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ג.א.נ,.
טופס הצעה ,הצהרות והתחייבויות בעניין מכרז פומבי מס' ( 6 /2018להלן" :המכרז")
.1

בהתאם להודעתכם שהובאה לידיעתי/נו ,אני/ו הח"מ __________________ מצהיר/ים בזאת כי
לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל התנאים למכרז ,החוזה ,המפרט/ים הטכני/ים ,כתבי
הכמויות והתכניות המפורטים בחוברת המכרז והמצורפים אליה ,ולאחר שביקרתי/נו במקומות
שנועדו לביצוע העבודות בפרויקט נשוא המכרז (להלן" :העבודות" או הפרויקט") ,ובדקתי/נו אותו,
ולאחר שנודעו לי/נו ,בעקבות בירורים שערכתי/נו ,כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות
והאפשרויות לביצוען ,הנני/ו מציע/ים בזאת לבצע את העבודות לרבות עבודות הפיתוח (כהגדרתן
בתנאי ההזמנה) ,הכל על פי התוכניות ,המפרטים וכלל מסמכי המכרז ,במחירים המפורטים בטופס
זה להלן.

.2

קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו
את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות
שתתבססנה על אי -ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים
מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות
והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות .

.3

מוצהר ומוסכם בזאת ,כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותיי/נו כאמור בסעיפים 1
 2דלעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של איידיעה וגם/או אי-הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על
כל טענות כאלה.

.4

הצעת המחיר כוללת הנחה אחידה באחוזים ביחס לכל מחירי כתב הכמויות [מסמך ד' 3על שני
המבנים בו :ד'(3א) -ביחס לעבודות הבניה ו – ד'(3ב) – ביחס לעבודות הפיתוח האופציונליות],
ומתייחסת לביצוע העבודות בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות בהסכם ,במפרטים הכלליים ובמפרטים
המיוחדים ובכתב הכמויות .

.5

ידוע ומוסכם כי התמורה שתשולם בפועל תחושב ותשולם על בסיס מדידה בפועל כמפורט בהסכם
וביתר מסמכי המכרז ,על בסיס מחירי כתב הכמויות (ביחס לעבודות הבניה וביחס לעבודות הפיתוח,
ככל שיבוצעו) ,בניכוי ההנחה האחידה המוצעת על ידינו בטופס זה בכפוף לכל הנחה נוספת שתינתן על
ידינו ככל שתינתן.

.6

ידוע לי/נו ומוסכם כי חלקה של התמורה שמקורו בגורמים המממנים ,ישולם בכפוף ולאחר קבלת
הכספים בפועל על ידי החברה.

.7

ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי העבודות תתבצענה בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תשולם
לי/נו על בסיס הצעתי/נו בטופס זה ,כמפורט להלן ,ובהתאם להוראות החוזה – מסמך ג' ,על צרופותיו
ואני/ו מוותר/ים על כל טענה בקשר לכך.

.8

הצעתי/נו היא לבצע את העבודות נושא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז ובמסגרת לוח הזמנים
הקבוע במסמכי המכרז והחוזה תמורת המחירים הבאים:
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העבודות
כל העבודות לרבות
בניית אולם הספורט
ועבודות תשתית
ופיתוח אופציונליות,
לשיקול דעת
החברה ,על פי
הוראות המכרז
לרבות לוח הזמנים
המתחייב לביצוען

הצעת המחיר (לא כולל מע"מ)

_____ %
(במילים_______________:
אחוזי הנחה)

הערות
הצעת מחיר כאחוז הנחה
אחיד ביחס למחירי סעיפי
כתב הכמויות – מסמך ד' 3על
כל חלקיו.
התמורה תשולם על בסיס
מדידה כמפורט במסמכי
המכרז

.9

ידוע לי כי לתמורה ייווסף מע"מ כדין אך לא תיווספנה כל התייקרויות.

