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מכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים לביצוע חפירות הצלה ארכיאולוגיות
(להלן" :המכרז" או "ההליך")
 .1רקע על חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה") הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה שהינה
בעלת רישיון ,בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב ,8..8-להקים ולתפעל את מערכת ההולכה
לגז טבעי בישראל .מערכת זו כוללת ,בין היתר ,צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה בתוואי קיים ועתידי של
כ 13.-ק"מ ויותר ,תחנות קבלה לגז ,תחנות להגפת גז ,וכן תחנות להפחתת לחץ הגז ( Pressure
" ,)Regulating Metering Station - "PRMSהפרושות ברחבי הארץ.
החברה צפויה להרחיב את מערכת ההולכה הקיימת במאות ק"מ נוספים במהלך השנים הקרובות.
הקמ ת מערכת ההולכה הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות עצומה למשק הישראלי ,הן מבחינה כלכלית ,הן
מבחינת איכות הסביבה ,והן לצורך מתן מענה לצורכי החשמל הגדלים של המשק .בשל דחיפותו ,מוקם
הפרויקט בלוח זמנים קצוב שנקבע על ידי ממשלת ישראל ועל פי התחייבויות החברה ללקוחותיה.
תוואי מערכת ההולכה אושר על ידי ממשלת ישראל במסגרת תכניות מתאר ארציות (תמ"א  31על
נגזרותיה) ,באופן שיאפשר אספקת גז טבעי לצרכני גז טבעי שיחוברו למערכת ההולכה ,לרבות תחנות כוח,
מפעלי תעשייה גדולים וחברות חלוקה לצרכנים קטנים.
מידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת .www.ingl.co.il
הבהרה :הרקע המובא לעיל וכן כל מידע שבאתר האינטרנט של החברה הינו לידיעה כללית בלבד ,ואין בו
כדי להוות מצג או התחייבות כלשהם מצד החברה.
 .8מהות המכרז
מהות ותנאי ההתקשרות נשוא המכרז הינם בהתאם ובכפוף לתנאי מסמך זה על נספחיו ,לרבות ההסכם על
נספחיו (נספח א') ,המהווים חלק בלתי נפרד מהליך זה .בכל מקרה ,החברה לא תישא באחריות כלשהי
כתוצאה מאי עיון המציע ,מכל סיבה ,במסמכי מסמך זה על נספחיו ,לרבות ההסכם הנ"ל.
 8.1החברה מבקשת להקים במסגרת מכרז זה מאגר קבלנים לביצוע חפירות הצלה ארכיאולוגיות
כמפורט במסמכי המכרז וההסכם (להלן" :מאגר הקבלנים").
 8.8החברה תוכל לפנות אל הקבלנים שייכללו במאגר הקבלנים במהלך  1שנים למן המועד שבו החברה
תקבע את זהות הקבלנים שייכללו במאגר ,בבקשה לקבל הצעות ביחס לביצוע חפירות הצלה באתרי
עתיקות מסויימים .פנייה כאמור יכול שתתבצע בדרך של בקשה להציע הצעות ו/או מכרז ו/או משא
ומתן ו/או בכל הליך אחר שתקבע החברה לפי נסיבות העניין ושיקול דעתה הבלעדי.
 8.3כל מציע שיעמוד בתנאי הסף המנויים בסעיף  1להלן ייכלל במאגר הקבלנים .תנאי למסירת חפירה
ארכיאולוגית למציע שייכלל במאגר הקבלנים הינו שבמועד מסירת החפירה עדיין יתקיימו אצלו כל
תנאי הסף הדרושים להיכללות במאגר הקבלנים.
 8.1החברה תהא רשאית להוסיף בעתיד קבלנים נוספים למאגר הקבלנים ,גם אם הם לא השתתפו במכרז
זה ,במועדים לפי שיקול דעתה ,ובלבד שיעמדו בתנאי הסף המנויים בסעיף  1להלן (בשינויים ככל
שיהיו לפי שיקול דעת החברה במועד הרלוונטי לבחינת הצטרפותם).
 8.5על בקשה לקבלת הצעות מהקבלנים שייכללו במאגר הקבלנים יחולו תנאי והוראות המכרז על נספחיו
לרבות ההסכם (נספח א') .על אף האמור ,החברה תהא רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,
במסגרת הבקשה הנ"ל ,לשנות מתנאי המכרז ו/או להוסיף תנאים ודרישות שלא פורטו בו ,לקולא או
לחומרה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,החמרת תנאי הסף ,הוספת תנאי איכות ,קביעת מחירי
תקרה ,איתנות פיננסית ,תנאי התשלום ,ביטוחים והיקפם ,ביצוע הליך תחרותי נוסף ,והתאמת
ההסכם ושינוי נספחיו ,הכל בהתחשב בצרכי החברה.
 8.6כמו כן ,במידה שהחברה תחליט לבקש הצעות מקבלנים הנכללים במאגר הקבלנים ,החברה תהא
רשאית שלא לפנות לקבלן הנכלל במאגר ,לרבות בנסיבות שבהן תסבור החברה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,כי אותו קבלן לא יהיה מסוגל לבצע את החפירות נשוא הבקשה לקבלת הצעות לשביעות
רצונה המלאה .מבלי לגרוע מהאמור ,החברה תהא רשאית להחליט כך ,בין היתר ,בהתבסס על
ניסיונה והיכרותה עם עבודתו של הקבלן ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,איחור בלוחות זמנים,
עומס עבודה של הקבלן בפרויקטים אחרים של החברה ,עבירות בטיחות קודמות ,אי שביעות רצון
מאיכות השירותים או מצוות ניהול הפרויקטים מטעם הקבלן ,הפרת הסכם עם החברה ,הליך משפטי
תלוי ועומד וכיו"ב.
