עירונית
קרית משה (להלן "עבודות הפיתוח") .העבודות כוללות תשתיות המצויות
בשטח התכניות ,לרבות ביצוע עבודות עפר ,סלילת כבישים ,מדרכות
ושבילים ,תיעול וניקוז מים ,מערכות ביוב ומים ,קווי תאורה ותקשורת
עירונית ,פיתוח סביבתי משלים לרבות גינון ,השקיה לרבות הכנת תשתית
השקיה במי קולחין ,גידור וריהוט רחוב ,הכנות לעבודות חשמל ,טלפון,
וביצוע שצ"פים בתוך המתחמים כולל מתקני משחקים ושטחים ציבוריים
פתוחים .העבודות הפיתוח כאמור יתבצעו ברחבי השכונה הוותיקה,
השכונה פעילה ומאוכלסת ,וכן בשטחי ההשלמה ,השטחים בהם מצויים
.1086
תמל/
בתוכנית
הכלולים
הפנויים
המגרשים
=http://mavat.moin.gov.il/mavatps/forms/SV4.aspx?tid
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.1.2.2

פארק תמר ב' מס' רח/2005/ו -אזור תעסוקה תמ"ר ב'  -עיריית רחובות
יזמה הרחבה של שטח התעסוקה תמ"ר א' שמצוי ברוויה ואין בו כמעט
שטחים ריקים לבנייה .הפארק כולל  600אלף מ"ר שטחי תעסוקה ובנוסף
שצ"פים ושטחי ציבור .העבודות כוללות תשתיות המצויות בשטח
התכניות ,לרבות ביצוע עבודות עפר ,סלילת כבישים ,מדרכות ושבילים,
תיעול וניקוז מים ,מערכות ביוב ומים ,קווי תאורה ותקשורת עירונית,
פיתוח סביבתי משלים לרבות גינון ,השקיה לרבות הכנת תשתית השקיה
במי קולחין ,גידור וריהוט רחוב ,הכנות לעבודות חשמל ,טלפון ,וביצוע
שצ"פים בתוך המתחמים כולל מתקני משחקים ושטחים ציבוריים
פתוחיםhttp://mavat.moin.gov.il/mavatps/forms/SV4.aspx?tid=4 .

.1.3

עבודות הפיתוח יחולקו למקטעים שייקבעו מעת לעת על ידי החברה על פי שיקול דעתה
במהלך ביצוע העבודות ואשר משך הזמן לביצוע כל אחד מהם ייקבע אף הוא על ידי החברה
על פי שיקול דעתה הבלעדי .כל מקטע יורכב מחלקי מבנה או חלקים של מספר מבנים אשר
מפורטים בתוכניות הפיתוח ובאומדנים  ,דהיינו כל מקטע יורכב בין היתר מרחובות ו/או
חלקי רחובות ו/או כבישים ו/או חלקי כבישים ו/או שצ"פים וכיוצ"ב ,על פי שיקול הדעת
הבלעדי של החברה והחלטותיה שיתקבלו מעת לעת במהלך ביצוע העבודות בשים לב
למכלול הנסיבות בשטח (להלן" :מקטעי הפרויקט" או "המקטעים").

.1.4

את מסמכי ההליך ניתן לרכוש במשרדי הלר – החברה לפיתוח רחובות  ,ברח' אופנהיימר
 10קומה  , 5רחובות (להלן" :משרדי החברה") ,בימים א' עד ה' בין השעות 09:00-15:00
החל מתאריך  19/11/20תמורת סך של ( ₪ 1,500אלף וחמש מאות שקלים חדשים) ,שלא
יוחזר בכל מקרה .ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,אולם על מנת להגיש הצעה,
נדרש לרכוש את המסמכים.

.1.5

מציע המעוניין להשתתף בהליך יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים ,כמפורט
במסמכי המכרז ,לרבות ערבות בנקאית אוטונומית בגובה ( 200,000מאתיים אלף)  ₪כולל
מע"מ בנוסח זהה לזה שבמסמכי המכרז  ,בתוקף עד ליום  15/3/2021ויגיש הצעתו בהתאם
להוראות המכרז.
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.1.6

ההצעה תהיה בתוקף ,ללא זכות חזרה ,לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.
המזמינה תהייה רשאית לדרוש מן המציעים את הארכת תוקף הצעתם לתקופה נוספת ,ואם דרשה
כך המזמינה בכתב ,תהיה ההצעה בתוקף עד לתום התקופה המוארכת ,דהיינו -עד למועד הנקוב
בהודעת המזמינה ,כאמור.

.1.7

ההליך המכרזי הכולל הינו הליך דו שלבי:
.1.7.1

השלב הראשון ,הוא השלב הנוכחי נשוא הליך זה ,שהינו מכרז למיון מוקדם )Pre - (PQ
( Qualificationלהלן :״מכרז ה״PQ״ או ״שלב הPQ -״ או ״הליך המיון המוקדם״ או
"ההליך ") ,שנועד לבחירת מועמדים כשירים ,בעלי יכולת ונסיון מקצועי בביצוע עבודות
בינוי .במסגרת שלב זה תיבחן עמידת המציעים בתנאי הסף וביתר דרישות הליך המיון
המוקדם ותיקבע "קבוצת המציעים הסופית" .המציעים שיכללו בקבוצת המציעים
הסופית יוזמנו להגיש הצעות לביצוע עבודות הפיתוח ,בהתאם לשיקול דעתה של החברה;

.1.7.2
א.

השלב השני – שלב הגשת ההצעות ()RFP

במסגרת שלב זה שומרת המזמינה על זכותה ,אך אינה מתחייבת להוציא הליכים מכרזיים לביצוע עבודות
פיתוח ותשתית במקטעי הפרויקט ,בכל אחד משני האתרים נשוא הליך המיון המוקדם (להלן":המכרז" או
"ההליך המכרזי" ) .כל אחד מההליכים המכרזיים כאמור יפרט את העבודות הכלולות באותו המקטע,
לרבות כתבי כמויות מפורטים.
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מובהר כי המזמינה שומרת על זכותה לקבוע הוראות ייחודיות במסגרת כל אחד מההליכים המכרזיים,
לפי שיקול דעתה ולפי צרכיה .במסגרת ההליך המכרזי יתבקשו המציעים בקבוצת המציעים הסופית והם
בלבד להגיש הצעת מחיר לביצוע העבודות נשוא ההליך המכרזי המסוים ,ובהתאם לכל התנאים
המפורטים בו ,על כל צרופותיו (להלן" :העבודות") .לאחר קבלת הצעות המחיר במסגרת כל אחד מן
ההליכים המכרזים ,באחד או יותר משני האתרים ,תקבע ועדת המכרזים את המציע הזוכה לגבי העבודות
נשוא אותו הליך מכרזי.

ג.

מובהר כי החברה אינה מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי באילו מן ההליכים המכרזיים ,לרבות בהצעה
הזולה ביותר ,לרבות בשל חוסר שביעות רצון מביצוע עבודות קודמות ו/או בגין היקף העבודות המצטבר.

ד.

כמו כן מובהר כי ככל ויתקבלו מספר הצעות מחיר זהות שומרת החברה על זכותה לבצע הליך תחרותי
נוסף ( )Best & Finalועדת המכרזים תודיע לקבלנים אשר הגישו הצעתם לביצוע עבודות נשוא הליך
מסוים כי הם רשאים להגיש ,במועד שתקבע הועדה ,הצעה סופית ,ביחס למחיר הצעתם בתנאים מטיבים
עם החברה לעומת הצעתם המקורית .לא הגיש מציע הצעה נוספת ,או הגיש הצעה שאינה מטיבה ביחס
להצעתו הראשונה  -תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
.1.8

.2

מובהר כי אין בקיום הליך המיון המוקדם כדי לחייב ,בכל אופן שהוא ,את החברה לפנות לקבוצת
המציעים הסופית בבקשה לקבלת הצעות לגבי כל אחד מהאתרים ,או בכולם ו/או להוציא אל הפועל
את העבודות באילו מן האתרים והמציע מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או
העירייה בעניין זה

כללי
.2.1

על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת הליך המיון המוקדם וכל סטייה מההוראות
הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

.2.2

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש אלא
לצורך ההכנה של הצעתו .מסמכי המכרז הם רכושה של החברה ,והם ניתנים למציע בהשאלה לשם
הכנת הצעתו והגשתה בלבד ,ועליו להחזירם למזמינה עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז,
בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש .אין המציע רשאי ,בין בעצמו ובין על ידי אחרים ,להעתיקם
או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

.2.3

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז יחולו על
המציע בלבד ולא יוחזרו לו בכל מקרה.

