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 רקע כללי על החברה

שיון י"( הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה בעלת רהחברהחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: "

, להקמה והפעלה של מערכת ארצית להולכת גז 2002 –בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 

 "(.המערכתטבעי בישראל )להלן: "

להקמתם ולתפעולם של קווי צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה בקטרים אחראית מתוקף תפקידה החברה 

שונים לאורך תוואי מערכת ההולכה וכן של תחנות מסוגים שונים )כגון תחנות קבלה לגז טבעי, תחנות 

 להפחתת לחץ ותחנות להגפה(. 

הן מבחינת  הקמת המערכת הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות עצומה למשק הישראלי, הן מבחינה כלכלית,

 איכות הסביבה והן לשם מתן מענה לצורכי החשמל הגדלים של המשק. 

פרסמה החברה תשקיף לציבור, שמטרתו רישום של אגרות חוב )סדרה ד'( של החברה  30.5.2018ביום 

, אגרות החוב )סדרה 7.6.2018למסחר ברשימה הראשית בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בהתאם, החל מיום 

 החברה רשומות למסחר בבורסה ולכלל הציבור האפשרות לסחור בהן.ד'( של 

 .www.ingl.co.ilמידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט בכתובת 

 

ג : הרקע המובא לעיל ובאתר החברה באינטרנט הינו לצורך ידיעה כללית בלבד ואין בו כדי להוות מצהבהרה

  או התחייבות מצד החברה.

 

 המכרז .1

 קטנות ובינוניותעבודות הנדסה אזרחית  לביצוע חצר קבלןלבחירת החברה מעוניינת לקבל הצעות  .1.1

 הכל, "(העבודות)להלן: " באתריה ולאורך תוואי המערכת, לצורך תחזוקתה ושמירת תקינותה

 ."(ההסכםזה )להלן: " למכרז ב' נספחהמצורף כבהסכם )על נספחיו( במסמכי המכרז וכמפורט 

במהלכה תיבחן שביעות הינה לתקופה בת שנתיים  "(הזוכה)להלן: " הזוכה עם המציע ההתקשרות .1.2

 רצון החברה מביצוע העבודות על ידי הזוכה. לחברה נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות

שש שנים במצטבר  , ובסך הכלבשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת ,באותם תנאים, הזוכהעם 

 ממועד חתימת החברה על ההסכם.

ביצוע של עבודות שונות  הבמהלך תקופת ההתקשרות עם הזוכה החברה תהא רשאית להזמין מהזוכ .1.3

לאורך כל בכל אתרי החברה ולביצוע עבודות  ןלהיות זמיאשר על כן, הזוכה נדרש בהיקפים שונים. 

 תקופת ההתקשרות.כל מהלך ב ,התוואי הקיים והעתידי של המערכת

 לביצוע מספר יידרש כי יתכן מצב בו הזוכה ,על המציעים להביא בחשבון צעתם למכרזבמסגרת ה .1.4

מסר לו ילרבות עבודות במספר אתרים בו זמנית. הזוכה מתחייב לבצע כל עבודה שת ,עבודות במקביל

מי מטעמה בקשר לאמור  על ידי החברה ומוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או

 . הצעהבסעיף זה לרבות בקשר עם שינוי מחירי ה

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל היא היקף כלשהו וביצוע עבודות בהחברה אינה מתחייבת ל .1.5

, מבלי מכל סיבה שהיא או להקטין ו/או לפצל ו/או לבצע את העבודות בעצמה ו/או באמצעות אחר

ומבלי שיהיה בכך  ,הזוכה בהצעהומבלי שיחול שינוי במחירי הרכיבים  שהדבר יחשב להפרת הסכם

 כדי להקים לזוכה זכות לפיצוי או לתשלום אחר מכל מין וסוג שהוא.

הולכת גז טבעי, לרבות צנרת פעילה של בסמיכות למערכת  תבוצענההעבודות חלק ממובהר, כי  .1.6

ומתקנים תת קרקעיים ועל קרקעיים. על המציע להיות מודע לרגישות הבטיחותית ולסיכונים 

http://www.ingl.co.il/
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המיוחדים הנובעים מכך ולכך שביצוע העבודות על ידו ידרוש נקיטת אמצעי זהירות קפדניים במיוחד 

י כל דין, ובכלל זה הגבלות ועמידה בכל דרישות הבטיחות והביטחון המקובלות בחברה, וכנדרש על פ

 מהגבלות שונות בקשר עם ביצוע עבודות ושימוש בציוד וכלי עבודה בקרבתה של המערכת.

הנדרשים לביצוע העבודות. יתרים כל האישורים והההושגו עבורו  כוח אדם אשר לא לא יעסיקהמציע  .1.7

סוימים, שעובדים כמו כן, החברה תהיה רשאית לדרוש, בין אופן כללי ובין ביחס לתפקידים מ

להעסיק יובהר כי, על המציע  שיועסקו על ידי המציע בביצוע העבודות יקבלו את אישורה מראש.

בכל תקופת ההתקשרות, כמנהל עבודה לעבודות בנייה בתוקף מנהל עבודה בעל תעודת הסמכה 

 .הנדסית בישראל

למציע עצמו אישור בטחוני  המציע מוותר מראש על כל טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן .1.8

גורם חיצוני או למי מעובדיו ומקבלני המשנה שלו בהתאם לנהלי החברה ו/או לפי הוראות של ו/

המנחה את החברה, לרבות במקרה של צורך בביטול זכייתו בשל אי עמידה בבדיקות ההתאמה 

 הביטחוניות.