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 8.1החברה תהא רשאית לגרוע קבלן ממאגר הקבלנים ,בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
בטרם ייגרע קבלן כאמור ,תימסר לו הודעה על כוונת החברה ותינתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו
בעניין זה ,באופן ובמועד שתקבע החברה לפי שיקול דעתה ,הכל בכפוף להוראות המכרז והדין.
 8.2יודגש ,כי אין בזכייה במכרז כדי להקנות לקבלן זכות לקבל הזמנת שירותים בהיקף כלשהו (או בכלל)
מהחברה.
 .3מהות ההתקשרות
 3.1החפירות הארכיאולוגיות שיבוצעו מכוח המכרז יערכו על פי הנחיות רשות העתיקות (נספח ג'
להסכם) ,בריבועים בגודל של  0מ'  0 Xמ' ,כאשר לחברה תהא הזכות להורות במקרים ובשטחים
מסוימים על חפירה שלא בריבועים של  5מ'  5 Xמ' .היקף החפירה הראשוני יהיה כמפורט וכמוגדר
במפרט הטכני המיוחד (נספח ב' להסכם).
לחברה תהא הזכות להקטין או להגדיל את היקף החפירה הראשוני בטרם תחילת החפירה ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
 3.8השירותים שיבוצעו מכוח מכרז זה כוללים תיאומים וקבלת אישורים מרשות העתיקות ומהרשויות
המוסמכות ,ביצוע עבודות חפירה ארכיאולוגית ,הכנת דו"חות הכוללים דיווח על ממצאי החפירה
הארכיאולוגית ,הכל כמפורט בהסכם על נספחיו.
מובהר ,כי ביצוע פרויקט החפירה (להלן" :הפרויקט") יכלול את כל העבודות הכרוכות בביצוע
החפירה הארכיאולוגית נשוא הפרויקט בהתאם לכל דין ,ועל פי הנחיות רשות העתיקות (נספח ג'
להסכם) ,הוראות ההסכם ,ולרבות כל עבודה הטעונה ביצוע על ידי הקבלן לפי ההסכם ,ובכלל זה
עבודות ארעיות הדרושות לכל מטרה הקשורה בביצוע הפרויקט.
 3.3לחברה נתונה אופציה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לנסיבות המקרה ,בכל עת ומכל סיבה,
להורות על שינוי בפרויקט ,בשיטת ביצועו או בהיקפו ,מבלי שייפגעו התעריפים שבהצעת המחיר של
הקבלן ,בכפוף ולמעט כמפורט אחרת בסעיף  5.9להסכם.
 3.1תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של ההסכם לעניין כל פרויקט הינו השגת רישיון מרשות העתיקות
לביצוע החפירה נשוא הפרויקט (להלן" :הרישיון") תוך  81ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה בהליך
שבוצע מכוח המכרז  .במידה שתוך פרק הזמן האמור לא יושג הרישיון ,החברה תהא רשאית ,במידה
שיתברר לה שהקבלן הטעה אותה במודע לגבי יכולתו להשיג את הרישיון ,לחלט את ערבות הביצוע
שתומצא על ידי הקבלן כמפורט בהסכם ,בגין נזקים שייגרמו לה עקב אי קבלת הרישיון במועד.
 3.5השלמת הפרויקט משמעותה המצאת "מכתב שחרור" מרשות העתיקות ,המאשר כי החברה יכולה
להתחיל בביצוען של עבודות הפיתוח המתוכננות בשטח הפרויקט ,וכן קבלת תעודת גמר מהחברה.
מובהר ,כי במידה שרשות העתיקות תכריז כי יש לבצע בשטח הפרויקט "עבודות לשימור" ובגינן לא
יתקבל "מכתב שחרור" כאמור ,עבודות אלה לא תהיינה כלולות במסגרת שירותי הקבלן .במידה
שתתקבל דרישה מרשות העתיקות לביצוע "עבודות לשימור" ,השלמת הפרויקט תהא עם קבלת
אישור הממונה מטעם החברה על גמר ביצוע הפרויקט.
 3.6לאחר סיום החפירה הארכיאולוגית נשוא הפרויקט ,הקבלן ימציא לחברה "דו"ח ליזם" ,הכולל דיווח
על ממצאי החפירה .מובהר ,כי לא תשולם על ידי החברה כל תוספת תמורה בגין הדו"ח הנ"ל.
 3.1הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד ,המתקנים ,האביזרים ,החומרים וכל הדברים האחרים,
הדרושים לביצוע הפרויקט ולשמירה עליהם.
 3.2הפרויקט יבוצע ברציפות ,על בסיס ביצוע עבודה במקביל ובמספר קבוצות עבודה ,במטרה לסיימו
מהר ככל האפשר ועד לא יאוחר מהמועד הנקוב בהליך לקבלת הצעות לכל פרויקט ופרויקט.
 3.9ערבות ביצוע  -להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן על פי ההסכם ,הקבלן ימציא לחברה תוך 1
ימים ממועד ההודעה על זכייה בפרויקט מסוים במסגרת הליך שבוצע מכוח המכרז ,ערבות בנקאית
אוטונומית ובלתי מותנית בגובה של  1.%מסך המחיר שבהצעת המחיר של הקבלן לביצוע הפרויקט
(נספח י"ד להסכם) .המצאת הערבות הינה תנאי מוקדם לכניסת ההסכם לתוקף לעניין השירותים
נשוא ההליך האמור.
 3.1.פיצויים מוסכמים בגין איחורים בהשלמת שירותי הקבלן  -בגין כל יום של איחור בהשלמת הפרויקט
כתוצאה ממעשה או ממחדל של הקבלן ,הקבלן יפצה את החברה בסך של  ₪ 8,...כאמור בהוראות
ההסכם .על אף האמור ,החברה תהא רשאית להוכיח נזקים שנגרמו לה מעבר לסכום הפיצוי הנ"ל
ולתבוע אותם מהקבלן.
 3.11אישורים לפי הדין  -חלקי הפרויקט שלגביהם ,או שלגבי ביצועם ,קיימים חוקים או הוראות מטעם
