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 תוכן עניינים כללי של מסמכי המכרז

 ;המכרז הליכי זמנים לוח (1)

     )הזמנה להציע הצעות(; תנאי המכרז -מסמך א'  (2)

 :נספחים למסמך א'

 הצהרת המציע;  – 1טופס מס' 

 זהות המציע והרכבו; – 2טופס מס' 

 נוסח ערבות בנקאית; – 3פס מס' וט

 תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים;  – 4טופס מס' 

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה;  – 5טופס מס' 

 הצהרה והתחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים;  – 6טופס מס' 

 י של המציע;אישור רואה חשבון על המחזור הכספ – 7טופס מס' 

 תצהיר בדבר ניסיון המציע; – 8טופס מס' 

 ;תיווך דמי תשלום אי בדבר הצהרה - 9מס'  טופס

 תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז;  -   10טופס מס' 

 

 

      ;החוזה -ב' מסמך  (3)

  ;המפרט הטכני המיוחד – מסמך ג' (4)

 ;ב הכמויותכת -מסמך ד'  (5)

  ;כניותוהת –ה'  מסמך (6)

 כניות.ות – 1ה'

 וגי.דו"ח גיאל – 2ה'
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 הנחיות ראשוניות להיתר בניה.  -3ה'

 בטיחות;נספח ה  -'ו מסמך (7)

 לוח זמנים ושלבי ביצוע.  –מסמך ז'  (8)
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 לו"ז הליכי המכרז

 .12:00שעה עד ה 21.6.20 -ה עד ליוםשאלות הבהרה: מועד הגשת  .1

 .12:00שעה עד ה 29.7.20-עד ליום המועד אחרון להגשת הצעות:  .2

-09בטל: הגב' אילנית אוריאלאצל )מותנה ברישום מראש  10:00בשעה  14.6.20 ביוםבה(: מועד סיור קבלנים )נוכחות חו .3

  אוריאל(.)מותנה ברישום מראש אצל הגב' אילנית  10:00בשעה  7.7.20 -ייערך ביום ה סיור קבלנים נוסף .(7794339

 )שלא יוחזר בכל מקרה(.₪  2,500סכום רכישת מסמכי המכרז:  .4

להגנות לשיקול דעתה הבלעדי של החברה הממשלתית ממועד הגשת ההצעות, עם אופציה שים חוד שישהתוקף ההצעה:  .5

 חודשים נוספים. שישהעוד בלהארכה מצוקי חוף הים התיכון בע"מ, 

, ומסירת המסמכיםלרבות השלמת כל  ממועד קבלת הודעת הזכייהעבודה ימי  (7) שבעההזוכה: בתוך  על ידי חוזהחתימת ה .6

 .כנדרש במסמכי המכרזערבויות הבנקאיות הואישורי הביטוח 

 

החברה רשאית לשנות כל אחד מהתאריכים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד  :הבהרה

ט ר האינטרנפורסם באתיהיה, י, ככל שףכל שינוי בהליך המכרזי, לרבות ולא רק, שינוי מועדים ו/או שינוי תנאי סלא חלף מועד זה.  

ככל  ההודעות והשינוייםכל אתר האינטרנט טרם הגשת הצעתו, בבאחריות כל מציע להתעדכן ב - www.mccp.co.il של החברה 

 .ושיהי

 

http://www.mccp.co.il/
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 3/20מכרז מס' ל הצעותלהציע  הזמנה –מסמך א' 

 מבוא .1

 מידע כללי .1.1

"( הוקמה בשלהי החברהים התיכון בע"מ )להלן: "החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף ה .1.1.1

, במטרה להוות זרוע ביצוע של המדינה לטפל בבעיות 5053מכוח החלטת ממשלה  2013

התמוטטות מצוקי חוף הים התיכון, בעיה אקוטית המהווה בחלק מהמקומות סכנה 

ים. כסי תרבות כדוגמת אתרי עתיקות חשובממשית ומיידית לפגיעה בבני אדם, רכוש ונ

נים שיגרם בגין קריסה אפשרית עתידית, והסיכונים הנזק הישיר והעקיף בערכים מהוו

 .הנלווים ברצועת הסיכון נאמדים במאות מיליוני שקלים

, מתוקף נתניהבמסגרת אחריותה של החברה לטפל בהגנות הימיות על מצוק הכורכר בחופי  .1.1.2

הקמה של  לבצעהחברה  החליטה ,"(התמ"אלהלן: " 9/13הפתרונות המותרים בתמ"א 

 (המצורף למפרט הטכני , המתואר בתשריטארגמן – סירונית) שוברי גלים מול חופי נתניה

 . "(האיזור)"

 , והכל כמפורט במסמכי המכרז.באיזור מכרז זה הינו לביצוע עבודות להקמת שוברי גלים .1.1.3

כמסמך  המצורף המיוחד העבודות שיבוצעו במסגרת החוזה מפורטות במפרט הטכניסוגי  .1.1.4

 .מסמך ד'המצורף כבכתב הכמויות , וג' למסמכי המכרז

 זמנה להציע הצעותה .1.2



  
 

6 

לביצוע עבודות קבלניות  3/20 מס' פומבימכרז להשתתף במזמינה בזאת מציעים החברה  .1.2.1

 .("המכרזלהלן: ") כמפורט במסמכי המכרזוהכל , שוברי גלים באיזור במטרה להקים 

ת תנאים להגשת הצעה במסגרתו ואופן הגשבמסמכי המכרז מפורטים שלבי המכרז, ה .1.2.2

ההצעה. על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים בהזמנה זו לרבות 

החוזה על כל צרופותיו כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ולרבות ערבות 

 בנקאית. 

שהיא, והיא תהא  ר את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעההחברה לא תהיה חייבת לבחו .1.2.3

המציעים במכרז, בהתאם להוראות המפורטות בגוף המכרז ובכפוף  רשאית לנהל מו"מ עם

  . לכל דין

   הגדרות .1.3

 מונחים ומושגים בהזמנה זו יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות שיש להן בחוזה על נספחיו. 

 . המפרט הכללית על נספחיו, לרבו 'בכמסמך להזמנה זו החוזה המצורף  – "החוזה"

משרדית, שפורסם על ידי ההוצאה לאור של -המפרט הכללי לעבודות בניה של הוועדה הבין –" המפרט הכללי"

 .משרד הביטחון )"האוגדן הכחול"( במהדורתו האחרונה והמעודכנת

 .'גכמסמך המצורף להזמנה זו  המפרט הטכני המיוחד –" המפרט הטכני המיוחד"

 .כמסמך ד'המצורף להזמנה זו יות הכמוכתב  –" כתב הכמויות"

 המציע שמגיש הצעה זו.  –" המציע"
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 על ידי החברה. תקבל מי שהצעתו תיבחר על ידי ועדת המכרזים של החברה כהצעה זוכה ות –" הזוכה"

ולרבות כל העבודות  ,במסמכי המכרזכמפורט  , מכל מין וסוג שהוא, העבודות ו/או השירותיםכל  –"עבודותה"

פורש במסמכי המכרז אך הנובעים מהמפורט לעיל והדרושים לצורך ביצוע ותים אף אם לא צויינו במוהשיר

 . וכן כל העוראות החברה לזוכה מלאה ושלם של העבודות

התוכניות וכללי טכני המיוחד, כתב הכמויות, כל מסמכי הזמנה זו לרבות החוזה, המפרט ה –" המכרז מסמכי"

 ועדת המכרזים. ורסמו על ידיזה הבהרות שפהבטיחות בכלל 

  כהגדרתו בחוזה. – "צו התחלת עבודה"

  . כהגדרתו בחוזה –" המזמיןנציג "

 . 1993 –תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  – "תקנות חובת המכרזים"

   העבודותתכולת  .1.4

( 6הראשון, העבודות הינן לביצוע עבודות להקמת עד שישה )בשלב בחוזה, בכפוף למפורט  .1.4.1

להלן: ) בים פתוח על פי תכנון המצורף מטר 200 -ו 120, 100 של באורכיםים שוברי גל

 (. "כמות ראשונית"להלן: וזאת על פי הצורך )( "שוברי גלים"

עשר  שנייםלהגדיל את הכמות הראשונית לעד למזמין תהיה הזכות  בחוזה, בכפוף למפורט  .1.4.2

 "(. פתהנוס הכמות"להלן: ( ו/או כמות גדולה יותר של שוברי גלים )12)

והיקף  מינימלי ו/או בכללבהיקף  עבודות להזמין מהזוכהיובהר כי החברה אינה מתחייבת  .1.4.3

החברה. בהגשת הצעתו  מהזוכה הינו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ןהעבודות שיוזמ
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מצהיר המציע, כי הוא מסכים לאמור בסעיף זה והוא מוותר על כל טענה ו/או  זה  זלמכר

ה בכל הקשור להיקף העבודות שיוזמנו ממנו לרבות טענות בדבר הפסד ברהחכלפי דרישה 

 הכנסות ו/או רווחים.

יובהר כי אין במכרז זה כדי למנוע מהחברה להתקשר במסגרת מכרזים אחרים ו/או  .1.4.4

בהסכמים אחרים עם כל גורם אחר )בין אם הוא זוכה ו/או מציע במכרז זה, ובין אם לאו( 

 כולן או חלקן., העבודותבקשר עם ביצוע 

מפרט בו במפרט הכלליבחוזה, כוללות את כל הפעולות הנכללות  העבודותעוד מובהר, כי  .1.4.5

ות במהלך העבודשיתקבלו וכן ביצוע פעולות בהתאם להנחיות ספציפיות  ,המיוחד הטכני

מאת החברה, וכי לא תשולם לזוכה כל תמורה נוספת מעבר לסעיפים המפורטים בכתב 

 . מויות שיבוצעו בפועלם לכבהתארק הכמויות, ו

 היקף את לצמצם או להרחיב או לבטל רשאית תהא החברה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1.4.6

 או/ו המכרז ביצוע את לעכב או/ו המוחלט דעתה שיקול לפי וענין דבר נושא בכל, המכרז

זה  מצהיר המציע, כי הוא מסכים  זבהגשת הצעתו למכר .דעתה שיקול לפי ממנו חלקים

דרישה כלפי החברה בכל הקשור להחלטה  בסעיף זה והוא מוותר על כל טענה ו/או לאמור

 ור לרבות טענות בדבר הפסד הכנסות ו/או רווחים.כאמ

 קצובים זמן בקטעי תתבצע  העבודה. ולאופיו העבודה לאזור מופניתלב המציעים  תשומת .1.4.7

 וחוף ארגמן)חוף  פעילים ולחופים לים, למצוקים בסמוך ,חופי, צר באזור, היבשה דרך

 להביא הזוכה המציע על. בתוכניותסומן מם המים בעומקי המים כווכן בתח (סירונית

   .החופית לסביבה להפרעה תגרום לא עבודתו כי ולוודא, עבודתו תכנון בעת בחשבון זו עובדה