 אימוניםממערכת ההולכה )קיימת ועתידית( עוברת בשטחי אש, שטחים ביטחוניים ושטחי  חלק .1.9

מתחייב לקיים אחר  מציע. ה"(שטחי אשושטחים שבהם חלות מגבלות של מערכת הביטחון )להלן: "

 כאמור, כמפורט בהסכם.  אש כל ההוראות החלות על ביצוע העבודות בשטחי

 לוחות זמנים למכרז .2
  

 . 16:00  – 9:00בין השעות  9.8.2018החל מיום , ה' –בימים א'  מסמכי המכרז לקבלתמועדים  א

 
 ב

השתתפות -מועד סיור קבלנים 
 חובה להגשת הצעה

מרכז התחזוקה,  – המפגש מקום, 10:00 בשעה 15.8.2018ביום 
אם וככל שישתנו פרטי סיור  .14אזור תעשייה כנות, רחוב האדום 

 המציעהקבלנים, תימסר הודעה על הפרטים המעודכנים לנציגי 
 למסמך א' למכרז(. 'טנספח )בהתאם ל

 ג
 מועד אחרון לבקשת הבהרות
ולהגשת טיוטת ערבות מכרז 

 לבדיקה
 .16:00בשעה  20.8.2018לא יאוחר מיום 

 מועד אחרון להגשת הצעות ד
 .16:00 בשעה 3.9.2018  מיום יאוחר ולא  2.9.2018 מיום החל

 

 

 תנאי סף להגשת הצעות  .3

 רשאים להציע הצעות אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת הצעתם, בכל תנאי הסף המפורטים להלן:

 המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל. .3.1

 100 ףבענ ,1969 -ודות הנדסה בנאיות, התשכ"טהמציע הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעב .3.2

 .)בכל אחד מהענפים( לפחות 1)כבישים, תשתיות ופיתוח( בסיווג ג' 200בענף  גםו)בנייה( 

 לפחות ,ההצעה הגשת למועד ועד 1.1.2015 החל מיום, ראשי כקבלן (והשלים התחיל) ביצע המציע .3.3

)היקף  א כולל מע"מל ש"ח 1,500,000בהיקף מצטבר של לפחות  אזרחית הנדסה של שלושה פרויקטים

בהיקף של לפחות  ינוה פרויקט אחד, כאשר לפחות פרויקטים לכל היותר( 6-מצטבר כאמור יתייחס ל

כל לקיים את הפרויקטים המוצגים ל על כבנוסף לאמור לעיל,  .)לא כולל מע"מ( ש"ח 500,000

 הדרישות הבאות:
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בתחומים של אנרגיה תשתית תת קרקעית של  הו/או תחזוק ההקמעבודות  כוללפרויקט ה 3.3.1

עבודות עפר או שהוא כולל ו/או תעשיה תהליכית ו/או תקשורת קווית ו/או תחבורה ו/

 ;הקמה ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעיתשבוצעו כחלק מה

חברת בת שלה, רשות  או בוצע עבור מזמין שהוא משרד ממשלתי, חברה ממשלתיתהפרויקט  3.3.2

 .עירונימקומית או תאגיד 

כל אחת מהשנים , בלשנה( מ"מע כולל לא) ₪ 2,000,000 לפחות של בהיקף הכנסות מחזור למציע .3.4

 .2017 -ו 2016, 2015

כמנהל עבודה לעבודות בנייה הנדסית  ,בתוקף בעל תעודת הסמכההמציע מעסיק מנהל עבודה  .3.5

 .בישראל

תשלום שכר  , לענין1976 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2המציע עומד בדרישות סעיף  .3.6

 מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

 , דהיינו:1976 -, התשל"ו יבורייםגופים צ עסקאות קחו ילפ יםהדרוש םהאישורי המציע הינו בעל .3.7

 ;אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין 3.7.1

תיו ולמנהל אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסו 3.7.2

 על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ.  מע"מ

  להלן. 6המציע הגיש את ערבות המכרז בהתאם להוראות סעיף  .3.8

 .)לכל אורכו( המציע השתתף בסיור הקבלנים .3.9

 עיון וקבלת מסמכי המכרז  .4

, קרית עתידים, תל אביב, 32במשרדי החברה במגדל עתידים, קומה  קבלאת מסמכי המכרז ניתן ל .4.1

בעת  , או בכל מקום אחר שייקבע על ידי החברה.לעילא' 2במועדים שבסעיף , מינה ארדגב' אצל 

 . המציע את פרטי קבלת המסמכים יש למסור

ר אתדרך העיקריים מסמכי המכרז לעיין בניתן מסמכי המכרז במשרדי החברה,  לקבלתקודם  .4.2

 .www.ingl.co.ilשכתובתו  האינטרנט של החברה

 קבלנים ובקשות להבהרה סיור .5

כל  ב' לעיל.2הקבוע בסעיף במועד אתר לדוגמא לביצוע העבודות בהחברה תערוך סיור קבלנים  .5.1

בדואר  15:00שעה ב 14.8.2018הגעתו עד ליום את לתאם נדרש להשתתף בסיור זה  המעוניין

ובכלל זה למסור עד למועד האמור פרטים אישיים של המשתתפים  daniel@ingl.co.il י:אלקטרונ

השתתפות בסיור הקבלנים הינה  .'טנספח כהמצורף הטופס  על גבי ,בסיור הכוללים שם, מספר ת.ז.

 . להגשת הצעהחובה תנאי 

סיור הקבלנים )במרכז  ים שלקיהמדומיקום השעות מראש על המועד ו 48 לפחותהחברה תודיע  .5.2

החברה שומרת  .לעיל 5.1כאמור בסעיף על כוונתם להשתתף במכרז שהודיעו  למשתתפיםהארץ( רק 

או לערוך סיור ו/את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את מועד סיור הקבלנים  לעצמה

 נוסף.

רו את פרטיהם שמסשאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה אך ורק מגורמים  .5.3

ג' 2עד למועד הקבוע בסעיף  daniel@ingl.co.ilלעיל, באמצעות דואר אלקטרוני:  5.1כאמור בסעיף 

ביצוע עבודות הנדסה חצר לן בחירת קבלמכרז ל – עזרא דניאל מר עבור"על הפניה יש לציין  לעיל.