רשויות מוסמכות ,יבוצעו בהתאם להם .הקבלן ימציא על חשבונו אישורים רשמיים מהרשויות
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המוסמכות לגבי התאמת ביצוע הפרויקט לחוקים ולהוראות הנ"ל ,וכן יחזיק בכל האישורים
הנדרשים על פי דין לצורך ביצוע העבודות בפרויקט ,ובין השאר אישורים לפי חוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט 1969-ותקנותיו ,ואישורים לפי חוק העתיקות ,התשל"ח ,1912-וכל
חיקוק מכוחו.
 3.18פיקוח רשות העתיקות  -הקבלן ידאג ,על חשבונו ,במידה שרשות העתיקות תדרוש ,לפיקוח צמוד /
מדלג וכו' של הרשות על אופן ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן ,באופן ובהיקף הנדרשים לצורך הבטחת
ביצוע הפרויקט באיכות הנדרשת.
 3.13תשתיות באתר הפרויקט  -מובהר ,כי ייתכן שיהא על הקבלן לתאם את עבודתו עם בעלי תשתיות
המצויות באתר הפרויקט ולקבל רישיונות ,אישורי חפירה והיתרים על פי כל דין.
בכל מקרה שיידרש פיקוח על ביצוע הפרויקט מצד בעל תשתית כלשהו ,הדבר יהא על חשבונו
ובאחריותו הבלעדיים של הקבלן.
מובהר ,כי ייתכן שעבודות חפירה מסויימות בסמוך לתשתיות קיימות ,יבוצעו באופן ידני בלבד ללא
כלים מכניים ,הכל בהתאם לדרישות בעלי התשתיות האמורות .לא תשולם תמורה נוספת בגין עבודה
באופן האמור.
 .1תנאים להשתתפות בהליך ("תנאי סף")
ההשתתפות בהליך מותנית בקיום כל התנאים הבאים נכון למועד הגשת ההצעה:
 1.1צירוף תצהיר לפיו יש ביכולת המציע או ביכולת מי מטעמו לקבל מרשות העתיקות רישיון לביצוע
חפירת הצלה.
 1.8המציע הינו תאגיד  /עוסק מורשה הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין.
 1.3המציע עומד בדרישות סעיף 8ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1916-להלן" :חוק עסקאות
גופים ציבוריים") ,ובעל כל האישורים הדרושים לפי חוק זה (ניהול חשבונות ודיווח על עסקאות
שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף).
 1.1המציע צירף להצעתו עותק חתום של ההסכם המצורף למסמך זה.
 1.5המציע רכש את מסמכי המכרז תמורת  8..ש"ח ושילם עבור ההשתתפות במכרז סך של  3..ש"ח.
 .5איסור על תאום הצעות ,הגשת הצעות משותפות וניגוד עניינים
 5.1מציע ,בעל זיקה למציע או מי מטעמם ,לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר ,בעל זיקה למציע האחר
או מי מטעמם; מבלי לגרוע מכלליות האמור ,תיאום הצעה ,לרבות אלה:
 5.1.1הסכמים ,הסדרים או הבנות מסוג כלשהו ,במפורש או מכללא ,לגבי עניין הקשור להליך זה או
הליך לפיו ,בין היתר ,בעניין הצעת המחיר להליך ,תנאי ההסכם ואסטרטגיות בקשר עם הצעת
המחיר הנ"ל.
 5.1.8מסירת מידע בכל עניין הקשור להליך זה או להליך לפיו ,קבלתו ,החלפתו או גילויו בצורה
אחרת בין מציעים ,בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.
 5.8אין להגיש בהליך הצעות משותפות של מספר מציעים או מספר תאגידים או גורמים שונים וכיו"ב,
אלא אם הותר הדבר במפורש במסמך זה.
 5.3מציעים הקשורים באופן כלשהו ,כגון מציע יחיד וחברה בבעלותו ,חברת אם וחברת בת ,או תאגידים
הקשורים באופן אחר  -יהיה רק אחד מהם רשאי להשתתף בהליך זה.
 5.1מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו בדבר קירבה משפחתית של מי ממנהליו ו/או עובדיו למי
ממנהלי ו/או עובדי החברה ,ככל שקיימת כזו על פי ידיעתו בלבד ומבלי שהוא נדרש לבצע חקירה
בעניין .הצהרה כאמור תצורף במכתב נפרד להצעה המוגשת על ידי המציע ,ותיחתם על ידי הבעלים /
מנכ"ל  /מורשי החתימה של המציע.
לעניין סעיף  5זה" ,בעל זיקה" הינו בעל עניין בתאגיד או קרובו ,כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך,
התשכ"ח.1962-
 .6עיון ורכישת מסמכי המכרז
 6.1את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה ,במגדל עתידים ,קומה  ,33קריית עתידים ,תל אביב,
אצל גב' רונית נפוסי ,החל מיום  1.9.8.11בשעה  ,.9:..בכפוף לתיאום מראש בטלפון,.3-681.15. :
בתמורה לסך של ( ₪ 8..מאתיים שקלים חדשים) (כולל מע"מ) ,שלא יוחזר לרוכש בכל מקרה.
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התשלום יתבצע במזומן  /המחאה  /העברה בנקאית .רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את
פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.
 6.8מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,ללא תשלום ,במשרדי החברה
בכתובת דלעיל ,בתיאום מראש .כמו כן ,ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה,
שכתובתו הינה .www.ingl.co.il
 .1לוח זמנים להליך
לוח הזמנים להליך הינו כדלקמן:
א