.2.4

מסמכי הליך המיון המוקדם נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים
כאחד.

.2.5

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי הליך המיון המוקדם ,או חלקי סעיף או
סעיפים במסמכי הליך המיון המוקדם ,אין להם תוקף ,או שהם בטלים ,או שלא ניתן לאכפם ,לא
יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי הליך המיון המוקדם ,אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל
דבר ועניין.
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.3

.2.6

על החברה ו/או ועדת המכרזים לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי
דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי הליך המיון המוקדם ו/או בכל הקשור למסמכי הליך המיון
המוקדם ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה
במסגרת הליך המיון המוקדם.

.2.7

אין להגיש הצעה המשותפת למספר גופים ו/או גורמים .ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד,
ללא כל חוזה ,תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות להליך 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 -

.2.8

כל מציע יגיש הצעה אחת בלבד.

.2.9

גופים/גורמים אשר יש להם קשר עסקי  /משפטי (הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ .נפרד) ,היוצר
ו/או עלול ליצור ניגוד עניינים ו/או לפגוע בתחרות ביניהם ,לרבות חוזה לגבי שיתוף פעולה או היעדר
תחרות ,לא יגישו שתי הצעות נפרדות להליך זה.

מסמכי הליך המיון המוקדם ודמי השתתפות
.3.1

ההשתתפות בהליך מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך של ( ₪ 1,500במילים :אלף וחמש מאות
שקלים חדשים) כולל מע"מ ,אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא ,לרבות במקרה של ביטול הליך המיון
המוקדם.

.3.2

את דמי ההשתתפות ניתן לשלם בהמחאה בת פירעון מיידי ע"ש המציע בלבד או במזומן ,במשרדי
החברה -בכתובת :אופנהיימר  10קומה  ,5רחובות .טלפון ;08-9480100 :החל מיום ה'19/11/2020 ,
ימים א'-ה' בין השעות  .09:00-15:00קבלה עבור תשלום דמי ההשתתפות תימסר למשלם.
ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת הליך המיון המוקדם במקום ובמועדים האמורים לעיל או באתר
החברה https://www.hlr.co.il.

.3.3

אי השתתפות מציע בהליך מסיבה כלשהיא ,לרבות עקב איחור במועד מסירת ההצעה ,ו/או ביטולו
של הליך המיון המוקדם על ידי החברה ,לא יהוו עילה להחזרת התשלום הנ"ל.

.3.4

כל המסמכים שבחוברת הליך המיון המוקדם 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.

.3.5

בעת נטילת חוברת הליך המיון המוקדם ימסור הרוכש את פרטי המציע ,כתובתו ,מספרי הטלפון
הפקסימיליה והדואר האלקטרוני שבמשרדיו ושמו של איש הקשר שיטפל מטעם המציע בהליך זה.

.3.6

כל חלקי חוברת הליך המיון המוקדם הינם חלק בלתי נפרד מן הליך המיון המוקדם לכל צורך ולכל
ענין .כמו-כן ייחשבו כחלק בלתי נפרד מן הליך המיון המוקדם ההנחיות המקצועיות אשר במפרט
הכללי העדכני "הספר הכחול" הנזכר במסמכי הליך המיון המוקדם אלא אם נקבע מפורשות אחרת.
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.4

לוח זמנים לניהול ההליך
.4.1

.4.2

להלן לוח הזמנים לעריכת ההליך :
.4.1.1

מועד קיום מפגש מציעים :יום ה' ,26/11/20 ,שעה "( 09:00מפגש המציעים").
נפגשים במשרדי החברה ,רח' אופנהיימר  ,10קומה  ,5ברחובות.
ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה!

.4.1.2

המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות :יום א'  6/12/20עד שעה .12:00

.4.1.3

המועד האחרון להגשת הצעות להליך המיון המוקדם :יום ג'  15/12/20לא יאוחר
מהשעה .14:00

החברה רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו בהליך זה או על פיו ,ובכלל זה
לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות ,והכל כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות.
הודעה בדבר שינויים ,כאמור ,תימסר לכל רוכשי חוברת ההליך בהתאם לפרטים שמסרו בעת
רכישתם.

 .5תנאים להשתתפות – תנאי סף ,כללי:

.6

.5.1

הצעת המציע תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד .כל המסמכים הנדרשים במכרז,
הסיווג הקבלני ושאר האישורים הנדרשים ,יהיו על שם המציע בהליך .לא תתקבלנה
התאגדויות ו/או שותפויות שנוצרו לצורך ההשתתפות בהליך זה .אין להגיש הצעה
משותפת למספר גורמים.

.5.2

רשאים להשתתף בהליך אך ורק קבלנים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן ,במועד
הגשת ההצעות.

.5.3

מודגש ,כי תנאי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו ,קיום תנאי סף
בתאגיד קשור ,באורגן של המציע ,בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה
בתנאי הסף.

.5.4

הצעות ו/או מציעים שלא עמדו בכל תנאי הסף הנקובים להלן ,ייפסלו על הסף ולא יובאו
בשיקולי ועדת המכרזים.

.5.5

המציע רשאי להציע הצעה אחת בלבד.

ואלה תנאי הסף:
.6.1

המציע הינו אישיות משפטית אחת בלבד ,תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה
כדין בישראל ,שאינו תאגיד רשום.

.6.2

המציע הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –
.1976

.6.3

המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,תשכ"ט –  1969ותקנותיו ,בסיווג ג'  5בענף ראשי ( )200כבישים תשתיות
ופיתוח.
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.6.4

המציע הינו קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על-ידי מנהלת קבלנים מוכרים שבמסגרת
הוועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות לקבלנים ,לסיווג
האמור

.6.5

לעיל (סיווג כוכבית) .

המציע ביצע פרוייקט או פרויקטים של עבודות פיתוח דומות לעבודות שבמכרז זה ,בהתאם
לחלופות הבאות:
.6.5.1

פרויקט אחד לפחות שהסתיים במהלך השנים  ,2016-2020בהיקף כספי של
לא פחות מ( 100 -מאה) מלש"ח לפרויקט (לא כולל מע"מ); או לחלופין –

.6.5.2

שני פרויקטים לפחות שהסתיימו במהלך השנים  ,2016-2020בהיקף כספי
של לא פחות מ( 50-חמישים) מלש"ח לכל אחד מהפרויקטים (לא כולל
מע"מ).

.6.6

לעניין תנאי סף זה ,מועד סיום כל אחד מהפרויקטים הינו מועד קבלת תעודת גמר או
חשבון סופי מאושר על ידי מזמין העבודה.

.6.7

המציע ו/או מי ממנהליו ומורשי החתימה שלו ,לא הורשעו בפלילים לפני המועד האחרון
להגשת ההצעות להליך 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 או בעבירה על חוק התחרות הכלכלית התשמ"ח  ,1988 -למעט
הרשעות שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים ( 20 – 19בהתאמה) לחוק המרשם הפלילי
ותקנת השבים ,תשמ"א1981-
להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע תצהיר בנוסח המופיע בנספח ב' – 11תצהיר בדבר עבר
פלילי.

.6.8

איתנות פיננסית:
המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים  2020 -2016הנובע מעיסוקו
בתחום הפיתוח עומד על סך של  200מיליון ( ₪במילים :מאתיים מיליון
שקלים חדשים) לא כולל מע"מ ,לפחות.