 וכן מספרי טלפון, פקס ודואר אלקטרוני למתן התשובות.  "אזרחית

http://www.ingl.co.il/
mailto:daniel@ingl.co.il
mailto:daniel@ingl.co.il
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ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל  .5.4

מקרה בו תחליט החברה להוציא תשובות לשאלות או לבקשות ההבהרה או תיקון כלשהו למסמכי 

מסמך הכולל את התשובות ו/או קשת הבהרה, המכרז, בין ביוזמתה ובין בתגובה לשאלה או לב

, וישלח לכל הגורמים שמסרו את פרטיהם כאמור באתר האינטרנט של החברה יפורסםהתיקון 

לעיל, והם יידרשו לאשר את קבלתו וכן לצרף את המסמך האמור להצעתם, כשהוא חתום  5.1 בסעיף

לתנאי המכרז, יהיו תקפים כלפי תשובות ותיקונים אלה  ,על ידם ומהווה חלק מהצעתם. בכל מקרה

 אם לאו. בין בין שאישרו קבלתם ו ,המציעים

חברה לצורך קבלת כל הודעה, הבהרות, החובה להתעדכן באתר האינטרנט של ההמציעים  על .5.5

 .תיקונים וחומר שיפורסם על ידי החברה במהלך המכרז

 המכרז ערבות .6

להבטחת התחייבויותיו של המציע לקיום תנאי מכרז זה בדייקנות ובשלמות ובכלל זה לפעול בכל  .6.1

ערבות כחלק מהצעתו עניין בקשר עמו בתום לב ובדרך מקובלת, ולהבטחת הצעתו, ימסור המציע 

בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, שהוצאה לפי בקשתו על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח 

 –אלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א ישר

"(. ערבות המכרז ערבות המכרז)להלן: " 7.12.2018שתהיה בתוקף עד ליום  ,ש"ח 20,000, על סך 1981

 למכרז זה. בנספח א'הקבוע תהיה בנוסח 

פי מכרז זה, החברה תהיה רשאית להציג את  מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לה על פי כל דין או על .6.2

ערבות המכרז לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה, כולו או מקצתו, על פי שיקול דעתה הבלעדי 

והמוחלט, בכל מקרה בו המציע לא קיים תנאי כלשהו מתנאי מכרז זה בדייקנות ובשלמות ו/או אם 

קובלת, ובכלל זה אם חזר בו המציע יפעל בקשר עם מכרז זה שלא בתום לב ו/או שלא בדרך מ

מהצעתו בעודה בתוקפה ו/או חזר בו מכל חלק שלה בכל צורה שהיא ו/או סירב למלא אחר הדרישות 

ממנו בגין בחירת החברה להתקשר עמו על פי תנאי מכרז זה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש 

 ומבלי לגרוע מכל זכות של החברה לקבלת פיצוי נוסף.

 ,החברה תבחר להתקשר בהתאם להליך זה, עם מתן ערבות ביצוע םעמ יםכרז תוחזר למציעערבות המ .6.3

 .יםהזוכ יםכאמור בהסכם. ערבות המכרז של יתר המציעים תוחזר להם לאחר ההתקשרות עם המציע

, על מנת לקבל את אישורה של ערבות המכרז שבכוונתו להגיש טיוטההמציע רשאי להגיש לחברה  .6.4

. ד' לעיל2למועד הקבוע בסעיף תואמת את דרישות החברה במכרז, וזאת  השהטיוטשל החברה לכך 

על ידי של ערבות המכרז  הנתן אך ורק בכתב. מובהר, כי הליך בדיקת הטיוטישל החברה י אישור

על המציע להגיש עם הצעתו ערבות  וכי הליך משא ומתן לגבי נוסח תנאי הערבותמהווה החברה אינו 

 .למכרז א'נספח שצורף כמבלי לסטות מנוסח הערבות  ,ןתקפה וחתומה כדי

 כל הוצאה בקשר להכנת הערבות, הגשתה, הארכתה, תיקונה וחילוטה יחולו על חשבון המציע.  .6.5

 ההצעה  .7

על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי כל מידע ו/או נתון ו/או פרט משפטי ו/או תכנוני ו/או עסקי  .7.1

אם ימצא המציע אי בהירויות,  הנדרשות מהקבלן על פי מכרז זה.רלוונטי למכלול ההתחייבויות 

סתירות, אי הבנות או כל אי התאמה אחרת במסמכי המכרז, עליו לפנות לחברה בכתב ולפרט את אי 

אשר לא יפנה  לעיל. מציע 'ג2כמפורט בסעיף ההתאמה כאמור, עד למועד האחרון לבקשת הבהרות 

ענה בדבר אי בהירות, סתירה, טיהיה מנוע מלטעון בעתיד כל לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור, 

 אי הבנה או אי התאמה כאמור.
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הגשת הצעה תהווה, לכל עניין ודבר, הסכמה מצד המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות המופיעים  .7.2

 במסמכי המכרז, לרבות ההסכם ונספחיו. 

קיבל לידיו את כל המידע הנדרש כי לפני הגשת הצעתו, כמצהיר  עם הגשת הצעתו במכרז יחשב המציע .7.3

סוגי תחנות על בדיקת  מרצונו החופשי בדק היטב ו/או ויתרו ןלביצוע העבודות והגבלות שחלות עליה

 םכמותומתקני הגז על הנלווים להם ומאפייניהם בקשר עמם יידרש לבצע את העבודות מעת לעת, 

רלוונטי אחר )לרבות כל מידע ונתון הנדסי, כלכלי כל מידע כן והעבודות לביצוע  וכל הנדרש ם,וטיב

לרבות מידע ו/או מצג הנמסר, אם נמסר בכל דרך שהיא,  העבודות נשוא המכרז ומשפטי( לביצוע 

 ו ומועדיו.הוגן ומניח דעתו בהתחשב עם כלל תנאי מטעם החברה וכי ההסכם

תירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר במידה ולדעת המציע קיימת טעות ו/או אי התאמה ו/או ס .7.4

בקשת למסמכי המכרז עליו להביא זאת לידיעת החברה בצירוף הפירוט הנדרש לפני המועד שנקבע ל

 2, כמפורט בסעיף ובכל מקרה לפני מועד הגשת ההצעות על מנת לקבל את הנחיות החברה ה,הבהר

 . לעיל

מסמכי המכרז לא יגרעו מהתחייבות  בכל מקרה, השמטה ו/או חוסר לביצוע עבודה כלשהי במסגרת .7.5

 המציע לבצע את כל העבודות הנדרשות והשלמתן לשביעות רצונה המלא של החברה.