בנייה. מבלי לגרוע מהוראות החוזה ומהוראות  רתשומת לב המציעים, כי טרם נתקבל הית .1.4.8
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ות להיתר יהנחיות ראשונ 3ה' כמסמךהרי שלשם הנוחות בלבד מצורף למכרז זה  זה, סעיף

בנייה. מובהר, כי הנחיות אלה אינן ממצות ואין להסתמך עליהן והם צורפו לשם הנוחות 

בלבד. מבלי לגרוע מהוראות החוזה, מובהר, כי באחריות הקבלן למלא אחר כל הוראות 

והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה לרבות ת לעת ו מעישונו/או היתר הבניה כפי שיהיו 

לתוספת מחיר ו/או עיכובים ו/או  3ה'  מסמךלשינויים שיהיו בהיתר הבנייה לעומת ביחס 

 .   הבניה הנובעים מהיתר בלוחות הזמנים

   העבודות לביצועלוח זמנים  .1.5

חברה להקפיד, תשומת לב המציעים מופנית לכך שבכוונת המבלי לגרוע מהוראות החוזה,  .1.5.1

לוח  –ובמסמך ז'  המוגדר במפרט הטכני המיוחדבתוך לוח הזמנים יבוצעו  העבודותכי 

המוגדרות במפרט הדרישות השלמת כל הקפדה דווקנית על  לרבותזמנים ושלבי ביצוע, 

ז אי עמידה בלוחות יתר מסמכי המכרמ. מובהר כי מבלי לגרוע חוזההטכני המיוחד וב

לרבות ומבלי  ,המכרזת מלוא הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי הזמנים תקנה לחברה א

והטלת  , שימוש בפיצוי המוסכם שנקבע בחוזהכלליות האמור חילוט ערבות הביצועמלגרוע 

מרכיב חיוני ומרכזי בהשלמת  ןבזמן שנקבע לה עבודותקנסות. החברה רואה בביצוע ה

  . א מייחסת לכך חשיבות רבההפרויקט והי

שיקול דעתה, לקצר את לוחות הזמנים ו/או להאריכם, לפי צרכיה  רשאית, לפיהחברה תהא  .1.5.2

ושיקול דעתה ובכלל זה להשהות את העבודות ו/או חלק מהן, והזוכה מוותר על כל טענה 

בגין ו/או דרישה ביחס לשינויים כאמור לרבות דרישה בגין תוספת מחיר ו/או טענות 

 החלטה כאמור.הפסדים ו/או נזקים שיגרמו לו כתוצאה מ

בחודשי החורף, כהגדרתם ככלל , מובהר, כי ומהוראות החוזה מבלי לגרוע מהאמור לעיל .1.5.3

ולא תהיה למציע כל טענה בעניין בחוזה לא יבוצעו עבודות והכל כמפורט במפרט  בחוזה, 
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מין יהיה רשאי להתיר לקבלן לבצע חרף האמור, המז .זה ובכלל זה כל טענה לתשלום נוסף

צעו על אחריותו הבלעדית של רף באישור מיוחד של המזמין ועבודות אלה יבועבודות בחו

הקבלן )לרבות הגנות זמניות(. הקבלן פוטר את המזמין באופן סופי ומוחלט בגין כל נזק 

על ידי  ו/או אובדן שיגרמו כתוצאה מהעבודות כאמור לרבות טענה בדבר אישור העבודות

טענה ו/או דרישה כנגד המזמין אם יחליט המזמין  לעל כ קבלןהמזמין. כמו כן, מוותר ה

 שלא לאשר עבודות בחורף וזאת מכל סיבה שהיא. 

   תנאים מוקדמים לחתימת חוזה .1.6

במכרז ממועד הודעת החברה על הכרזת הצעתו כהצעה זוכה  ימי עבודה (שבעה) 7בתוך  .1.6.1

 נספח ג'ח בנוסוערבות ביצוע טופס האישור על קיום ביטוחים את ימציא הזוכה לחברה 

 תנאי מוקדם לחתימת חוזה עם הזוכה.  הווה יהמצאת אישור מתאים כאמור  .חוזהל

 של בסך הזוכה המציע יחויב, לעיל בסעיף לאמור בהתאם יפעל לא הזוכה והמציע במידה .1.6.2

 לגרוע כדי זו בהתניה אין, כי מובהר. איחור יום כל בגין( חדשים שקלים)אלף  ₪ 1,000

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  הכלהמציע הזוכה,   ייתזכ את לבטל החברה מזכות

 .שהגיש המכרז ערבות טוליח זה ובכלל חברהה

  הגשה מתוקנת של מסמכי הזוכה .1.7

האם הומצאו כל המסמכים, הנתונים , קבלת מסמכי הזוכה, תבחן החברהלאחר  .1.7.1

. ככל שמצאה החברה, כי נדרשים הוהאסמכתאות הנדרשים ואת התאמתם לדרישותי

זוכה ותציין מציע הם, תודיע על תוצאות בדיקתה ליקונים ו/או השלמות לצורך אישורת

 מהם התיקונים וההשלמות הנדרשים. 
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ממועד דרישת החברה  ימי עבודה 2בתוך נים וההשלמות הנדרשים הזוכה יבצע את התיקו .1.7.2

 או בתוך זמן סביר אחר שייקבע על ידי החברה בהודעתה, וימסור את המסמכים לבדיקה

לא חוזרת של החברה לאחר שהשלים לדעתו את כל התיקונים וההשלמות הנדרשים. 

ו או על הארכת מועד השלים הזוכה כאמור תהא וועדת המכרזים להורות על פסילת הצעת

 הכל לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות. 

  שלבי הליך ההזמנה להציע הצעות ולוחות זמנים .2

  מסמכי המכרזרכישת  .2.1

   בכתובת: קודם לרכישתם,  תר האינטרנט של החברה, סמכי המכרז באניתן לעיין במ .2.1.1

http://www.mccp.co.il 7א', נתניה )כניסה מספר 4במשרדי החברה, ברחוב צורן , וכן ,

 . 13:00-10:00(, בימים א' עד ה', בין השעות 1קומה 

במשרדי החברה,  ניתן יהיה לצלם את מסמכי המכרז למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא .2.1.2

אלא לעיין בהם בלבד. המעוניין בצילום מסמכי המכרז יוכל לעשות זאת בבית הדפוס 

 בניין שבו נמצאים משרדי החברה.שנמצא ב

 תשלום תמורת,13:00-10:00בימים א' עד ה', בין השעות  לרכוש ניתן המכרז מסמכי את .2.1.3

 השתתפות אי רק לא אך לרבות, שהיא סיבה מכל יוחזר לא ראש"מ, מע כולל ₪ 2,500 של

 על המכרז של ביטולואו  /ו ההצעה מסירת במועד איחוראו /ו כלשהי מסיבה במכרז מציע

 .החברה ידי

  בקשות המשתתפים להבהרות .2.2

http://www.mccp.co.il/
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רשאים המשתתפים לפנות אל החברה, בכתב בלבד,  ,12:00 שעהעד ה 21.6.20ריך עד לתא .2.2.1

דוא"ל , באמצעות הת בקשר עם מסמכי המכרז או חלק מהםבבקשה לקבלת הבהרו

 Tamar@mccp.co.il  

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס לבקשות  .2.2.2

 . כמפורט להלןתשובות החברה לבקשות תופצנה כהודעה . ההבהרה

התייחסות של החברה, אלא אם ניתנה כי לא יהיה תוקף לכל למען הסר ספק מובהר,  .2.2.3

בהודעה בכתב כאמור. אין ולא יהיה בקבלת הסברים שאינם בכתב, כדי להוות עילה לטענה 

אי הבנה של כל מסמך כלשהי כנגד החברה מצד המשתתף או המציע, בכל הנוגע להבנה או ל

 ממסמכי המכרז. 

רז ועל בהרה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכמובהר ומודגש, כי התשובות לשאלות הה .2.2.4

  .המציע לצרף להצעתו העתק מהן, כשהן חתומות על ידי מורשה החתימה מטעמו בכל עמוד

מכרז ועד לב המציעים לכך כי הודעות למציעים, ככל שתהיינה, בכל הנוגע להליך ה תשומת .2.2.5

 המכרזים ברשימת המופיע המכרז שם תחת, החברהלמועד הגשת ההצעות, יפורסמו באתר 

 .חברהה באתר המתפרסמים

אחר פרסום הודעות בנוגע למכרז, מוטלת על המציע בלבד. לא תתקבל כל טענה מצד  מעקב .2.2.6

בהרה יוגשו אך ורק ההמציע באשר לאי ידיעה בדבר פרסום ההודעות ותוכנן. שאלות ה

  כמפורט להלן. בכתב 

כמפורט שלהלן לכתובת הדוא"ל קובץ וורד במבנה הטבלה גבי על ישלחושאלות המציעים  .2.2.7

 שלח למגישי השאלות אישור קבלה במייל חוזר. ת חברה ה לעיל.

mailto:Tamar@mccp.co.il
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הזכות לשנות ו/או לבצע התאמות במכרז בהתאם לשאלות ותשובות  חברה ליודגש, כי  .2.2.8

השינויים, ככל ההבהרה שיינתנו, והנוסח הסופי והמחייב של המכרז יהיה זה שכולל את כל 

באתר האינטרנט. באחריותו הבלעדית של המציע  חברההשיהיו, וכפי שיפורסם על ידי 

ולהתעדכן בדבר חברה הלו על ידי ודא שהשאלות שלו יתקבלובאתר האינטרנט ו התעדכןל

, ככל שיהיו. במקרה של סתירה פנימית בין סעיף כלשהו באחד ממסמכי והודעותשינויים 

אחר שפורסם במועד אחר, יהא המסמך שפורסם במועד פרסום המכרז המכרז לבין מסמך 

 ויין במפורש אחרת.הנוסח הקובע, אלא אם צ

, וכן, להתייחס הבהרה שאלות לאילו הבלעדי דעתה שיקול לפי, תחליטחברה ה כי, מובהר .2.2.9

 או השאלות להגשת הקבוע המועד לאחר שיועברו לשאלות להתייחס שלא רשאיתחברה ה

, מקרה בכל. כזה סבב לקייםחברה ה תחליט אם, נוסף הבהרות בסבב הןאלי להתייחס

 הקבוע המועד לאחר שתישלחנה לשאלות להתייחס לא הזכות את לעצמה שומרתחברה ה

 .להגשתן

   הגשת ההצעות .2.3

 12:00שעה עד ה, 29.7.20-ה מיוםיאוחר ההצעות למכרז תוגשנה, במסירה ידנית בלבד, לא  .2.3.1

שתיועד לכך ושתימצא  לתוך תיבת המכרז ,"(גשת ההצעותהמועד האחרון לה)להלן:" 

יתקבלו הצעות ש. (1, קומה 7א', נתניה )כניסה מספר 4צורן ה, ברחוב במשרדי החברה

ספרור  
 רץ

סעיף 
 במכרז

 שאלה
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 .  יפסלו לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות

 .להלן 2.3.10ף בסעיכמפורט  במעטפה סגורה נפרדתההצעה הכספית )כתב הכמויות( תוגש  .2.3.2

שלא תוגשנה ישירות לתוך תיבת המכרז, אף אם  א תתקבלנה הצעותלמען הסר ספק, ל .2.3.3

 נמסרו או הונחו במשרדי החברה. 