.10

בדקתי/נו ומצאתי/נו ,כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה מלאה,
שלמה והוגנת לכל התחייבויותיי/נו נשוא מכרז זה .עוד אני/ו מאשר/ים התמורה הנקובה בהצעתי/נו
הינה סופית ,לא תשתנה ,והיא כוללת את כל ההוצאות ,בין המיוחדות ,בין הכלליות ובין האחרות,
מכל מין וסוג ,הכרוכות בביצוע העבודות ,בהתאם לדרישות מסמכי המכרז וכל המסמכים המצורפים
הצעתי/נו זו ולביצוע התחייבויות הקבלן לפיהן וכי לא א/נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה ,או
אי ידיעה של תנאי החוזה או של כל אחד מהמסמכים הקשורים לחוזה או של מסמכי ההצעה.

.11

אני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות ,הידע ,הרשיונות ,האישורים ,כוח האדם והניסיון הדרושים
לשם ביצועו של הפרויקט נשוא המכרז וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות ,הכוחות והמטרות
שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע.

.12

אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי העבודות יבוצעו על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על פי
כל דין ,מנוסה ומיומן וכי יהיו בידי/נו במהלך כל ביצוע העבודות כל הרשיונות ,ההיתרים והאישורים
הנדרשים בדין לביצוען על ידי/נו .

.13

אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי העבודות יבוצעו על ידי/נו בהתאם להוראות הדין ,על פי הנחיות
החברה והגורמים המוסמכים .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,העבודות תבוצענה בהתאם לחוק התכנון
והבניה ותקנותיו ,התקנים הישראליים במתכונתן העדכנית ביותר בעת ביצוע העבודות ,המפרט
הכללי הבינמשרדי לעבודות בניין במהדורתו העדכנית ביותר ,נהלי הגורמים המממנים כמשמעם
בתנאי המכרז ובפרט נהלי הטוטו.

.14

אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים ,כי המפרט הטכני הכללי של הועדה הבינמשרדית הידוע שם "הספר
הכחול" על כל פרטיו ועדכוניו  -עד לחודש פרסומו של המכרז  -מוכר וידוע לי/לנו היטב ויחול על
העבודות אלא אם נקבע מפורשות אחרת.

.15

אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה ,קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל
מציע אחר לאותו מכרז.

.16

אם הצע ה זאת תתקבל ,אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה בתוך שבעה ימים מיום קבלת
דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז.

.17

ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי גם אם הצעה זאת תתקבל ,החברה אינה מחויבת להוציא אל הפועל
באמצעותי/נו את כלל העבודות והיא תהא רשאית להקטין/לצמצם את היקף העבודות נשוא המכרז,
לשיקול דעתה הבלעדי .אני/ו מוותר/ים על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה לרבות טענה
בדבר ציפייה ו/או הסתמכות.

.18

הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים
הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכרז.
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.19

הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של  90יום מהמועד
להגשת ההצעות למכרז .לפי דרישת החברה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי
הנדרש ע"י החברה לשם בחירת הזוכה במכרז.

.20

הנני/ו מסכים/מים לכך שהחברה תדרוש ממני/ו ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,כל הוכחה שתראה
לנכון ,בדבר כושרי/נו ,נסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית ,ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו ,תפנה
ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר ,לפי בחירתה לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל
מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.21

ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים ,כי החברה רשאית לשיקול דעתה ,להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל
ו/או לבחור בהצעתי/נו אם לעירייה ו/או לחברה היה ניסיון רע עמי/נו בכל הקשור לעבודות שבוצעו על
ידי/נו ובין היתר ,בקשר עם כושרי/נו ,בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם ,בטיב השירותים ,ביכולתי/נו
לבצע את העבודות ,בדרכי התנהלותי/נו ,באמינותי/נו  ,במיומנותי/נו ,ובאופן עמידה בהתחייבויות .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 וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית.