.6.8.1

ובנוסף:
ככל שהמציע הינו תאגיד ,לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של
המציע לשנים  2017 ,2016הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך
ולהתקיים כ"עסק חי" ,כהגדרתו בתקן ביקורת מספר  58של לשכת רו"ח
בישראל.

.6.8.2

ובנוסף :

.6.9

.6.8.3

תזרים המזומנים בדוחות הכספיים המבוקרים שלו בשנת  2019הוא חיובי.

.6.8.4

ההון העצמי של המציע על פי הדו"חות הכספיים המבוקרים שלו לשנת
 2019הוא  ₪ 20,000,000לפחות (עשרים מיליון .)₪

.6.8.5

המציע אינו לקוח מוגבל/בעל חשבון מוגבל באיזה מהבנקים הישראליים.

המציע רכש את מסמכי הליך המיון המוקדם.

9

ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  16/2020למיון מוקדם ( )PQשל מועמדים
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור פרויקט התחדשות עירונית קרית משה

.7

.6.10

המציע הגיש ערבות השתתפות בסך ( 200,000מאתיים אלף)  ₪כולל מע"מ ,בהתאם
להוראות המפורטות בסעיף  7להלן.

.6.11

נציג המציע השתתף במפגש מציעים.

ערבות השתתפות
המציע יצרף להצעתו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ערבות בנקאית מקורית ,על שם המציע
ולבקשתו ,לטובת החברה לפיתוח רחובות בע"מ שתהיה אוטונומית ,בלתי מותנית ,בת
פירעון עם דרישה ראשונה ,בסך ( ₪ 200,000מאתיים אלף שקלים חדשים) כולל מע"מ
שהוצאה על ידי תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א 1981-להבטחת
קיום תנאי המכרז ו/או החוזים שיחתמו ,אם ייחתמו ,בעקבות ההזמנה( .להלן" :הערבות"
או "ערבות ההצעה").
.7.1

הערבות תעמוד בכל התנאים כדלקמן:

.7.1.1

שם המבקש בכתב הערבות יהא זהה לשם המציע.

.7.1.2

מסמך הערבות המקורי יצורף להצעה ויוגש.

.7.1.3

נוסח הערבות יהא זהה באופן מדויק לנוסח המצ"ב כנספח ב' 10להזמנה.

.7.1.4

הערבות תהיה בתוקף עד ליום ( 15/3/2021כולל).

אי המצאת ערבות כאמור ו/או כל שינוי בנוסח הנדרש כאמור ,תביא לפסילת ההצעה.
.7.2

יש להקפיד הקפדה יתרה על נוסח הערבות ותנאיה; המציעים מתבקשים להציג את נוסח
הערבות לבנק מוציא הערבות ולבקשו להקפיד באופן מיוחד על תנאי הערבות ונוסחה.

.7.3

בגין כל חוסר או פגם באשר לערבות ,אף אם יראה למציע כקל ערך ,המזמינה תהיה 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.

.7.4

מבלי לפגוע בחובת המזמינה כאמור לעיל מובהר כי המזמינה תהיה רשאית ,אך לא חייבת,
לקבל הצעה ,על אף פגם בנוסח הערבות ,אם שוכנעה ,לפי שיקול דעתה ,כי התקיימו כל
התנאים הבאים :א .לפגם אין משמעות כלכלית של ממש ב .הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי
בחילוט הערבות .ג .הפגם נגרם בשוגג ובתום לב  .המזמינה תהיה רשאית במקרה כזה ,אם
מצאה זאת לנחוץ ,לאפשר קבלת הבהרה או השלמה או תיקון לרבות מהבנק הערב.

.7.5

בהתאמה לזכותן להארכת תוקף ההצעות כאמור בסעיף  1.6לעיל ,תהיה המזמינה רשאית
לדרוש מהמציע להאריך את תקופת הערבות לתקופה נוספת ,והמציע במכרז מתחייב,
במקרה של דרישה כאמור ,להאריך את תוקף הערבות ,כנדרש .אי הארכת תוקף הערבות
כאמור לעיל שקול לחזרה מההצעה ויוביל לפקיעת הצעת המציע ולמציע לא תהיינה כל
טענה או תביעה כלפי המזמינה.

.7.6

המזמינה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמציע לא
יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או הוא:

.7.6.1

נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

.7.6.2

מסר לועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
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.7.6.3
.7.6.4
.7.6.5

.8

חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות.
אחרי שנבחר כמציע בקבוצת המציעים הסופית לא פעל לפי ההוראות המהוות תנאי
לחתימת ההסכם.
לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי ההזמנה.

.7.7

חילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם מינימאלי המוערך ע"י הצדדים מראש עבור הנזקים
שייגרמו למזמינה עקב האמור ,וזאת ללא צורך בהוכחתו ,ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של
המזמינה לפיצויים במקרה שיוכיחו נזקים בסכום גבוה יותר ,ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע
הפרויקט על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד
אחר ו/או לכל סעד אחר ,על פי כל דין.

.7.8

חילוט ערבות המכרז על ידי המזמינה לא יהא בו כדי לחייב את היחיד האחר לכל פעולה
שהיא ,ולא יהא בכך כדי לגרוע מכל זכות אחרת/נוספת של יחיד המזמין האחר.

.7.9

המזמינה ישיבו את ערבות ההצעה של מציע שהצעתו נפסלה או נדחתה בסמוך לאחר
ההודעה על דחייתה או פסילתה.

.7.10

ערבות ההצעה של המציע הזוכה תשוחרר עם החלפת הערבות בנוסח ערבות הצעה ,כפי
שיקבע במסגרת ההליך המכרזי.

.7.11

מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל הערבות ,בדרך של הגשת מספר ערבויות ,גם אם
סכומן המצטבר של הערבות ,יהיה בגובה הערבות הנדרשת.

.7.12

מציע שיחזור בו מהצעתו יהא רשאי המזמין לחלט את סכום הערבות לטובתו ,וזאת כפיצוי
מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לו עקב כך ,וזאת ללא צורך בהוכחתו ,ומבלי
לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את
אכיפת ביצוע העבודה על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ל ו/או לבטל את ההליך ו/או לנקוט
בכל צעד חוקי אחר.

.7.13

המזמין יהא רשאי להאריך את מועד הערבויות ,בין אם בהודעה שתינתן זמן סביר בטרם
המועד האחרון להגשת ההצעות ,ובין אם לאחר מכן.

ההצעה
.8.1

המציע יכין את הצעתו ויגישה בהתאם להוראות המפורטות להלן.

.8.2

על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי הליך המיון המוקדם בדיו כחול.

.8.3

המציע יפרט את כל המידע הנדרש בנושאים השונים ולצרף את כל המסמכים והאישורים
המפורטים להלן וכן כל מסמכים ,אישורים ומידע נוספים שאינם מפורטים אך נדרשים להוכחת
עמידתו בתנאי הסף.

.8.4

המציע יציג כל מידע ופרט הנדרשים במסמכי ההליך ,על פי סדר הסעיפים ותוך הפרדה ברורה
ביניהם.
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.9

תצהירים ,אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה
.9.1

נספח ב'  – 1תצהיר לפי סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-
התצהיר יוגש מלא וחתום כדין על ידי המציע בפני עו"ד ,בנוסח הנדרש המצורף.

.9.2

נספח ב' – 2תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף
התצהיר יוגש מלא וחתום כדין ע"י המציע בפני עו"ד

.9.3

נספח ב'  - 3חוו"ד רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף לעניין איתנות פיננסית
חוות הדעת תחתם ע"י רואה החשבון של המציע

.9.4

נספח ב'  - 4אישור בנק על ניהול חשבון/נות ואיתנות פיננסית
האישור יוגש על פי ההוראות המפורטות בו

.9.5

נספח ב'  - 5תצהיר המציע בדבר ניסיונו המקצועי להוכחת העמידה בתנאי הסף
התצהיר יוגש מלא וחתום כדין ע"י המציע בפני עו"ד.