: עותק אחד אשר יסומן כמקור, ועותק נוסף בשני  עותקים ההצעה, על כל מסמכיה, תוגש .2.3.4

 שיסומן כהעתק. 

 המציע יחתום בחותמת חברה ובחתימת מורשה חתימה על כל עמודי הצעתו.  .2.3.5

 חתומים לצורך זיהוי. יו ממוספרים וכל העמודים יה .2.3.6

המציע יחזיר את חוברת מכרז זו, וכל הבהרה בכתב שהועברה כשהן חתומות בחותמת  .2.3.7

 בחתימת מורשה חתימה בכל עמודיה. החברה ו

 המציע יחתום בחותמת חברה ובחתימת מורשה חתימה על כל עמודי הצעתו.  .2.3.8

את נאי הסף וכל מסמך המכיל כל מסמכי ההצעה המצורפים, לרבות המסמכים להוכחת ת .2.3.9

כולל מפתח עניינים  המציע יוגשו בשתי תיקיות נפרדות ומסודרות,הצעתו הכספית של 

רץ של כל העמודים. כל מסמך המוגש להוכחת תנאי סף יופרד בחוצץ הנושא  מפורט ומספור

   את מספר תנאי הסף, כקבוע במסמכי הזמנה זו.

הצעת המשתתף )ההצעה  פרדת, אשר תכיל אתגם מעטפה סגורה נ תכלולמעטפת המכרז  .2.3.10

יה "(, ועל גבתמעטפת ההצעה הכספי, ואותה בלבד )להלן: "הכמויות כתבהכספית(, על גבי 
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 תרשמנה המילים "הצעה כספית" והן בלבד. 

 להקפיד שבמעטפה החיצונית לא יוכנס עותק של ההצעה הכספית.  יש .2.3.11

מסמך זה. לרבות צירוף כל הטפסים על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות ב .2.3.12

וקשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף. אי מילוי אחת או יותר והמסמכים המב

 במפרט הטכנילגרום לפסילת ההצעה. כל שינוי או תוספת שייעשו  מהדרישות, עלול

בטופס ההצעה או בתנאי החוזה, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המיוחד, 

 כים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.המסמ

צורפו לה כל האישורים ו/או רשאית שלא לפסול הצעה שלא  החברהאף האמור,  על .2.3.13

לעצמה את הזכות, לפי שיקול  שומרתחברה הפרטים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. ה

, כולם או חלקם, לצורך בירור דעתה הבלעדי, לפנות אל המציעים, ו/או אל לקוחותיו

 אישורים קבלת, המקדמיים בתנאים עמידתם לרבות, להצעותיהם בנוגע פרטיםוהשלמת 

 קבלת לצורך הדרוש, נוסף בירור כל או, אחר פרט וכל, מסמכיםאו /ו מלצותהאו /ו

 .החלטתה

  שינוי לוחות זמנים .2.4

ואף לשנותם , במכרז לוחות הזמניםהחברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את 

ההוראות  ייקבעו, תחולנה כלאם על המועדים החדשים, אשר ייקבעו על ידי החברה, . מספר פעמים

 השינוי.  אשר חלו על המועדים אשר קדמו להם, אלא אם כן נאמר אחרת בהודעה בדבר

  הוראות כלליות  .3
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 להלן הוראות כלליות שתחולנה על כלל מסמכי המכרז.   

  קניין החברה במסמכים .3.1

בלבד. במכרז לשם השתתפותו  שתתףמסמכי המכרז הם רכושה של החברה והם נמסרים למ .3.1.1

 אין לעשות במסמכי המכרז כל שימוש אלא למטרה זו.  

למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה של החברה גם לאחר שמולאו על ידי  .3.1.2

שמולאו בהצעות המציעים כל שימוש, על  המציע, וכי החברה תוכל לעשות בהם ובנתונים

מבלי , הפרויקט ובין אם לאו פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את

   שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך.

  אישור הבנת תנאים על ידי המציע ואיסור חזרה מהצעה .3.2

העשויים להשפיע על הצעתו  כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות .3.2.1

  .ועל ביצוע הפרויקט

ראם והבינם, וכי הוא מקבל על עצמו את המציע יאשר, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, ק .3.2.2

כטופס  מצורף להזמנה זו הצהרהנוסח ה .תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם

   .1מס' 

והמציע לא יהיה רשאי לחזור  לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז .3.2.3

עתו מכל סיבה שהיא דרת כתקפה על פי מסמך זה. חזר המציע מהצבו מהצעתו כל עוד זו מוג

לרבות ומבלי לפגוע בכלליות  ,יעמדו לחברה כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי המכרז –

 חילוט הערבות הבנקאית.  ,האמור
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  שינוי תנאי המכרז ואישור המציע .3.3

בת המכרזים, החברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לשנות, לעדכן, נפתחה תי כל עוד לא .3.3.1

היא סבורה כי אם או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, בהתייחס לאחד או יותר מהמציעים 

   שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכי החברה. 

ל החברה באתר האינטרנט ש שתפורסםשינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה  .3.3.2

www.mccp.co.il .כל אתר האינטרנט טרם הגשת הצעתו, בבאחריות כל מציע להתעדכן ב

למען . הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. וככל שיהי ההודעות והשינויים

 בכתב מטעםכך הודעה הסר ספק מובהר, כי לא יהיה כל תוקף לשינוי אלא אם ניתנה על 

החברה. המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק 

ממסמכי המכרז. גם אם לא צירף מציע את כל ההודעות כאמור, הוא ייחשב כמי שקרא 

 והחברה תהא רשאית לדרוש את חתימתו על גביהן בכל שלב.  ,אותן והסכים להן מלכתחילה

  שתתפיםלממידע המסופק  .3.4

על ידי החברה, במסגרת  (הלרבות המציעים והזוכ)המידע המקצועי המסופק למשתתפים  .3.4.1

ידיעתה והערכתה של החברה במועד עריכת מכרז זה טב ימסמכי מכרז זה, הינו בהתאם למ

בלבד,  אומדןופרסומו. יחד עם זאת, מקום בו נמסרו נתונים כמותיים, המידע הוא בגדר 

לאור לוחות הזמנים קף הנתונים הכמותיים האמורים. ואין החברה מתחייבת למלוא הי

הקצרים וטיב הנתונים ההנדסיים שבידי חברה, היקפי העבודה יכולים לגדול או להצטמצם 

 כלפי החברה בעניין זה. תביעהבצורה משמעותית, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או 

הטכניים,  אופן עצמאי את כל הנתונים המשפטיים,על המשתתף לבדוק בעצמו וב .3.4.2

לוונטיים לו לשם הגשת הצעתו או לשם מילוי מכלול והמקצועיים או העסקיים הר

http://www.mccp.co.il/
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 . חוזההתחייבויות הזוכה במכרז על פי המכרז וה

ההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין, והמשתתפים ייחשבו כמי שקיבלו  .3.4.3

בחתימתו על גבי  לצורך השתתפות במכרז והגשת ההצעות. ייעוץ משפטי ומקצועי מתאים

כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא אותם והבינם, וכי הוא  ציע, מאשר כל מ1' טופס מס

 מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם. 

  כללי הגשת ההצעות .4

  התאמה לתנאי המכרז .4.1

לכל ו על המציע להתייחס בהצעת. תנאי המכרזההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי  .4.1.1

ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים. בכלל זאת, כל  הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז

עליו למלא אותו בשלמותו. אין להותיר  כתב הכמויותאימת שנדרש המציע למלא סעיף ב

 סעיפים ללא מילוי. 

או התניה ו/או תוספת ו/או /המציעים אינם רשאים לכלול במענה מטעמם כל הסתייגות ו .4.1.2

ובכלל זה )נאי המכרז על כל מסמכיו חס לתנאי המכרז. המציעים יקבלו את תהשמטה בי

מקום שהוגשה הצעה המכילה הסתייגות ו/או התניה ו/או . ככתבם וכלשונם (החוזהגם 

תוספת ו/או השמטה כאמור תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה האמורה 

הסתייגות ו/או  שכלל בהצעתו כן, תהא רשאית החברה לראות במציע מוכ. בהתאם לדין

התניה ו/או תוספת ו/או השמטה כמציע אשר פעל בחוסר ניקיון כפיים ותהא רשאית, 

אחרי שנתנה לו הזדמנות , בהתאם, להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע, כולה או חלקה

 להשמיע את טענותיו. 
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להתעלם , יה הבלעדקול דעתיש על פילמרות האמור לעיל, תהא רשאית ועדת המכרזים,  .4.1.3

מכל הסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה כאמור ולראות במציע כמי שהגיש הצעה בלתי 

קרה ההחלטה בכל מ .תנאי המכרז ככתבם וכלשונם על פימסויגת והתחייב לפעול 

    . מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים

ת רלוונטיים נוספים, לצורך הבהרה, אימו המציע רשאי לצרף להצעתו פרטים ומסמכים .4.1.4

הנתונים עליהם דווח ו/או לכל צורך אחר שלדעת המציע נדרשים על מנת להבטיח הצגה 

  . מיטבית של הצעתו

תקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק כאמור יהיה המציע רשאי לצרף להצעתו הע .4.1.5

רשאית, על פי שיקול דעתה, מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח. החברה תהיה 

ר לאפשר למציע לצרף אישור מעו"ד/רו"ח על תאימות למקור של המסמכים שהגיש, גם לאח

 פתיחת הצעתו. 

 ראות כל דין. לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הו .4.1.6

ועדת תהא , נפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופראם המציע מסכים, כי  .4.1.7

הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה את תקן ית לרשא המכרזים

  . עדהותכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי הו

  סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .4.2

אמור לעיל מובהר כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים מהמבלי לגרוע  .4.2.1

ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או  בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט

 תכסיסנות. 
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 הינה בו במקרה, מציע של הצעתו לדחות או/ו לפסול, הזכות את לעצמה שומרת החברה .4.2.2

 או/ו הטעייה או/ו קנוניה או/ו תכסיסנות של בדרך המציע נקט, ההצעה שבמילוי, סבורה

צד אחר  אומציע אחר סול עם תיאום פאו  אחר מציע עם כלשהו כובל הסדר או/ו תיאום

לצד אחר להגיש הצעה גבוה או נמוכה  גרם או במכרז הצעה מהלגיש אחר צדהניא  לרבות

כדי לפגוע בהליכי המכרז  םתום לב שיש בה סרח מעשהובין במחדל  במעשהבין  נקטאו 

המציע  םכמו כן, תהא החברה רשאית לפסול הצעתו של מציע, אף א  והגשמת מטרותיו.

