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לביצוע עבודות :להקמת מתקן שובר לחץ
באתר  1ק"מ מזרחית למכון טיהור שפכים (מט"ש) שורק

הזמנה להציע הצעות
 .1מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ (להלן" :המזמין") מזמין בזה קבלת הצעות לביצוע העבודות המפורטות במסמכים
המצורפים להזמנה זו.
המזמין הוא הבעלים והחברה האחראית על תפעול מכוני טיהור השפכים של ירושלים וסביבתה; מכון טיהור
השפכים בשורק (להלן" :המט"ש") הינו המט"ש המטפל בשפכי ירושלים המערבית .בימים אלו מתבצע במט"ש שדרוג
הדרגתי על מנת שיוכל לטפל בספיקה גדולה יותר ולעמוד בדרישות הזרמת הקולחים המחמירות הקיימות כיום
(ועדת ענבר) .חלק מן השדרוג הכולל המתואר יהיה התקנת מתקן שובר לחץ בנפח של כ 36,000-מ"ק.
הקמת מתקן שובר הלחץ כוללת ,בין היתר ,הקמת כיכר זמנית חדשה בכביש  ,386דרך מעל נחל שורק ,הסדרת
ואחזקת דרכי גישה ,בניית קיר לייצוב דרך ,עבודות הגנה על צינור שפכים ראשי קיים ,עבודות חפירה ,התקנת קו
מעקף בקוטר  1,500מ"מ כולל בניית שוחות חדשות  ,הקמת  2שוחות על קו הביוב הפעיל בקוטר  1,400מ"מ ,בניית
מתקן שובר לחץ כולל השלמת חפירה ,פינוי צינור בקוטר  1,400מ"מ מאסבסט צמנט לאתר מורשה בהתאם להנחיות
משרד הגנ"ס ,פירוק שוחות בטון קיימות ופינוי לאתר מורשה ,בניית קיר כלונסאות על גדת נחל שורק ,בניית מתקן
שובר הלחץ כולל התקנת ציוד ,פירוק והקמת גשר אירי ,חיבור המתקן לקו הביוב הפעיל ,הנחת סיב אופטי למט"ש
והחזרת קרקע ושיקום נופי מעל גבי המתקן.
מובהר כי המסמכים הטכניים המצורפים להזמנה זו ככרך ב ,כוללים את העקרונות ,הדרישות ותחומי האחריות
עבור עבודות התכנון ,הביצוע ,ההרצה ופעילויות רלוונטיות אחרות לפרויקט .מסמכים אלה יש לקרוא יחד עם
הזמנה זו וההסכם שצורף לה.
 .2המסמכים דלהלן המצורפים להזמנה זו ,מהווים חלק ממסמכי המכרז:
כרך א'1
כרך א'2

כרך ב' -

-

טופס החוזה ותנאיו לביצוע העבודות ,על נספחיו;
הזמנה להציע הצעות:
תנאים כלליים (כרך זה)
נספח  -1הצהרת הקבלן והצעתו ואישור זכויות חתימה
נספח  -2דוגמת ערבות להשתתפות במכרז
נספח  -3בוטל
נספח  -4דרישות ביטוח עבודות קבלניות
נספח  -5תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים ושימוש
בתוכנות מחשב מקוריות
נספח  -6הצהרת הקבלן לאי תיאום הצעות
נספח  -7תצהיר בדבר ניסיון המציע
נספח 7א' -תצהיר בדבר היעדר הרשעות.
נספח  -8תצהיר עסק בשליטת אישה (ככל שרלוונטי)
נספח  -9תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
נספח  -10טופס הצעת מחיר (אחוזי ההנחה והצעת המחיר  -ימולא ויוגש במעטפה נפרדת על-פי
הוראות הזמנה זו)
נספח  – 11מסמכים נוספים שימולאו על-ידי המציע-הזוכה ויצורפו לאחר מתן הודעה על זכייה
מסמכים בדבר פירוט העבודות ,לרבות כתבי כמויות ,תשריטים ,נספחי בטיחות ,לו"ז ,בקרת איכות
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וכיו"ב ,כמפורט להלן:
כרך ב' :מסמכים כללים וטכניים
חלק

שם המסמך

ב1

מפרט כללי

ב2

מפרט טכני מיוחד הנדסה
אזרחית ,עבודות עפר ואופני
מדידה
מפרט קרקע וביסוס

ב4

מפרט טכני מיוחד לציוד אלקטרו
מכאני ומכשור
מפרט טכני מיוחד לעבודות
חשמל ובקרה
מפרט טכני מיוחד לעבודות גינון
השקיה ופיתוח נלוות

תכולה
•

תיאור הפרויקט

•

הנחיות כלליות

•

כח אדם

•

תנאים מיוחדים

•

הגדרות ,כללים ותקנים

•

נספח פרשה טכנית

•

נספח רט"ג וקק"ל

•

נספח דוח הידרולוגי

•

נספח סביבתי

•

סקר סיכונים ומידע חיתומי ביטוח עבודות
קבלניות

•

עבודות הנדסה אזרחית

•

דוח יועץ קרקע וסקר קרקע

•

מפרטים והנחיות קרקע וביסוס

•

מפרט מיוחד לכלונסאות מיקרופיילס

•

מפרט לכלונסאות היצוקות במקום

•

ברגים ועוגנים

•

מפרט אספקת והתקנת ציוד ומכשור

•

מפרט טכני מיוחד לעבודות חשמל ובקרה

•

הנחיות לשיקום נופי ולעקירת\העתקת\
שימור עצים.

•

עבודות גינון שתילה ונטיעה.

•

השקייה ותחזוקה

•

עבודות אבן

ב7

Control philosophy

•

Control philosophy

ב8

מפרט מיוחד לתנועה ודרכים

•

מפרט מיוחד לתנועה ודרכים

ב9

נספח לוחות זמנים

•

נספח לוחות זמנים

ב 10

נספח הבטחת איכות ובקרת
איכות

•

נספח הבטחת איכות ובקרת איכות

ב3

ב5
ב6
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ב 11

•

נוהל מסמכי שינויים

•

טופס מעקב שינויים NCR -

מסמכים שאינם מצורפים

•

מסמכים נזכרים שאינם מצורפים ישירות
אלא על דרך ההפניה ,יצורפו בדרך של
אימוץ ,ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז .הקבלן חייב לדאוג להשגת
המסמכים הרלוונטיים .רואים את הקבלן
כמי שהמסמכים ברשותו ,ומכיר את האמור
בהם על בוריה (קובע המסמך במהדורה
המעודכנת ביותר לתאריך פרסום
מכרז/חוזה זה)

המפרט הכללי הישראלי לעבודות
בנייה

•

המפרט הכללי הישראלי לעבודות בנייה

כרך א' של המילת"ב

•

הנחיות לעבודות ביוב ברשויות מקומיות.

המפרט הכללי של נת"י

•

המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של
נתיבי ישראל – החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ במהדורתו
המעודכנת ביותר לרבות דפי עדכון.

הסדרי תנועה

•

המדריך להסדרי תנועה בדרכים בין -

נספח ניהול שינויים

במהדורה האחרונה שלו המאושרת על ידי
הוועדה הבין-משרדית ("הספר הכחול"),
יהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

עירוניות – נתיבי ישראל ,מהדורה עדכנית
ליום המכרז
•

לוח תמרורים המעודכן

•

"תקנות והנחיות להצבת תמרורים ,הוצאת
משרד התחבורה ,מנה"פ על התעבורה" –
מהדורה עדכנית ליום המכרז

בטיחות

•

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),
תשמ"ח 1988

•

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
תש"ל 1970-ותקנותיה חוק ארגון הפיקוח
על העבודה ,תשי"ד1954-

כרך ג' :כתב הכמויות
חלק

ג1

•

חוק החשמל תשי"ד 1954-ותקנותיו

•

חוק החשמל ותקנותיו

שם המסמך
כתב הכמויות עם מחירים לפני הנחה
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כרך ד' :תכניות

2.1

מס'

חלק

שם המסמך

ד1
ד2

רשימת תכניות ואינדקס מיספור תכניות
תכניות

במקרה של סתירה בין מסמכים ,יהא סדר העדיפויות כלהלן ,באופן שהכרך הנושא את הספרה הנמוכה
יותר יגבר על הכרכים הבאים אחריו ,לפי כלל של כל הקודם גובר (כך למשל  -המסמך לצד ס"ק 1
להלן ,יגבר על האמור במסמך לצד ס"ק  2להלן ,וכך הלאה):
כותרת הכרך הטכני
לביצוע

1
ד  -1,2תוכניות ורשימת תוכניות
2
ב  2-8כמתואר ברשימת מסמכים הטכניים שלעיל
3
ג  -1,2כתב הכמויות וטופס הנחת המציע על כתב הכמויות
4
ב  -1המפרט הכללי והטכני לביצוע העבודות .כאשר 'הספר הכחול' הישראלי גובר על הנחיות כרך זה
5
מפרטים כלליים ,המפרט הכללי של נת"י ,בטיחות ,הסדרי תנועה.
6
תקנים ישראליים
7
תקנים זרים
לתשלום
1
ג  -1,2כתב הכמויות וטופס הצעת המציע על כתב הכמויות
2
ב  2-8כמתואר ברשימת מסמכים הטכניים שלעיל
3
ד  -1,2רשימת התכניות והתכניות
4
ב  -1המפרט הכללי והטכני לביצוע העבודות .כאשר 'הספר הכחול' הישראלי גובר על הנחיות כרך זה
5
מפרטים כלליים ,המפרט הכללי של נת"י ,בטיחות ,הסדרי תנועה.
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 .3לוח הזמנים למכרז ולחוזה
סיור קבלנים יערך במשרדי מבט"י במט"ש שורק ביום 13/7/21
בשעה  .12:00הסיור ייערך במשרדים ולאחר מכן בשטח הפרויקט.