לו כלפי החברה בגין כל  אכי הוא מוותר על כל טענה שיש לו או שתה ,בהגשת הצעתומצהיר מציע ה .7.6

 ו. גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות הצעת

כל הסתייגות שהיא, בין אם ביחס להסכם הקבלן ונספחיו ובין  המציעים אינם זכאים לכלול בהצעתם .7.7

אם ביחס לכל מסמך אחר ממסמכי המכרז. הוגשה הסתייגות, השמטה, תוספת, מחיקה, או כל שינוי 

 "(, רשאית החברה לנהוג, כדלקמן:ההסתייגויותאחר באיזה ממסמכי המכרז )להלן: "

 ;נכתבו כלל להתעלם מההסתייגויות, כולן או חלקן, כאילו לא 7.7.1

בלבד, שאינו פוגע בעקרון לראות בהסתייגויות, כולן או חלקן, ככאלה המהוות פגם טכני  7.7.2

 ;השוויון

בתיקון כדי  לדרוש מהמשתתף לתקן את ההסתייגויות, כולן או חלקן, ובלבד שלא יהיה 7.7.3

 ;לשנות את מחיר ההצעה

יחול על כל לנהל משא ומתן עם המציעים ולתקן את מסמכי המכרז ובלבד שהתיקון  7.7.4

 ;יש מחדש את הצעתם או כל חלק ממנההמציעים ו/או לאפשר למציעים להג

 לפסול את מסמכי ההצעה. 7.7.5

החברה תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם לפעול או להימנע מלפעול בהתאם לאחת או יותר 

דרכי הפעולה דרג כלשהו בין לעיל, ומבלי שתחויב למ 7.7.5עד  7.7.1מהאפשרויות הנזכרות בסעיפים 

האמורות. לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות שונות באותה הצעה או 

 בהצעות שונות. 

לעיל לגבי אחת  7.7.5עד  7.7.1אם תבחר החברה לפעול בהתאם לאחת האפשרויות הנזכרות בסעיפים  .7.8

י לגרוע מזכויותיה האחרות, ההצעות, והמציע יימנע מיישום החלטת החברה, תוכל החברה, מבל

לרבות הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים, לפסול את ההצעה או להתעלם ממנה, אף אם אותה 

 הצעה נבחרה כהצעה הזוכה, ולחלט את ערבותו של המציע.

ההוראות הכלולות בסעיף זה אינן באות לגרוע מכל זכות אחרת שיש לחברה בהתאם למסמכי המכרז  .7.9

לרבות הזכות לנהל משא ומתן, לקבל הסתייגויות, לשנות את מסמכי המכרז, להתיר  או על פי כל דין,

 הגשת הצעות מחודשות או לבטל את הליך ההתקשרות. 
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המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו למשתתפים אחרים במכרז או לבצע כל פעולה שיש בה  .7.10

תכלול את כל ההוצאות שיהיו משום קנוניה כנגד החברה. הצעת המחיר תהיה בסכומים קבועים ו

 למציע בקשר עם ביצוע העבודות, במישרין או בעקיפין.

 תוקף ההצעה .8

 בכל מועד עדלהצעה לבצע קיבול רשאית  החברה תהיה .2.1.2019עד ליום הצעת המציע תהיה תקפה  .8.1

 .2.3.2019עד ליום  ותהצעלמועד זה ולהתקשר עם מציע. לחברה תהא אופציה להאריך את תוקף ה

 בהתאם. ת המכרזיושל ערבו ןיוארך גם תוקפ -כאמור  ותהודיעה החברה על הארכת תוקף ההצע

מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה, אלא באישור החברה ו/או  .8.2

פי תנאי המכרז והדין. כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא לפסילת  במקום שהדבר הותר במפורש על

 לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.ההצעה 

שהגיש, בהודעה בכתב לחברה, לא יאוחר מהשעה הנקובה ביום האחרון מציע רשאי לבטל הצעה  .8.3

ובמידה שהוארך על ידי החברה(; לאחר ביטול כאמור,  לעיל )וכפי' ד2בסעיף  כמפורט להגשת הצעות

 לא יוכל מציע לחזור בו מהביטול.

 הוצאות להגשת הצעה .9

ות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ובהגשת ההצעה תחולנה על המציע בלבד, ובשום מקרה, כל ההוצא

כולל במקרה של תיקון או ביטול המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות מיוזמת החברה, וכן במקרה של דחיית 

בות ההצעה מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי המציע לכל השבה ו/או החזר ו/או פיצוי כספי או אחר, לר

 הוצאות משפטיות, בגין הוצאותיו כאמור.

 וחשש לניגוד עניינים איסור הגשת הצעות משותפות, תאום הצעות .10

 .רשאי להגיש הצעות משותפות של מספר קבלנים ו/או יחד עם מציעים אחריםאינו  המציע .10.1

והתחייבויותיו לחברה מציע לא יגיש הצעה למכרז אם הוא מצוי במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו  .10.2

במסגרת המכרז או עלול להיות מצוי במצב כאמור. מציע אשר שוקל את השתתפותו במכרז בשל חשש 

לניגוד עניינים רשאי לפנות לחברה במסגרת שאלות ההבהרה בעניין זה בצירוף כל הפרטים 

 ת בכך.הרלוונטיים. החברה רשאית להשיב בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך אינה מחויב

החברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו של מציע במכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מועד, לרבות  .10.3

לאחר התקשרות בהסכם, במידה ותהא סבורה כי קיים חשש לניגוד עניינים, בין שהיה קיים במהלך 

 המכרז ובין שנוצר לאחריו, והמציע מוותר על כל טענה כלפי החברה בקשר עם האמור.

, בעל זיקה למציע, או מי מטעמם, לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר, בעל זיקה למציע מציע .10.4

 האחר או מי מטעמם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תיאום הצעה, לרבות אחד מאלה:

הסכמים, הסדרים או הבנות מסוג כלשהו, במפורש או מכללא, לגבי עניין הקשור למכרז זה,  10.4.1

 י ההסכם ואסטרטגיות להצעות המחיר;בודות המוצעות, תנאבין היתר, בעניין מחירי הע

מסירת מידע בכל עניין הקשור למכרז, קבלתו, החלפתו או גילויו בצורה אחרת בין מציעים,  10.4.2

 בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.

יודגש, כי החברה תראה בחומרה כל תיאום הצעות ותנקוט בכל האמצעים המשפטיים, ובכלל זה  .10.5

 לרשויות המוסמכות, כנגד גורמים שינהגו כאמור.הגשת תלונות 

 '.חהמציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב כנספח  .10.6
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 שמירת זכויות .11

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמציעים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי  .11.1

 המכרז, אלא לצורך הכנת ההצעה והגשתה.

שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במסמכי המכרז, לרבות בכל תנאי מתנאיו, עד החברה  .11.2

למועד הגשת ההצעות. שינויים אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויישלחו לכל המציעים. כל 

 הודעת שינוי כאמור תצורף על ידי המציע להצעתו כשהיא חתומה על ידו ותהווה חלק מהצעתו.

 כדי להקנות למציעים כל זכות משפטית או אחרת ביחס לעבודות. אין במכרז זה .11.3

 ביצוע העבודות מותנה בקיום תקציב וקבלת כל האישורים הדרושים על ידי החברה. .11.4

 הגשת ההצעה ותכולתה .12

 מעטפות נפרדות כמפורט להלן: 2 -ההצעה תוגש על ידי המציע ב

 1מעטפה מספר  .12.1

 הבאים:  את כל המסמכים 1המציע יכלול במעטפה מספר 

 ,התקליטורוכן  ועמודבכל עמוד כשהם חתומים )לרבות ההסכם( כל מסמכי מכרז זה  12.1.1

 – ובחותמת המציע בראשי תיבות

 .יש להגיש את חוברת המכרז המקורית הכרוכה שנמסרה למציע מהחברה 

  במקום המיועד לחתימת ן יכדבחתימה מלאה  יש להגיש כשהוא חתוםההסכם את

  .הקבלן

 התקליטורלהגיש את  יש (CD )מהחברה למציע שנמסר המקורי. 

חתומה על ידי עו"ד בחותמת "נאמן  העתק של תעודת התאגדות מורשה של המציע 12.1.2

 ;למקור"

חתומה על  לעיל 3.2העתק של תעודת רישום של הקבלן במרשם הקבלנים כמפורט בסעיף  12.1.3

 ;נאמן למקור"ידי עו"ד בחותמת "

, עבודה לביצוע עבודות בנייה הנדסית בישראלשל מנהל בתוקף העתק תעודת הסמכה  12.1.4

 ;ידי עו"ד בחותמת "נאמן למקור" חתומה על

 ;נספח א'המצורף כלעיל על פי הנוסח  6ערבות בנקאית )מקור( כנדרש בסעיף  12.1.5

 הגשת למועד ועד 1.1.2015 החל מיום סיונו של המציע בביצוע )התחלה והשלמה(יפירוט נ 12.1.6

של פרויקטים לכל היותר(  6)בהיקף מצטבר של שלושה פרויקטים של לפחות  ההצעה

במתכונת  , ערוךלעיל 3.3.3 -3.3.1 בסעיפים המפורטות דרישותהנדסה אזרחית בהתאם ל

  ;בחתימת עורך דיןאושר מוהמציע  על ידיחתום כשהוא  ,'נספח בהמצורפת כ

 לעיל; 3.4כנדרש בסעיף המציג מחזור הכנסות  ,נספח ג'אישור רו"ח על פי הנוסח המצורף כ 12.1.7

 ,ד' נספחבנוסח המצורף כ 1976 –תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  12.1.8

 ;תום כדין ומאושר על ידי עורך דיןח

אישורים תקפים מפקיד שומה או מרואה חשבון כנדרש על פי חוק עסקאות גופים  12.1.9

 ;לעיל 3.7וכאמור בסעיף  1976 –ציבוריים, התשל"ו 

 ;שור תקף על ניכוי מס הכנסה במקוראי 12.1.10



 

 40מתוך  10עמוד  
377197 

 

שמות מורשי החתימה של המציע וסמכותם לחייב אותו בחתימתם על אישור עורך דין לגבי  12.1.11

 ;נספח ה'פי הנוסח המצורף כ

 ;'ונספח המצורף ככתב התחייבות חתום בנוסח  12.1.12

אם המציע הוא עסק בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים  12.1.13

 ;'זנספח על פי הנוסח המצורף כ 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2לסעיף בהתאם 

תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עורך דין  12.1.14

 ;'ח נספחבנוסח המצ"ב כ

אלקטרוני ומספרי מלאים של המציע, לרבות כתובת עדכנית, כתובת דואר  התקשרותפרטי  12.1.15

 ;'טנספח טלפון ופקסימיליה של אנשי הקשר מטעם המציע על פי הנוסח המצורף כ

, סיכום סיור הקבלנים כל הבהרה ו/או תיקון שפרסמה החברה במהלך המכרז, לרבות 12.1.16

 .כשהם חתומים על ידי המציע

 2מעטפה מספר  .12.2

( ואת 'י נספחהמחיר )במתכונת המצ"ב כטופס הצעת  את במעטפה נפרדת יגיש המציע 12.2.1

 כתב הכמויות המקורי המודפס בצירוף שני העתקים מודפסים.

 .המציע יציין בטופס הצעת המחיר את המחיר הכולל המוצע על ידו 12.2.2

יחשב את הסך של כל המציע יציין בכתב הכמויות את מחירי היחידה בכל סעיף וסעיף,  12.2.3

  ואת הסיכום הכללי של ההצעה, ויציין את הסיכום הכללי במקום המתאים בטופס. סעיף

ללא מס ערך  המחירים בטופס הצעת המחיר וכתב הכמויות יהיו נקובים בשקלים חדשים 12.2.4

  .מוסף

ההצעה המרבית שיציע המציע לא תעלה על מחיר המקסימום שנקבע לצד כל סעיף בכתב  12.2.5

לפי העניין )ללא כולל מע"מ(. הוצע מחיר הגבוה ממחיר המקסימום שנקבע על הכמויות 

ידי החברה לאותו סעיף בכתב הכמויות יהווה מחיר המקסימום את המחיר התקף לאותו 

 סעיף בהצעת המציע.