ב ביותר, אם וככל שלמזמינה יש ספק האם הצהרותיו של המציע כאמור את הציון הטוקיבל 

במכרז נכונות ו/או ספק בדבר יכולתו של המציע למלא את התחייבויותיו כפי שהן מופיעות 

   במכרז. 

  ניגוד עניינים .4.3

ו זה ובין קשריהמציע לא יהיה בניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו במסגרת מכרז  .4.3.1

קצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובת הנאה כלשהי ובין אם לאו, העסקים, המ

"ניגוד עניינים" משמעו אף חשש . לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים

 לניגוד עניינים כאמור. 

 וימלא אחר כלמצב של ניגוד עניינים, ידווח המציע על כך מיד לחברה בכתב  רייווצאם  .4.3.2

 ה בנדון. הנחיות החבר

בנוסח ניגוד עניינים  היעדרהתחייבות בדבר הצהרה והמציע יחתום במסגרת הזמנה זו על  .4.3.3

   .ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה 6' כטופס מסהמצורף 

   הצעה חתומה .4.4
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המציע ימציא אישור ההצעה תהיה חתומה בחתימה מלאה של מורשי החתימה של המציע.  .4.4.1

על ההצעה כאמור. נוסח האישור מצורף להזמנה של החותמים  כויות החתימהעו"ד בדבר ז

 . 2' כטופס מסזו 

  תוקף ההצעה .4.5

מן המועד האחרון להגשת  חודשים שישהלמשך ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה,  .4.5.1

 ההצעות. 

להאריך את  (או מי מהם)מהמציעים לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש החברה תהא רשאית  .4.5.2

  .חודשים נוספיםשישה של  פהתוקף הצעתם לתקו

נקבע לתום תוקף ההצעות, ששמורה הזכות להתקשר עם מציע אף לאחר המועד  חברהל .4.5.3

על בטלות הצעתו, לאחר המועד שנקבע לתום תוקף  חברהובלבד שלא הודיע המציע ל

 ההצעות.

המציע הזוכה, או שההסכם להתקשר עם  חברהה בידי יעלה לא, שהוא טעם מכל, בו במקרה .4.5.4

רשאית לקבל את הצעת המציעים הבאה בדרוג,  חברההמציע הזוכה יבוטל, תהא העם 

 בהתאם לאמור להלן.

על זהות המציע הזוכה וכן על זהות  חברהתבחן את ההצעות, תודיע ה חברהשה לאחר .4.5.5

 (."מציע ממתין"המציע שדורג במקום השני במדרג ההצעות  )להלן: 

שומרת לעצמה את הזכות לפנות  חברהה, זה מכרזאו /ו דין כל פי על מזכויותיה לגרוע מבלי .4.5.6

אל המציע הממתין על מנת שיבצע את השירותים על פי הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על 
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עמם, זאת אף אם  האו בוטל החוז ההזוכשל  וזכיית השבוטל מקוםבמכרז, כל ה אחר זוכ

 כבר אינה בתוקף.הצעתו של המציע הממתין כאמור 

על קבלת  חברהאליו להודיע ל חברהה פניית מיום ימים 7 של שהות תהא הממתין  למציע .4.5.7

לחזור ולהציע  חברה, או שהשיב בשלילה, תהא רשאית ההממתיןפנייתה. לא עשה כן המציע 

על פי  -את הצעתה זו למציעים שדורגו במקום השלישי וכך הלאה, או לבטל מכרז זה, והכל

 תה הבלעדי והמוחלט. שקול דע

בסופו של דבר,  עימולא תתקשר  חברהה אם כלשהי לתביעה עילה תהיה לא ממתין למציע .4.5.8

 בהיקף עבודה הנמוך מתכולת העבודה המפורטת בחוזה. עימוולחילופין באם תתקשר 

לפנות למציע ממתין  חברהה את לחייב כדי אלה סעיפים בהוראות אין ספק הסר למען .4.5.9

חדש על פי שיקול דעתה תהא רשאית לפנות לחברה אחרת ו/או לפרסם מכרז  חברהוה

 .חברהתהא כל טענה ו/או דרישה כלפי ה הבלעדי ולמציע הממתין לא

  בדיקת ההצעות .4.6

תהה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדית, , אשר וועדת המכרזיםההצעה תיבדק על ידי  .4.6.1

 צים ומומחים כפי שתמצא לנכון.  לצורך כך ביוע להיעזר 

   בקשת הבהרות להצעות שהוגשו .4.7

בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או  (או מי מהם)ציעים ת לפנות למהחברה רשאי .4.7.1

 בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן.  

ה את הזכות, לפי שיקול דעתה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמ .4.7.2
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הצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ה

קשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל ה

, הצוות מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו

 בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו. 

מסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה המציעים יעבירו לחברה את כל הנתונים וה .4.7.3

ה בפנייתה, לפי כתובת החברה. תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי החבר

 נפרד הימנה. 

  משא ומתן .4.8

במכרז, שהצעותיהם נמצאו החברה שומרת על זכותה לנהל משא ומתן עם המתמודדים  .4.8.1

 ., בכפוף לכל דיןלרבות טרם הכרזה על קבלן זוכה מתאימות

  אי סףנת .5

 הבאים: המצטברים רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל התנאים 

 זהות המציע –תנאי הסף  .5.1

  .הרשום כדין בישראל תאגיד ישראליהינו  המציע .5.1.1

 פרוטוקול להמציא יש ההצעה עם. הצעהה מסמכי על לחתום המציע של מורשי החתימה על .5.1.2

 של ההתאגדות מסמכי פי על הנדרש ראח מסמך כל או, ד"עו או ח"רו ידי על, מאושר

 המציע את בחתימתם לחייב מוסמכים ההצעה על החותמים כי המאשר, הדין או/ו התאגיד

 .בשמו מחייבים והצעות מסמכים ולהגיש
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או רשם  חברות מרשם תדפיס יצורף וכן, התאגיד של התאגדות תעודת תצורף להצעה .5.1.3

 .השותפויות לפי העניין

 תנאי סף מקצועיים .5.2

 ג'.  5בסיווג  400ענף של משרד הבינוי והשיכון ברשום בפנקס רשם הקבלנים  עהמצי .5.2.1

)יובהר  הקבלנים רשם מאת בתוקף מתאים אישור המציע יצרף זה סף תנאי הוכחת לצורך

 .(יתקבלו לא זמניים אישורים כי

לפחות מועד פרסום המכרז, שקדמו לשנים  20-במהלך הכקבלן ראשי והשלים המציע ביצע  .5.2.2

  שוברי גלים בתנאי ים פתוח. ה ו/או שיקוםל הקמפרויקט אחד ש

  -זה לעניין

ישירות בהסכם ולא שימש כקבלן  מי אשר מזמין העבודה התקשר עימו –"קבלן ראשי" 

 משנה. מזמין העבודה לעניין זה לא יהיה קבלן בעצמו. 

יחידות מאבן או  עם שריון (RUBBELMOUNDמבנה מסוג רובד אבנים ) -"שובר גלים"

  המים.  מפלס שובר הגלים נמצא מעלאותו דקוד של קכאשר  ,לחוףב קביל או ניצמבטון ב

ברצף של לפחות מטרים  3 עולה על   Significant Wave))  הגליםגובה ים שבו  –"ים פתוח" 

 יומיים לפחות פעם אחת בשנה. 

 -וכן 8 'מס בטופסורף את התצהיר המצ( 1הוכחת תנאי סף זה ימלא המציע  לצורך 
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ים המציע כל בכתב ממזמין העבודה כי התקיימו בשובר הגלים שהק צרף להצעתו ( י2 
 התנאים כמפורט  בתנאי הסף 

 תנאי סף פיננסיים .5.3

ש"ח( )לא כולל  ןמיליושישים )₪   60,000,000למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות  .5.3.1

"הערת עסק  2018וכן אין בדו"חות הכספיים של שנת , 2016-2018השנים כל אחת ממע"מ( ב

   .7טופס מס' להוכחת תנאי זה יצרף המציע אישור רואה חשבון על גבי חי". 

 תנאי סף מנהלתיים .5.4

 למציע קבלה על רכישת המכרז.  .5.4.1

 :1976-המציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .5.4.2

להוראות פקודת מס הכנסה  תקף מפקיד שומה בדבר ניהול ספרים כדין בהתאםור איש (1)

 .1975-התשל"ו ,וחוק מס ערך מוסף [נוסח חדש]

 ]נוסח חדש[.אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה  (2)

 המציע השתתף בסיור הקבלנים שנערך במסגרת המכרז. .5.4.3

הגשת ההצעה למכרז יע לעמוד בכלל תנאי הסף, במועד למען הסר ספק, מובהר, כי על המצ .5.4.4

 החברה רשאית לפסול מציע שלא עמד בכל תנאי הסף כאמור. .עבודותהובכל תקופת 

   ערבות הצעה .5.5
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המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית מאת בנק ישראלי או  מאת חברת  .5.5.1

 ,פיקוח על עסקי הביטוחק החו על פיה רישיון לעסוק בביטוח ביטוח ישראלית שברשות

להבטחת "( ערבות ההצעה)להלן: " ,3ס' בטופס מ, בהתאם לסכום הקבוע 1981-התשמ"א

  . התחייבותו לעמידה בתנאי המכרז

ערבות ההצעה תהיה ערבות אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית לפקודת "החברה  .5.5.2

 . "להגנות מצוקי הים התיכון בע"מ הממשלתית

שם המציע. במציע המורכב ממספר חברים, ניתן לצרף ות יהיה זהה לשם המבקש בערב .5.5.3

ערבות בנקאית בה מופיע שמו של אחד או יותר מחברי המציע. למען הסר ספק, יובהר כי 

לא ניתן להשתמש במונח "אחרים" תחת שם המציע. מובהר כי ככל ששם המבקש לא יהיה 

יע, לפי העניין, תפסל ההצעה על זהה לשם המציע או לשמו של אחד או יותר מחברי המצ

 .הסף

    . 3' טופס מסהערבות תהא ערוכה בנוסח  .5.5.4

כאמור.  3 מס' בטופסעל המציעים להגיש את הערבות באופן מדויק התואם לנוסח המופיע  .5.5.5