.22

אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור ,תהיו
רשאים ,מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם
על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי/נו וזאת,
כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים להיגרם לכם עקב כך.

.23

למונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה לבם בתנאי המכרז ,אלא אם נקבע מפורשות אחרת.

.24

בהגשת הצעתי/נו ,אני/ו מביע/ים הסכמתי/נו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים ,אם החברה
תידרש לגלותה ,פרט לסעיפים ו/או למסמכים הבאים שבגדר הצעתי/נו ,שהינם בבחינת סוד מקצועי
או מסחרי שאין לגלותו ,כאמור .ידוע לי/נו כי ההחלטה הסופית הינה של ועדת המכרזים וכי אין
בציון הסעיפים ו/או המסמכים שפרסומם מחויב על פי כל דין כדי לחייב את החברה .להלן המסמכים
ו/או הסעיפים.__________________________________________________________ :

.25

מצ"ב להצעתי זו כל המסמכים והאישורים הנדרשים בתנאי המכרז ,לרבות ערבות בנקאית בסכום,
בתנאים ולתקופה כמפורט בהזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז:
מס'
.1
.2
.3

נוסח מחייב

המסמך

הוגש

מסמך א'  -כל מסמכי המכרז ,חתומים בחתימה וחותמת יש
מחייבים של המציע בשולי כל דף
מסמכי הבהרות חתומים בחתימה וחותמת מחייבים של המציע אם ישלח
בשולי כל דף
יש
מסמך ב'  -טופס הצעה ,הצהרות והתחייבויות המציע

.4

נספח ב - 1ערבות ההצעה

יש

.5

נספח ב -2תצהיר כללי לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

יש

.6

נספח ב - 3תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף

יש

.7

נספח ב - 4חוו"ד רו"ח להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף בדבר יש
איתנות פיננסית

.8

נספח ב - 5תצהיר המציע להוכחת עמידתו בתנאי הסף לעניין יש
נסיון מקצועי של המציע

.9

נספח ב(5א)  -טבלת ריכוז ניסיון המציע להוכחת עמידת המציע יש
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מס'

נוסח מחייב

המסמך

הוגש

בתנאי הסף לעניין ניסיון מקצועי

.10

נספח ב(5ב)  -נוסח אישור מזמין להוכחת עמידת המציע בתנאי יש
הסף לעניין ניסיון מקצועי

.11

נספח ב -6אישור עו"ד בדבר פרטי המציע

יש

.12

נספח ב - 7תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים יש
העסקיים ואי תיאום מכרז

.13

עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע

.14

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עפ"י דין
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות וכו')
אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס במקור של עפ"י דין
המציע
עפ"י דין
אישור על היות המציע עוסק מורשה
צילום מאושרר של רישיון קבלן של המציע ,מאת רשם הקבלנים ,עפ"י דין
בתוקף ,בהיקף ובסיווג כמתחייב מתנאי הסף של המכרז
עותק מפרוטוקול מפגש קבלנים בו השתתף המציע/נציג המציע ,יש
חתום על ידי המציע
יש
עותק קבלה על רכישת מסמכי המכרז

.15
.16
.17
.18
.19

עפ"י דין

.20

מסמך ג'  -החוזה על נספחיו

.21

מסמך ד'  -מפרטים כלליים ,תקנים וחוקים לעבודות בניה (לא עפ"י דין
מצורף)
יש
מסמך ד' - 1תנאים מיוחדים לביצוע (כלול במפרט)
יש
מסמך ד' - 2מפרט טכני מיוחד
יש
מסמך ד'- 3כתב כמויות מלא לעבודות הפיתוח
יש
מסמך ה' – תיק ורשימת התכניות
יש
מסמך ו'  -דו"ח יועץ קרקע
יש
מסמך ז'  -תוכנית עם הנחיות כיבוי אש
יש
מסמך ח'  -רשימת יועצים ומתכננים
מסמך ט'  -תיק מוצר של הטוטו ונהליו