.9.6

נספח ב'  - 6טבלת ריכוז ניסיון המציע
הטבלה תמולא בהתאם להנחיות המפורטות בנספח ותיחתם ע"י המציע  .בטבלה יפורטו ,בין היתר,
פרטי העבודות הנדרשות להוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף  6.4לעיל ,את פרקי הזמן בהם בוצעו
העבודות ,את היקפי העבודות [בכל עבודה כנ"ל] ,את זהות מזמיני העבודות ואת זהות המפקחים
על העבודות ,הכל כמפורט בטבלה ויצורפו לה האישורים הנדרשים.

.9.7

נספח ב' ( 6א)  -דוגמת נוסח אישור מזמין עבודות שבוצעו ע"י המציע
לגבי כל אחד מהפרויקטים המוצגים על ידי המציע במסגרת טבלת ריכוז ניסיון המציע ,להוכחת
עמידתו בתנאי הסף לעניין ניסיון מקצועי ,יצרף המציע "אישור מזמין" בנוסח כדוגמת הנוסח
המצורף כנספח ב'(6א) או דומה לו ובלבד שכולל את כל הפרטים שבנוסח  .האישור יוגש כשהוא
מלא בכל חלקיו וחתום ע"י מזמין הפרויקט שעמו התקשר המציע כקבלן ראשי בחוזה בכתב ,או
ממנהל הפרויקט מטעם המזמין ובלבד שיצוין שם המזמין ופרטיו .יצורף חשבון סופי וככל שבו לא
פורטו כמויות ההסתמכות תהיה על אישור המזמין.

.9.8

נספח ב'  -7אישור עו"ד בדבר פרטי המציע
האישור ימולא וייחתם ע"י עוה"ד של המציע.

.9.9

נספח ב'  - 8תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז
התצהיר יוגש מלא וחתום כדין ע"י המציע בפני עו"ד.

 .9.10נספח ב'  - 9חלקים חסויים בהצעה (אופציונאלי)
מובהר כי בכל מקרה אין פרטים אודות ניסיון המציע יהווה פרטים חסויים
.9.11

בנוסף ,המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים כדלקמן:
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.10

.11

.9.11.1

צילום מאושר של רישיון קבלן על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
תשכ"ט ,1969-בסיווג המתאים ,כקבוע לעיל בתנאי הסף.

.9.11.2

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפות ניהול חשבונות) ,תשל"ו.1976-

.9.11.3

אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.

.9.11.4

במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד יצורף צילום מאושרר של תעודת התאגדות.
אישור עו"ד/רו"ח של המציע על גבי הצהרת המציע ובדף האחרון של החוזה.

.9.11.5

קבלה על רכישת מסמכי ההליך .

.9.11.6

מסמך/כי הבהרות (כולל סיכום/פרוטוקול מפגש מציעים) ,לרבות תיקונים ו/או
שינויים ו/או הבהרות שיוספו למסמכי ההליך ,עד למועד הגשת ההצעה ,אם
יתווספו ,חתום בחתימה מחייבת על ידי המציע.

.9.11.7

כל מסמכי ההליך  -על כל נספחיהם ,לרבות תנאי ההליך ,נספחיו ,וכן כל מסמכי
ההבהרות (ככל שיהיו) ופרוטוקולים של מפגש מציעים ,כשהם מלאים וחתומים
בשולי כל דף בחתימתו המחייבת של המציע.

מפגש מציעים
.10.1

מפגש מציעים יתקיים במועד ובמיקום כמפורט בסעיף 4.1.1

.10.2

השתתפות המציעים במפגש המציעים הינו חובה .לא יוכל להגיש הצעה להליך מי שלא השתתף
במפגש המציעים ובסיור.

מתן הבהרות למסמכי המכרז
.11.1

החברה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
הליך המיון המוקדם ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו
חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של כל רוכשי מסמכי ההזמנה בפקס/מייל.

.11.2

המציעים יהיו רשאים להגיש שאלות הבהרה בכתב בלבד ,לידי גב' רינה מזרחי ,בדוא"ל
 Rina.Mizrahi@hlr.co.ilוזאת למועד הקבוע בסעיף  4.1.2לעיל.

.11.3

בפנייתו ,יציין המציע את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו ,מספר המכרז ,שם המסמך ומספר
הס עיף אליו מכוונת שאלתו .השאלות יוגשו במבנה הבא ,תוך הפרדה בין שאלות לעניין ההסכם,
שאלות לעניין המפרט ושאלות לעניין המכרז:
מכרז/מפרט/הסכם

#

סעיף

.1
.2
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.11.1

תשובות תינתנה בכתב בלבד לכל רוכשי מסמכי המכרז ומשתתפי מפגש הקבלנים בצירוף השאלות
שנשאלו ו/או תמציתן (ללא פירוט בדבר זהות הפונה) והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שימסרו בכתב יחייבו את החברה וכי החברה
אינה מחוייבת להשיב לכל השאלות שיישאלו אלא אם מצאה כי הן טעונות הבהרה ו/או שינוי של
מסמכי המכרז ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

.11.2

מציע לא יהיה רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על תשובות שניתנו לו ,אלא אם התשובות ניתנו
כאמור בכתב .החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שינתנו
למשתתפים במכרז (לרבות על ידי עובדי החברה ו/או מי מטעמה) שלא במסגרת המתוארת לעיל של
מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה.

.11.3

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה העולים ממסמכי הליך המיון המוקדם לגביו לא נדרשה
הבהרה על ידי מי מהמציעים או ניתנה הבהרה על ידי החברה ,פרשנות ועדת המכרזים תחשב לכל
דבר ועניין כפרשנות המחייבת ,והמציעים יהיו מנועים מלהעלות טענות כלשהן בדבר אי בהירות,
סתירה או אי התאמה במסמכי הליך המיון המוקדם.

.12

הוצאות
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה להליך ובהשתתפות בהליך תחולנה על המציע,
והמציע לא יהא זכאי לכל החזר או תשלום בגין הוצאותיו הנ"ל ,דמי ההשתתפות לא יוחזרו בכל מקרה.

.13

שמירת זכויות
כל הזכויות במסמכי ההליך שמורות לחברה והם מושאלים למציעים ,לרבות אלו שלא יגישו הצעות ,לצורך
הכנת הצעתם .המציעים האמורים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי ההליך אלא לצורך הכנת
והגשת הצעתם.

.14

איסור תיאום הצעות

.15

.14.1

המציע ,ב על מניות בו או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה באחד מהם ,לא יפעלו,
במישרין או בעקיפין ,לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו.

.14.2

המציע יצרף להצעתו את נספח ב' 8חתום ומאומת על ידי עו"ד.

.14.3

שוכנעה הועדה כי על אף האמור בסעיף זה נעשה תיאום תוכן הצעה או הצעות ,כאמור לעיל ,רשאית
הועדה לפסול את ההצעה או את ההצעות הנוגעות בדבר.

הגשת ההצעה
.15.1

ה צעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי ההזמנה יש להגיש במסירה אישית ולשלשל לתיבת
המכרזים שבמשרדי החברה ,עד לא יאוחר מן המועד הקבוע בסעיף  4.1.3לעיל.
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.16

.15.2

ההצעה תוגש במעטפה סגורה ,עליה יצויין מספר ושם ההליך בלבד (מכרז פומבי מס' למיון מוקדם
של מועמדים לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור פרויקט התחדשות עירונית קרית משה ,רחובות
תכנית תמל )1086 /ופארק תמר ב' מס' רח/2005/ו ,ללא כל פרט אודות זהות המציע .ההצעה תוגש
ע"י המציע בעותק מקור אחד מאוגד (למעט טופס ההצעה – מסמך ב' שיוגש בשני עותקים כמפורט
לעיל) ,במעטפה סגורה וחתומה ,בצירוף כל הפרטים ,האישורים ,המסמכים והחתימות ,כמפורט
לעיל ולהלן.

.15.3

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת (מלבד במסירה אישית) אינו עונה על דרישות ההזמנה.
הצעה שלא תימסר ידנית עד למועד ולשעה האמורים תחשב כאילו לא הגיעה במועד והחברה תהא
רשאית שלא לקבלה.