שצורף למסמכי תשומת לב המציעים, כי הצעה שתוגש עם ערבות בנוסח שונה מהנוסח 

בכלל זה, נדרשת שימת לב המציעים לסכום  .הצעההמכרז תיפסל ותגרור עמה את פסילת ה

יש לציין במסמך הערבות את סכום הערבות הנדרש, אך אין לציין במסמך  –המבוקש 

תיפסל ותגרור  ערבות אשר יוספו לה המילים "כולל מע"מ". כי הסכום כולל מע"מ, הערבות

  .פסילת ההצעהעמה את 

בטופס למועד הקבוע שת ההצעות ועד הערבות תעמוד בתוקפה החל מהמועד האחרון להג .5.5.6

 .3מס' 
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על אף האמור, החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמציע הארכת  .5.5.7

 חודשים.   שישה הערבות לתקופה נוספת של 

או בסמוך לאחר , ל הצעההחברה תשחרר את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה ש .5.5.8

ר לבצע את הפרויקט משמצאה, כי זה עמד שהחברה חתמה על חוזה עם המציע שנבח

  .(תנאי החוזה על פיובכלל זאת גם המצאת ערבות ביצוע )מת החוזה בתנאים לחתי

או כל )החברה תהא רשאית להציג את ערבות המכרז לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה  .5.5.9

לא קיים קול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או , לפי שי(חלק ממנו

חר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא א

במכרז, לרבות ההוראות בדבר חתימת החוזה ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם 

כל להלן )דרך אחרת מהוראות המכרז  להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל

 .  ("מכרזהסתלקות מה" :אחד מהנ"ל

מוסכם בזה, כי בגין הסתלקותו של המציע מהמכרז יהא הוא חייב לחברה בפיצויים  .5.5.10

באפשרות החברה לגבותם  אשר₪  100,000של מוסכמים ללא צורך בהוכחת נזק בסך 

מור מבטא באופן סביר את כי הסכום הא, באמצעות חילוט הערבות. הצדדים מסכימים

  . חברה כתוצאה מהסתלקותו של המציע מהמכרזרם ללהיג צפיית הצדדים לנזקים שעלולים

מובהר כי אין בזכויות ועדת המכרזים כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר  .5.5.11

  . עומד לרשותה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין

החברה רשאית לחלט את הערבות, מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או לבסס דרישתה או  .5.5.12

 המציע, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק.  לפנות קודם לכן אל
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מציע אשר ערבותו הוחזרה לו לא יוכל לערער על הזכייה במכרז, אלא אם כן המציא לחברה  .5.5.13

  . חודשים מיום החזרתה לחברה 3ערבות שתום תוקפה הינו  ,במצורף לבקשתו לערער

 כתב הכמויותומחיר ההצעת  .6

  למכרז מצורף כתב כמויות. .6.1

יות המפורטות בכתב הכמויות המצורף למכרז, הנן אומדן כמויות, לצורך השוואת הצעות כי הכמומובהר,  .6.2

דה וההזמנות ז על היקף העבווכדי לקבוע או לרמ בכמויות הנקובות בכתב הכמויותאין מובהר ומודגש כי  בלבד.

  , אם יוצאו.החברהעל ידי  מציע הזוכהאשר יוצאו ל

יות במחיר היחידה ולצורך בחירת הקבלן הזוכה, יוכפלו הכמ .יף וסעיףבכל סעבמחיר המציעים יתבקשו לנקוב  .6.3

 ויסוכמו כל שורות המכרז לסכום אחד שהוא יהיה הסכום הקובע.

  -לתשומת לב המציעים, ביחס לתמחור סעיפי התארגנות ופינוי בכתב הכמויות  .6.4

ללת, וכן תמחור הרכיבים המפורטים מהיקף ההצעה הכו 12%לא יעלה על  01.001תמחור הרכיב המפורט בסעיף 

שאית ועדת המכרזים תהיה רמהיקף ההצעה הכוללת. יובהר, כי  8%לא יעלה על יחד,  01.003 -ו 01.002בסעיפים 

    . אינה עומדת בתנאים אלה תלפסול הצעות שהצעתם הכספי

 סגורה במעטפהש כתב הכמויות יוג החתימה של המציע. מורשייחתום על כתב הכמויות באמצעות  המציע .6.5

 לעיל. 2.3.10כמפורט בסעיף  נפרדת

יודגש כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות נועדו לצורך שקלול הצעותיהם הכספיות של המציעים, ואין בהן  .6.6

 כדי להעיד על הכמויות שיידרש לבצע הזוכה בפועל. 
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 לבצע שיידרש העבודות כלל עבור סופיים מחירים הם יותהכמו בכתב המציע שימלא המחירים סךכי  יובהר .6.7

  .לחוזה בהתאם הזוכה

 אומדן המכרז  .6.8

במסגרת המכרז קבלן ערכה אומדן לתמורה ל החברה מובא בזאת לידיעת המציעים כי  .6.8.1

במהלך הליך המכרז, חברה "(. אומדן המכרז, כפי שיעודכן על ידי האומדן המכרז)להלן: "

 17בתיבת המכרז, טרם מועד הגשת ההצעות למכרז בהתאם לתקנה יושם במעטפה סגורה 

 לתקנות חובת המכרזים.

על פי הוראות מסמכי המכרז ועל פי כל דין, אומדן המכרז חברה מבלי לגרוע מזכותה של ה .6.8.2

ישמש לצורך הערכת סבירות ההצעות הכספיות ויכולתו של המציע הזוכה לבצע את 

 במחיר המוצע.עבודות ה

מכלליות האמור לעיל, במקרה שבו ההצעות הכספיות מבין ההצעות שנמצאו  מבלי לגרוע .6.8.3

חברה כהצעות תואמות לדרישות המכרז, תהיינה גבוהות מהאומדן, שמורה לחברה על ידי ה

הזכות לבטל את המכרז או לאפשר הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת בהתאם לתקנות 

 . חברהשל הוהכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי חובת המכרזים 

שמורה הזכות לדחות את הצעתו של מציע חברה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ל .6.8.4

ו/או מעלה חשש לפגיעה בזכויות מכרז שהצעתו הכספית נמוכה משמעותית מאומדן ה

 .ו/או לאי יכולת של הקבלן לבצע את העבודות עובדים

על פי מסמכי המכרז חברה הוסמכויותיה של אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה  .6.8.5

 או על פי כל דין.
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  מטבע ההצעה .6.9

 המטבע שישמש לצורך הצעה זו יהיה שקלים חדשים בלבד.  .6.9.1

  מע"מ .6.10

  . המציע יהיו ללא מע"מ בכתב הכמויות שימלאכל הסכומים הכספיים המפורטים  .6.10.1

  תנאי תשלום .6.11

 תנאי תשלום התמורה למציע יהיו בהתאם למוגדר בחוזה.  .6.11.1

 סיור קבלנים .7

הלן: ל)חניון עליון בחוף ארגמן בנתניה  :המפגש מקום, 10:00 בשעה 14.6.20 -ה, ייערך ביום קבלניםר סיו .7.1.1

בחניון  10:00בשעה  7.7.20 -לתשומת לב המציעים, ייערך סיור קבלנים נוסף בתאריך ה"(.  קבלנים סיור"

  ."סיור קבלנים נוסף"( להלן:) העליון בחוף ארגמן בנתניה

הינה חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות  ,סיור הקבלנים הנוסףבלרבות , הקבלנים סיורהשתתפות ב .7.1.2

מציעים שהשתתפו בסיור  לא יוכל להשתתף במכרז זה., בסיור הקבלנים המחליט שלא להשתתף מציע. במכרז

 -רך ביום השייע נוסףשלא להשתתף בסיור הקבלנים ה יםרשא, 14.6.20 -הקבלנים הקודם, שנערך ביום ה

ך האחריות למידע שיימסר תחול עליהם, והם לא יוכלו לטעון כל טענה ביחס להסברים שיימסרו , א7.7.20

 שם.

  .נוסף כנס משתתפים או סיור קבלנים לערוך תהא רשאיתהבלעדי,  הול דעת, על פי שיקהחברה .7.1.3
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 סיור הקבלניםבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי רק ההסברים ותשובות שיפורסמו בכתב בעקבות  .7.1.4

סיור ב)לרבות  בסיור הקבלניםמכרז. כל הסבר או תשובה שימסרו יחשבו חלק בלתי נפרד ממסמכי ה

היו חלק ממסמכי המכרז ולא יהיה להם כל תוקף לא י הםולא יפורסמו בכתב בעקבותילנים הנוסף( הקב

  מחייב.

 שוויון בין מציעים .8

 הליך כדלהלן: החברהבמקרה של מציעים שווים שהצעתם הכספית זהה, תקיים 

, יהיה כל מציע מבין המציעים השווים רשאי להגיש לתיבת המכרזים הצעה כספית החברהבמועד שתקבע  .8.1

(. אופן מילוי ההצעה "הצעה כספית סופית"עה הראשונה )להלן: לעומת ההצ החברהסופית, המיטיבה עם 

הכספית הסופית יהא זהה לאופן מילוי ההצעה הכספית הראשונה. לא הגיש מי מהמציעים השווים הצעה 

 תהא הצעתו הכספית הראשונה הצעה כספית סופית. –פית כספית סו

, החברההסופית היא המיטיבה ביותר עם  מבין המציעים השווים, ייבחר כזוכה המציע אשר הצעתו הכספית .8.2

 בכפוף לאישור ועדת המכרזים. 

, ייבחר המציע הזוכה החברההגישו המציעים השווים הצעה כספית סופית זהה שהיא המיטיבה ביותר עם  .8.3

 .ובתנאים שתקבע ועדת המכרזים במכרז מביניהם באמצעות הגרלה, בכפוף לאישור ועדת המכרזים

  ההצעות הליך בחינת .9

 דיקת עמידה בתנאי המכרזב .9.1

המעטפות שהוגשו במסגרת המכרז, למעט מעטפת במועד פתיחת תיבת המכרזים תפתחנה  .9.1.1
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 .ההצעה הכספית, ויירשמו לפרוטוקול

לאחר פתיחת המעטפות תעשה בדיקה ובחינה של עמידת ההצעות בתנאי הסף ובחינת צירוף  .9.1.2

 .כל המסמכים, הטפסים והאישורים הנדרשים

, תפתח ועדת המכרזים את מעטפות ההצעה הכספית, ותדרג עות הכשרותקביעת ההצלאחר  .9.1.3

המחיר, השייכות להצעות הכשרות, מההצעה הנמוכה ביותר להצעה הגבוהה הצעות את 

 להלן. 9.2ביותר בהתאם לאמור בסעיף 

   ובחירה בהצעה הזוכה ההצעהמחיר  חישוב .9.2

 נקודות. 100יותר תקבל את הניקוד הכספי המקסימלי, שהינו ית הזולה בההצעה הכספ .9.2.1

 להצעה הכספית הזולה ביותר. יתר ההצעות הכספיות תנוקדנה באופן יחסי .9.2.2

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה ככל שהיא אינה סבירה ו/או  .9.2.3

תה הבלעדי, לפסול י שיקול דעתכסיסנית. בנוסף, על פי הדין, החברה תהא רשאית, על פ

הצעה ככל שהיא חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית 

 של נושא המכרז.