.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

יש

פרטי המציע:
השם_________________________ :

מספר הרישום ________________

כתובת _______________ :מס' הטלפון ________________:פקס' _________________
____________________
חתימת המציע(ה)

נספח ב - 1נוסח כתב ערבות ההצעה
לכבוד
החברה הכלכלית לקרית מוצקין בע"מ
רח' בן גוריון 90
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קרית מוצקין
ג.א.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת ____________________ ח.פ/.ח.צ( _____________ .להלן" :המבקש") אנו ערבים בזאת
כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ( ₪ 700,000שבע מאות אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום
הערבות") וזאת ,בקשר עם השתתפותו של המבקש במכרז פומבי מס'  6 /2018לבניית אולם ספורט בשכונת
כורדני בקרית מוצקין (להלן" :המכרז") ,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.
התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  6לחודש דצמבר שנת  2018ועד בכלל.
דרישה למימוש הערבות שתגיע בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה על פי תנאי הערבות ולא תיענה.
דרישה למימוש הערבות תופנה לסניף הבנק בכתובת_______________:
תאריך_____________:

בנק______________:

הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות ,ללא השמטות וללא שינויים
כל סטייה מנוסח הערבות דלעיל עלולה להביא לפסילת ההצעה
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נספח ב - 2תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – 1976
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:
 .1אני נציג ___________________ (להלן" :המציע") ,אני מכהן כ________________ במציע ,ואני
מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם המציע ,את המפורט להלן.
 .2עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,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-
( 1991להלן" :חוק עובדים זרים") או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987-להלן" :חוק שכר
מינימום").
 .3לחילופין ,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.
 .4כמו 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.
 .5לא 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.
 .6ידוע למציע  ,כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי
הסכם ההתקשרות ,ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.
 .7בתצהיר זה:
 7.1עובדים 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-
7.2