3.1

סיור קבלנים
(חובה)

3.2

רכישת מסמכי
המכרז

3.3

מועד אחרון
לבקשת הבהרות

לא יאוחר מיום  29/7/21בשעה .16:00

3.4

מועד הגשת
הצעות

לא יאוחר מיום  31/8/21בשעה ( 12:00בימי ו' ,שבת ,חגים וערבי
חג לא תתאפשר הגשת הצעות).

3.5

מועד סיום תוקף
כתב הערבות
להשתתפות
במכרז

עד ליום [ 28/2/22שישה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות,
לפי סעיף  3.4לעיל] בשעה .12:00

3.6

מועד הגשת
מסמכים חתומים

מציע אשר הצעתו תוכרז כזוכה – יעביר בתוך  10ימים (ממועד
ההודעה על הזכייה) ,לכל המאוחר ,מסמכי חוזה חתומים ,ערבות
ביצוע ,ואישור קיום ביטוחים.

3.7

מועד הגשת לוח
זמנים מפורט
ותכנית בקרת
איכות

מציע אשר הצעתו תוכרז כזוכה ,יעביר בתוך  30ימים (ממועד
ההודעה על הזכייה) לכל המאוחר ,לוח זמנים מפורט לביצוע
העבודה ,וכן תכנית בקרת איכות  -לאישור המזמין.

המסמכים יהיו ניתנים לרכישה החל מיום  4/7/21כמפורט בסעיף
 4להלן.
מועד אחרון לתשלום עבור רכישת מסמכי המכרז בהעברה
בנקאית ,עד ליום  .20/7/21לא תתאפשר רכישת המסמכים לאחר
מכן.

 .4רכישת מסמכי המכרז
על מנת להשתתף במכרז יש לרכוש את מסמכיו באמצעות ביצוע העברה בנקאית של  + ₪ 3,000מע"מ (₪ 3,510
כולל מע"מ) לפקודת:

מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ ח.פ 510528110 .בנק לאומי  ,10סניף  ,800ח-ן 31552326
בעת ביצוע ההעברה יש לציין את שם המציע הרוכש את מסמכי המכרז ,וכן לציין "עבור מסמכי מכרז שובר לחץ
."5/2021
לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח את העתק אישור ההעברה לדוא"ל nelly@jwpe.co.il :וכן העתק לדוא"ל:
 ariel@jwpe.co.ilולהשאיר אמצעי ליצירת קשר טלפוני ,כדי לתאם מועד לקבלת מסמכי המכרז במשרדי החברה.
רק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז יהיו רשאים להשתתף במכרז.
רק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז יהיו רשאים לשאול שאלות הבהרה ולקבל התייחסות לשאלות.
סכום התשלום של רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר למציעים ,בכל מקרה ,וגם במקרה ביטול המכרז.
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 .5סיור קבלנים
השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה .רק מציעים אשר ישתתפו בעצמם בסיור הקבלנים יוכלו להגיש את המכרז.
פרוטוקול סיור קבלנים ,תשובות לשאלות ,ומסמכי הבהרות ,יישלחו רק למציעים אשר השתתפו בסיור ורכשו את
מסמכי המכרז.

 .6תנאי סף
הדרישות הבאות מהוות תנאי סף להשתתפות במכרז .מציע אשר לא יעמוד בעצמו בכל תנאי הסף המצטברים
שלהלן – הצעתו תיפסל על הסף ,בלא שתיבחן לגופה:
 .1על הקבלן המשתתף במכרז להיות רשום בפנקס רשם הקבלנים בענף  100בסיווג א' ( 5בלתי מוגבל) ,וגם
בענף  500בסיווג ב' ( 5בלתי מוגבל).
 .2המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות הקמת מבני בטון המכילים מים ,ב 2-פרויקטים לפחות אשר
הסתיימו החל משנת ( 2015כולל) ואילך ,כאשר כל אחד מן הפרויקטים כלל את ביצוע כל העבודות והתנאים
שלהלן:
 .2.1היקף כספי של  40מלש"ח לפחות (ללא מע"מ).
 .2.2מבני בטון המכילים מים בנפח כולל של  15,000מ"ק לפחות ,מתוכם מבנה יחיד של  5,000מ"ק
לפחות.
 .2.3מבנים המכילים מים ייחשבו רק כאלו שהינם בעלי גובה מים של  5מ' לפחות.
 .2.4אחד הפרוייקטים לפחות ,יכלול מבני מים בנפחים ובמידות הנדרשות לעיל ,כאשר מבני מים אלו
הינם בעלי קירות ישרים (ולא עגולים).
 .2.5אספקת והתקנת ציוד אלקטרו-מכני בהיקף של  5מלש"ח לפחות.
 .2.6עבודות חשמל ובקרה הכוללות הרצת מערכות הפרויקט.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות המעידות על ניסיונו הנ"ל וכן למלא את
נספח  7למסמכי המכרז כנדרש.
.3
.4
.5
.6

מציע צירף להצעתו ערבות בנקאית (מקורית) כמפורט בסעיף 7ב לכרך זה;
המציע הינו עוסק מורשה;
המציע הנו בעל מניות או עוסק שמנהליו לא הורשעו בעבירות פליליות שיש עמן קלון ב 5 -השנים
האחרונות;
השתתפות בסיור קבלנים (חובה) ,פרטי נציג הקבלן ירשמו בתחילת הסיור ע"י מנה"פ.

מובהר כי המזמינה שומרת על זכותה ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות  -לשנות/להוסיף/להפחית תנאי
סף.

 .7המצאת מסמכים
לשם השתתפותו במכרז על הקבלן לצרף להצעתו (במעטפה נפרדת מהצעתו הכספית – להלן מעטפה א') את
המסמכים שלהלן:
א.

כלל המסמכים המצורפים להזמנה זו על נספחיה (קרי -כרך א' ,כרך ב' ,כרך ג' ,וכרך ד' 1-על כל נספחיהם)
כשהם חתומים בכל עמוד על ידי המציע ,באמצעות המוסמך ו/או המוסמכים לחתום בשמו ולחייבו,
בהתאם לאישור האמור בסעיף 7ה להלן – והכול בהעתק מקורי ולא צילום.
המסמכים הנ"ל יוגשו בהעתק מקור ,ובנוסף  -ייסרקו כולם על-ידי המציע ויוגשו על-גבי דיסק און-קי לתוך
מעטפה א' ,כמפורט להלן.

ב.

ערבות אוטונומית ,בלתי תלויה ,מקורית ,בסך של  2,800,000ש"ח על-פי הנוסח המצורף כנספח  2להלן,
אשר תהא בתוקף עד למועד הנקוב בסעיף  3.5לכרך זה לעיל (להלן" :הפיקדון") .הפיקדון ישמש כבטחון
לחתימת החוזה על ידי הקבלן תוך שישה חודשים מן המועד האחרון להגשת הצעות (על-פי סעיף 3.4
לעיל) ,אם יוזמן לחתום על החוזה ,ולא יעשה כן במועד דלעיל .הפיקדונות יוחזרו לקבלנים האחרים לא
יאוחר מ 6-חודשים מן המועד האחרון להגשת הצעות .באם הקבלן שהצעתו תתקבל לא יחתום או אם
יסרב לחתום על החוזה – מכל סיבה שהיא – תוך המועד שננקב לעיל ,הפיקדון לא יוחזר לו ויחולט על
ידי המזמין ויחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שיקבל המזמין בשל אי-החתימה או סירוב לחתום כאמור,
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מבלי לגרוע בזכות המזמין לתבוע פיצויים מאת המציע בגין כל נזק שייגרם למזמין כתוצאה מכך.
ערבות המכרז (הפקדון) תתקבל מבנק בישראל בלבד.
ג.

הצהרת הקבלן והצעתו ואישור זכויות חתימה (נספח  1לכרך א' 2למכרז)

ד.

כל האישור ים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומים חובות מס)
התשל"ו .1976 -

ה.

אם המציע הינו תאגיד  -אישור עו"ד/רו"ח לעניין סוג התאגיד ושמות האנשים המוסמכים ,לחייב את
התאגיד בחתימתם.

ו.

אישור תקף מאת רשם הקבלנים ,המעיד על היות המציע רשום אצל רשם הקבלנים .אישור זה יכלול את
ציון הקבוצה ,הקוד והסיווג בהם רשום המציע.

ז.

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים ושימוש בתכנות מחשב
מקוריות (נספח  5לכרך א' 2למכרז).

ח.

הצהרת המציע בדבר אי תאום הצעות (נספח  6לכרך א' 2למכרז).

ט.

תצהיר בדבר ניסיון המציע (נספח  7לכרך א' 2למכרז).

י.

תצהיר בדבר היעדר הרשעות (נספח  7א' 2לכרך א' למכרז).

יא.

תצהיר עסק בשליטת אישה (נספח  8לכרך א' 2למכרז) ,וזאת ככל ועונה להגדרה בחוק חובת המכרזים
לעניין עידוד נשים בעסקים.

יב.

תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות (נספח  9לכרך א' 2למכרז).

יג.

השתתפות בסיור קבלנים (חובה) פרטי נציג הקבלן ירשמו בתחילת הסיור ע"י מנה"פ.

יד.

קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

טו.

הצעה כספית של המציע – תוגש במעטפה נפרדת.

 .8הגשת ההצעה
.1

על המציע לרשום בדיו ,בטופס המצורף להזמנה זו כנספח ( 10להלן" :טופס הצעת מחיר") ,את האחוז
האחיד של ההנחה מטעמו לגבי המחיר (ללא מע"מ) ואת הסכום המוצע לכל פרק לאחר מתן ההנחה (ללא
מע"מ) ,בעבור כל פרק מפרקי כתב הכמויות המופיע בסיכום בכרך ג'( 1להלן" :כתב הכמויות עם מחירים
לפני הנחה")  .מודגש ומובהר בזאת כי האחוז האחיד של ההנחה הנ"ל יחול לגבי כל אחד ואחד מהמחירים
ומהעלויות הנקובים בסעיפים השונים של כתב הכמויות ,כל פרק בפני עצמו .בנוסף ,ירשום המציע מחיר
עבור סעיפים או פרקים אשר יש להגיש הצעה פאושלית לגביהם ,במידה ויש כאלו ,הכל בהתאם למפורט
במסמך האומדן והצעת המחיר.
במידה של אי התאמה בין אחוז ההנחה ,המחיר לכל פרק ,והסכום הכולל של ההצעה ,אחוזי ההנחה שיינתנו
לכל פרק – יהיו המספר הקובע.