מועדים לרכישת החל מיום  ,6202.9.4בימים א'  -ה' ,בין השעות ( .9:.. - 16:..בערבי וימי
חג ובימי חול המועד לא תתאפשר רכישת המסמכים).
מסמכי המכרז

ב

אחרון לא יאוחר מיום  .6202.9.4בשעה .1.:..
מועד
לבקשת הבהרות

ג

מועדי
ההצעות

הגשת החל מיום  ,.1202.9.4בימים א'  -ה' ,בין השעות  .9:.. - 16:..ולא יאוחר
מהמועד האחרון להגשת הצעות ביום  19202.9.4בשעה ( .7:99בערבי וימי
חג ובימי חול המועד לא תתאפשר הגשת הצעות).

החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות כל מועד מהמועדים המפורטים לעיל ,מכל סיבה שהיא,
והודעה על כך תימסר למשתתפים בהליך.
 .2הבהרות ותיקונים להליך
משתתף רשאי להגיש בקשה להבהרות בקשר לכל עניין המפורט במסמכי ההליך ,בפנייה בכתב בשפה
העברית אל מר שבתאי גונן ,לכתובת הדואר האלקטרוני  ,gonen@ingl.co.ilעד למועד הנקוב בסעיף (6ב)
לעיל.
לחברה שיקול הדעת הבלעדי האם להשיב לבקשות להבהרות וכיצד .תשובות החברה יישלחו בכתב לכל
המשתתפים שקיבלו את מסמכי ההליך ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך וההסכם .החברה תתחשב
רק בתשובות שניתנו על ידה כאמור לעיל .המשתתפים יאשרו בכתב את קבלת התשובות לבקשות
להבהרות האמורות ,אך בכל מקרה תשובות אלה ,לרבות תיקונים לתנאי ההליך ,תהיינה תקפות כלפי
המשתתפים בין אם אישרו את קבלתן ובין אם לאו.
החברה רשאית לשנות את תנאי הליך זה ונספחיו או כל חלק מהם; הודעה על כך תישלח לכל משתתף.
 .9תוקף ההצעה
 9.1ההצעה שתוגש לחברה תהיה בתוקף למשך  09ימים החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות המפורט
בסעיף (1ג) לעיל (וכפי ובמידה שהוארך ע"י החברה) .החברה תהא רשאית להורות על הארכת תוקף
ההצעות עד למועדים שתודיע עליהם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,וכן על הארכת כל תנאי אחר
בקשר עם ההצעות .מציע שלא הודיע לחברה על הארכת הצעתו במועד או סירב להאריך את תוקף
הצעתו ו/או כל תנאי בקשר עמה כאמור לעיל ,לא ישותף בהמשך ההליך.
 9.8מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה ,אלא באישור החברה או
במקום שהדבר הותר במפורש על-פי תנאי ההליך והדין .כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה ,לפסילת ההצעה.
 9.3מציע רשאי לבטל הצעה שהגיש ,בהודעה בכתב לחברה ,לא יאוחר מהשעה הנקובה במועד האחרון
להגשת ההצעות כמפורט בסעיף (1ג) לעיל (וכפי ובמידה שהוארך ע"י החברה); לאחר ביטול כאמור,
לא יוכל מציע לחזור בו מהביטול.
 .1.הנחיות להגשת ההצעה
 1..1הצעת מציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לסעיף  11להלן ,וכן מידע נוסף ,הכל בהתאם
להנחיות המפורטות להלן .החומר בהצעה יתייחס לעמידה בתנאי הסף ולכל תנאי אחר שעל המציע
להוכיח לחברה.
 1..8מציע יגיש את הצעתו במעטפה סגורה שתישא את שם ההליך להלן" :מכרז פומבי להקמת מאגר
קבלנים לביצוע חפירות הצלה ארכיאולוגיות".
 1..8.1המעטפה תתייחס לעמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף  1לעיל ותכלול את כל המסמכים
שבסעיף  11להלן.
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 1..8.8ההצעה תוגש בשלושה ( )3עותקים (מקור בצירוף  8העתקים) .על העותק המקורי של ההצעה
יירשם במקום ברור "מקור".
 1..8.3מציע לא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי ,לרבות ביחס לתנאי ההליך ומסמכיו ולתנאי
ההסכם .נכללה בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי
ההליך ומסמכיו ,לחברה תהא זכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להחליט כיצד לנהוג
בהסתייגות ,לרבות לראות בה כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד ,או לדרוש מהמציע לתקן את
ההסתייגות או להודיע על הסרתה כתנאי לשקילת ההצעה ,הכל מבלי לגרוע מכל זכות אחרת
העומדת לחברה לפי ההליך והדין.
 1..3מקום להגשת ההצעות  -ההצעות ,על כל המסמכים הנדרשים בסעיף  11להלן ,תוגשנה לכתובת שלהלן
עד המועד האחרון להגשת ההצעות המפורט בסעיף (6ג) לעיל :חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
בע"מ ,מגדל עתידים ,קומה  ,33קריית עתידים ,תל אביב ,לידי אשת הקשר של החברה לעניין זה בלבד
 גב' רונית נפוסי ( ,).3-681.15.לצורך הכנסתה ל"תיבת המכרזים".משלוח ההצעה כשלעצמו לא ייחשב כהגשת ההצעה ,אלא הגשתה בפועל  -במועד ובמקום ההגשה
דלעיל.
 .11כל המסמכים שיש לצרף להצעה
להלן פירוט המסמכים שעל המשתתף לצרף למעטפה שיגיש כאמור בסעיף  1..8לעיל:
 11.1מסמך זה על נספחיו ,בצירוף חותמת המציע וחתימה בר"ת על כל עמוד ,פרט לעמוד  18למסמך זה,
אשר ייחתם בחותמת המציע ובחתימה מלאה.
 11.8ההסכם ונספחיו (נספח א') ,בצירוף חותמת המציע וחתימה בר"ת על כל עמוד ,פרט לעמוד 81
להסכם ,אשר ייחתם בחותמת המציע ובחתימה מלאה.
 11.3תצהיר לפיו יש ביכולת המציע או ביכולת מי מטעמו לקבל מרשות העתיקות רישיון לביצוע חפירת
הצלה ,חתום על ידי המנכ"ל  /מנהל העסק של המציע (נספח ב').
 11.1תעודת התאגדות במקרה שהמציע הוא חברה ,או אישור רישום כעוסק מורשה.
 11.5תצהיר על פי סעיף 8ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,חתום על ידי המציע ומאושר על ידי עורך דין
(נספח ג').
 11.6אישור תקף מפקיד שומה או מרו"ח לפי סעיף (8א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (בדבר ניהול פנקסי
חשבונות ורשומות כדין ,ובדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסות ודיווח למנהל מע"מ על עסקאות
שמוטל עליהן מע"מ).
 11.1קבלות בגין רכישת מסמכי המכרז ובגין תשלום על השתתפות במכרז.
 11.2אישור עורך דין בדבר זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעה (נספח ד').