.15.4

המציע יגיש את עותק המקור אך ורק בגוף חוברת ההליך 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 ההליך .

.15.5

החברה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד האמור.
הבאתן של הצעות לתיבת ההצעות תהא באחריות המציעים בלבד.

.15.6

כל מסמכי ההליך  ,לרבות כל המסמכים שיש לצרף להצעה בהתאם ,חייבים להיות חתומים,
כדלקמן:
.15.6.1

אם המציע הוא יחיד  -בחתימת המציע.

.15.6.2

אם המציע הוא תאגיד  -בחותמת המציע ובחתימה של מורשי החתימה של המציע,
בהתאם לאישור עו"ד המצורף כנספח ב' 7למסמכי ההליך .

.15.7

על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת (במקרה של תאגיד) על כל דף ממסמכי ההליך ולחתום
חתימה מלאה בכל מקום המיועד לכך בכל מסמכי ההליך  ,לרבות על הטפסים המצורפים להליך .
על המציע לחתום בחתימה ובחותמת ליד כל תיקון בהצעתו .על המציע למלא את כל הפרטים
הטעונים מילוי בכל מסמכי ההליך  ,וזאת בדיו.

.15.8

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל מסמכי ההליך  ,הבין את
האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.

.15.9

על המציע לוודא כי המספר המזהה (לדוגמא מס' ח.פ .או מס' עוסק מורשה) בכל המסמכים
המוגשים מטעמו ,לרבות תעודת ההתאגדות ,אישורי רשויות המס וכיו"ב ,יהיה זהה .אם אין
התאמה במספר המזהה ,על המציע לצרף אישור או הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי
ההתאמה.

בדיקת ההצעות והוראות נוספות
.16.1

החברה תהא רשאית לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים ו/או המסמכים המתחייבים
מתנאים אלה לעיל .למרות זאת ,החברה תהיה רשאית – לשיקול דעתה הבלעדי וקודם מימוש זכות
הפסילה ,כאמור ,לדרוש מן המציע השלמת איזה מן האישורים ו/או המסמכים האמורים ,לרבות
כאלה הדרושים להוכחת העמידה בתנאי הסף.
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.16.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה תהיה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה ,להחליט לפסול
ו/או שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או לבחור בהצעה של קבלן כלשהו ,אם לעיריית רחובות ו/או לחברה
היה ניסיון רע עמו או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית של מזמין עבודה אחר ,בכל הקשור לעבודות
שבוצעו על ידו ובין היתר ,בקשר עם כושרו של המציע ,עמידתו בלוחות זמנים ,בטיב השירותים,
ביכולתו לבצע את העבודות ,בדרכי התנהלותו ,באמינותו ,במיומנותו ואופן עמידה בהתחייבויות.
במקרים אלה ,ככל שהצעת המציע הינה הצעה אשר ללא חוות הדעת השלילית היה בה כדי להיבחר
כהצעה הזוכה – תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית .זכות הטיעון יכול ותמומש
בכתב או בעל פה וזאת בכפוף לשיקול דעת של ועדת המכרזים.

.16.3

החברה תהא ר שאית לפסול כל מציע אשר נמצא עמה ו/או עם העירייה בסכסוך או בהליכים
משפטיים ,מכל סוג שהוא ,למעט סכסוך הקשור להתחשבנות לגבי עבודות שביצע..

.16.4

כן תהיה החברה רשאית לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר
כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים ,קשרים
בין חברות אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית.

.16.5

החברה תהיה רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים אחרים הדרושים
לה לצורך קבלת החלטה .מבלי לגרוע מן האמור לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות להליך להשלים מידע חסר ו/או
המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המציע וזאת ,בין היתר,
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף שפורטו לעיל.

.16.6

החברה תהא רשאית לערוך כל בדיקה או חקירה ,בין בעצמה ובין על ידי אחרים ,בקשר לנתוני כל
מציע ,לרבות איתנותו הפיננסית ,טיב ביצוע עבודות בעבר ,הליכים משפטיים בהם הוא מעורב ,וכל
חקירה ו/או בדיקה אחרת ,והמציע ,בעצם הגשת הצעתו בהליך  ,מסכים לכל בדיקה או חקירה
כאמור.

.16.7

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי ההליך ו/או כל
הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא (להלן" :ההסתייגויות") רשאית החברה לנהוג באחת מן הדרכים
הבאות:
.16.7.1

לפסול את הצעת המציע להליך ;

.16.7.2

לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן;

.16.7.3

לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד;

.16.7.4

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות פרט
מהותי בהצעה.

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
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.17

ביטול ההליך
.17.1

החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את ההליך מכל סיבה שהיא לשיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ו/או לצאת בכל הליך אחר לקבלת הצעות ,שעניינו ההתקשרות נשוא הליך זה.
בוטל ההליך כאמור לעיל – החברה תהיה רשאית לפעול בכל דרך חוקית שתיראה לה ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי .למציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך.

.17.2

החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את כל או חלק מהמועדים הקבועים בהליך
זה.

.17.3

החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תנאי ההליך ,חלקם או כולם ,בכל אופן
שהוא .ההודעה על שינוי תנאי הליך ה  PQ -תימסר לכל משתתפי מפגש המציעים.

.17.4

.18

.19

החברה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או הגשת
הצעתו להליך  ,ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו עקב אי-קבלת
ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף העבודות נושא ההליך ו/או ביטול ההליך .

הודעות בתום ההליך והוראות בקשר למכרז ההקמה
.18.1

הצעות להליך מיון מוקדם זה לא תנוקדנה ובדיקתן תסתיים בציון עובר או לא עובר.

.18.2

הודעות בדבר פסילה או עמידה בתנאי הסף והמשך השתתפות בהליך המכרזי ,ככל שייערך,
יישלחו לכל המציעים.

.18.3

מודגש לעניין ההליכים המכרזיים ,כי בין היתר ,החברה שומרת על זכותה:
.18.3.1

שלא לפרסם מכרז ו/או לערוך אותו בכל מועד שהוא;

.18.3.2

לבחור בו מספר קבלנים זוכים ,לפי שיקול דעתה ולבחור כשירים שניים,
לפי הצורך.

.18.3.3

לקבוע את סוגו ותנאיו לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות מכרז ממוכן;

.18.3.4

לקבל בקשר אליו החלטות לשיקול דעתה הבלעדי ,לרבות החלטות
הסוטות מהאמור במסמך זה.

עיון בהצעה וגילוי ההצעה
.19.1

על פי דין ,מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת הזוכה.

.19.2

עיון במסמכי המכרז ,ככל שיותר העיון ,בכפוף להחלטת החברה ,ייעשה תמורת תשלום של ₪ 300
כולל מע"מ ,לכיסוי העלות הכרוכה בקיום הוראות הדין לעניין זה.

.19.3

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים ,אם המזמינה
תידרש לגלותה ,פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי ,שעליהם הודיע המציע במפורש
על גבי הטופס הייעודי לכך  .מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל,
שפרסומם מחויב על פי כל דין כדי לחייב את החברה.

.19.4

ידוע למציע כי לחברה סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש המציע להותיר חסויים בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ,וזאת לאחר שמסרה למציע הודעה על כוונתה למסור פרטים אלו ,ולמציע
לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
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.19.5
.20

מובהר בזאת כי ככל שהחברה תקבל את בקשת המציע בדבר הסתרת החלקים החסויים בהצעתו,
הרי שאותם החלקים בהצעות של מציעים אחרים שהוגשו למכרז זה ,יהיו חסויים בפניו.

סמכות השיפוט וברירת הדין
.20.1

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין הנובע או הקשור בהליך זה תהייה לבתי המשפט בתל
אביב -ולהם בלבד ,בין טרם נקבע זוכה ובין לאחר שנקבע בו זוכה.