.2

מובהר כי במקרה שהוגשו למעלה מ 2 -הצעות ,יהא המזמין רשאי על-פי שיקול דעתו לפסול הצעות כספיות
אשר לאחר אחוזי ההנחה הן חורגות ביותר מ 15% -ממוצע ההצעות.

.3

אם הקבלן ימצא סתירות ,שגיאות ,אי התאמות לחוקים ותקנות או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר לתכנון
המדויק של סעיף או פרט כלשהו  -עליו להודיע על כך למזמין בכתב בלבד עד למועד הנקוב בסעיף 3.3
לעיל .השאלה והתשובה תובא לידיעת הקבלנים שרכשו את חוברת המכרז.

.4

מציע לא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי ,לרבות ביחס לתנאי המכרז ומסמכיו ולתנאי ההסכם .נכללה
בהצעה או באילו מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי המכרז ומסמכיו ,למזמין
הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות ,לרבות :לא להתחשב בקיומה ,לראות בה
כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד ,או לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות או להודיע על הסרתה כתנאי
לשקילת ההצעה .הכול מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למזמין לפי המכרז והדין.

.5

הקבלן יחתום בחתימה  +חותמת על כל דף ממסמכי המכרז.

.6

הצעת מציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים ,לרבות להוכחת עמידה בתנאי הסף ,ולכל תנאי אחר שעל
המציע להוכיח למזמין ,הכול בהתאם להנחיות המפורטות בכרך זה.

.7

מציע העונה לדרישות סעיף  2לחוק חובת המכרזים התשנ"ב( 1992 -תיקון מס'  ,)15לעניין עידוד נשים
8

בעסקים ,להגיש אישור ותצהיר ,המצ"ב כנספח  8לכרך א' 2למכרז ,לפיהם המציע הוא עסק בשליטת אישה
(כמשמעותם בחוק חובת המכרזים).
.8

אופן הגשת ההצעה:
א .מעטפה "א" – אשר תכלול:
.1
.2

את כל המסמכים הנזכרים בסעיף  7לעיל ,למעט ההצעה הכספית;
התקן זיכרון ("דיסק-און-קי") ובו קבצים סרוקים של כל מסמכי ההצעה החתומים והמוגשים
במעטפה זו ,למעט ההצעה הכספית.

המציע יסמן מעטפה זו באות "א'".
מובהר כי בשלב ראשון תיפתח על-ידי ועדת המכרזים מעטפה "א'" על-מנת לוודא שכל המסמכים שהוגשו
תקינים ועומדים בהוראות הזמנה זו.
מובהר כי אם נפל פגם כלשהו במסמכים שהוגשו במסגרת מעטפה "א'" ,תהא ועדת המכרזים רשאית -
על-פי שיקול דעתה הבלעדי  -להורות למציע על תיקון המסמכים ו/או להתעלם מן הפגם ו/או לפסול
ההצעה ,הכול בהתאם להוראות כרך זה ועל-פי כל דין.
ככל שיגיש המציע את הצעתו הכספית בתוך מעטפה א' – אף אם בשוגג – תיפסל הצעתו.
ב .מעטפה "ב" – אשר תכלול:
הצעתו הכספית של המציע ,הכוללת את אחוזי ההנחה מכתב הכמויות ,ותמולא על-גבי נספח  10להזמנה
זו ותצורף למעטפה נפרדת שתסומן באות "ב'".
מעטפה ב' תוגש ב 2-עותקי מקור.
מעטפה "ב" תיפתח רק לאחר בדיקת מעטפה "א" ואישור כי המציע הגיש את כל המסמכים ,ועומד בכל
התנאים שנדרשו.
ג .את שתי המעטפות דלעיל (מעטפה "א'" ומעטפה "ב'") יכניס המציע למעטפה או קופסה סגורה נוספת,
עליה ירשום "מכרז מס'  5/2021לעבודות להקמת מתקן שובר לחץ עבור מט"ש שורק" .לא יירשם שום
סימן נוסף כלשהו על מעטפה או קופסה זו.
ד .את המעטפה הסגורה יש להכניס לתיבת ההצעות הנמצאת במשרד המזמין ב -מט"ש שורק ,דרך כביש
 386במשרדו של מנהל מחלקת מכרזים והתקשרויות ,רו"ח אריאל פרידמן ,עד למועד הנקוב בסעיף 3.4
לעיל .הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד הקבוע בסעיף  3.4לעיל ,מכל סיבה שהיא – תיפסל
ותושב למגישהּ.
.9

ידוע למציע כי הצעתו תעמוד בתוקפה ותחייב את המציע למשך תקופה של שישה חודשים מן המועד
האחרון להגשת הצעות ,כמפורט בסעיף  3.4לעיל .כמו-כן ,ידוע למציע כי במועד פרסום ההזמנה טרם ניתן
היתר בנייה לביצוע העבודות נשוא הזמנה זו וההסכם המצורף לה.

.10

למזמין שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתו הבלעדית ,לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא ובכל שלב משלבי
תהליך המכרז ,ולמציעים לא יינתן פיצוי בגין השתתפותם במכרז.

 .11ככל שלא יינתן היתר בנייה או אישורים אחרים הנדרשים למזמין לטובת ביצוע הפרויקט ,בתוך  6חודשים
מן המועד האחרון להגשת הצעות ,תהא המזמינה רשאית להודיע על ביטולו של המכרז וביטול כל
התקשרות מכוחו (לרבות בשלב שלאחר בחירת הצעה זוכה) ,ובמקרה כאמור יהא המציע שהצעתו זכתה –
והוא בלבד – זכאי לפיצוי בסך של ( ₪ 10,000עשרת אלפים שקלים) בלבד ,כפיצוי המשקף את כלל נזקיו
והוצאותיו עבור השתתפותו במכרז ,הגשת הצעתו וכיו"ב .למען הסר ספק ,למעט הסכום הנ"ל ,לא יהא
זכאי המציע הזוכה לכל פיצוי/סעד נוסף ,אף אם נזקיו עולים על סכום הפיצוי הקבוע לעיל ,ועם הגשת
הצעתו מצהיר המציע באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד המזמינה ו/או מי מטעמה
במקרה של ביטול המכרז כאמור.
 .12כמו-כן ,מובהר כי במקרה של ביטול המכרז ,מכל סיבה שהיא ,תהא המזמינה רשאית לפרסם בעתיד מכרז
דומה/זהה למכרז זה ,מבלי שתהא מחויבת לבחור בהצעת המציע שהצעתו זכתה או בכל הצעה אחרת.
.13

מובהר בזה לכלל המציעים כי המזמין שומר על זכותו לשנות את מהות התקשרות להתקשרות פאושלית,
בכל עת ,אף לאחר בחירת ההצעה הזוכה ואף לאחר התחלת ביצוע העבודות ,אולם במקרה כאמור (קרי-
שינוי לאחר בחירת ההצעה הזוכה ו/או לאחר תחילת ביצוע העבודות) – ייעשה הדבר בהסכמת המציע
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הזוכה.
 .14כמו-כן ,ידוע למציע כי ייתכן והמזמין יידרש על-ידי מי מהמציעים להעביר לעיונו את ההצעה הזוכה .המציע
מוותר על כל טענה כנגד המזמין ככל שהצעתו תזכה והיא תועבר על-פי דרישה לעיון הדורש ,ולא תהיה
למציע כל טענה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו ,לרבות טענה כאילו הצעתו כוללת סודות מסחריים כלשהם.
ככל שהמציע סבור כי הצעתו כוללת סודות מסחריים שאין להעבירם ,עליו לצרף מסמך נלווה להצעתו
ולציין במסמך זה באופן מדויק אילו עמודים מהצעתו מהווים סוד מסחרי – ובכל מקרה הדבר יהיה נתון
לשיקול דעתה של וועדת המכרזים.

 .9אחריות המציע
למען הסר ספק ,מובהר בזה כי על המציע לבדוק היטב את כל הפרטים הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו ,לרבות
באמצעות מומחים מטעמו .המציע יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לגובה הצעתו וכל טענה מצד מציע כלשהו
כי הוא הוטעה ו/או הסתמך על מידע שקיבל מאת המזמין או כל גורם אחר ו/או הושפע באופן כלשהו ממסמכי
המכרז ,לרבות מסכום האומדן ,בעת קביעת הצעתו -לא תישמע.

 .10שינויים והבהרות
א.

מציע רשאי להגיש בקשה להבהרות ובקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאיו ,בפניה בכתב בשפה
העברית אל המזמין .להבהרות ניתן לפנות בכתב בלבד עד למועד הנקוב בסעיף  3.3לעיל ,לכתובת דואר
אלקטרוני  .ariel@jwpe.co.ilמודגש כי לא תתקבל בקשה להבהרה שאינה בכתב .שאלות ההבהרה יוגשו
על גבי קובץ בפורמט .word

ב.

לא יהיה תוקף לכל תשובה ו/או הבהרה או שינוי במסמכי ההצעה שלא נמסרו באופן המפורט בסעיף זה,
והם לא יחייבו את המזמין .למזמין שיקול דעת בלעדי אם להשיב להבהרות ובאיזה אופן .תשובות המזמין
תהווינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם והן תועברנה לכלל המציעים .המזמין יתחשב רק
בתשובות שניתנו על ידו כאמור לעיל.

ג.

כל תשובה מהמזמין לקבלן ,תהיה רק בכתב ואין תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת.

ד.

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המזמין אינו אחראי לכל הפירושים ו/או ההסברים שיינתנו בעל פה
למשתתפים במכרז ו/או על ידי מי מהיועצים.

ה.