 11.9התקליטור המצורף להסכם המכיל את החומר המפורט בנספח ה' 5להסכם ,חתום בר"ת וחותמת
המציע;
 11.1.להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף 8ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1998-כלומר שהוגשה
על ידי עסק בשליטת אישה ,יצורפו אישור ותצהיר (נספח ה').
 11.11כל הבהרה ותיקון שנשלחו במהלך ההליך ,חתומים בר"ת וחותמת המציע על כל עמוד ,למעט העמוד
המיועד לחתימה מלאה ,אשר ייחתם בחותמת המציע ובחתימה מלאה.
 11.18פרטי התקשרות עם נציג המציע ,לרבות מספרי טלפון ,פקס וטלפון נייד ,וכן מען פיזי וכתובת
דוא"ל.
 11.13כל מסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי ההליך.
 .18דרישה למידע נוסף
החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לדרוש מהמציעים ו/או מחלקם השלמות והבהרות לאמור
בהצעתם ,בכתב ו/או בעל-פה ,להנחת דעתה ,מבלי שתידרש לעשות כן לגבי שאר המציעים ,וככל שיישמר
עקרון השוויון בין המציעים.
 .13בירור ובדיקות מוקדמות וסופיות התמורה
 13.1המציע יי שא באחריות הבלעדית לבדוק לפני הגשת הצעתו כל מידע ולבצע כל בדיקה מוקדמת בקשר
להגשת הצעתו ,לרבות כל נתון טכני ,הנדסי ,כלכלי ומשפטי וכל מידע אחר ,לרבות מידע ו/או מצג
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שנמסר ,אם נמסר בכל דרך שהיא ,מטעם החברה .בהגשת הצעתו ,המציע מוותר מראש על כל טענה
שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל כלפי החברה ו/או מי מטעמה ,לרבות בגין כל גורם
שיתגלה כמשפיע על כדאיות הצעתו.
 13.8התשלום בגין השירותים שבהליך זה ובגין ביצוע ההסכם יהא התמורה הבלעדית והממצה בעבורם.
לא יתווסף למחירי השירותים שיינקבו בהצעת המחיר של מציע סכום נוסף כלשהו אלא מע"מ בלבד,
למעט כמפורט אחרת במסמך זה ו/או בהסכם .למעט התמורה דלעיל ,אין הזוכה או מציע זכאי לכל
תשלום ,החזר או תמורה נוספים מכל סוג שהוא בעבור הגשת הצעתו וביצוע השירותים נשוא ההליך,
במישרין או בעקיפין ,לרבות ומבלי למעט ,בעבור העלויות הקשורות בביצוע השירותים ,מחיר ציוד,
מיסים ,היטלים ,אגרות ,היתרים ,הוצאות לקבלת רישיונות  /היתרים  /אישורים  /הסמכות מכל סוג,
התארגנות באתר הפרויקט ,עיבוד חומר מדעי ,עיבוד חומר טכני ,פרסום דו"ח ראשוני ,פרסום דו"ח
סופי ,קבלת "מכתב שחרור" מרשות העתיקות ,מחפרון וכל הציוד והכלים הנדרשים לביצוע עבודות
החפירה ,תשלום שכר למפקח מטעם רשות העתיקות (ככל שיידרש) ,רווח הקבלן ,שכר עבודה ושכר
כל גורם הנותן לקבלן שירותים או ייעוץ ,רכב ,טיפולים בו ,דלק ,נסיעות ,זמן נסיעה ,לינה ,אש"ל,
הסעדה ,טלפון ,ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות ,ערבויות ,עבודת קבלני משנה,
הוצאות ,לרבות הוצאות משפטיות ,הוצאות ניהוליות ומשרדיות ,החזר הוצאות ,עלויות חד פעמיות
ושוטפות ,וכל תשלום והוצאה אחרים.
 13.3במידה שהמציע מצא טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר לאמור לעיל
ו/או במסמכי ההליך עליו להביא זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט הנדרש ,לפני המועד
האחרון שנקבע לבקשת הבהרות ,ובכל מקרה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ,כמפורט במסמך
זה ,על מנת לקבל את הנחיות החברה ,שיינתנו לפי שיקול דעתה הבלעדי ויחייבו את כל המציעים
כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
 13.1בכל מקרה ,השמטה ו/או חוסר לביצוע שירותים כלשהם במסגרת מסמכי ההליך לא יגרעו
מהתחייבות המציע לבצע את כל השירותים הנדרשים והשלמתם לשביעות רצונה המלאה של החברה.
 .11הוראות ותנאים מחייבים
לצורך השתתפותו בהליך זה וכל ההליכים לפיו והגשת הצעות להם ,יביא מציע בחשבון את מכלול דברי
החקיקה ,הכללים והתנאים המחייבים ,הנוגעים לנושאי ההליכים הנ"ל ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,כל חוקי העבודה והבטיחות הרלוונטיים .בהגשת הצעותיו ,מתחייב המציע לשלם לעובדיו
שכר ברוטו שאינו כולל הטבות סוציאליות ותשלומים נלווים באופן שלא יפחת מהמתחייב לפי הדין.
 .15הוצאות השתתפות בהליך
עצם ההשתתפות בהליך זה ובהליכים לפיו כמוה כהצהרת המציע כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות
הכרוכות בהשתתפות בהליכים הנ"ל ולאחריהם ,לרבות בקשר עם הכנת ההצעות להליך זה ולכל ההליכים
לפיו ,הגשת ההצעות ועדכונן ,תשלומים ,הוצאות משפטיות ואחרות ,יהיו על אחריותו הבלעדית וחשבונו
של המציע ,ללא קשר לתוצאות ההליכים אמורים ,וכי לא תהיה למציע כל דרישה או טענה להחזר כספים
או לכל פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל אחריות לכך.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במקרה של ביטול מי מההליכים הנ"ל ,כולם או חלקם ,מכל סיבה
שהיא ,לרבות מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי ההליכים ו/או במקרה של פסילת
מציעים ו/או הצעות ו/או אי בחירתם ו/או ביטול בחירתם ,בכל מועד ומכל סיבה שהיא ,לא יהיו המציעים
זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור בביטול ,בתיקון או בפסילה או
באי בחירתם או בביטול בחירתם כאמור.
 .16בחינת ההצעות
 16.1החברה תבחן את תכולת המעטפה שהוגשה על ידי המציע על מנת לקבוע אם המציע עומד בתנאי הסף
וצירף את המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף  11לעיל.
 16.8החברה תהא רשאית לתקן טעויות שנתגלו בהצעה ,בהתאם לדין .התיקון ייעשה במהלך בדיקת
ההצעות על ידי החברה ויירשם בפרוטוקול .הודעה על התיקון תימסר למציע.
 16.3למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי בכל שלב של ההליך ושל הליכים לפיו ,רשאית החברה ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ,להביא בחשבון כל אינפורמציה המתייחסת למציע ,לרבות האינפורמציה