.20.2

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליך זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי הליך המיון
המוקדם ,בין טרם נקבע זוכה ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה ,יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד,
בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש עפ"י חוקים אלה אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת
דין זר.
ניסים סלמן ,מנכ"ל
החברה לפיתוח רחובות בע"מ
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מסמך ב' – טופס ההצעה להשתתפות בהליך המיון המוקדם והצהרות המציע
תאריך________ :
לכבוד
ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
רח' אופנהיימר 10
רחובות
ג.א.נ,.
 .1אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,בין המצורפים ובין שאינם מצורפים
אך מהווים חלק בלתי נפרד ממנה ,מסכימים לתנאים המפורטים בהם ,על כל נספחיהם ,וכוללים אותם כחלק
מתנאי הצעתנו זו.
 .2הננו מאשרים כי סיירנו באתר העבודה ובחנו את אתר העבודה ואת כל התנאים המפורטים בכל מסמכי המכרז,
הנתונים והנסיבות הקשורות בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהן.
 .3אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז וכי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז ,וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 .4אנו מסכימים לכל התנאים שבמסמכי המכרז ,מגישים הצעתנו בהתאם לתנאים אלה ומתחייבים למלא
אחריהם.
 .5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ידוע לנו כי ההליך המכרזי הכולל הינו הליך דו שלבי וכי השלב הנוכחי נשוא
הליך זה ,הוא שלב ראשון של מכרז למיון מוקדם  Pre - (PQ) Qualificationשנועד לבחירת מועמדים כשירים,
בעלי יכולת ונסיון מקצועי בביצוע עבודות הפיתוח וכי רק מציעים שנמצאו עומדים בתנאי ההליך ודרישותיו ,על
פי בדיקותיכם ,יהיו זכאים להשתתף בשלב השני ,של הגשת ההצעות ( )RFPלמכרז לביצוע עבודות הקמת עבודות
הפיתוח  ,הכל כמפורט במסמכי מכרז ההקמה ובהתאם לכל התנאים המפורטים בו ,על כל צירופותיו ("מכרז
ההקמה").
 .6ידוע לנו כי הזכייה בהליך הנוכחי אינה מהווה זכיה בביצוע עבודות ההקמה כי אם רק את הזכות להשתתף
במכרז ההקמה ,אם וככל שתחליטו לפרסם אותו ,לשיקול דעתכם הבלעדי.
 .7אין בקיום הליך המיון המוקדם בו אנו משתתפים כדי לחייב ,בכל אופן שהוא ,את החברה לפרסם את מכרז
ההקמה ו/או להוציאו אל הפועל ואנחנו מוותרים מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העירייה
בעניין זה
 .8אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל ,ולמשתתפים אחרים במכרז נשוא
הצעתנו זו בפרט ,אלא אם פרטנו חלקים חסויים שאושרו על ידכם.
 .9כן הננו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם מציעים אחרים.
 .10אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,כי
אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין לנו כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 .11אנו מצהירים כי ידוע לנו כי הלר אינה מתחייבת לפרסם אילו מן המכרזים בקשר עם עבודות הפיתוח באתרים
נשוא הליך זה וכן כי אינה מתחייבת באשר למועד פרסום המכרזים ,ככל ויפורסם.
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 .12כמו כן ,אנו מצהירים כי ידוע לנו שהזכייה במכרז מותנית בתנאים מוקדמים כפי שפורטו בתנאי המכרז – מסמך
א' .תנאים אלה וזכויותיכם בקשר עמם מובנים ומקובלים עלינו .
 .13אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי ככל ונזכה באחד או יותר מן המכרזים נחתום על הסכם עם המזמינה בנוסח
שיצורף להליך המכרזי.
שם המציע:

מספר עוסק מורשה________________________ :

כתובת ומיקוד_________________________________ :
טלפון _________________ :פקס__________________ :
שם איש קשר___________________________________ :
מספר טל נייד של איש הקשר_________________________:
תאריך__________ :

חתימת המציע וחותמת:

_____________________

אישור
אני הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה __________________ וכן
___________________ מנהלי ____________________ (להלן" :המציע") אשר חתמו על הצעה זו
ועל כל יתר מסמכי המכרז ,בצירוף חותמת המציע מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.
______________________
חתימת עו"ד/רו"ח

____________________
תאריך
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ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  16/2020למיון מוקדם ( )PQשל מועמדים
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור פרויקט התחדשות עירונית קרית משה
נספח ב'  - 1תצהיר לפי סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-
יוגש על ידי המציע יחד עם הצעתו
אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר כלהלן:
.1
.2

.3
.4

.5
.6
.7

אני נציג המציע ___________________ (להלן" :המציע") ,אני מכהן כ________________ במציע ,ואני
מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם המציע ,את המפורט להלן.
עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המציע ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים")) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות
לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א( 1991-להלן" :חוק עובדים
זרים") או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987-להלן" :חוק שכר מינימום").
לחילופין ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המציע ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות
גופים ציבוריים) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום,
אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
כמו כן אני מצהיר ,כי הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן – "חוק שוויון
זכויות") ,בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות ,לא חלות על המציע .לחילופין ,ככל שהוראות סעיף  9לחוק שוויון
זכויות חלות על המציע – הרי שהנני מצהיר כי הוא מקיים אותן ,בין היתר כמפורט להלן:
 אם המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם
קבלת הנחיות בקשר ליישומן;
 אם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כאמור
לעיל ,ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל ,המציע מצהיר בזאת ,כי פנה כנדרש ממנו ,ואם
קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן;
 המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות ,ככל שתהיה.
לא יועסקו על ידי המציע  ,לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו ,עובדים זרים ,למעט מומחי חוץ ,וזאת בין במישרין
ובין בעקיפין ,בין אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר עמו אתקשר.
ידוע למציע  ,כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי הסכם
ההתקשרות ,ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.
בתצהיר זה עובדים זרים :עובדים זרים ,למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה ,שומרון וחבל עזה,
שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל ,ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר
רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה) ,תשנ"ה.1994-
_________________________
חתימה

אישור עו"ד
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני ,עו"ד ______________ ,במשרדי שברח'
_____________________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז/_________________ .המוכר לי
אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות
הצהרתו הנ"ל וחתם עליה .הריני לאשר כי _______________ מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם המשתתף
______________________כאמור לעיל.
עו"ד ____________________

חותמת ___________________
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ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  16/2020למיון מוקדם ( )PQשל מועמדים
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור פרויקט התחדשות עירונית קרית משה
נספח ב'  – 2תצהיר המציע על עמידה בתנאי סף
יוגש על ידי המציע יחד עם הצעתו
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./מ.ר,______________ .
המציע במכרז פומבי מס'  9/2019של ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ (להלן" :המציע" ו" -המכרז") .
 .2המציע עומד בעצמו בכל תנאי הסף שבסעיף  6למסמך א' – הזמנה ותנאים כלליים ,ובתנאי הסף הקבוע בסעיף
 6.5להזמנה ,בפרט ,כמפורט להלן (יש לסמן את החלופה המתאימה ולצרף טבלת ניסיון ואסמכתאות מאת
מזמינה העבודות) :


פרויקט אחד לפחות שהסתיים במהלך השנים  ,2016-2020בהיקף כספי של לא
פחות מ( 100 -מאה) מלש"ח לפרויקט (לא כולל מע"מ); או לחלופין –

 שני פרויקטים לפחות שהסתיימו במהלך השנים  ,2016-2020בהיקף כספי של לא
פחות מ( 50-חמישים) מלש"ח לכל אחד מהפרויקטים (לא כולל מע"מ).


לעניין תנאי סף זה ,מועד סיום כל אחד מהפרויקטים הינו מועד קבלת תעודת גמר או
חשבון סופי מאושר על ידי מזמין העבודה.



העבודות יפורטו בנספח ב' 5להלן ויגובו באסמכתאות בנוסח המופיע בנספח ב' 6להלן.