המזמין רשאי – בכל שלב ובכל עת – לשנות את תנאי מכרז זה ונספחיו או כל חלק מהם; הודעה על
כך תישלח לכל מציע ותינתן לכל אחד מהם הזדמנות לשנות את הצעתו בהתאם (ככל שהשינוי נעשה
לאחר הגשת ההצעה) .אין ולא תהיה למציעים כל טענה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בכל עניין הנוגע
או נובע מסעיף זה.

 .11בדיקת ההצעה
א.

המזמין רשאי לתקן טעויות סופר ו/או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעות .התיקון יעשה במהלך בדיקת
ההצעות בידי המזמין וירשם בפרוטוקול ,כאשר ההודעה על התיקון תימסר למציע.

ב.

המזמין רשאי לפסול הצעה בכפוף לדין ,אם מצא לפי שיקול דעתו הבלעדי ,כי הצעה ו/או מציע אינם
מקיימים את תנאי הסף ,או נמצא על-ידי המזמין כי ההצעה חסרה ,מוטעית ,או מבוססת על הנחות בלתי
נכונות ,או על הבנה מוטעית של מסמכי או נושא המכרז ,או הצעה הלוקה בחסר או אי בהירות או דו
משמעות ,או הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים או הצעה העולה ממנה כי
אינה תואמת את הדרישות המפורטות במכרז .אין באמור לגרוע מזכות המזמין על פי כל דין.

ג.

על אף האמור לעיל ,רשאי המזמין לאפשר למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפגם או הפסול שבו ולא
לפסול אם בוצע תיקון כאמור ,והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים .להסרת ספק מובהר ,כי
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אין באמור כדי לחייב את המזמין להתיר תיקונים או השלמות כלשהם בהצעה.
ד.

המזמין רשאי לפסול מציע אם מצא ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,כי המציע פעל שלא בתום לב בהקשר
למכרז ,לרבות בשל תאום הצעות וחשש לניגוד עניינים.

ה.

קריטריון מינימום לשביעות רצון:
המזמין יהא רשאי לפסול על הסף מציע אשר לגביו היה למזמין ניסיון רע בעבר או שנתגלה כשל מהותי
בעבודות שביצע עבור המזמין בחמש השנים האחרונות" .ניסיון רע" או "כשל מהותי" ,לעניין זה ,ייחשב
מעשה או מחדל הפוגם באופן ניכר ,לדעת ועדת המכרזים ,בביצוע העבודה ,מטרותיה או תוצאותיה,
לרבות:
א .אי-עמידה בדרישות החוזה ובלוח הזמנים ,לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות המזמין;
ב .אי-היענות לדרישות המזמין כולן או מקצתן;
ג .הוגשה בעבר לבית-משפט בקשה לסילוק ידו של המציע מאתר ביצוע העבודות;
ד .כשל בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם המזמין;
ה .קיומו של אי-שביעות רצון מעבודה קודמת שביצע המציע עבור המזמין ו/או קיומה של חוות דעת
שלילית בכתב של המזמין על טיב עבודתו של המציע;
בכל אחד מהמקרים המפורטים לעיל ,יהיה רשאי המזמין אך לא חייב לאפשר למציע לטעון טענותיו לעניין
פסילתו בשל תנאי הסף האמור .הטיעון אם יתאפשר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים,
יהיה בכתב או בעל-פה לפי החלטתה.
ידוע למציע כי בסיום עבודתו ובשלב החשבון הסופי ,יימסר בידיו טופס משוב חתום בידי צוות המזמין
ובו התרשמות ומשוב על איכות הביצוע ,אופן שיתוף הפעולה ולוחות הזמנים.
מובהר למציע כי טופס המשוב עשוי לשמש בעתיד את המזמין כאמור בסעיף קטן ה( )1לעיל ובמקרה שבו
ההתרשמות נמצאה שלילית ,כי אז יהיה המציע מוגבל מלהגיש בעתיד הצעה למכרזי המזמין ,למשך
תקופה או תקופות כפי שתחליט ועדת המכרזים בדונה בתנאי הסף.

)1

)2
)3
)4

ו.

במקרה בו כל ההצעות שתתקבלנה תהיינה גבוהות מהאומדן ,יהא המזמין זכאי על פי שיקול דעתו לבקש
מאת משתתפי המכרז להגיש לתיבת המכרזים עד למועד נקוב שיפורסם ע"י המזמין הצעה חוזרת
ומשופרת במעטפה סגורה .מציע שיבחר שלא להגיש הצעה חוזרת ,תישאר הצעתו המקורית על כנה ,והיא
תמשיך ותחייב את המציע לתקופה של שישה חודשים מיום ההגשה ,כאמור בנספח  1לכרך א' 2למכרז
(הצעת הקבלן) (להלן" :ההצעה החוזרת") .לא הגיש אף קבלן הצעה השווה לאומדן או הנמוכה ממנו,
תהא הוועדה רשאית לבטל את המכרז או לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר שהתקבלה מתוך כלל ההצעות,
לרבות המקוריות ,אף אם היא גבוהה מן האומדן ,הכל על-פי שיקול דעתה.

ז.

למען הסר ספק ,מובהר בזה כי המציע יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לגובה הצעתו וכי כל טענה מצד
מציע כלשהו כי הוא הוטעה ו/או הושפע באופן כלשהו מסכום האומדן בעת קביעת הצעתו לא תישמע.

ח.

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המחירים הכלולים הנקובים בכתב הכמויות כוללים את כל העלויות,
ההוצאות ,המיסים ,האגרות ,ההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא ,לרבות היטלים ממשלתיים ,מכס
ובלו ומס קנייה ,עלויות אספקה ,הובלה והתקנה ,עלויות הבטחת תנאי בטיחות על פי דרישות חוק,
בקשר עם ביצוע העבודות על פי תנאי המכרז וכל אלו ייחשבו ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב
הכמויות.

ט.

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי לא יתווספו למחירי היחידה/ות בכתב הכמויות הפרשי הצמדה ו/או
ריבית מכל מין וסוג שהם.

הזכייה וההתקשרות
א .הצעות המציעים תובאנה בפני ועדת המכרזים של המזמין (להלן ולעיל" :ועדת המכרזים").
ב.

המזמין יבחר את ההצעה המעניקה לו את מרב היתרונות בהתאם למחיר המוצע .מבלי לגרוע מהאמור
לעיל ,מובהר בזאת ,כי המזמין יהא רשאי להתחשב באמות המידה הבאות ,כולן או חלקן לצורך בחירת
ההצעה הזוכה:
 )1איכות הטובין ,העבודה או השירותים המוצעים והתאמתם למזמין (לרבות תו תקן).
 )2אמינותו של המציע ,כשוריו ,ניסיונו ,מומחיותו ,תחומי התמחותו ,היקף פעילותו ,האתרים בהם מבצע
הקבלן את פעילותו ו/או מקום ניהול עסקו.
11

 )3המלצות אודות המציע.
 )4מידת שביעות-הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עם המזמין ,בהסתמך על התנהלות המציע
על-סמך סיכומי ישיבות עם גורמים במזמין ,תכתובת עם המזמין ,רשויות וגורמים רלוונטיים נוספים.
 )5מובהר כי במקרה שהוגשו למעלה מ 2 -הצעות ,המזמין יהא רשאי ,אך לא חייב ,לפסול הצעות כספיות
אשר לאחר אחוזי ההנחה הן חורגות ביותר מ 15% -ממוצע ההצעות.
ג.

אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,וכי הדבר מסור להחלטתו ושיקול
דעתו הבלעדי של המזמין.

ד.

במידה ותתקבלנה שתי הצעות או יותר עם תוצאה זהה ,שהיא התוצאה המטיבה ביותר עם המזמין ,ואחת
ההצעות היא עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ,ובלבד שצורף לה בעת הגשתה
תצהיר ואישור עסק בשליטת אישה (נספח  8לכרך א' 2למכרז) כשהם חתומים ומאומתים כדין.

ה.

בטרם תחליט ועדת המכרזים על זוכה במכרז ,היא תהא רשאית לפעול מכוח סמכותה לפי תקנה (21ב)
לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג 1993-ולזמן את בעל ההצעה הנמוכה ביותר לשימוע בפניה ,על-מנת לוודא
שאותו מציע מבין את היקף ופרטי העבודות נשוא המכרז וכי יוכל לבצע את העבודות לעיל בהתאם
לתנאים הקבועים במכרז ,ללא סייג .לשימוע יערך פרוטוקול ובו תירשם הצהרתו והתחייבותו של המציע
כאמור.

ו.

המזמין ימסור לכל מציע שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על החלטת ועדת המכרזים לגביו.

ז.

הח וזה ייחתם בשינויים המחויבים ,אם יהיו כאלה ,כתוצאה מהחלטות של הגופים המוסמכים של המזמין.
מובהר כי למזמין שמורה הזכות להסכים לביצוע מו"מ בקשר לתנאיו ההסכם המצורף להזמנה זו ,לאחר
בחירת ההצעה הזוכה ,מבלי שיהיה למציעים השונים טענה כלשהי כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בעניין
זה

ח.

תוך פרק הזמן שייקבע על-ידי המזמין ,ימציא הזוכה למזמין את החוזה על נספחיו כשהוא חתום על ידו,
בצירוף כל המסמכים שעליו להגיש למזמין ,בעקבות זכייתו במכרז לרבות הערבות לביצוע החוזה ואישור
על עריכת ביטוחים.

ט.

במקרה שמציע ,לרבות הזוכה ,יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת מהתחייבויותיו על פי
תנאי מכרז ו/או תנאי החוזה ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה ,יהא
המזמין זכאי במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתו המוחלט ,לרבות התקשרות עם כל מציע אחר ככל
שימצא לנכון .כן יהא המזמין רשאי לחלט את ערבות המכרז כולה לטובתו ,כפיצויים מוסכמים מראש,
וסכום ערבות המכרז יחשב לקניינו הגמור והמוחלט של המזמין .אין באמור לעיל ,כדי לגרוע או לפגוע,
בזכות מזכויות המזמין על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.

י.