 ,על ידי המציע בראשי תיבות ובחותמת המציעבכל עמוד ועמוד יהיה חתום כתב הכמויות  12.2.6

  .בחתימה מלאה של המציע כתב הכמויותבוכן בדף סיכום הצעת המחיר 

להיקף בכתב הכמויות וביתר מסמכי המכרז למען הסר ספק, מובהר כי ההתייחסות  12.2.7

בכתב וכי אין באמור  ,העבודות נועדה על מנת ליצור בסיס שוויוני להערכת ההצעות

בהתאם  שיידרשו בפועל יהיו משום התחייבות כלפי המציעים כי היקף העבודות הכמויות

 בפועל, כפי שהיא תורה עליהם. שתבוצענהפי העבודות  למפורט שם. החברה תשלם על

אין להותיר סעיפים ללא נקיבת מחיר. אם יותיר המציע סעיף ללא נקיבת מחיר או  12.2.8

, אותו סעיף כנכלל במחיר של שאר הסעיפיםיראו את ביצוע ₪, שירשום מחיר בסך אפס 

המציע לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין אותו סעיף. מבלי לגרוע ובכל מקרה 

החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה  מהאמור בסעיף זה,

אם לדעתה ההצעה אינה ₪, שתכלול סעיפים שלא מולאו או שמולאו במחיר בסך אפס 

נעת מהחברה את האפשרות סבירה או שיש בה משום קנונייה נגד החברה או שהיא מו

 להשוות מחירים.
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אף אם מדובר בפרקים )המציע יציין מחירים אחידים לסעיפים זהים בכתב הכמויות  12.2.9

. ציין המציע מחירים שונים לסעיפים זהים אף אם מדובר בפרקים (שונים בכתב הכמויות

כך  העל ידי החבר , ישונה כתב הכמויותהמתייחס לתחנה מסוימת שונים בכתב הכמויות

 שבכל הסעיפים הזהים יצוין המחיר הזול ביותר שצוין על ידי המציע לאותו סעיף. 

בפועל בהתאם להצעה הזוכה, כפי  שתבוצענה, כי התשלומים בגין העבודות מובהר בזאת 12.2.10

שאושרה על ידי החברה, יהיו התמורה הבלעדית והממצה בעבור כלל העבודות, במישרין 

כל ההוצאות, המיסים, העלויות שונות, לרבות משפטיות, בהן ובעקיפין, לרבות בעבור החזר 

 נשא הזוכה וכיוצא בכך, ולא יתווסף לסכומים האמורים בהצעה אלא מע"מ בלבד.

לעיל. בכל אחת  12.2 -ו 12.1המסמכים יוגשו במעטפות נפרדות כמפורט בסעיפים  12.2.11

". מקורלציין " . על המקור ישבמקור ובשני עותקים נוספיםמהמעטפות יוגשו המסמכים 

ביצוע עבודות חצר ל ןבחירת קבלמכרז ל" -על כל מעטפה יצוין שם המציע, מספר המעטפה ו

 ". הנדסה אזרחית

 מקום ומועד הגשת ההצעה .12.3

המעטפות יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי החברה בקומה  2ההצעה הכוללת את  את 12.3.1

אגף בב"תיבת המכרזים" (, קרית עתידים, תל אביב, 8של מגדל עתידים )בניין מס'  32

   .התפעול

בחשבון  תלקחנה ,לעיל' ד2בסעיף הנקובים בפועל עד ליום ולשעה  שתגענהההצעות רק  12.3.2

והמציע מוותר מראש על כל דרישה כלפי החברה באם הצעתו לא תגיע לחברה במועד מכל 

סיבה שהיא, לרבות מסיבות שאינן תלויות במציע. אין לשלוח את ההצעות בדואר או בדואר 

 אלקטרוני או בכל אמצעי, למעט מסירה פיזית של המעטפות כאמור לעיל.

שנקבע להגשת הצעות, בכל עת, לפני המועד  החברה תהיה רשאית לדחות את המועד 12.3.3

 האחרון שנקבע להגשתן, מכל סיבה שהיא, והודעה על כך תימסר למציעים.

 ןהערכתאמות מידה לבדיקת ההצעות ו .13

 :)כמתואר בפירוט להלן( להלןשלבים שתבצע בהתאם לוהערכתן יההצעות בחינת  תהליך .13.1

החברה תבחן להלן,  13.7כמפורט בסעיף  :בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף –שלב א'  13.1.1

כל על מנת לקבוע אם המציע עומד בתנאי הסף וצירף את  1את תכולת מעטפה מספר 

  .לעיל 12.1 המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף

החברה תבחן את תכולת להלן,  13.8כמפורט בסעיף : בדיקת מחיר ההצעה – שלב ב' 13.1.2

ותדרג את  ,' של הבחינה בהצלחהאשל המציעים שהצעתם תעבור את שלב  2מעטפה מספר 

 ההצעות בהתאם לסכום ההצעה. 

מפורטות יותר , לקבוע אמות מידה שתתקבלנההחברה תהיה רשאית, עד לשלב פתיחת המעטפות  .13.2

מידה אלה יכול  . אמותה שלעילאו אמות מידה המשנות או מחליפות את אמות המיד הלבחירת הזוכ

, בין היתר, ומעבר להתייחסות להצעת המחיר, גם ניקוד עבור איכות ההצעה והמציע. ותכלולנה

את החלוקה והמשקל בין אמות המידה השונות ובלבד שאלה שנות לחברה שיקול הדעת המוחלט ל

פק באמות המידה יודגש, כי החברה שומרת על זכותה להסת. תיקבענה עד למועד הגשת ההצעות

בלבד, ולא להוסיף עליהן, לשנותן או להחליפן, הכל בהתאם לשיקול דעתה ולהלן המפורטות לעיל 

 דין. ובכפוף להוראות כלהבלעדי 
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החברה תהיה רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעה. התיקון יעשה  .13.3

  ההצעות על ידי החברה וירשם בפרוטוקול. הודעה על התיקון תימסר למציע. בדיקתבמהלך 

החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל  .13.4

הצעה שהיא או לקבל הצעה שאינה הזולה ביותר או לצאת למכרז חוזר או לוותר על ביצוע העבודות, 

ו להתקשר עם מציע לביצוע חלק מהעבודות בלבד, ובכלל זה לבקש הצעות , אמקצתןכולן או 

משופרות או לתקן הצעות או לפנות למציעים ו/או לחלקם בבקשה לקבלת הבהרות בכתב ו/או בעל 

וכן היא רשאית אך אינה חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאפשר למציעים ו/או  ,פה

שהושמטו או חסרים בהצעתם, לדרוש מידע נוסף ו/או לדרוש לחלקם להוסיף להצעתם מסמכים 

להיפגש עם המציע לצורך הצגת הצעתו. למציעים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 

 החברה בקשר להליך זה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל שלב משלבי המכרז )לרבות לאחריו( תהיה החברה רשאית להחליט  .13.5

הבלעדי, שהיא פוסלת את הצעתו של מציע מחמת מידע שהגיע לידיה או שמצוי  לפי שיקול דעתה

ברשותה בקשר עם אותו מציע ואשר עלול להשפיע על ביצוע העבודות על ידו לשביעות רצונה של 

סיון לא טוב ו/או חוסר שביעות יהחברה, לרבות )אך לא רק( מידע בקשר עם יכולותיו של המציע, נ

ל מזמיני עבודה אחרים ביחס למציע, בעיות אמינות ומהימנות, מצוקה פיננסית רצון של החברה או ש

מבלי לגרוע  מהותית וכל מידע רלבנטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי מכרז זה.