מומחה חוץ :תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
 7.2.1הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם ,כדי לתת שירות
לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.
 7.2.2שוהה בישראל כדין.
 7.2.3בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.
 7.2.4בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים
השכר הממוצע במשק למשרת שכיר ,כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה.
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_________________________
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 ____________________
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נספח ב -3תצהיר המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף של המכרז
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 ____________________________________
ת.ז/ח.פ/.ח.צ ,______________./המציע במכרז פומבי מס'  6/2018לבניית אולם ספורט בשכונת
כורדני בקרית מוצקין (להלן" :המציע" ו" -המכרז").
 .2המציע עומד בכל תנאי הסף המנויים בהזמנה להציע הצעות  -מסמך א' של המכרז והמפורטים להלן :
 .2.1המציע הוא אישיות משפטית אחת בלבד ,תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה כדין
בישראל ,שאינו תאגיד רשום.
 .2.2המציע הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976
 .2.3המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית ,על פי הנוסח המצורף למכרז ומסומן נספח ב' .1הערבות
הבנקאית שצירף המציע עומדת בכל התנאים המפורטים בתנאי המכרז.
 .2.4נציג המציע השתתף במפגש הקבלנים.
 .2.5המציע הינו בעל "איתנות פיננסית".
לבעל "איתנות פיננסית" לפי תנאי זה ייחשב מי שעומד בכל הדרישות הבאות ,במצטבר:
.2.5.1המציע אינו לקוח מוגבל באמצעים ברשימת החשבונות המוגבלים של בנק ישראל.
.2.5.2ככל שהמציע הוא תאגיד ,לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים  2015ו -
 2016הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי" ,כהגדרתו בתקן
ביקורת מספר  58של לשכת רו"ח בישראל.
.2.5.3המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים  2016 ,2015ו  2017 -יחד ואשר נובע מעיסוקו
בתחום הבנייה ,עומד על סך שבעים וחמישה ( )75מיליון  ₪לפחות (לא כולל מע"מ) .
 .2.6המציע ו/או מי ממנהליו ומורשי החתימה שלו ,לא הורשעו בפלילים לפני המועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז זה ,בעבירה שהיא פשע ו/או בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת
מרמה או בעבירה של מתן שוחד או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע ,למעט הרשעות
שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים ( 20 – 19בהתאמה) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,
תשמ"א.1981-
 .2.7המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט ,1969-בענף
( 100ענף ראשי בניה) ,קבוצת סיווג ג' – ,4לפחות ,בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) ,תשמ"ח.1988-
 .2.8המציע ביצע ,כקבלן ראשי ,לכל הפחות שלשה ( )3פרויקטים של בנייה או תוספת בנייה ,שהושלמו
החל מיום  1.1.2015ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה (להלן" :הפרויקטים") ובלבד
שהתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
.2.8.1לפחות אחד מהפרויקטים הוא של מבנה ציבור והיקפו הכספי עומד על חמישה עשר מיליון
( )15מיליון ( ₪לא כולל מע"מ) ,לפחות.
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 .2.8.2ההיקף הכספי של כל אחד משני הפרויקטים האחרים עומד ,לכל הפחות ,על שבעה ( )7מיליון
( ₪לא כולל מע"מ).
לעניין תנאי זה:
ל"פרויקט" ייחשב פרויקט שנבנה באתר אחד .צבר עבודות מכוח הסכם מסגרת לא יוכר
כ"פרויקט" לצורך עמידה בתנאי הסף
"קבלן ראשי" – מי שקשור בעצמו בחוזה בכתב עם המזמין.
"בנייה" – בשיטה קונבנציונלית
"מבנה ציבור"  -כל אחד מאלה:
( )1מבנה לשימושים ציבוריים לצורכי חינוך ,תרבות ,דת ,תיירות ,רווחה ושירותים חברתיים,
משפט ,בריאות ,ספורט (למעט מגרש ספורט) ,מקלט ומחסה ציבורי ותחנה לתחבורה ציבורית.
תחנת משטרה ,בית סוהר ובית מעצר ,תחנה לכיבוי אש.
()2
"הושלמו"  -למועד ההשלמה ייחשב מועד מתן טופס  4או מועד אישור חשבון סופי ,לפי המוקדם.
"היקף כספי"  -הסכום כפי שאושר לתשלום (לא כולל מע"מ) בחשבון הסופי המאושר ללא
שערוכים למועד הגשת ההצעות.
 .2.9זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
____________
חתימת המצהיר

אישור
הנני מאשר בזה כי ביום ________הופיע בפני,במשרדי ברחוב _______________________מר/גב'
____________ זיהה/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 בחוקאישר/ה את נכונות
הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.
________________
חתימה וחותמת עו"ד
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מכרז פומבי מס' 6 /2018
לבניית אולם ספורט בשכונת כורדני בקרית מוצקין

נספח ב – 4חוות דעת רואה חשבון בדבר איתנות פיננסית
לכבוד
החברה הכלכלית לקרית מוצקין בע"מ/המציע
רח' בן גוריון 90
קרית מוצקין
ג.א.נ,.
הנדון :חוות דעת רואה חשבון של המציע
לבקשת _______________________________ ח.פ/.ח.צ/.מ.ר ,_______________ .המציע במכרז
פומבי מס'  6 /2018לבניית אולם ספורט בשכונת כורדני בקרית מוצקין (להלן" :המציע" ו" -המכרז") וכרואה
חשבון של המציע ,ביקרנו פרטים מסוימים בהצעת המציע אשר אושרו על ידו.
 .1אישור זה מתייחס לפרטים שאושרו ע"י המציע בתצהיר המציע (נספח ב 3בחוברת המכרז שלכם),
כדלקמן:
1 .1.1לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לכל אחת משנות המס  2016 ,2015הערה
המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי" ,כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת
מספר  58של לשכת רו"ח בישראל.
 .1.2המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים  2016 ,2015ו  22017 -יחד ואשר נובע מעיסוקו בתחום
הבנייה ,עומד על סך  75מליון  ₪לפחות (לא כולל מע"מ).
 .2הצהרתו הנ"ל של המציע (להלן " -האישור") הינה באחריות הנהלת המציע .אחריותי היא לחוות דעה על
האישור בהתבסס על ביקורתי.
 .3ערכתי את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין באישור הנ"ל הצגה מטעה מהותית.
הביקורת כוללת את בחינת הנתונים שנמסרו ע"י הנהלת המציע וכן בדיקה מדגמית של ראיות התומכות
בנתונים שבאישור .הביקורת כוללת גם בחינת הערכת נאותות ההצגה באישור .אני סבור שביקורתי
מספקת בסיס נאות לחוות דעתי.
 .4לדעתי ,האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים,
מכל הבחינות המהותיות ,את המידע הכלול בו.
________
תאריך