מסירת חלק מן העבודה :הרשות בידי המזמין להוציא לפועל על ידי מציע חלק מן העבודה ,והמציע לא
יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף העבודה או שינוי כמויות בסעיפים כלשהם.

יא.

הרשות בידי המזמין לקבל חלק מהמכרז בלבד ו/או להוציא לפועל על ידי המציע חלק מן העבודה בלבד
ובה בעת לקבל חלק ממכרז של משתתף אחר ולהוציא לפועל החלק האחר על ידי משתתף/ים אחר/ים
מבלי שהמציע יהא רשאי לדרוש שינוי מחירי היחידה או קבלת כל תמורה ו/או פיצוי עבור הקטנת היקף
העבודה כתוצאה מפיצול העבודה ,והמציע מתחייב לאפשר את ביצוע העבודה באתר ע"י אותו/ם
משתתף /ים אחר/ים בהתאם לתוכנית תיאום אשר תוכן ע"י מנהל הפרויקט .הרשות בידי המזמין לספק
את החומרים המופיעים בסעיפים נפרדים במכרז כולם או חלקם.

יב.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל הרשות בידי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי לראות את הסכום הכולל של
כל חלקי המכרז כמכרז אחד או לראות בכל חלק של המכרז ,כמכרז בפני עצמו על כל המשתמע מכך
לרבות מימוש הערבות היחסית בשל אי ביצועו של אותו חלק.

יג.

קבע המזמין שיש צורך בהפעלה ישירה של קבלן/י משנה של המציע ,יודיע מנהל הפרויקט למציע על
כוונת המזמין להפעיל את קבלן/י המשנה כאמור .המציע ישתף פעולה באופן מוחלט ,וללא עוררין ,עם
המזמין ו/או קבלן/י המשנה ,מבלי שתהא לו כל טענה ו/או תביעה בעניין ,וכנגד כך יהא המזמין רשאי,
באמצעות המנהל ,לקבוע את אחוז רווח המציע ,בנסיבות העניין.

יד.

בנוסף ,הרשות בידי המזמין להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי על הפסקת ביצוע העבודות או התניתן או
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ביטול ההתקשרות.
טו.

היה והמזמין יודיע כאמור ,ייערך חשבון סופי ותסתיים ההתקשרות ,או ,המזמין ידרוש שיערך חשבון
ביניים ,והוא ישולם ככזה ,והמזמין יהיה אז זכאי לדרוש מן המציע ,להמשיך בביצוע העבודות במקום
שהופסקו.

טז.

היה וההתקשרות הופסקה כאמור ,או הופסקה ונערך חשבון ביניים אך היא לא חודשה ,יהא המזמין חופשי
וזכאי להתקשר עם כל מציע אחר להמשך ביצוע העבודות ,בדרך של מכרז או בכל דרך אחרת על פי שיקול
דעתו הבלעדי של המזמין .מבלי לפגוע בכלליות האמור ,רשאי המזמין על פי שיקול דעתו ובהסכמתו של
הזוכה השני ,להתקשר עם הזוכה השני מבין המציעים .במידה ויחליט המזמין לעשות כן ,כל הכללים
והתנאים שבמכרז זה ,יחייבו את הזוכה השני כמו גם תנאי החוזה.

 .12תנאים כלליים
א.

כל המסמכים הרשומים בסעיף  2הם רכושו של המזמין ,הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו
והגשתה בלבד ועליו להחזירם למזמין עד התאריך הנזכר בסעיף  3בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא
יגיש .אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

ב.

אין המזמין ו/או מי מטעמו ערבים לדיוק הכמויות ,התכניות והתיאורים הטכניים.

ג.

מובהר כי טרם התקבלו כלל האישורים הנדרשים לטובת תחילת ביצוע העבודות ,והמזמין פועל על מנת
להשיג את האישורים הנדרשים ,ביניהם היתר בניה ,בהקדם .למותר לציין כי לא תהיה כל התחלה של
עבודות בשטח טרם קבלת היתר בניה והאישורים הנדרשים .לקבלן הזוכה לא תהיה כל דרישה או טענה
שהיא ,כספית או אחרת ,בגלל עיכוב כלשהו בקבלת האישורים לתחילת העבודות.

ד.

מציע ,בעל זיקה למציע ,או מי מטעמם ,לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר ,בעל זיקה למציע האחר
או מי מטעמם; מבלי לגרוע מכלליות האמור ,תיאום הצעה ,לרבות אלה:
הסכמים ,הסדרים או הבנות מסוג כלשהו ,במפורש או מכללא ,לגבי עניין הקשור למכרז זה ,בין
היתר ,בעניין מחירי השירותים המוצעים ,תנאי ההסכם ואסטרטגיות להצעות המחיר.
מסירת מידע בכל עניין הקשור למכרז ,קבלתו ,החלפתו או גילויו בצורה אחרת בין מציעים ,בעלי
זיקה אליהם או מי מטעמם.

ה.

כל האמור בבקשה להצעות זו נתון לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין ולמגיש ההצעה לא תהיה
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר למכרז זה .מבלי לגרוע מהאמור
במכרז זה ,ביצוע ההתקשרות כפוף לקיומו של תקציב במזמין לנושא המכרז ולקבלת כל האישורים
הדרושים על פי נהלי המזמין ו/או הדין.

ו.

ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של המכרז או של
תנאי אחר מתנאיו.

ז.

בכל מחלוקת בקשר למכרז זה ותוצאותיו תהיה לבתי המשפט בירושלים – ולהם בלבד – סמכות השיפוט
הבלעדית.

ח.

מלים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר במכרז או בנספחיו ,תהא להם המשמעות שיש להם בחוק
הפרשנות ,התשמ"א –  ,1981אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.

בכבוד רב,

רו"ח אריאל פרידמן,
מנהל מחלקת מכרזים והתקשרויות
מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ
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נספח ()1
אישור המציע

אנו ,החתומים מטה ומוסמכים להגיש הצעה זו בשם המציע _______________________________
[השלם שם מלא של המציע ,ומס' ח.פ ,].מצהירים בחתימתנו להלן ,כי קראנו את כל מסמכי המכרז על נספחיו
ותנאיו (לרבות ההסכם שצורף לכרך ההזמנה וכל נספחיו) ,ובחנו את מסמכי המכרז לרבות באמצעות מומחים
מקצועיים מטעמנו ,קיבלנו ייעוץ משפטי בעניינם ואנו מסכימים להם במלואם:

שם מלא

תפקיד

חתימה

חותמת

תאריך
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הצהרת המציע והצעתו ואישור זכויות חתימה
שם המציע

תאריך
לכבוד
מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ
כתובת :ת.ד ,40081 .מבשרת ציון 90805

הנדון :מכרז לעבודות הקמת מתקן שובר לחץ
אני(נו) החתום(ים) מטה קראתי(נו) בעיון את כרך ההזמנה על כל נספחיו והמסמכים שצורפו לו ,לרבות :החוזה (על כל
נספחיו) וכן את כל המסמכים האחרים אשר צורפו להזמנה וכוללים ,בין היתר :מפרט טכני ,תוכניות ,אומדן ,רשימת
הכמויות והתנאים המיוחדים ,נספח בטיחות וכל הנספחים האחרים ,ועיינתי(נו) בכל התוכניות והשרטוטים הנוגעים
למכרז הנ"ל ,וסיירתי(נו) באתר הבניה אותו אני(נו) מכיר(ים) .הנני(נו) מצהיר(ים) בזה שהבנתי(נו) את כל המסמכים האלה
ותנאיהם ואני(ו) מסכים(ים) להם ,וכן הבנתי(נו) את השיטה שלפיה הוכנה רשימת הכמויות וכי לאחר שסיירתי(נו)
וראיתי(נו) את מקו ם העבודה וטיב הקרקע ותנאי הגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות בעבודה
וביצועה (כולל כל העלויות הנדרשות על-פי חוק) ידועים ומוכרים לי(נו) ,ובהתאם לזה ביססתי(נו) את הצעתי(נו)
וכן שלא אציג (נציג) תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי-הבנה או אי-ידיעה כלשהי ,של תנאי החוזה ,או
של יתר המסמכים הנ"ל ואני(נו) מוותר(ים) בזה מראש על טענות כאלו.

הנני(נו) מצהיר(ים) שיש לי(נו) הידע ,המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא מכרז זה ,ברמה מקצועית
וגבוהה ביותר ובהתאם לסטנדרטים הדרושים במסמכים המצורפים להסכם (מסמך ב') ,ולשביעות רצונו המלאה של
המזמין.

כמו כן אני(נו) מצהיר(ים) כי אני(נו) קבלן(ים) מוכר(ים) ורשום(ים) ,על ידי רשם הקבלנים לעבודה שבנידון ובהיקף
הצעתי(נו).

הנני/נו מתחייב/ים בזאת לבצע את כל העבודות ו/או חלקן (בהתאם ועפ"י דרישת המזמין) ,וזאת תוך מתן אחוז הנחה
קבועה ואחידה כאמור בכתב-הכמויות המצורף למסמכי המכרז כנספח "אומדן" ,לגבי כל אחד ואחד מהמחירים המצוינים
בסעיפיו השונים.

למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי נהיה מנועים מלתקן ו/או מלשנות ו/או מלהוסיף כל נתון על אלה הנקובים בנספח
"אומדן".
סכום החוזה יהא צמוד למדד כקבוע בחוזה.
הנני/ו מתחייב(ים)  -אם הצעתי(נו) תתקבל  -לחתום במועד שאדרש (נדרש) לעשות זאת על החוזה בהיקף שיקבע על
ידי המזמין כולל כל הנספחים ,התוכניות והשרטוטים הנ"ל .אם לא אחתום ,מכל סיבה שהיא ,אני מסכים כי סכום
הערבות לחתימת החוזה יחולט על ידי המזמין.
הצעתי(נו) זאת ,על כל המשתמע ממנה ,הנה בתוקף לתקופה של שישה חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות,
המפורט בסעיף  3.3בכרך ההזמנה .כמו-כן ,ידוע לנו כי ייתכן שבמועד פרסום ההזמנה ,טרם ניתן היתר בנייה לביצוע
העבודות נשוא ההזמנה וההסכם המצורף לה.
ידוע לנו ומקובל עלינו כי ככל שלא יינתן היתר בנייה בתוך  6חודשים מן המועד האחרון להגשת הצעות ,תהא המזמינה
רשאית להודיע על ביטולו של המכרז וביטול כל התקשרות מכוחו (לרבות בשלב שלאחר בחירת הצעה זוכה) .במקרה
זה ,וככל שהצעתנו תזכה -נהיה זכאים לפיצוי בסך של ( ₪ 10,000עשרת אלפים שקלים) בלבד ,כפיצוי המשקף את כלל
נזקינו והוצאותינו עבור השתתפותנו במכרז ,הגשת הצעתנו וכיו"ב .למען הסר ספק ,ברור לנו ומקובל עלינו שלמעט
הסכום הנ"ל ( ,)₪ 10,000לא נהיה זכאים ,בשום מקרה שהוא – לכל פיצוי/סעד נוסף ,אף אם נזקינו יעלו על סכום הפיצוי
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הקבוע לעיל ואנו מצהירים בזה מראש ובאופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לנו כל טענה כנגד המזמינה ו/או מי מטעמה
במקרה של ביטול המכרז כאמור.
כמו-כן ,מובהר לנו כי במקרה של ביטול המכרז ,מכל סיבה שהיא ,תהא המזמינה רשאית לפרסם בעתיד מכרז דומה/זהה
למכרז זה ,מבלי שתהא מחויבת לבחור בהצעתנו או בכל הצעה אחרת ,גם במקרה בו הצעתנו זכתה במסגרת ההליך דנן.

חתימת המציע(ים)

שם המציע(ים)

הערה :המציע יהא רשאי לנקוב בשיעור ההנחה הקבועה והאחידה המוצעת מטעמו ,עד כדי דיוק של מאיות האחוז
בלבד.

אישור זכויות חתימה בשם המציע
אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח __________________  ,מס' רישיון ___________________ מאשר/ת ,כדלקמן:
שחתימות מר/גב' __________________________ נושא ת.ז .מס' ____________________ ומר/גב'
_________________________בשם
מס'
ת.ז.
נושא
__________________________
_____________________________________________ [השלם שם המציע] (להלן" :המציע") על המכרז
ונספחיו ,הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם ע"י המציע ,וצורף להצעתו במסגרת המכרז נחתמו על פי כל דין,
בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ובהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע והן מחייבות את המציע .כן אני
מאשר/ת שאין כל צורך בצעד משפטי נוסף על מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע.

_____________

____________________

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח
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נספח ()2

דוגמת כתב ערבות להשתתפות במכרז
תנאי להשתתפות מציע במכרז הינו הגשת ערבות בנקאית אוטונומית של המציע עצמו ,שתינתן על-ידי בנק מסחרי
ישראלי ,הנמצא בפיקוח בנק ישראל ,לטובת חברת מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ ,ח.פ.510528110 .
ערבות שהוגשה על-ידי מציע שלא זכה במכרז תוחזר ישירות אל הבנק שהנפיקהּ .מבט"י שומרת את הזכות להחזיק
בערבויות המכרז של כלל המציעים עד לקבלת ערבות ביצוע מהמציע הזוכה.

להלן נוסח הערבות:
תאריך _______________
לכבוד
מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ
ח.פ510528110 .
כתובת :ת.ד ,40081 .מבשרת ציון 90805
סניף בנק _____________________
כתובת הסניף _________________+
א.ג.נ,.

הנדון :ערבות מס'
.1

הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 2,800,000במילים :שני מיליון ,ושמונה
מאות אלף ש"ח) כולל מע"מ (להלן" :סכום הערבות") ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _______________,
ח.פ/.ע.מ( _________________ .להלן" :הנערב") בקשר עם מכרז מס'  5/2021לביצוע עבודות הקמת מתקן שובר
לחץ.

 .2אנו נשלם לכם ,תוך שלושה ( )3ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות וזאת ,מבלי שיהיה עליכם
לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הנערב ,בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על
פי ערבותנו זו ,לא יעלה על סכום הערבות.
 .3ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ( 28/2/22כולל).
 .4ערבות זו הינה אוטונומית ,מוחלטת ובלתי תלויה .אנו מתחייבים לפעול על פיה ,ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך
כלשהי.
 .5כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לכתובתנו הנ"ל.
 .6התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,

הערות :נספח זה מהווה טיוטת כתב ערבות בהתאם לסעיף 7ב של ההזמנה לעיל (כרך א' 2למסמכי המכרז).
שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.
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נספח ()3
בוטל
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נספח ()4
מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ
דרישות ביטוח עבודות קבלניות
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה או על פי דין ,מתחייב הקבלן לבטח על חשבונו הוא ולקיים במשך כל עת
רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר ביצוע העבודה ,נשוא חוזה זה ,את הביטוחים המנויים להלן ,אצל חברת ביטוח מוכרת
ומורשת בישראל.
היקף הכיסוי הניתן על-פי הביטוחים להלן אינו נופל מהיקף הכיסוי הניתן על-פי נוסח פוליסות הידוע כ"-ביט" מהדורה
( 2016או נוסח פוליסות המקביל לו במועד עריכת הביטוחים) ,על כל ההרחבות הניתנות לביטוח על-פי הנוסח כאמור.
חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות אלה.

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות :

פרק א' – ביטוח על מלוא ערך עבודות החוזה

הפוליסה תכלול בשם המבוטח את שם הקבלן ,קבלנים וקבלני משנה ,את המזמין ואת מנהל הפרויקט והמפקח מטעמו
ותבטח את העבודות במלוא ערכן ,לרבות חומרים ,ציוד ,מתקנים וכל רכוש אחר שהובא לאתר לצורך ביצוע העבודה
כנגד כל הסיכונים למקרה של נזק שייגרם לעבודה ולרכוש האמור במשך תקופת ביצוע העבודה.

פרק א' בפוליסה יורחב לכסות בין השאר :

רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים
פרעות ,שביתות ונזק בזדון
פריצה/גניבה
נזק ישיר מתכנון לקוי ,חומרים לקויים ועבודה לקויה עד לסך של ₪ 8,000,000
רכוש סמוך ו/או רכוש עליו עובדים השייך לאחד מיחידי המבוטח עד לסך של ₪ 8,000,000
מתקנים וציוד קל עד לסך של ₪ 2,000,000
מבני עזר עד לסך של ₪ 2,000,000
פירוק ופינוי הריסות עד לסך של ₪ 8,000,000
רכוש מחוץ לאתר ובמעבר עד לסך של ₪ 2,000,000
הוצאות מיוחדות להחשת תיקון הנזק עד לסך של ₪ 4,000,000
שכ"ט אדריכלים ,מהנדסים ויועצים ומומחים שונים עד לסך של ₪ 8,000,000
רכוש רשויות ציבוריות שאינו חלק מעבודות החוזה עד לסך של ₪ 8,000,000
הוצאות נוספות שיגרמו עקב דרישות רשויות ו/או חוקי עזר עירוניים ו/או חקיקה שבה יחויב המבוטח עד לסך של
₪ 8,000,000
תקופת הרצה למערכות ולציוד  – 4חודשים.

19

פרק ב'  -ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור

הפוליסה תבטח את החבות החוקית של הקבלן כלפי צד שלישי על פי דין בגין נזק לגוף ו/או לרכוש ,בגבול אחריות שלא
יפחת מ –  ₪ 20,000,000לאירוע כלשהו ולכל האירועים המצטברים בתקופת הביטוח(.או שווה ערך ב .) $-

פרק ב' בפוליסה יורחב לכסות בין השאר :

נזקי רעד ,החלשה והסרת תמיכות עד לגבול אחריות של ₪ 8,000,000
נזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים עד לגבול אחריות של ₪ 4,000,000
נזק ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים

מלוא סכום הביטוח לפרויקט.

ביטול שיבוב תביעות המוסד לביטוח לאומי.
נזק לרכוש צד שלישי עקב פגיעת כלי רכב עד לסך של ( ₪ 1,000,000מעל לביטוח צד שלישי של הרכב) וכן לנזקי גוף
שאינם מכוסים על ידי בטוח רכב חובה עד סך של .₪ 1,000,000

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ  -אש ,התפוצצות ,בהלה ,שיטפון ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה,
מתקנים סניטרים פגומים ,הרעלת מזון ו/או משקה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,זיהום תאונתי של הקרקע ,האוויר
והמים ,רעידות והסרת תמיכות ,שביתה והשבתה ,חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה (מכל דרגה) ועובדיהם ,בעלי
חיים ,שימוש בכלי נשק.
רכוש המזמין יחשב לרכוש צד ג' למעט הפריט עליו עבדו במישרין  .ככול ויש שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב
מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שאין חובה חוקית לבטחו ב "ביטוח חובה" ייכלל כיסוי עבור נזקי גוף הנובעים
משימוש בנ"ל עד סך של . ₪ 1,000,000

פרק ג'  -ביטוח חבות מעבידים

הפוליסה תבטח את החבות החוקית של הקבלן כלפי עובדיו מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח 1968
וחוק מוצרים פגומים תש"ם  1980בגין כל היזק גופני,נפשי או שכלי או מות כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי
או עקב עבודתם בביצוע העבודה נשוא חוזה זה ב גבול אחריות שלא יפחת מ –  ₪ 20,000,000לתובע  ,לאירוע ולתקופה
(או שווה ערך ב .)$ -
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,העסקת נוער כחוק ,חבות בגין וכלפי קבלני משנה
ועובדיהם ,חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה ,וכן הגבלה בדבר שעות עבודה.

הרחבה לגבי פרקי החבויות

הכיסוי יורחב לכסות חבות המבוטח בגין שימוש בציוד מכני הנדסי הנחשב ככלי רכב על פי פקודת התעבורה אך לא חלה
חובה לבטחו על פי פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בגבול אחריות של . ₪ 4,000,000
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 .2פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה – ).באם יהיה שימוש בכלי צ.מ.ה:.