מכלליות האמור לעיל ולשם כך, החברה רשאית, בין היתר, להתנות את החלטתה לבחור בהצעה 

דוחותיו הכספיים המבוקרים והסקורים האחרונים של המציע, על מנת לוודא כזוכה במכרז במסירת 

את איתנותו הפיננסית ויכולתו לבצע את העבודות, לשביעות רצונה של החברה ולפי שיקול דעתה 

 הבלעדי.

שלא לאשר את השתתפותו של מציע במכרז במקרה בו המציע ביצע עבודות החברה תהיה רשאית  .13.6

חמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות והעבודות הופסקו טרם סיומן בגין עבור החברה במהלך 

בגין עבירות בטיחות. מציעים אשר ביצעו בעבר  נסיבות אשר קשורות בהתנהלות המציע, לרבות

עבודות עבור החברה והעבודות הופסקו טרם סיומן, כאמור לעיל, רשאים לפנות אל החברה בכתב לא 

זה חלה עליהם.  13.6שת שאלות הבהרה, על מנת לברר אם הוראת סעיף יאוחר מהמועד האחרון להג

אם חרף האמור מציע ייבחר בכל זאת להגיש הצעה והצעתו תיפסל, הוא לא יהיה זכאי לקבל החזר 

 שהמציע הוציא במסגרת הכנת הצעתו.בגין כל הוצאה 

 שלב א': בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף .13.7

על מנת לקבוע אם המציע עומד בתנאי הסף וצירף  1פר החברה תבחן את תכולת מעטפה מס 13.7.1

 מתנאי באיזה תעמוד שלא הצעה .לעיל 12.1 הנדרשים כמפורט בסעיף את כל המסמכים

 . הבאים לשלבים תעבור ולא, תיפסל הסף

 המכרזי ההליך בסיום או ההצעה פסילת במועד כך על הודעה יקבל, נפסלה שהצעתו מציע 13.7.2

 כל על מראש מוותר והמציע, חברהה של המוחלט הדעת שיקול פי על(, הזוכה בחירת לאחר)

 .  זה בעניין תביעה או/ו דרישה או/ו טענה

 בדיקת מחיר ההצעה :שלב ב' .13.8

לצורך של ההצעות שעברו את בחינת תנאי הסף )שלב א'(  2החברה תפתח את מעטפה מספר  13.8.1

 קביעת הצעת המחיר הזולה ביותר. 

אשר יורכב מהצעת המחיר  מחיר ההצעה, ההצעה הזולה ביותר הינה י'בנספח כמפורט  13.8.2

 (."ההצעה הזולה ביותר)להלן:  "הכוללת והתוספת עבור עבודה דחופה 
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 ההבחירה בזוכ .14

לדעת הוא מסוגל ציע המועדף במכרז ובלבד שיוכרז כמשהציע את ההצעה הזולה ביותר המציע  .14.1

כנדרש במסמכי המכרז ובאופן שהצעתו תקנה החברה לבצע את ההתקשרות על כלל התחייבויותיו 

 לחברה את מירב היתרונות.

קיים החברה הליך תחרותי תמבלי לגרוע מכלליות האמור, בהתקיים אחת הנסיבות המפורטות להלן  .14.2

)להלן:  1993 –ה לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 17( כקבוע בתקנה BEST AND FINALנוסף )

 :" לפי העניין(תחרותי נוסף הליך" או "שלב ההתמחרות החוזרת"

ההצעות יתר לבין  "(ביותר )"ההצעה הזולה סכום הנמוך ביותרה בעלתהפער בין ההצעה  14.1.1

בהליך התחרותי  תשתתפנהבמקרה כאמור  .10% -נמוך מ אחריה שדורגו במקומות הבאים

 -נמוך מ הזולהוכן כל ההצעות שפער המחירים בינן לבין ההצעה  הזולההנוסף ההצעה 

 הצעות בסך הכל. 3 -אך לא יותר מ ,10%

 (.לפי מחירי שוק ריאליים) ממחיר השוק משמעותיתסכום ההצעה הנמוך ביותר יקר  14.1.2

ההצעות שהציעו את סכום ההצעה  3בהליך התחרותי הנוסף  תשתתפנהבמקרה כאמור 

 . והחברה תקבע מחיר מקסימום לפי הערכתה את מחיר השוק הנמוך ביותר

לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה, יהיה בקיומו של הליך  בהתקיים נסיבות בהן, 14.1.3

 תחרותי נוסף כאמור כדי להועיל לחברה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת על זכותה להכיר במציע שהצעתו תהיה הזולה ביותר  .14.3

כ"מציע מועדף" ולנהל עמו משא ומתן וקבלת הבהרות באשר למחירי הצעתו, אופן ביצוע העבודות 

ומועדי הביצוע, לרבות לשם קבלת הנחה נוספת על מחיר הצעתו בהתאם להערכת החברה את עלות 

העבודות ובכלל זה לגבי חלקים מהצעתו אשר אינם עומדים בקנה אחד עם הערכת עלות העבודות על 

ידי החברה. לאחר השלמת הליך זה רשאית החברה לאשר את בחירתו של "המציע המועדף", מבלי 

 ל זכות המוקנית לה לפי המכרז ו/או על פי כל דין.לגרוע מכ

למען הסר ספק, מחיר ההצעה המקורית שהוגשה למכרז זה לשירותים תהווה תקרת מחיר עליון  .14.4

(MAXIMUM BID PRICE.למחיר המוצע על ידי מציע בשלב ההתמחרות החוזרת ) 

נות במועדים שתקבע המציעים שיוזמנו להליך התמחרות חוזרת, יגישו את הצעות המחיר המתוק .14.5

החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה שהגיש לחברה 

סופית. מציע שהצעתו היא הזולה ביותר בהליך ההתמחרות החוזרת יוכרז כזוכה בהליך ההתמחרות 

 החוזרת ובמכרז.