רשאית להחליט על בחירת אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר, והיא ועדת המכרזים  .9.2.4

ה להבטיח את ההצעה המתאימה ביותר או להחליט לא לבחור כל הצעה שהיא, והכל במטר

, המציעים לא יהיו זכאים לכל של אי בחירה בהצעה כלשהימירב היתרונות לחברה. במקרה 

 פיצוי או שיפוי מאת החברה ו/או מאת ועדת המכרזים.

  פסילת הצעות .9.3
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מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי  ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות אם הן חסרות, .9.3.1

עדה אחרת. אין באמור והמכרז, זולת אם החליטה הו ושאמנכונות או על הבנה מוטעית של 

 פלו בהצעה בתום לב. נכדי לגרוע מזכותה של החברה למחול על פגמים טכניים ש

לפי שיקול דעתה  ,החברה שומרת לעצמה את הזכות –פסילה בעקבות ניסיון קודם רע  .9.3.2

ניסיון רע ו/או הו ו/או לצד שלישי כלשלעדי, לפסול על הסף מציע אשר לגביו היה לחברה הב

משמעותית מעבודתו ו/או אספקת שירותים על רצון כושל, לרבות מקרה של אי שביעות 

 התחייבויות קודמות כלפי החברה תידו, אי עמידה בסטנדרטים של השירות הנדרש, הפר

. במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון שד למרמה וכיו"ב, חו/או כלפי צד שלישי כאמור

 ל פה לפני מתן ההחלטה הסופית וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. בכתב או בע

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול מציע מחמת ניגוד  –פסילה בעקבות ניגוד עניינים  .9.3.3

אית ועדת המכרזים לפסול מציע עניינים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר, תהיה רש

ות על ידו יש ניגוד עניינים, קיים או פוטנציאלי, אם יהיה יסוד לחשש כי בביצוע ההתקשר

 . העבודותעם השירותים ו/או 

  חוזהה .9.4

התנאים המפורטים בהצעתו, על כל נספחיה, לרבות  על פייהיה מחויב כלפי החברה  הזוכה  .9.4.1

 אף לאחר פרסומו.    , וכל מסמך אחר אשר צורף למכרזחוזהה

, וכי כתב הכמויותבהמופיעים  פריטיםשלם עבור כל המובהר כי החברה אינה מתחייבת ל .9.4.2

 ולמציע לא תהיה עילה לתביעה בשל כך.  התשלום יבוצע על פי ביצוע בפועל בלבד,

למען הסר ספק מובהר כי עובר לחתימת החוזה בפועל על ידי החברה וקבלת צו התחלת  .9.4.3
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  . תוקף בין הצדדים קיים חוזה ברעבודה לא יהא 

  זכות עיון בהצעה הזוכה .9.5

 30משתתף יהיה רשאי בתוך  1993 – )ה( לתקנות חובת מכרזים התשנ"ג21תקנה בהתאם ל .9.5.1

יום ממועד מסירת ההודעה על תוצאות  המכרז, לעיין בהצעת הזוכה במכרז למעט בחלקים 

של ההצעה אשר העיון בהם עלול, לדעת ועדת המכרזים, לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. 

ם ו/או חלקים תו מראש )בתשובתו לסעיף זה( אלו סעיפיאשר על כן, על כל מציע לציין בהצע

בהצעתו ו/או מסמכים שצורפו להצעתו חסויים בפני הצגה למשתתפים במכרז מטעמי סוד 

מסחרי או מקצועי. למען הסר ספק יובהר כי ציון המציע כאמור, איננו מחייב את ועדת 

עיפים ו/או חלקים המכרזים וכי לוועדת המכרזים הסמכות הבלעדית להחליט מהם הס

מסמכים שצורפו לה הם חסויים בפני הצגה למשתתפים במכרז שבהצעת הזוכה ו/או ה

 מטעמי סוד מסחרי או מקצועי.

יודגש כי מציע שלא יציין מהם הסעיפים, החלקים או המסמכים שלדעתו חסויים מן  .9.5.2

הזוכה הטעמים האמורים לעיל יראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו. כמו כן, מחיר ההצעה 

)ה( דלעיל לעיין בה. מציע שציין 21קש במסגרת תקנה יהיה פתוח בפני כל משתתף אשר יב

סעיפים בהצעתו כסעיפים חסויים, יראו אותו כמסכים לכך שאותם סעיפים בהצעותיהם 

של המציעים האחרים יהיו חסויים בפניו, במקרה שהוא יבקש לעיין בהצעות של מציעים 

 יקבע אחרת.אחרים, אלא אם המזמין י

  תנאים כלליים .10

  דין חל  .10.1
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יך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם הל .10.1.1

לכל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך 

 והגשת ההצעות. 

  תנית שיפוט ייחודית .10.2

 .  יפו-אביב-תלבתי המשפט המוסמכים של העיר כל עניין הנוגע לפרויקט יידון אך ורק ב .10.2.1

  הוצאות ההשתתפות בהליך  .10.3

המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת החברה בגין  .10.3.1

 הוצאות אלה.  

 שיגרמו נזק או/ו הוצאה לכל אחריות בכל תישא לאמבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה  .10.3.2

 מכלליות לגרוע מבלי אך, ובפרט, בהצעה הצעתו הגשת או/ו הההצע הכנת עם בקשר למציע

 או/ו החלקית קבלתה או, הצעתו קבלת -אי עקב שנגרמו הוצאות או/ו לנזקים, האמור

 חלקי באופן ובין מלא באופן בין המכרז ביטול

  ההזמנה להציע הצעות מושאביטול ההליך ואישור תקציבי לביצוע העבודות  .10.4

ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההליך.  במקרה זה רשאית החברה רשאית, בכל עת  .10.4.1

מבלי , או באמצעות צדדים שלישיים העבודות, כולן או חלקן, בעצמההחברה לבצע את 

   שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.

 מותנה בקבלת אישור תקציביבין שבאופן מלא או חלקי,  ,ביצוע העבודות במכרז זה .10.4.2

 או דחיית מועד תחילת ביצוע לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז .בנייהר ובקבלת הית
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או היתר , כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי או ביצוע חלקי של העבודות העבודות

ההצעות למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את . בעצם הגשת הבנייה

ד החברה בעניין זה ומתחייבים שלא תביעה כנג או האמור לעיל, מוותרים על כל טענה

או תביעה כנגד החברה בקשר עם ביטול המכרז או דחיית מועד תחילת  להעלות כל טענה

  .כרזאו ביצוע חלק מהעבודות לפי המ ביצוע העבודות לפי המכרז

תיבחר הצעתו אם בנוסף לאמור לעיל, בעצם הגשת הצעה למכרז, מתחייב כל מציע כי  .10.4.3

ותיגרם דחייה במועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז, יאריך את  כהצעה הזוכה במכרז,

תוקף הערבות הבנקאית שהגיש במסגרת הצעתו, ללא כל תמורה נוספת, לפי דרישת 

חודשים ממועד פקיעת תוקף  6על ממור, לא תארך החברה, ובלבד שהארכת הערבות כא

או תביעה  כל טענה ערבות ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז. המציע מוותר מראש על

או תביעה כלפי החברה, בקשר עם הארכת תוקף הערבות  ומתחייב שלא להעלות כל טענה

 ור. כאמור ולרבות במקרה של ביטול המכרז, לאחר חלוף תקופת הארכת הערבות כאמ

החברה תהיה , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז והחוזה .10.4.4

בות ההצעה שהגיש הזוכה במסגרת הצעתו למכרז, כולה או חלקה, בין רשאית לחלט את ער

היתר במקרה שיפר המציע את התחייבותו להאריך את תוקפה של ערבות ההצעה כאמור 

 בסעיף זה. 

  הצעה בודדת .10.5

 ציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. כל מ .10.5.1

די גורם שלישי האמור לעיל חל גם על מי ששולט במציע, או הנשלט על ידו, או הנשלט על י .10.5.2

מזכויות  %25-השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ
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 מהדירקטורים.   %50-הצבעה באסיפה הכללית ו/או הזכות למנות יותר מ

  קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים .10.6

והוא יחל בעבודתו, , ("הזוכה המקורי" :להלן)יקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה אם י .10.6.1

של הזוכה המקורי בטלה, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו 

ולהעביר לחברה את כל המידע המצוי  העבודותמתחייב הזוכה המקורי להפסיק את ביצוע 

 עדכני באשר לפעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסתו של זוכה אחר דוחאצלו בצירוף 

בדבר מועד העברת  חברהעבודה באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים את הוראות הל

לתמורה היחסית המגיעה המקורי זכאי הזוכה במקרה זה, יהיה  .ות על אתר העבודההאחרי

לו בגין עבודה שכבר בוצעה על ידו בפועל, ולא יהיה זכאי מעבר לכך, לכל פיצוי מכל סוג 

    שהוא. 
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 צהרת המציעה – 1' טופס מס

קמת שוברי הל 3/20מכרז פומבי מס' אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי 

לבצע , מציעים בזה לביצוע העבודותויודעים את כל הפרטים הנוגעים  "(המכרז" )להלן:מול חופי נתניה אל גלים 

וכן  בכתב הכמויות, כתמורההמחיר שננקב על ידינו ולפי בהתאם לאמור במכרז זה המכרז  את העבודות מושא

 כדלקמן:מצהירים ומתחייבים בזה 

והגשנו  , כי השתתפנו בסיור הקבלניםונספחיו את כל האמור במסמכי המכרזאנו מצהירים בזה, כי הבנו  .1

  .את הצעתנו בהתאם

ו המבוססות על אי דרישות, לרבות כאלאנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או  .2

 ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.

הננו מצהירים כי ידועה לנו כל האינפורמציה המצורפת למסמכי המכרז, ולא תהיה לנו כל טענה כלפי  .3

אם אין הוא בגין מידע זה גם  "(החברה" הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון בע"מ )להלן: החברה

 ת המצב הקיים בשטח.תואם א

)לרבות טענה בגין הפסד כספי( בשל דחייה  החברהאנו מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד  .4

ביישום השלבים ואנו מצהירים, כי ידוע לנו שעשויים להיות עיכובים והצעתנו במכרז מוגשת על בסיס 

 הנחה זאת והסיכונים הכספיים הכרוכים בה. 