הפוליסה תבטח את הציוד בבעלותו ו/או באחריותו של הקבלן והקשורים לביצוע החוזה ,במלוא ערכם מפני אובדן או
נזק כנגד הסיכונים המצוינים בפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה ).וכן יבוטחו מפני כל חבות שחובה לבטחה על
פי דין (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש צד שלישי בסכום שלא יפחת מ –  ₪ 1,000,000או לפי שווים ב .$ -
למען הסר ספק מוסכם כי המונח "ציוד" כולל מנופים ,גוררים וכן כלים נעים וממונעים אחרים מכל סוג.

. 3פוליסה לביטוח "אש מורחב" :

הפוליסה תכסה את הרכוש ,ה ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות
במלוא ערכם כחדש (ערך כינון) ,מפני אובדן או נזק ,לרבות גניבה ופריצה כנגד הסיכונים המפורטים בפוליסה לביטוח
"אש מורחב".

 .4על אף האמור בסעיפים  2ו  3 -לעיל ,מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח "אש מורחב" ו/או צ.מ.ה במלואם או
בחלקם ,אולם הפטור המפורט בסעיף קטן  7ד' להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.
למען הסר ספק ,הפטור איננו כולל ביטוח צד שלישי צ.מ.ה.

 .5פוליסה לביטוח אחריות מקצועית :

הפוליסה תכסה את החבות החוקית של הקבלן כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ,רכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים
מנזקים לגוף ו/או לרכוש ,בשל הפרת חובה מקצועית שנעשתה בתום לב ואשר מקורה ממעשה ו/או מחדל ,טעות ו/או
השמטה ו/או רשלנות של המבוטח מביצוע חוזה זה גבול אחריות של  ₪ 5,000,000לתובע ,לאירוע ולתקופה (או שווה
ערך ב .)$ -
הפוליסה תכלול ,בין השאר ,את ההרחבות הבאות :אובדן השימוש או העיכוב ,אובדן מסמכים ומדיה מגנטית ,אי יושר
עובדים ,השמצה ,הוצאת דיבה או הוצאת שם רע ,חריגה בתום לב מסמכות
הפוליסה תכלול ,תקופת גילוי מאורכת של ששה חדשים לפחות ותקופה רטרואקטיבית החופפת את תקופת
וההתקשרות.
הקבלן מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זו כל עוד קיימת אחריותו על פי דין.

 .6פוליסה לביטוח חבות המוצר :

הפוליסה תכסה את החבות החוקית של הקבלן כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ו/או רכוש כלשהו אשר נגרם על-ידי או עקב
פגם במוצרי הקבלן המיוצרים ,מטופלים ,משווקים ומסופקים על-ידי הקבלן ו/או הבאים מטעמו בגבול אחריות של
 ₪ 5,000,000לתובע ,לאירוע ולתקופה (או שווה ערך ב .)$ -
הפוליסה תכלול ,תקופת גילוי מאורכת של ששה חדשים לפחות ותקופה רטרואקטיבית החופפת את תקופת
וההתקשרות.
הקבלן מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זו כל עוד קיימת אחריותו על פי דין.
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 .7בפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

א .הביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י המזמין והמבטחים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה
בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

ב .תבוטל זכות השיבוב (תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי המזמין ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו ובלבד
שהויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ג .פרק ב' בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות (ביטוח צד שלישי) ,ביטוח אחריות מקצועית ,ביטוח חבות המוצר
וביטוח צד שלישי צ.מ.ה .יורחבו לשפות את המזמין בגין אחריות שתוטל עליו למעשי ו/או מחדלי הקבלן
והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

ד .הקבלן פוטר את המזמין ו ו/או את מי מטעמו מאחריות בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח
הצ.מ.ה .וביטוח "אש מורחב" המפורט בסעיפים  2ו –  3לעיל (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות
העצמיות הנקובות בפוליסות) ,אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.

ה .פרק ג' בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות (ביטוח חבות מעבידים) ,יורחב לשפות את המזמין היה ונטען
לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי ההוא נושא בחבות מעביד כלשהי כלפי מי מעובדי הקבלן.

ו .רכוש המזמין יחשב כרכוש צד ג' כלפי הקבלן ,עובדיו והבאים מטעמו ,למעט רכוש שפעלו עליו במישרין.

ז .הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית במקרה של נזק.

ח .הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח אלא לאחר שחלפו
 60יום מיום שנמסרה למזמין הודעה בדאר רשום מהמבטחים על הצמצום ו/או הביטול כאמור.

ט .תגמולי ביטוח הנובעים מנזק לעבודות עצמן ו/או לרכוש המזמין  ,ישולמו אך ורק למזמין או על פי הוראותיו
המפורשות בכתב.
 .8הקבלן ימציא למזמין במועד חתימת חוזה זה ,אך לפני תחילת ביצוע העבודות ,אישור ביטוח ,חתום ע"י המבטח,
בנוסח שבנספח  7א' לחוזה וכן ימציא ,ללא דרישת המזמין ומידי שנה ,ולא יאוחר מאשר  7ימים לפני תחילת כל שנה,
אישור על המשך החלת הפוליסות כאמור.

 .9תקופת הביטוח תהיה לתקופה המיועדת לביצוע העבודה .אם תוארך תקופת העבודה ,לפי הוראות הסכם זה ,תוארכנה
הפוליסות בתנאים המקוריים בהתאם .

 .10מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן,
שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין .מוסכם בזאת ,כי לקבלן לא תהיה כל טענה כלפי
המזמין או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

 .11הקבלן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעמו מאחריות ,לכל אובדן או נזק לרכוש ,המובא על ידו או על ידי מי מטעמו
לחצרי המזמין המשמש את הקבלן לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה לקבלן כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים
לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור; ואולם הפטור כאמור ,לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
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 .12מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יסופקו על
ידי קבלני משנה מטעם הקבלן ,על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף
ההתקשרות עמם .לחלופין ,לקבלן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה במסגרת ביטוחי הקבלן  .מובהר בזאת ,כי על
הקבלן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם ,לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי
קבלני משנה.

 .13בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות יודיע הקבלן על כך בכתב למבטח ולמזמין .הקבלן מתחייב לנהל כל משא ומתן
עם המבטח בשיתוף פעולה עם המזמין בכל הדרוש למימוש הזכויות על פי הפוליסה ,וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין
לנהל המשא ומתן בעצמה.

 .14הקבלן יגיש את כל ההצהרות ויבצע את כל התשלומים באופן שכל החומרים והמבנים (שעל הקבלן לשלם מס רכוש
בגינם) על -פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,יהיו מבוטחים מפני נזקי מלחמה על פי החוק הנ"ל באופן מרבי .הקבלן מסב
בזה לחברה כל זכות שיש ו/או שתהיה לו עפ"י החוק הנ"ל ומיפה את כוחו באופן בלתי חוזר לגבות כל סכום שיגיע לו
עפ"י החוק הנ"ל.

 .15הקבלן ימציא למזמין במועד חתימת חוזה זה ,אישור ביטוח ,חתום ע"י המבטח ,בנוסח שבנספח 7א' לחוזה.

 .16הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו ,כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה
ומקדמי להתחלת העבודה ,ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

.17מובהר כי אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה ,אשר מחובת הקבלן להמציאם חתומים בידי מבטחו ,מנוסחים
במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת חברות הביטוח על פי הנחיות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון כאשר אין
בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת הקבלן לקיים את כל האמור בסעיפי הביטוח שלעיל ולערוך ביטוח
בהתאם לקבוע במפרטי הביטוח כאמור כאשר לשם כך על הקבלן ,במידת הצורך בעזרת אנשי ביטוח מטעמו ,ללמוד
וליישם במלואם דרישות אלו אשר מן הראוי שאף יובאו לידיעת מבטחו של הקבלן .כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים
בהנחיות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון כאמור ,המזמין יהיה זכאי להחליף את אישורי הביטוח המצורפים
להסכם זה באישורי ביטוח חלופיים.

 .18לא יאוחר מ 7 -יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן להפקיד בידי המזמין את אישור עריכת
ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את אישור עריכת הביטוחים המעודכן מדי שנת ביטוח למשך
כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (לעניין ביטוח חבות המוצר ,מתחייב הקבלן להמשיך ולהמציא את אישור הביטוח
לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיפים  5ו –  6לעיל).

 .19המזמין יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבל
ומתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור
להתחייבויותיו על פי הסכם זה .הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט
לעיל אינן מטילות על המזמין ו/או מי מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת
הביטוחים ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על
הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו
את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

 .20לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו לפי נספח זה כולן או חלקן ,יהיה המזמין רשאי ,אך לא חייב ,לערוך את הביטוחים,
או חלק מהם ,במקומו של הקבלן ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין
לכל סעד אחר לרבות זכות המזמין לקיזוז הכספים ששילם כאמור.

 .21המזמין יהיה רשאי לנכות סכומים להם הוא זכאי לפי נספח זה בכללותו ,מכל סכום שיגיע ממנו לספק בצירוף
הצמדה וריבית על פי חוק ,בכל זמן שהוא ,וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
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 .22הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום שיושת על המזמין עקב הפרת תנאי הפוליסה ע"י הקבלן ו/או על
ידי עובדיו ,מנהליו וכל הפועלים מטעמו.

 .23הקבלן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים ,התקנות ,הצווים ,ההוראות והתקנים
המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם .למעלה מן הצורך יובהר ,כי הקבלן מתחייב למלא אחר כל דרישות
והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב ,תשנ"ה –  1995ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו ,ובעיקר ,אך
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שהקבלן וכל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה מטעמו
ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים ,לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך
כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

 .24הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מאחריות הקבלן כאמור בחוזה זה והקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו
בכל הביטוחים המתחייבים על פי הדין.