הכלולה במעטפה שהוגשה על ידו ,בין שמקורה במציע ובין שהגיעה לידיעת החברה בכל דרך אחרת,
העלולה להשפיע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,על השתתפות המציע בהליך או בהליכים לפיו
ועל יכולתו לבצע את השירותים נשוא ההליך בכל דרך ,לרבות בקשר עם כל אחד מהמפורטים להלן:
(א) הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי; (ב) שינויים מהותיים כלשהם שאירעו
למציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה; (ג) ניסיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה מעבודות
ו/או מהתקשרויות קודמות עם המציע; (ד) כל מידע רלוונטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע
ההתקשרות לפי הליך זה או הליכים לפיו .לשם כך ימסור מציע כל מידע הנדרש לחברה ,לדרישתה
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בכל עת .לא מסר המציע מידע כאמור ,רשאית החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעה או
שלא לבחור בה אף אם התברר כי היא עמדה בדרישות החברה שבסעיף  11.1להלן.
 16.1החברה תהא רשאית ,עד לשלב בחינת ההצעות שיתקבלו ,לקבוע אמות מידה מפורטות יותר לבחינת /
הערכת ההצעות או אמות מידה נוספות (לרבות בקשר עם איכות ההצעות) או אמות מידה המשנות או
המחליפות את אמות המידה דלעיל.
 .11החלטה על זוכה/ים בהליך
החברה תבחר בזוכה/ים בהתאם לאמור להלן:
 11.1כל מציע שיעמוד בכל תנאי הסף ויצרף את כל המסמכים המפורטים בסעיף  11לעיל יוכרז כזוכה
במכרז זה ,ובלבד שהחברה השתכנעה כי המציע מסוגל לבצע את כלל השירותים נשוא המכרז ולקיים
את כלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי המכרז .לצורך זה ,רשאית החברה לדרוש ממציע ליתן כל
חומר ,לספק כל מסמך ,לאפשר עריכת ביקור בכל אתר וכיו"ב.
 11.8על אף האמור בכל סעיף אחר במסמך זה ,ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי תנאי הליך זה,
מובהר כי החברה רשאית להחליט ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,על אחד ו/או יותר
מאלה:
 11.8.1שלא לבחור במציע שעמד בדרישות סעיף  11.1לעיל (וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו) או
שלא לבחור בזוכה כלל ,גם אם מציעים עמדו בכל התנאים האמורים בהליך.
 11.8.8להתיר הגשת הצעות מחודשות ו/או מתוקנות ,כולן או חלקן ,או לשנות את ההליך.
 11.8.3לבטל את ההליך.
 11.8.1במידה שלא נמצאה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,הצעה מתאימה ,ו/או במידה
שהחברה ביטלה את ההליך ,לנהל מו"מ ו/או להתקשר עם גורם שלא הגיש הצעה ,בכפוף
להוראות הדין.
 11.8.5לבצע כל דבר אחר ו/או נוסף לפי הליך זה ו/או הדין לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .12פסילת הצעה  /מציע
 12.1החברה רשאית לפסול הצעה בכפוף לדין ,אם מצאה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי הצעה ו/או מציע
אינם מקיימים את תנאי הסף או חלק מהם ,או אם נמצא על ידי החברה כי ההצעה חסרה ,מוטעית,
או מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,או על הבנה מוטעית של מסמכי או נושא ההליך ,או הצעה הלוקה
בחסר או אי בהירות או דו משמעות ,או הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות
עובדים או שנמצאו בלתי סבירות .אין באמור כדי לגרוע מזכויות החברה לפי סעיף  12.5להלן ו/או על
פי כל דין.
 12.8החברה רשאית לפסול מציע אם מצאה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי המציע פעל שלא בתום לב
בהקשר להליך ,לרבות בשל תיאום הצעות וחשש לניגוד עניינים.
 12.3החברה רשאית לפסול מציע אם מצאה כי אינו בעל האיתנות הפיננסית המתאימה להיקף
ההתקשרות.
 12.1על אף האמור בסעיף  12.1לעיל ,החברה רשאית לאפשר למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפגם או
הפסול שבהצעתו ולא לפסול אותה אם בוצע תיקון כאמור ,והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין
המציעים.
 12.5החברה תהא רשאית לאפשר למציע שלא המציא עם הצעתו מסמך ו/או מידע מכל סוג שהוא ,הנדרש
להוכחת או לעמידה בתנאי כלשהו ,לרבות תנאי סף ,או הנדרש לצורך בחינת ההצעה ,או שנפל פגם
בהצעתו ,לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או כח האדם ו/או הציוד מטעמו ,להשלימו,
להמציאו או לתקנו ,בהתאמה ,בפרק זמן קצוב שתקבע החברה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה ובכפוף לדין והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים.
 12.6מובהר ,כי אין באמור כדי לחייב את החברה להתיר תיקונים או השלמות כלשהם להצעות ,וכי אימוץ
מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים ,אין בו כדי לחייב אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים
מסוג אחר.
 12.1החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר שניתנה הודעת בחירה בו ,אם הגיע לידיעתה דבר שהיה מצדיק
פסילת ההצעה לפי סעיף  12זה או לפי תנאי ההליך.
 .19ביטוח
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מבלי לגרוע מחובת מציע שיזכה בהליך שיבוצע מכוח המכרז לערוך את הביטוחים המקובלים לסוג
השירותים נשוא ההליך הנ"ל ,בטרם תחילת ביצוע השירותים על ידי זוכה בהליך שבוצע מכוח המכרז,
הזוכה יבטח את עצמו בביטוחים מהסוג כאמור בהסכם ונספח אישור הביטוח המצורף לו .לדרישת
החברה ,בכל עת ,הקבלן ימסור את אישור הביטוח לחברה כשהוא חתום על ידי מבטחיו .מובהר ,כי
החברה רשאית לשקול ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל שלב בהליך או בהליך שיבוצע מכוח המכרז ,לרבות