 .3מבלי לגרוע מכלליות הצהרתי דלעיל ,הנני מצהיר כי המציע אינו לקוח מוגבל/בעל חשבון מוגבל באיזה מהבנקים
הישראליים .
 .4זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת .
________________
חתימת המצהיר

אישור 
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני ,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 

22

ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  16/2020למיון מוקדם ( )PQשל מועמדים
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור פרויקט התחדשות עירונית קרית משה

נספח ב'  - 3חוו"ד רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף לעניין איתנות פיננסית
יוגש על ידי המציע יחד עם הצעתו
לכבוד
ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ/המציע

ג.א.נ,.
הנדון :חוות דעת רואה חשבון של המציע
לבקשתכם וכרואי החשבון של ___________ (להלן" :המציע") ,הנני לדווח ולאשר בזה כי:

א.

המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים  2020 -2016הנובע מעיסוקו בתחום הפיתוח עומד על סך של 200
מיליון ( ₪במילים :מאתיים מיליון שקלים חדשים) לא כולל מע"מ ,לפחות.
ובנוסף:

ב.

ככל שהמציע הינו תאגיד ,לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים  2017 ,2016הערה
המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי" ,כהגדרתו בתקן ביקורת מספר  58של לשכת
רו"ח בישראל.

ג.

תזרים המזומנים בדוחות הכספיים המבוקרים שלו בשנת  2019הוא חיובי.

ד.

ההון העצמי של המציע על פי הדו"חות הכספיים המבוקרים שלו לשנת  2019הוא  ₪ 20,000,000לפחות
(עשרים מיליון .)₪

ה.

המציע אינו לקוח מוגבל/בעל חשבון מוגבל באיזה מהבנקים הישראליים.

________
תאריך

____________________________
(שם רוה"ח ,חתימה ,חותמת)
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ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  16/2020למיון מוקדם ( )PQשל מועמדים
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור פרויקט התחדשות עירונית קרית משה
נספח ב'  -4אישור בנק על ניהול חשבון/נות
יוגש על ידי המציע יחד עם הצעתו
הערה:
אישור בנק באשר ליכולת הפיננסית של המציע יהא על גבי מכתב רשמי של הבנק ,שהוצא בתוך שלושת החודשים
שקדמו למועד הגשת ההצעה ,ונוסחו יהא כדלקמן:
לכבוד
ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
ג.א.נ,.
הננו מכירים את ___________ [שם המציע] ח.פ /ת.ז ___________ ואנו מאשרים כי הנ"ל לקוח של הבנק והוא
מנהל על שמו חשבון /חשבונות בבנק מזה ______ שנים ,והננו לאשר כי החשבון /חשבונות הנ"ל לא הוגבל/ו
בשנתיים האחרונות".
_______________
חתימת הבנק
מובהר כי הבנק עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,רשאי להוסיף כל דבר נוסף שאין בו כדי לגרוע ו/או לסייג את הצהרתו
כאמור לעיל.
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ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  16/2020למיון מוקדם ( )PQשל מועמדים
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור פרויקט התחדשות עירונית קרית משה
נספח ב' - 5תצהיר המציע בדבר ניסיונו המקצועי
יוגש על ידי המציע יחד עם הצעתו
הנחיות כלליות למילוי הנספח  -לשימת לב המציעים:
א .פרוט הפרויקטים בטבלה שלהלן יתייחס ,לפרויקטים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף
שבסעיף  6.5לתנאי המכרז ואשר לגביהם הצהיר המציע בנספח ב' 2המצורף להצעת המציע.
ב .התצהיר ימולא וייחתם ע"י המציע ויכלול פירוט אודות ניסיונו המקצועי על פי המפורט בגוף הטבלה שבנספח
ב'.6
ג.

לכל פרויקט המוצג להוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף  6.4לתנאי המכרז יצורף אישור מזמין בנוסח
נספחב'(6א) .במידה והפרויקט בוצע על ידי המציע כיזם ,יחתום הוא על האישור.
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  9/2019של ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ (להלן" :המציע" ו-
"המכרז").
 .2הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלת ריכוז הפרטים באשר לניסיון המציע המצ"ב 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
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ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  16/2020למיון מוקדם ( )PQשל מועמדים
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור פרויקט התחדשות עירונית קרית משה
נספח ב'  - 6טבלת ריכוז הפרטים באשר לניסיונו של המציע לצורך הוכחת תנאי הסף
יוגש על ידי המציע יחד עם הצעתו

מס"ד

שם הפרויקט
ופרטי האתר

תאור
העבודות

מועד
השלמה
(החל מיום
 1.1.16ועד
המועד
האחרון
להגשת
ההצעות
למכרז)
אם
הפרויקט
טרם
הושלם ,יש
לסמן X
במקום
המתאים.



 הפרויקט
הושלם
ביום
______

(יש להשלים
הנדרש)

)1

שם הפרויקט:
___________
כתובת האתר:

היקף כספי
של הפרוייקט
בש"ח לא כולל
מע"מ

איש קשר אצל
המזמין ופרטי
התקשרות

.1.1.1
פרויקט
אחד לפחות
שהסתיים
במהלך השנים
,2016-2020
בהיקף כספי של
לא פחות מ 100
(מאה) מלש"ח
לפרויקט (לא
כולל מע"מ); או
לחלופין  -שני
פרויקטים
לפחות
שהסתיימו
במהלך השנים
,2016-2020
בהיקף כספי של
לא פחות מ60-
(ששים) מלש"ח
לכל אחד
מהפרויקטים
(לא כולל מע"מ).

_________
₪

)2

שם הפרויקט:
___________
כתובת האתר:



 הפרויקט
הושלם
ביום
______
 הפרויקט
טרם
הושלם
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יש
לצרף תעודת גמר
או חשבון סופי
מאושר)

שם__________:
טל__________:

 הפרויקט
טרם
הושלם
_________
₪

אסמכתא
מצורפת
(חובה):

יש לצרף
תעודת
או
גמר
חשבון
סופי
מאושר)

שם__________:
טל__________:

יש לצרף
תעודת גמר
או חשבון
סופי מאושר)

ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  16/2020למיון מוקדם ( )PQשל מועמדים
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור פרויקט התחדשות עירונית קרית משה

)3

שם הפרויקט:
___________



כתובת האתר:

 הפרויקט
הושלם
ביום
______

_________
₪

שם__________:
טל__________:

 הפרויקט
טרם
הושלם

)4

שם הפרויקט:
___________
כתובת האתר:



 הפרויקט
הושלם
ביום

_________
₪

שם__________:
טל__________:

______
 הפרויקט
טרם
הושלם

חתימת המציע ________________________________
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יש לצרף
תעודת גמר
או חשבון
סופי מאושר)

לצרף
יש
תעודת גמר
או חשבון
סופי
מאושר)

ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  16/2020למיון מוקדם ( )PQשל מועמדים
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור פרויקט התחדשות עירונית קרית משה
נספח ב' (6א)  -דוגמת נוסח אישור מזמין עבודות שבוצעו ע"י המציע
יוגש על ידי המציע יחד עם הצעתו
חובה להגיש אישור מזמין חתום נפרד ביחס לכל פרויקט מוצג .
ניתן להגיש נוסח שונה ובפרט ויכלול את כל הפרטים המופיעים בנספח זה להלן
לכבוד
ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
רח' אופנהיימר 10
רחובות
ג.א.נ,.