 .25הפרת כל אחת מהוראות הסעיפים דלעיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

24

נספח ()5
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים
ושימוש בתכנות מחשב מקוריות
מכתובת
___________
מס'
זהות
תעודת
נושא/ת
,
_____________
הח"מ,
אני
__________________________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ [שם התאגיד] (להלן" :המציע") ומוסמך
לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" :חוק
עסקאות גופים ציבוריים") ,וזאת במסגרת הגשת הצעה במכרז ______ שנערך על ידי חברת מפעלי ביוב וטיהור
ירושלים בע"מ (להלן" :החברה").
 .2עד למועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ,כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ביותר משתי
עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 1987להלן" :חוק שכר מינימום") ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א – ( 1991להלן" :חוק עובדים זרים").
 .3לחילופין ,אם הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים זרים -
במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .4בתצהיר זה" ,בעל זיקה" כל אחד מאלה:
( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
( )2אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(א) בעלי השליטה בו;
(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של
המציע ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים לתחומי פעילותו של המציע;
(ג) מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
( )3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית ,חבר בני אדם אחר שנשלט שליטה מהותית
בידי מי ששולט במציע.
"שליטה" כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.
"מועד ההתקשרות" –
(א) לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז או מכרז לפי חוק חובת המכרזים – המועד האחרון להגשת הצעות
במכרז או במכרז כאמור;
(ב) לעניין התקשרות בעסקה שלא לפי סעיף קטן (א) לעיל – המועד שבו הוגשה לחברה הצעת המציע ולפיה
נערכת התקשרות בעסקה ,ואם לא הוגשה הצעה כאמור מועד ההתקשרות בעסקה.
 .5הנני מצהיר ומתחייב בזה כי ככל שיש בכך צורך לביצוע מכלול העבודות נשוא מכרז זה יעשה המציע שימוש רק
בתכנות מחשב מקוריות .לעניין זה ישמשו ההגדרות הקבועות בחוק המחשבים התשנ"ה  1995כרשום מטה:
מחשב  -מכשיר הפועל באמצעות תכנה לביצוע עבוד אריתמטי או לוגי של נתונים ,וציודו ההיקפי ,לרבות מערכת
מחשבים אך למעט מחשב עזר;

תוכנה  -קבוצת הוראות המובעות בשפה קריאת מחשב ,המסוגלות לגרום לתפקוד של מחשב או לביצוע פעולה על
ידי מחשב ,והיא מגולמת ,מוטבעת או מסומנת במכשיר או בחפץ ,באמצעים אלקטרוניים ,אלקטרומגנטיים,
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אלקטרוכימיים ,אלקטרואופטיים או באמצעים אחרים ,או שהיא טבועה או אחודה עם המחשב באופן כלשהו או
שהיא נפרדת ממנו ,והכל אם אינה מיועדת לשימוש במחשב עזר בלבד.
 .6אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________________

_____________

חתימת המצהיר/ה

תאריך

אישור
אני הח"מ עו"ד______________ מס' רישיון ______________ מאשר/ת בזאת כי ביום
____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב'
ת.ז.
באמצעות
עצמו/עצמה
זיהה/זיהתה
אשר
_________________________
מס'__________________________ ( /המוכר/ת לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל
וחתם/מה עליו בפני.

___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ()6
הצהרת המציע לאי תאום הצעות
אני הח"מ , ___________________________ ,נושא/ת תעודת זהות מס' ________________ מכתובת
_________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה
בזאת כדלקמן:
.1
.2
.3

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ___________________ [שם התאגיד] (להלן" :המציע") ומנהליו.
אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
בכוונתי להשתמש ,במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת
קשר עימו):
פרטי יצירת קשר
תחום העבודה בו ניתנת
שם התאגיד
קבלנות המשנה

.4

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או
קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף  3לעיל).
המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או
תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף  3לעיל).
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי
אחר במכרז זה.
יש לסמן  Vבמקום המתאים:
 למיטב ידיעתי ,המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.
 למיטב ידיעתי ,המציע נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז ,כדלקמן:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________.
אני מודע לכך כ י העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים
העסקיים ,תשמ"ח.1988-
אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

.5
.6
.7
.8
.9
.10

.11
.12

_____________
תאריך

____________________
חתימת המצהיר/ה

אישור
אני הח"מ עו"ד______________ מס' רישיון ______________ מאשר/ת בזאת כי ביום
____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב'
ת.ז.
באמצעות
עצמו/עצמה
זיהה/זיהתה
אשר
_________________________
מס'__________________________ ( /המוכר/ת לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל
וחתם/מה עליו בפני.

___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ()7
תצהיר בדבר ניסיון המציע
אני הח"מ ,_____________________ ,נושא/ת תעודת זהות מס' ____________ מכתובת
_____________________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

א ני משמש בתפקיד________________ ב___________________ [שם התאגיד] (להלן" :המציע")
ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו ,וזאת במסגרת הגשת הצעה במכרז _______________ שנערך
על ידי חברת מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ.
המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות כנדרש במסמכי המכרז ,כמפורט בטבלה שלהלן.

שם
הפרוייקט

מועד
תחילת
וסיום
הפרוייקט
(חודש/שנה)

תיאור
הפרויקט

היקף
העבודה
בש"ח
(ללא
מע"מ)

היקף
עבודות
א"מ
בפרויקט
בש"ח (ללא
מע"מ)

נפח מבני
מים
בפרויקט
(מ"ק)

גובה (נטו) מים
במבנה המים
בפרויקט (מ')

מזמין
העבודה

המפקח/מנהל
הפרויקט
מטעם
המזמין

איש
הקשר

טלפון /טל נייד

להוכחת עמידה בתנאי הסף יש לצרף:
חשבונות סופיים מאושרים ע"י המזמין לכל אחד מהפרוייקטים.
תכניות ותמונות של מבני המים בפרויקט ,המתאימים לדרישות תנאי הסף ,לכל אחד מהפרוייקטים
מצ"ב מכתבי המלצה ואישורים המעידים על ביצוע העבודות ועל שביעות רצון מזמיני העבודות.
הכלים ושאר האמצעים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז זמינים לתחילת ביצוע העבודות על-ידי המציע.
.1
מציע הינו בעל תעודה מקצועית כנדרש במסמכי המכרז ו/או בין עובדיו אשר יועסקו בביצוע עבודות המכרז בעלי
.2
תעודה מקצועית כאמור .מצ"ב פירוט זהות בעלי התעודות כאמור והעתקי התעודות.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________________

_____________

חתימת המצהיר/ה

תאריך
אישור

אני הח"מ עו"ד______________ מס' רישיון ______________ מאשר/ת בזאת כי ביום
____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב'
ת.ז.
באמצעות
עצמו/עצמה
זיהה/זיהתה
אשר
_________________________
מס'__________________________ ( /המוכר/ת לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת
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וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל
וחתם/מה עליו בפני.

___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח  7א'
תצהיר בדבר היעדר הרשעות

אני הח"מ ____________ _____ ת.ז __________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 .1הנני בעל מניותיה ו/או מנהלה של המציע/ה במכרז זה.
 .2אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה משם המציע/ה.
 .3הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה
קלון ע"פ חוק העונשין התשל"ז ,1977 -וזאת בחמש ( )5השנים שקדמו להכנתו של תצהיר זה ,כמפורט
במסמכי המכרז.
 .4זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

______________________
הקבלן

אישור

אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________ ת.ז.
___________ ______ המשמש בתפקיד _______________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר
את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,חתם בפניי על תצהיר זה.

_______________
עו"ד
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תצהיר ואישור עסק בשליטת אישה

אני החתומה מטה ,הגב' ______________ נושאת ת.ז ,____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהירה בכתב להלן:
 .1חברת ______________ ח.פ(_____________ .להלן -המציע) ,הינו עסק בשליטת אישה ,כהגדרתה
בחוק חובת המכרזים התשנ"ב ,1992 -לרבות סעיף 2ב לחוק הנ"ל.
 .2אני מחזיקה בשליטה במציע לבדי /בשיתוף עם _______________ ת.ז, ______________ .
_______________ ת.ז ___________ .ו ___________-ת.ז._____________ .
 .3מצורף לתצהירי זה אישור מטעם רואה חשבון ,כמשמעותו בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים התשנ"ב-
.1992
 .4זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

ירושלים ,היום_______________ ,

__________________

אישור
אני ,הח"מ ,עו"ד __________ מאשר בזה כי ביום ____________ ,הופיעה בפני גב' ___________ שזיהתה עצמה
ע"י תעודת זהות מס' ____________ (המוכרת לי באופן אישי) ,ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת בלבד ואת
האמת כולה וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן ,אישרה נכונות הצהרתה דלעיל וחתמה עליה
בפני.

__________________

 ,עו"ד
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אישור רו"ח

כרואה חשבון של חברת ___________ ח.פ( _________ .להלן -החברה) ,הנני מאשר כלהלן:
 .1אני רו"ח , _________ ,ת.ז ,____________ .מס' רישיון_______ ,מאשר בזאת כי החברה הינה
עסק בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ;1981 -ובהתאם לחוק חובת
מכרזים התשנ"ב ,1992 -לעניין עידוד נשים בעסקים;
 .2המחזיקה בשליטה בחברה ,הינה הגב' ______________ ת.ז ___________ .לבדה  /בשיתוף
עם מר/גב' _____________ ת.ז ;___________ .מר/גב' ____________ ת.ז .
_____________; מר /גב'_________________ תז;_____________. .

__________________

 ,רו"ח
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תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ (להלן" :המציע") המבקש להתקשר עם חברת מבט"י
בהתאם למכרז מס' ___________________ .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם
המציע.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע נדרש לסמן x
במשבצת המתאימה):
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  , 1998ובמקרה הצורך–
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות
ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן
התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני מר/גב'
______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז( ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי) ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר
דלעיל.

____________________
תאריך

____________________
חותמת ומספר רישיון

_____________
חתימה
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טופס הצעת מחיר

--נספח זה יצורף במעמד רכישת מסמכי המכרז --
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