לאחר הודעתה למציע כי הוא נבחר על ידה לביצוע השירותים נשוא ההליך שבוצע מכוח המכרז ,הערות
בדבר סוג ונוסח הביטוחים הנדרשים ,ובלבד שלא יכילו שונות מהותית מנוסח אישור הביטוח ,אלא אם
החליטה החברה לשנותו כלפי כל המשתתפים בהליכים האמורים.
 .8.הודעה על זכייה ,חובות הזוכה ומסירת הודעות
 8..1החליטה החברה על זוכה ,תודיע לו על כך בדואר אלקטרוני ו/או בפקס .מציע שהחברה תודיע לו על
רצונה לממש את ההתקשרות עמו ,מתחייב להמציא לחברה כל מסמך הנדרש לפי ההליך ו/או הדין,
ולבצע כל מעשה ,לא יאוחר מ 1-ימים מיום הודעת החברה.
 8..8החברה רשאית להעביר הודעות למציעים בכל אחת מהדרכים הבאות :מסירת הודעה לאחד מנציגי
המציע במסירה ביד ,באמצעות פקסימיליה ,בדואר רשום או אלקטרוני ,או בכל דרך אחרת עליה
תחליט החברה .הודעה שהועברה כאמור לעיל תיחשב כהודעה שהתקבלה :אם נשלחה בדואר  -תוך 3
ימים מהמשלוח ,בפקסימיליה  -עם קבלת אישור קבלה אצל השולח ,בדואר אלקטרוני  -תוך יום
מהמשלוח ,ובמסירה אישית  -בעת המסירה.
 8..3הודעה של מציע לחברה תימסר באחת מהדרכים הבאות :בכתב לצורך הגשת ההצעה ,באמצעות דואר
רשמי או במסירה ביד; או בכל דרך אחרת שתקבע החברה.
 .81שונות
 81.1במקרה של שירותים במתקנים רגישים ביטחונית ,בין של החברה ובין של צד ג' ,או גישה למערכות
החברה ,יחויבו עובדי המציע הרלוונטיים לעמוד בדרישות הביטחון של החברה וצד ג' הנ"ל ,אלא אם
נקבע במפורש אחרת ע"י מנהל ביטחון החברה.
 81.8הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת ההליך ייחשבו כהתחייבות של המציע המהווה חלק בלתי
נפרד מהצעתו ומההליך ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם.
 81.3כל מסמך ו/או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו ו/או נאמרו למציע לפני קבלתם של מסמכי ההליך,
בטלים ,והמציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם .רק האמור במסמכי ההליך ונספחיו ,בצירוף
תיקונים ,הבהרות וכדומה ,שהוציאה החברה באופן רשמי ובכתב ,יחייב את החברה.
 81.1החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,שלא לבחור בהצעת מציע ו/או לבטל
זכייתו של מציע שהוכרז כזוכה ,שלא מילא אחר תנאי מתנאי ההליך על מסמכיו ,לרבות לאחר
חתימת ההסכם ,או שנודע לחברה בכל מועד מידע בקשר אליו או להצעתו שהיה משפיע על ההחלטה
לבחור בו ,אילו מידע זה היה בידה לפני קבלת החלטתה כאמור .במקרה כזה רשאית החברה ,מבלי
לגרוע מכל זכות הנתונה לה לפי ההליך ו/או הדין ,למסור את ההתקשרות למציע אחר שהצעתו
נמצאה המתאימה ביותר מבין ההצעות שנותרו.
 81.5מציע אינו רשאי להעתיק איזה מהמסמכים שנמסרו לו לצורך ההשתתפות בהליך ומסמכים שסופקו
לו כהשלמה ,ככל שסופקו ,או להשתמש בהם למטרה אחרת ,לבד מהגשת הצעה.
 81.6החברה רשאית להשתמש במידע שיתקבל מהמציע (להוציא דוחות כספיים ופרטי עלויות שירותי
המציע) ,ללא תמורה ,לכל צורך בו תחפוץ ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות כתיבת מפרט או מסמך
דרישות או הסכם או פרסום הליך להתקשרות ,ולהעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו
לפי הדין .במידה שמידע שנמסר במסגרת ההצעה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי
של המציע ,יצוין הדבר במפורש בהצעה ,תוך ציון החלק החסוי ,והחברה תנהג בו בהתאם לדין.
 81.1ההתקשרות על פי המכרז תיעשה בכפוף לאפשרות המימון ו/או האפשרויות התקציביות של החברה,
ולזוכה/ים לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות ,כולה או חלקה ,מחמת מגבלות מימון ו/או
תקציב.
 81.2למען הסר ספק ,אין בפנייה זו התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת הצעה כלשהי ו/או לביצוע התקשרות
כלשהי בקשר לנושא ההליך .אין בפניה למציע כלשהו בהליך זה כדי להוות הצהרה ו/או מצג ע"י
החברה ו/או מי מטעמה שהמציע ו/או הצעתו עומדים בתנאי ההליך ו/או התחייבות ו/או מצג של
החברה בקשר לבדיקת ו/או קבלת ההצעה.
 81.9כל האמור במסמכי הליך זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמגיש ההצעה לא
תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר להליך זה .מבלי לגרוע
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מהאמור בהליך זה ,ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים הדרושים על פי נהלי החברה ו/או
הדין.
 81.1.בכל מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו ,יחול סדר העדיפות המפורט
בהסכם ,אלא אם הוראות מסמך זה מטילות אחריות כבדה יותר על המציע ו/או מטיבות יותר עם
החברה.
 81.11ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי בהליך ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של ההליך או
של תנאי אחר מתנאיו.
 81.18בכל מחלוקת בקשר להליך זה ותוצאותיו תהיה לבתי המשפט בתל אביב  -יפו סמכות השיפוט
הבלעדית.
 81.13מילים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר בהליך או בנספחיו ,תהא להם המשמעות שיש להם בחוק
הפרשנות ,התשמ"א  ,1921 -אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.
בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
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אישור המציע
המציע
בשם
המצורפת
ההצעה
את
להגיש
ומוסמכים
מטה
החתומים
אנו,
_______________________________ [השלם שם מלא של המציע] ,מצהירים בחתימתנו להלן ,כי
קראנו את כל מסמכי המכרז הפומבי להקמת מאגר קבלנים לביצוע חפירות הצלה ארכיאולוגיות (מס'
 )INGL/TENDER/2014/18על נספחיו ותנאיו ,הבנו אותם על בוריים ואנו מסכימים להם:
שם מלא