____________________________
(שם רוה"ח ,חתימה ,חותמת)

1
למילוי במקרה והמציע הינו תאגיד
 2באשר לנתוני שנת  , 2017ניתן להתבסס על דו"ח בלתי מבוקר ,חתום ע"י רואה החשבון ,היה ולא יהיו בידי המציע
דו"חות מבוקרים במועד הגשת ההצעה למכרז;
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מכרז פומבי מס' 6 /2018
לבניית אולם ספורט בשכונת כורדני בקרית מוצקין

נספח ב - 5תצהיר להוכחת ניסיונו המקצועי של המציע
הנחיות כלליות למילוי הנספח  -לשימת לב המציעים:
המציע יפרט בטבלה שבנספח זה את הפרויקטים ,לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף הקבוע בסעיף 4.8
להזמנה להגשת הצעות.

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  6 /2018לבניית אולם ספורט בשכונת כורדני
בקרית מוצקין (להלן" :המציע" ו" -המכרז").
 .2הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלה המצ"ב באשר לניסיון המציע ,נכונים
ומדויקים.
 .3זה 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.
_________________
חתימה וחותמת עו"ד
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מכרז פומבי מס' 6 /2018
לבניית אולם ספורט בשכונת כורדני בקרית מוצקין

נספח ב'(5א) – טבלת ריכוז הפרטים באשר לניסיונו של המציע לצורך הוכחת תנאי הסף
מס

תיאור
המבנה
וכתובתו,
אשר נבנה
ע"י
המציע
כקבלן
ראשי

מהות
הפרויקט

.1

סוג ומטרת
המבנה
________
________
________

 בניית
מבנה חדש

כתובת
המבנה
________
________
________

.2

סוג ומטרת
המבנה
________
________
________
כתובת
המבנה
________
________
________

.3

סוג ומטרת
המבנה
________
________
________
כתובת
המבנה
________
________
________

שיטת בניה
הפרויקט
קונבנציונלית הוא של
(חובה!)
"מבנה
ציבור"
כהגדרתו
בתנאי הסף

 כן

 כן

 לא

 לא

מועד
השלמת
הפרויקט

(יום ,חודש,
שנה)

החל מ -
1.1.2015

________

היקף כספי
של הפרויקט

ההיקף הכספי
של לפחות אחד
מהפרויקטים,
שהינו מבנה
ציבור ,עומד על
 15מיליון ( ₪לא
כולל מע"מ),
לכל הפחות.
ההיקף הכספי
של כל אחד
משני
הפרויקטים
האחרים עומד,
לכל הפחות ,על
 7מיליון ( ₪לא
כולל מע"מ).