הנתונים שמולאו על ידנו במסגרת המכרז וההצהרות שנתנו הינם מלאים, נכונים מצהירים כי כל  הננו .5

 ומדויקים. 

המכרז הינו כפוף להוראות המכרז ונספחיו, והוראות  ביצוע העבודות מושאהננו מצהירים כי ידוע לנו כי  .6

 כל דין. 

זו עונה על כל  ים במכרז, כי הצעתנואנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפ .7

הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים 

 ונספחיהם. חוזהבמכרז וב
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  אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .8

מבחינת מימונן והן מבחינת הדרישות  , הןלביצוע העבודות הדרושים והכישוריםהננו בעל הידע, הניסיון  .9

 .המקצועיות, בהתאם לכל מסמכי המכרז, לרבות כוח האדם

 הננו מסוגלים מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז. .10

 בעניין זה.  חברהגבוהה ובהתאם לדרישות ה ברמההמכרז  בצע את העבודות מושאאנו מתחייבים ל .11

 המכרז רק עם תוכנות מקוריות וחוקיות.  נבצע את העבודות מושאירים כי אנו מצה .12

 .ביצוע העבודותכל דין לצורך  על פיביכולתנו לעמוד בכל התנאים הנדרשים אנו מצהירים כי  .13

של תקציבים והרשאה תקציבית  התקשרות על פי מכרז זה כפופה לקיומםשהננו מצהירים כי ידוע לנו  .14

רם רשאית החברה שלא להוציא את ביצוע העבודות לפועל ו/או להשהותן, כולן וכי בהעד מטעם המדינה

 . או חלקן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה

, א מהווה מחיר סופייוה ,כמפורט בהצעתנו ההינ התמורה המבוקשת על ידינו תמורת ביצוע העבודות .15

ות, מכל מין וסוג הכרוכות ו/או הקשורות ו/או וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כללי מוחלט

 , על פי מסמכי המכרז.  מביצוע העבודותהנובעות 

 אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות שהיא. .16

 כרז.יתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה כאמור במסמכי המהצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה נ .17

, נמציא ההודעה על הזכייהימי עבודה מיום קבלת  (7) שבעהאם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך  .18

על כל שינוייו ככול שיהיו ועל נספחיו כשהם חתומים על ידינו, לרבות כל המסמכים  לחברה את החוזה

 אותם אנו נדרשים להמציא על פי מסמכי המכרז, כגון אישור על עריכת ביטוחים.

אנו מצהירים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .19

שם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ההצעה, כי אנו זכאים לחתום ב

 לחתימתנו על הצעה זו.  
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 _________ _חותמת חברה ________         תאריך _____________

 

 _________חתימת מורשה/י חתימה ________

 

 עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה אישור

לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה, בצירוף חותמת חברה, מחייבות את המציע בקשר עם מכרז  הריני

 .לכל דבר ועניין _____מס' 

 

 חותמת  עו"ד  תאריך



  
 

41 

 זהות המציע והרכבו – 2' מס טופס

 בטבלאות שלהלן:ולמלא את הפרטים  במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ציעעל המ

 פרטים כלליים א.

  שם המציע

 

  ח.פ. מספר

 

  מקום עסקים ראשי

 

  כתובת למשלוח דואר

 

 

 המציע נדרש לצרף לעותק המלא והחתום של טופס זה את המסמכים הבאים:

 מאומת כ"נאמן למקור" )בחתימת עו"ד או רו"ח מוסמך(;תעודת התאגדות של המציע, אשר  העתק .1א.

 תעודת עוסק מורשה  .2א.

 

 הנציג המוסמך ב.

  שם הנציג המוסמך

 

  תפקידו אצל המציע 

  דואר אלקטרוני
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  מספר טלפון נייד

 

  מספר טלפון קווי

 

  כתובת למשלוח דואר

 

  מספר פקס
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  המכרזזכויות החתימה לצורך  תיאור .ג

המציע נדרש לתאר בשורות הבאות את בעלי זכויות החתימה בשמו ומטעמו בקשר למכרז ואת אופן חתימתם 

 )הרכב החתימות, ביחד או בנפרד(, בצירוף חותמת המציע:

 

            

 

            

 

 דוגמת חתימה מספר זהות תפקיד שם בעל זכות החתימה

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 חתימה וחותמת המציע  תאריך
 

 ע"י מורשי החתימה: 
 
(1 ________________ ) 
 
(2________________ ) 
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(3________________ ) 
 

 אישור עו"ד
 

דין _____________, רישיון עו"ד מס' __________, המשמש/ת כיועץ/ת משפטי/ת של -עורך/תהח"מ,  אני

"(, מאשר/ת בזאת כי ה"ה _________________, ת.ז. עציהמ_________________ )להלן: "

__________________, ת.ז. ___________________, המוכרים לי אישית / שזיהו  -___________________ ו

עצמם בפניי באמצעות תעודת זהות, אשר חתמו על הצהרת המציע שלעיל בפני, בשם המציע, מוסמכים לעשות כן מטעם 

לה במוסדותיו המוסמכים של המציע החלטה כדין, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז בהמציע, וכי נתק

 ולהסמיך את ה"ה הנ"ל לחתום בשם המציע על כל מסמך הנדרש לצורך הגשת הצעתו במכרז. 

 
 

 חתימה וחותמת עוה"ד  תאריך
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   ערבות בנקאיתנוסח  – 3' טופס מס

 תאריך:__________

 לכבוד 

 "( החברה")להלן:  חברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מה

  ,א.ג.נ.  

 ערבות בנקאית מס'_______ הנדון:

, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום ("המבקש" להלן:)על פי בקשת ____________________  .1

, בקשר ("סכום הערבות" להלן:) (דשיםשקלים ח₪ מיליון במילים: )₪  1,000,000לסכום של לפי דרישתכם, עד 

 לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הליך ההזמנה להציע הצעות למכרז

 ם אל מול חופי נתניה. להקמת שוברי גלי 3-20מספר  פומבי

אופן מיידי אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, ב .2

ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת  (7)ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה 

   . הבאה:____________________

יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום  הלתשלום מכוח כתב ערבות ז למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם .3

 ומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות. יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשל

לנמק, לפרט, לבסס או , התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר .4

 ת דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש. להוכיח א
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  . כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה .5

 .19.01.2021 ליוםו עד כתב ערבות זה יעמוד בתוקפ .6

  

 בכבוד רב, 
 

  

 )חותמת בנק(
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 פי חוק עסקאות גופים ציבוריים לעתצהיר  – 4' טופס מס

______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ _____________ נושא תעודת זהות מספר 
 בכתב כדלקמן: אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת

' מס פומבי למכרז"( המציע________________________ )להלן: " המציע הצעת במסגרת זה תצהירי עושה אני .1
._______________________ 

[ ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח במציע המצהיר תפקיד את ציין] במציע_______________ ___כ שהנני משמ .2
 לחתום על הצהרה זו בשם המציע.  מורשהומכוח היותי היכרותי את העובדות נשוא התצהיר 

 חוק)להלן " 1976 –תשל"ו התם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, ונם כמשמעיהמונחים והביטויים בתצהירי זה, ה .3
 "(.ציבוריים גופים עסקאות

 בוע המתאים(:יבר Xיש לסמן ) כדלקמן בזאת מצהיר אני .4

 

( עבירות לפי חוק עובדים זרים, 2ביותר משתי ) לא הורשעוע ובעל זיקה אליו הנני מצהיר כי עד מועד ההתקשרות המצי

 "(;מינימום שכר חוק)להלן: " 1987 –"ז התשמ"( וחוק שכר מינימום, זרים עובדים חוק)להלן: " 1991 -"א התשנ

 או

ו/או חוק שכר מינימום,  לפי חוק עובדים זרים הורשעו ביותר משתי עבירותהנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו 

 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;  חלפה שנה, במכרזהגשת ההצעות לאולם נכון למועד האחרון 

 או
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לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום, על  אליו הורשעו ביותר משתי עבירותהנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה 

לפחות ממועד ההרשעה  חלפה שנה אחת טרםהגשת ההצעות במכרז ל חרוןהאדלהלן, וכי במועד  פי הפירוט בטבלה

 האחרונה.

 

 העבירה פירוט "דמס

 [הרלבנטי החוק ושם סעיף]מספר 

 ההרשעה תאריך

 [ושנה]חודש 

1   

2   

3   

4   

וצורפו  גופים ציבוריים, הקיימים בידי)א( לחוק עסקאות 2נו בנוסף לאישורים הנדרשים על פי סעיף יאישור זה ה .5
 להצעתי.

 זה שמי, זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת. .6
 

      
          ____________ 

 
 )חתימת המצהיר(
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 אישור

 ________________הריני לאשר כי ביום ___________התייצב בפני עו"ד __________ מרח' ___

תעודת זהות מספר  _______________ המוכר לי באופן אישי / שזוהה על ידי באמצעות 'מר / גב
___________________ , ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
 

_________________    _________________________ 

 חתימת וחותמת עו"ד                           תאריך                                  
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  תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה – 5' טופס מס

: זיהוי/ח.פ._________)להלן מס'_ _____ית חתימה מטעם ____/ת ת"ז ______ מורשה/____ נושאאני הח"מ  
כל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה ה ל/"(.לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוימציעה"

 :ת בזאת ובכתב כדלקמן/ה ומתחייב/כן, מצהיר

לפי דיני העבודה  מציעבעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי ה ,המציע .1
 או צווים כאמור., ככל שחלים הסכמים מציעכהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על ה

המופרטות לעיל במהלך כל  מציעובדי הבעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות ע ,המציע .2
 מכרז זה. מושאתקופת ההתקשרות 

בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, בשל הפרת דיני  ,המציע .3
לחוק  5מפקח שמונה לפי סעיף  ל ידילן, ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה עהעבודה כהגדרתם לה

וכן לא הורשעו בעבירה לפי חוק  ,, ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה1985-בירות המנהליות, התשמ"והע
 3כי חלפו  -ם או יותרולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיי ,1987-התשמ"ז ,שכר המינימום

 .שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון

בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה  ,המציע .4
 .במכרז זה

בעניין קיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין המציע, בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מ .5
 .נחשבים לקנסות שונים, אך במועדים שונים ,כי מספר קנסות בגין אותה עבירהנו עובדים זרים. ידוע ל

  :לעניין תצהיר זה

הכלכלה ר , אשר ש1969-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – "דיני העבודה"
 ממונה על ביצועם. והתעשייה

כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן הצהרתי  _________שמי הוא_____ ה כי\הנני מצהיר 
 אמת.