הנדון :אישור בדבר ניסיון
הריני לאשר כי _______________________________________ ("המציע") ,ביצע פרוייקט כדלקמן:
יש לסמן  Vבמקום המתאים ולהשלים במידת הצורך:
הפרוייקט_______________________ :
האתר_______________________ :
שם המזמין______________________ :
 .1הפרויקט שהמציע ביצע כקבלן ראשי עבור המזמין הוא עבודות פיתוח הכוללות תשתיות צמודות ,לרבות
ביצוע עבודות עפר ,סלילת כבישים ,מדרכות ושבילים ,תיעול וניקוז מים ,מערכות ביוב ומים ,קווי תאורה
ותקשורת עירונית  ,פיתוח סביבתי משלים לרבות גינון ,השקיה לרבות הכנת תשתית השקיה במי קולחין,
גידור וריהוט רחוב ,הכנות לעבודות חשמל ,טלפון ,וביצוע שצ"פים
 .2המציע השלים* את הפרויקט לאחר יום *[ .1.1.2016למועד השלמת הפרויקט יחשב איזה מאלה :מועד
קבלת תעודת גמר או חשבון סופי מאושר ע"י מזמין העבודה]
 כן
 לא
 הפרויקט טרם הושלם
 .3ההיקף הכספי של הפרויקט כפי שאושר לתשלום בחשבון סופי (ללא שערוכים למועד הגשת ההצעות
למכרז שבנדון וללא מע"מ) * עומד על __________מליון ש"ח ,לפחות.
לחלופין:
 .4הפרויקט טרם הושלם אך ההיקף הכספי של העבודות שהמציע ביצע במסגרתו ואשר אושרו תשלומים
בגינן עומד על ___ מליון ( ₪על פי חשבון מאושר וללא מע"מ)
על החתום:
______________
____________
תפקיד אצל המזמין
שם מלא

_____________
תאריך
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______________
חתימה

ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  16/2020למיון מוקדם ( )PQשל מועמדים
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור פרויקט התחדשות עירונית קרית משה
נספח ב'  - 7אישור בדבר פרטי המציע ומורשי חתימה
יוגש על ידי המציע יחד עם הצעתו
לכבוד
ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
רח' אופנהיימר 10
רחובות
ג.א.נ,.
הנדון :אישור חתימת מורשה/י חתימה על מסמכי המכרז במקרה והמציע הינו תאגיד
אני הח"מ ____________________ ,עו"ד  /רו"ח ,שכתובתי הינה,_______________________________ :
מתכבד לאשר בזאת:
שם התאגיד המציע______________________ :
מסמכי המכרז נחתמו על ידי:
(א) שם;___________________ :

מס' ת.ז.________________ :.

(ב) שם;___________________ :

מס' ת.ז.________________ :.

אשר הוא/הינם מוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ם את התאגיד
המציע לענין מכרז זה.

תאריך

חתימה
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חותמת

ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  16/2020למיון מוקדם ( )PQשל מועמדים
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור פרויקט התחדשות עירונית קרית משה
נספח ב'  - 8תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק התחרות הכלכלית ואי תיאום מכרז
יוגש על ידי המציע יחד עם הצעתו
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] המציע במכרז פומבי
_____ של ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ (להלן" :המציע"" ,החברה" ו"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") עומדים בתנאים הבאים:



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 לעיל ,ומציע אחר או מי מטעמו לא
ניסו לגרום למציע לבצע אחד מן הדברים המפורטים בסעיפים כאמור.

באם האמור באחד מסעיפיו הקטנים של סעיף  3אינו נכון במלואו ,אנא פרט איזה סעיף קטן ומדוע:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



המציע לא מתכוון להשתמש לשם ביצוע העבודה נשוא ההליך במציע אחר כקבלן משנה ,או לשמש לשם
כך כקבלן משנה של מציע אחר.



המציע או מי מטעמו לא התקשרו עם מציע אחר בחוזה ,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  3.7או 3.8אינו נכון במלואו ,אנא פרט מדוע:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



המציע או מי מטעמו לא נמצאים במועד חתימת תצהיר זה תחת חקירה של רשות ההגבלים העסקיים,
לרבות בחשד לתיאומי מכרזים.
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ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  16/2020למיון מוקדם ( )PQשל מועמדים
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור פרויקט התחדשות עירונית קרית משה
אם לא נכון ,אנא 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 נכון ,אנא פרט מדוע:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__



המציע או מי מטעמו לא הורשעו בחמש השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ,לרבות
בעבירות של תיאומי מכרזים.
אם לא נכון ,אנא פרט מדוע:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__

 .4ידוע 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.
 .5זהו 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.
______________________
 ,עו"ד
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ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  16/2020למיון מוקדם ( )PQשל מועמדים
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור פרויקט התחדשות עירונית קרית משה
נספח ב'  - 9חלקים חסויים בהצעה (אופציונאלי).
לכבוד
ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ
רח' אופנהיימר 10
רחובות
אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי ,בשל היותם סוד מסחרי:

עמוד ____ בהצעה ,בדבר _______________________________________________ וזאת ,מהנימוקים
הבאים______________________________________________ :
עמוד ____ בהצעה ,בדבר _______________________________________________ מהנימוקים הבאים:
______________________________________________
עמוד ____ בהצעה ,בדבר _______________________________________________ מהנימוקים הבאים:
______________________________________________
עמוד ____ בהצעה ,בדבר _______________________________________________ מהנימוקים הבאים:
______________________________________________

ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל ,אזי אותם סעיפים הרלוונטיים בהצעות אחרות שיוגשו למכרז
זה ,יהיו חסויים בפניי.

חתימת המציע:

___________
שם המציע

_________
תאריך

______________
חתימה/חותמת
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_________________
מס' זהות/עוסק מורשה

ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  16/2020למיון מוקדם ( )PQשל מועמדים
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור פרויקט התחדשות עירונית קרית משה
נספח א'3-
נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה
לכבוד
הלר – החברה לפיתוח רחובות בע"מ
אופנהיימר 10
רחובות
ג.א.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת __________________ ח.פ/.ח.צ( _____________ .להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של  200,000ש"ח ( מאתיים אלף שקלים חדשים) כולל מע"מ (להלן" :סכום הערבות"),
בקשר להשתתפותו של המבקש בהליך מיון מוקדם  16/2020לביצוע עבודות פיתוח תשתית בקרית משה ובפארק
תמר ב' לרבות לשם הבטחת מלוי איזה מקרב התחייבויותיו של המבקש על פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה של
המבקש ו/או על פי החוזה שייחתם בעקבותיו – אם ייחתם – ביניכם לבין המבקש.
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 המבקש.
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.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  15/3/2021ועד בכלל .דרישה שתגיע אלינו אחרי תאריך זה לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה למימוש הערבות תופנה לסניף הבנק בכתובת_______________:
בכבוד רב,
תאריך ____________:

חתימת הבנק_________________ :

הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות ,ללא השמטות וללא שינויים
כל סטייה מנוסח הערבות דלעיל עלולה להביא לפסילת ההצעה
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ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ
מכרז פומבי מס'  16/2020למיון מוקדם ( )PQשל מועמדים
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור פרויקט התחדשות עירונית קרית משה
נספח ב'  - 11תצהיר בדבר היעדר הרשעות
אני הח"מ מר/גב _________ _________ ,נושא\ת ת"ז מס'_____________________________ ,
מורשה/מורשי החתימה מטעם ____________ מס’ זיהוי/ח.פ(_________.להלן"-המשתתף") .לאחר שהוזהרתי
כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת
בזאת ובכתב כדלקמן:
.1.1

הוסמכתי כדין על ידי ________________( להלן" :המשתתף") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה
למכרז  ( 09/2020להלן" :המכרז").

.1.2

המשתתף לא הורשע:
 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-
 בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;1952-פקודת מס הכנסה ; פקודת המכס;
חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח ;1978-סעיפים  290עד 383 ,297
עד  393ו 414-עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק
המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א .1981-
או (מחק את המיותר)

.1.3

המשתתף הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות
הבאות ( ___________________________________________________:יש לפרט מתוך
העבירות המנויות לעיל)

 .2הו איל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המשתתף
במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א.1981-
 .3הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז שבנדון.
_________________ _____________ ____________________ ________
תאריך
חתימה וחותמת עו"ד
תאריך
שם חתימה וחותמת
של המשתתף
אימות עו"ד ליחיד
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני ,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.
אימות עו"ד לתאגיד
אני הח"מ ___________________________ ,עו"ד (מ.ר )_____________ .מאשר כי ביום _____________
הופיעו בפני ה"ה ________________ ,ת.ז ,_______________ .ו ,______________________-ת.ז.
_____________________ ,המורשים בחתימתם לחייב את תאגיד _________________________ המציע
במכרז פומבי מס'  09/2020בהתאם להוראות תקנון התאגיד ובהתאם לכל דין; ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן ,אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל
בחתמם עליו בפני.
שם מלא  +חתימה
תאריך
___________________
______________
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