תפקיד

חתימה
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חותמת

תאריך

נספח א'  -ההסכם ונספחיו
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נספח ב'  -תצהיר לפיו יש ביכולת המציע או מי מטעמו לקבל מרשות העתיקות רישיון לביצוע חפירת הצלה
אני הח"מ ,_____________ ,בעל/ת ת.ז .מס'____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת,
וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בכתב כדלקמן:
.1

אני משמש/ת כמנכ"ל  /מנהל/ת העסק ב( ___________________-להלן" :המציע").

.8

אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית ,וכחלק מהצעת המציע למכרז הפומבי להקמת מאגר קבלנים
לביצוע חפירות הצלה ארכיאולוגיות (מס'  )INGL/TENDER/2014/18של נתיבי הגז הטבעי לישראל
בע"מ (להלן" :המכרז").

.3

אני מצהיר/ה ,כי יש ביכולתו של המציע או מי מטעמו לקבל מרשות העתיקות רישיון לביצוע חפירת
הצלה (להלן" :הרישיון").

.1

אני מצהיר/ה ,כי אם וככל שהמציע יוכרז כזוכה במכרז ובהליך שיבוצע מכוחו (להלן" :ההליך") ,נפעל
לקבלת הרישיון עבור החפירה הארכיאולוגית נשוא ההליך.

.5

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי ,ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם המציע ,אשר
הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

.6

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

ולראייה באתי על החתום ביום ____________,
_____________
חתימת המצהיר/ה
אישור
אני ,עו"ד ___________ ,מ.ר ,__________ .מאשר/ת בזה ,כי ביום ___________ התייצב/ה בפניי
מר/גב' ____________ ,אשר זיהה/תה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/
המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.
___________________
חתימה

________________
תאריך
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נספח ג'  -תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ ,___________________________ ,נושא/ת תעודת זהות מס' ________________ מכתובת
__________________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש/ת כ________________ ב___________________ [שם מלא של המציע] (להלן:
"המציע") ומוסמך/ת לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו בהתאם לסעיף 8ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו ( 1916 -להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז הפומבי
להקמת מאגר קבלנים לביצוע חפירות הצלה ארכיאולוגיות (מס'  )INGL/TENDER/2014/18שנערך על
ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה").
 .8עד למועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ,כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ( 1921 -להלן" :חוק שכר מינימום") ו/או לפי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ( 1991 -להלן" :חוק עובדים
זרים").
 .3לחילופין ,אם הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים
זרים  -במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .1בתצהיר זה" ,בעל זיקה" הינו כל אחד מאלה:
( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
( )8אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(א) בעלי השליטה בו;
(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של המציע
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;
(ג) מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
( )3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית ,חבר בני אדם אחר שנשלט שליטה מהותית בידי
מי ששולט במציע.
"שליטה" כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1921-
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.
"מועד ההתקשרות" –
א .לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז או הליך לפי חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב – 1998-המועד
האחרון להגשת הצעות למכרז או להליך כאמור;
ב .לעניין התקשרות בעסקה שלא לפי סעיף קטן (א) לעיל – המועד שבו הוגשה לחברה הצעת המציע
ולפיה נערכה התקשרות בעסקה ,ואם לא הוגשה הצעה כאמור  -מועד ההתקשרות בעסקה.
 .5הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________________
חתימת המצהיר/ה

_____________
תאריך
אישור

אני הח"מ ,עו"ד______________ ,מס' רישיון ______________ ,מאשר/ת בזאת כי ביום
____________________ ,הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב'
ת.ז.
באמצעות
עצמו/עצמה
זיהה/זיהתה
אשר
_________________________
מס'__________________________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה
להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות
תצהירו/ה דלעיל וחתם/ה עליו בפניי.
___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ד'  -אישור זכויות חתימה בשם המציע
אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח __________________ ,מס' רישיון __________ ,מאשר/ת שחתימות מר/גב'
__________________________ נושא/ת ת.ז .מס' ____________________ ,ומר/גב'
__________________________ נושא/ת ת.ז .מס' ___________________________ ,בשם
__________________ [השלם השם המלא של המציע] (להלן" :המציע") על מסמכי המכרז הפומבי
להקמת מאגר קבלנים לביצוע חפירות הצלה ארכיאולוגיות (מס'  )INGL/TENDER/2014/18ונספחיו ,הצעת
המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם ע"י המציע וצורף להצעתו במסגרת ההליך הנ"ל ,נחתמו על פי כל דין,
בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ובהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע והם מחייבים את
המציע .כן אני מאשר/ת שאין כל צורך בהליך משפטי נוסף על מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב
המציע.

____________________
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

_____________
תאריך
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נספח ה'  -תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה
.1

אני ,עו"ד/רו"ח ______________________ ,מאשר/ת בזאת כי התאגיד  /העסק
__________________ הינו בשליטת אישה ,כהגדרתו בסעיף 8ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב-
.1998

.8

המחזיקה בשליטה בתאגיד  /העסק הנ"ל הינה גב' ____________________ ,ת.ז.
______________________.

תאריך

שם עו"ד/רו"ח

חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

תצהיר בעלת השליטה
אני ,_____________________________ ,ת.ז ,_____________________ .מצהירה בזאת כי התאגיד
 /העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 8ב' לחוק חובת המכרזים,
התשנ"ב.1998-

שם מלא

חתימה
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חותמת