_________________        _________________________ 

 שם המצהיר +חתימה                                       תאריך           
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 אישור עו"ד

בזאת כי ה"ה ________________________ מוסמך להצהיר  ת/ראני הח"מ  עו"ד______________ מאש

 .המציעולהתחייב בשם 

 'כי ביום_____ בחודש______ בשנת_______ הופיע בפניי במשרדי ב_____________ ה"ה מס ת/כמו כן אני מאשר

וי לעונשים המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפ /זהות______________

 הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו. 

 תאריך: _________________ ________________חתימה:__
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 צהרה והתחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים ה – 6' טופס מס

: יהוי/ח.פ._________)להלןז מס'_ _____ית חתימה מטעם ____/ת ת"ז ______ מורשה/____ נושאאני הח"מ

לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה ה /לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי, "(מציעה"

  :ת בזאת ובכתב כדלקמן/ה ומתחייב/כן, מצהיר

 

בו או לנושאי  למציע, לבעלי שליטהלאחר שערכתי בדיקה וחקירה כמיטב יכולתי, אני מצהיר/ה ומתחייב/ת, כי אין  .1

 של םאינטרסיכל עניין אישי, כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים ו/או בחשש לניגוד עניינים עם  משרה בו

או פעילותה, או ליצור חשש לניגוד  "(החברההממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ )להלן: " החברה

 עניינים כזה. 

אף אם פג תוקפה על , בתוקף וכן בכל עניין הנוגע להתקשרותשההתקשרות תהא  אני מצהיר ומתחייב, כי כל אימת .2

 פי העניין כדלקמן: 

קשר משפחתי ו/או עסקי עם מציע, לבעלי שליטה בו או לנושאי משרה בו אודיע לחברה לאלתר ככל שיהיה ל 2.1

' מסגרת מכרז מסעם החברה ב המציע מי מעובדי החברה ו/או עם כל גורם אחר שעלול להשפיע על התקשרות

  . "(המכרז)להלן: " ___________

בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כמפורט לעיל, אודיע מיידית לחברה על כך, תוך הצגת הסיבות לחשש. רק  2.2

 .המכרזלאחר קבלת אישור החברה, ככל שיינתן, אהיה רשאי להמשיך בהתקשרות מול החברה במסגרת 

בחשש לניגוד עניינים,  םבמצב שעשוי להעמיד אותו יהיו או נושאי משרה בהמציע, בעלי שליטה בו במקרה בו  2.3

 נטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיה. לוואודיע על כך לחברה ללא כל דיחוי, אמסור לה את המידע הר

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך אני מתחייב  .3

שרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או נושא משרה בחברה ו/או מטרה להשפיע במיב

   המכרז.עובד החברה או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להתקשרות במסגרת 
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ה ו/או מי לא לשדל ו/או לשתף פעולה במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החבראני מתחייב  .4

   המכרז.ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך ההתקשרות במסגרת  מטעמה

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי אני מתחייב  .5

  או בלתי חוקית./מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבל תשלומים בצורה מלאכותית ו

לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של ו/או עם  5 - 3לא פעלתי ו/או לא אפעל בניגוד לאמור בס"ק  אני מצהיר כי .6

 ה ו/או כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם.החבר

 

 על החתום: באתי ולראיה 

  ___________________        _____________________        ____________________ 

 חתימת המצהיר/ה                           שם המצהיר/ה                                           תאריך      

  
 

 אישור עו"ד

בזאת כי ה"ה ________________________ מוסמך להצהיר ולהתחייב  ת/אני הח"מ  עו"ד______________ מאשר

 .המציע בשם

 '____ בחודש______ בשנת_______ הופיע בפניי במשרדי ב_____________ ה"ה מסכי ביום_ ת/כמו כן אני מאשר

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  /זהות______________

 הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו. 

 

 תאריך: _________________ ________חתימה:__________
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 אישור רואה חשבון על המחזור הכספי של המציע – 7טופס מס' 

 לכבוד
 "(המציע" )להלן: ________________

 
 

 הנדון: אישור על מחזור כספי
 

ע מוצים למציע היה מחזור הכנסות מלבקשתכם וכרואי החשבון שלכם הרינו לאשר כי בהתאם לדוחות הכספיים המבוקר

  .2016-2018 בכל אחת מהשנים)לא כולל מע"מ( (  ₪ 60,000,000) שישים מיליון שנתי של לפחות 

אינו כולל הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של  2018כמו כן, הרינו לדווח כי הדוח הכספי המבוקר לשנת 

 ולהתקיים כ"עסק חי". המציע כ"עסק חי" או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך

 

 

 

 בברכה
 
 

______________________ 
 רואי חשבון
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 תצהיר בדבר ניסיון המציע – 8מס'  טופס

________________  -כ משמש. ___________________ ז.ת בעל, __________________ מ"הח אני

, ומטעמו בשמו להצהיר וסמךומ"(, המציע.פ. ____________________ )להלן: "ח_____________________, ב

 :כדלקמן בזאת מצהיר

ה ו/או , לפחות פרויקט אחד של הקמנים שקדמו למועד פרסום המכרזש 20-כקבלן ראשי במהלך ההמציע ביצע והשלים 

 שוברי גלים בתנאי ים פתוח. שיקום 

  -זה לעניין

מזמין העבודה לעניין זה  ישירות בהסכם ולא שימש כקבלן משנה. מי אשר מזמין העבודה התקשר עימו –"קבלן ראשי" 

 לא יהיה קבלן בעצמו. 

עם שריון מאבן או יחידות בטון במקביל או ניצב לחוף,  (RUBBELMOUNDמבנה מסוג רובד אבנים ) -"שובר גלים"

 המים. מפלס שובר הגלים נמצא מעל אותו כאשר קדקוד של 

ברצף של לפחות יומיים לפחות פעם אחת מטרים  3 עולה על   Significant Wave))  הגליםגובה ם שבו י –"ים פתוח" 

 בשנה. 
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 האם הלקוח היה קבלן? כן/לא.
 לאהאם המציע שימש כקבלן ראשי בפרוייקט? כן/

 האם שובר הגלים היה במקביל או ניצב לחוף? מקביל/ניצב/אחר )יש להקיף העיגול(.
 המים? כן/לא.מפלס האם חלקו העליון )קדקוד( של שובר הגלים נמצא מעל 

 ון/אחר )יש להקיף בעיגול(.האם שובר הגלים היה עשוי מאבן או בטון? אבן/בט
 

 ור ממזמין העבודה לגבי התקיימות התנאים כמפורט לעיל. *יש לצרף איש
 
 
  .במלואם הניסיון טבלת פרטי כל ציון על להקפיד נאא

 

 הלקוח   שם

 

 הפרויקט מהות

 

המקום בו בוצע 
 הפרוייקט 

 הפרויקט ביצוע מועד

 

 הקשר  איש

 :הלקוח של

 טלפון, תפקיד, שם
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 _____________________________________ : ת המצהירחתימ

 עו"ד אישור

 ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחובאני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום 

_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 

, ולאחר וומטעמ ווהמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמ ציעמס'_________ המשמש בתפקיד________________ במ

אם לא יעשה/תעשה כן, אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר 

 אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

             ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                 
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 תיווך דמי תשלום אי בדבר הצהרה - 9ופס ט

"מ הח אנו, 1977-"זהתשל, נשיןהעו חוק לרבות, הדין מכוח עלינו החלים והאיסורים לחובות בנוסף

 :כדלקמן בזאת ומצהירים מתחייבים___________________________________________ 

להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה  לא .1

הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים  החברהדל של השפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחל

 עובדאו /וחברה או של נושא משרה ב החברה ו/או עובד   בחברה"החברה"( או נושא משרה  –בע"מ  )להלן כון התי

 כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או חברה ה

או /ו מטעמה מיאו /והחברה או עובד /ובחברה במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה  לשדל ו/או לשתף פעולה, לא .2

 .ממנו הנובעיםהזמנה /חוזה לכלאו /ו התקשרות להליך הקשורסודי /חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כל

מי מטעמה ו/או כל ו/או  חברהו/או עובד  חברהו/או בעקיפין, עם נושא משרה ב במישירןלשדל ו/או לשתף פעולה,  לא .3

 גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.

שומרת לעצמה את הזכות, עפ"י  חברהה כי לנו ידוע, לעיל 1 בסעיף לאמור בניגוד פעלנו כי סביר חשד והתעורר במידה .4

כאמור, ו/או בכל הליך אחר שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה 

)בסעיף זה: "הליך ההתקשרות"( ו/או לא לקבל את הצעתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו 

 זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות. בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל
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 שהיא דרך בכל המעורבים מטעמנו ומי סוכנינו, נציגינו, שלנו משנה קבלני, עובדינו לידיעת זה סעיף תוכן נביא אנו .5

 ו/או חוזה/ההזמנה הנובעים ממנו. חברהה של התקשרות בהליך

 _____________________________________ חתימת המצהיר:  

 אישור עו"ד

חוב אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי בר

_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ 

, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה וומטעמ ווהמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמ ציע_______ במהמשמש בתפקיד_________

וק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בח

 עליו בפני.

           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                 
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 תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז- 10טופס 

_____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי אני הח"מ ______________נושא תעודת זהות מספר _

 אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: בחוק אם לאלעונשים הקבועים 

 "( המציעהנני משמש כמורשה חתימה בחברת _________________ בע"מ )להלן: " .1

 ח.פ. _______________  והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעם המציע.

 המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה. אני נושא .2

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות,  .3

 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

ו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו למכרז לא הוצג .4

 ר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה. זה או תאגיד אש

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתי לעשות כן. .5

מהצעתי זו ואין בכוונתי לעשות  לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר .6

 כן. 

 לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. לא הייתי מעורב בניסיון  .7

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה  .8

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 

 במקום המתאים Vיש לסמן  .9
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 המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.  מצהיר כי הנני

 

 הנני מצהיר כי המציע נמצא תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. אם כן, אנא פרט:

 

 זה שמי, זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

 

 _____________________________________ חתימת המצהיר:  

 אישור עו"ד

____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב מאשר/ת בזאת כי ביום אני הח"מ עו"ד________ 

_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ 

כי עליו/עליה , ולאחר שהזהרתיו/יה וומטעמ ווהמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמ ציעהמשמש בתפקיד________________ במ

אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה להצהיר 

 עליו בפני.

           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                 
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 חוזה –מסמך ב' 

 )יצורף במסמך נפרד(
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 מסמך ג' – המפרט הטכני המיוחד

 )יצורף במסמך נפרד(
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 כתב הכמויות  –מסמך ד' 
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 תוכניותה –מסמך ה' 

 )יצורף במסמך נפרד(
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 בטיחותהנספח  –מסמך ו' 

 )יצורף במסמך נפרד(
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 לוחות זמנים ושלבי ביצוע  –' זמסמך 

 

  

 