_______ש"ח

 בניית
מבנה חדש

 כן
 לא

 לא

________

_______ש"ח

 בניית
מבנה חדש


 כן
 לא

 לא

בניית
תוספת
למבנה
קיים
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שם מלא,
תפקיד,
טלפון
ודוא"ל

_______



_______



_______

 בניית
תוספת
למבנה
קיים

 כן

איש קשר
אצל
(חובה)
המזמין
ופרטי
התקשרות

_______

 בניית
תוספת
למבנה
קיים

 כן

אסמכתא
מצורפת

________

_______ש"ח

_______



_______

חתימת המציע _________________
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אישור
מזמין

אישור
מזמין

אישור
מזמין
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.4

סוג ומטרת
המבנה
________
________
________

 בניית
מבנה חדש


כתובת
המבנה
________
________
________

.5

סוג ומטרת
המבנה
________
________
________
כתובת
המבנה
________
________
________

.6

סוג ומטרת
המבנה
________
________
________
כתובת
המבנה
________
________
________

.7

סוג ומטרת
המבנה
________
________
________
כתובת
המבנה
________
________
________

תאריך :

 כן

 כן

 לא

 לא

________

_______ש"ח

_______

בניית
תוספת
למבנה
קיים

 בניית
מבנה חדש

 כן

 כן

 לא

 לא

________

_______ש"ח

 בניית
מבנה חדש


 כן
 לא

 לא

________

_______ש"ח

 בניית
מבנה חדש

 כן
 לא

 לא



_______



_______

בניית
תוספת
למבנה
קיים

 כן

_______
_______

 בניית
תוספת
למבנה
קיים

 כן

_______



________

_______ש"ח

_______



_______

 בניית
תוספת
למבנה
קיים

חתימת המציע______________ :
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אישור
מזמין

אישור
מזמין

אישור
מזמין

אישור
מזמין

מכרז פומבי מס' 6 /2018
לבניית אולם ספורט בשכונת כורדני בקרית מוצקין

נספח ב(5ב)  -נוסח אישור מזמין

אישור זה יוגש ביחס לכל פרויקט המוצג בטבלה שבנספח ב(5א)
לכבוד
החברה הכלכלית לקרית מוצקין בע"מ
רח' בן גוריון 90
קרית מוצקין
ג.א.נ,.

הנדון :אישור בדבר ניסיון

הריני לאשר כי _______________________________________ ("המציע") ,ביצע פרוייקט כדלקמן:
יש לסמן  Vבמקום המתאים ולהשלים:
הפרוייקט_______________________ :
שם המזמין______________________ :
 .1סוג המבנה שהמציע ביצע במסגרת הפרויקט כקבלן ראשי עבור המזמין:
 מבנה ציבור שהינו ___________________________
(כל מבנה לשימושים ציבוריים לצורכי חינוך ,תרבות ,דת ,תיירות ,רווחה ושירותים חברתיים ,משפט ,בריאות,
ספורט (למעט מגרש ספורט) ,מקלט ומחסה ציבורי ותחנה לתחבורה ציבורית ,תחנת משטרה ,בית סוהר ובית
מעצר ,תחנה לכיבוי אש)

 מבנה אחר כדלקמן_____________________________ :
 .2מהות הפרויקט:
 בניית מבנה חדש
 בניית תוספת למבנה ציבור קיים
 .3שיטת הבניה בפרויקט הינה קונבנציונלית:
 כן
 לא
 .4הפרויקט הושלם החל מיום *[ 1.1.2015למועד השלמת הפרויקט יחשב מועד מתן טופס  4או מועד
אישור חשבון סופי – לפי המוקדם]:
 כן
 לא
 .5ההיקף הכספי של הפרויקט כפי שאושר לתשלום (לא כולל מע"מ) בחשבון הסופי ללא שערוכים
למועד הגשת ההצעות_____________ :ש"ח.
על החתום:
____________
שם מלא

______________
תפקיד אצל המזמין

_____________
תאריך

______________
חתימה

חתימת המציע _________________
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נספח ב - 6אישור עו"ד בדבר פרטי מציע שהינו תאגיד
לכבוד
החברה הכלכלית לקרית מוצקין בע"מ
רח' בן גוריון 90
קרית מוצקין
ג.א.נ,.
הנדון :אישור עו"ד בדבר פרטי מציע שהינו תאגיד

הנני עורך הדין של __________________________ ח.פ/.ח.צ ___________ .המציע במכרז פומבי
 6 /2018לבניית אולם ספורט בשכונת כורדני בקרית מוצקין (להלן" :המציע" ו" -המכרז").
כעורך הדין של המציע הנני מאשר בכתב ,כדלקמן:
 .1מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה :
גב'  /מר _________________ ת.ז ____________________ .ו/או* (מחק את המיותר):
גב'  /מר _________________ ת.ז____________________ .

 .2החתימה על גבי המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז ,הינה חתימתו המחייבת של המציע לכל
דבר וענין לרבות ,לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז.
החתימה נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל .

 .3התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז ,לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו .

 .4מצורף העתק נאמן למקור של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע .


_________
תאריך
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_______________
שם עוה"ד ,מס' רישיון,
חתימה וחותמת

חתימת המציע _________________
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להקמת אולם ספורט בשכונת כורדני בקרית מוצקין

נספח ב  7תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז
אני הח"מ ____________________________ ,מספר ת"ז ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בכתב כדלקמן:
 .1אני נותן תצהיר זה בשם ________________________________________ (להלן" :המציע")
במכרז פומבי מס'  6 /2018לבניית אולם ספורט בשכונת כורדני בקרית מוצקין (להלן" :המכרז").
 .2אני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .3אני מצהיר כי המציע ,נושאי משרה בו ,מנהליו ,עובדיו ,המחזיקים בו או אדם אחר מטעמו (להלן
בתצהיר זה" :המציע או מי מטעמו") לא פעלו באופן הבא:
 .3.1המציע 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.
 .3.2המחירים 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.
 .3.3המחירים ו/או הכמויות ו/או כל מרכיב אחר בהצעת המציע לא הובאו ,בכתב או בעל-פה ,לידיעת
מציע אחר או מי מטעמו.
 .3.4המציע 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.
 .3.5המציע או מי מטעמו לא השפיעו על הצעה של מציע אחר בהליך ,ובכלל זה לא גרמו למציע אחר
שלא להגיש הצעה בהליך זה.
 .3.6המציע או מי מטעמו לא ניסו לגרום לאחד מן הדברים המפורטים בסעיפים  3.1-3.5לעיל ,ומציע
אחר או מי מטעמו לא ניסו לגרום למציע לבצע אחד מן הדברים המפורטים בסעיפים כאמור.
 .4אם האמור באחד מסעיפיו הקטנים של סעיף  3אינו נכון במלואו ,אנא פרט מדוע:
________________________________________________________________________
 .5המציע לא מתכוון להשתמש לשם ביצוע העבודה נשוא ההליך במציע אחר כקבלן משנה ,או לשמש לשם
כך כקבלן משנה של מציע אחר.
 .6המציע 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  5או  6אינו נכון במלואו ,אנא פרט מדוע:
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_______________________________________________________________________________________

 .7המציע או מי מטעמו לא נמצאים במועד חתימת תצהיר זה תחת חקירה של רשות ההגבלים העסקיים,
לרבות בחשד לתיאומי מכרזים.
אם האמור בסעיף  7אינו נכון ,נא פרט מדוע:
_______________________________________________________________________________________

 .8כנגד המציע או מי מטעמו לא הוגש בחמש השנים האחרונות כתב אישום בעבירות על חוק ההגבלים
העסקיים ,לרבות בעבירות של תיאומי מכרזים.
אם האמור בסעיף  8אינו נכון ,אנא פרט מדוע:
_______________________________________________________________________________________

 .9המציע או מי מטעמו לא הורשעו בחמש השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ,לרבות
בעבירות של תיאומי מכרזים.
אם האמור בסעיף  9אינו נכון ,אנא פרט מדוע:
________________________________________________________________________
 .10ידוע 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.
 .11זהו 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.
___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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