או בפקס. מועד החתימה על ההסכם כך בדואר אלקטרוני ו/ ליטה החברה על זוכה, תודיע לו עלהח .14.6

יה, אלא אם תודיע החברה אחרת. מובהר, כי עד למועד דלעיל יימים מיום ההודעה על הזכ 7יהיה תוך 

הוא מחויב לבצע ה ז מכרזיהיה הזוכה חייב לבצע כל מעשה ולהשלים כל פרט אשר על פי מסמכי ה

יקבעו על ידי החברה בהודעתה, סכם. הזוכה יופיע במקום ובמועד שיהולהשלים לפני חתימת ה

לחברה, לא יאוחר ממועד זה, אישור על השלמת כל הפעולות דלעיל.  ישתתף במעמד החתימה וימציא

 .מהצעתו 10%כן יידרש הזוכה להמציא לחברה במעמד החתימה ערבות ביצוע בגובה 

 הוראות נוספות לעניין הזכייה .14.7

 תזמין החברה לזוכה, כי מבטיחה אינה זה במכרז הזכייה בזה, כי למען הסר ספק מובהר 14.7.1

 אי בדבר הזוכה מטעם טענה כל תשמע כלשהו. כמו כן, לא מינימאלי בהיקף עבודות ממנו

 כלשהו. בהיקף ידו על עבודות מסוימות ביצוע
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 רשאית בהתאם העבודות. החברה בביצוע בלעדיות כל במכרז הלזוכ אין כי בזאת, מודגש 14.7.2

 והן הן בעצמה זה מכרז נשוא העבודות כדוגמת עבודות המוחלט לבצע דעתה לשיקול

לנכון, מבלי שהדבר יחשב להפרת  שתימצא כפי התקשרות סוג אחר, בכל גורם כל באמצעות

זכות  ההסכם ומבלי שיחול שינוי במחירי הרכיבים ומבלי שיהיה בכך כדי להקים לזוכ

 לפיצוי או לתשלום אחר מכל מין וסוג שהוא. 

 זכייה ביטול .14.8

שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל זכייתו של מציע שהוכרז  החברה 14.8.1

 כזוכה בשל כל אחד מאלה: 

 או ההסכם חתימת לאחר לרבות מסמכיו על המכרז מתנאי תנאי אחר מילא לאהזוכה )א(  14.8.2

 זוכהאו )ב( שלדעת החברה קיים ספק סביר ביכולת ה עבודות;ה לביצוע ההזמנה מסירת

או )ג( שהתברר לחברה  ;שנדרשו הזמנים לוחות פיל הנדרש ע העבודותבקצב ובהיקף לעמוד 

 מידע אילו, וב לבחור ההחלטה על משפיע שהיה להצעתו אוו/ זוכהל בקשר מידע, מועדבכל 

לגבי כל  הזוכהאו )ד( על סמך תפקודו של  ;כאמור החלטתה קבלת לפני בידה היה זה

או )ה( התבררו לחברה, בכל עת,  ;כמפורט במכרז זה עבודותהדרישות בקשר לביצוע ה

בביצוע ההתקשרות עם המציע, מעבר לסיכון  כרוךהעובדות המעלות את הסיכון העסקי 

עסקי מקובל וסביר. במקרה כזה רשאית החברה, מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לה לפי 

תאימה ביותר המכרז ו/או הדין, למסור את ההתקשרות למציע אחר שהצעתו נמצאה המ

 מבין ההצעות שנותרו. 

אי עמידה בהתחייבויותיו, כולן  בשל כזוכה שהוכרז מציע של זכייתו ביטולמקרה של  בכל 14.8.3

מתכולת  גריעהו/או ההסכם, לרבות בקשר ללוחות זמנים, או  המכרזאו חלקן, לפי 

דעתה תהיה רשאית אך לא חייבת, לפי שיקול  החברהבשל חשש לניגוד עניינים,  עבודותה

 מציעים, לפנות לועוד, לוחות זמנים ותהצפוי עבודותבהיקף ה ,בין היתר ,הבלעדי ובהתחשב

 שהוגשו המחיר הצעות סדר, בהתאם להמכרז במסגרת הסף תנאי את עברו אשראחרים ה

שהציע את הצעת המחיר הזולה ביותר  למציע החברה תפנהבמכרז. כלומר, תחילה  ידם על

 ובמידה"( שני כשירשהוכרז כזוכה בעבור אותו אזור )" המציעאחרי הצעת המחיר של 

 אחריו הבא למציע החברה תפנה השני הכשיר עם ההתקשרות תתאפשר לא כלשהי ומסיבה

מוותר מראש על כל טענה ועילת תביעה כלשהי כלפי החברה  מציע"(, והשלישי כשיר)"

  כתוצאה מכל החלטה של החברה כאמור לעיל. 

בזאת לידיעת המציעים, כי החברה שומרת על זכותה שלא להתקשר לביצוע  מובא 14.8.4

כלל ו/או לבצעם באמצעות חברות ו/או גופים שלא השתתפו במכרז הנוכחי ו/או  םעבודותה

לצאת במכרז ו/או לקיים כל הליך תחרותי אחר ו/או נוסף ו/או להתקשר באמצעות סבב 

לפי שיקול דעתה  הכלופים אחרים ו/או נוספים הצעות בין המציעים ו/או בין חברות ו/או ג

הבלעדי. מובהר בזאת, כי בקשה להצעת הצעות מחיר או כל הליך אחר בו תנקוט החברה 

בסעיף יכול שיכלול תנאים ודרישות השונים מדרישות מכרז זה ו/או אחרים שלא פורטו 

 במכרז זה, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 הוראות כלליות .15

רה, כי רק האמור במכרז זה ונספחיו וכן במסמכי תיקון או תשובות לבקשות הבהרה החברה מבהי .15.1

שישלחו, אם ישלחו, בהתאם להליך המפורט לעיל יחייבו את החברה. כל מסמך ו/או אמירה אחרים 

 מכל סוג שהוא שנמסרו לא יהיו בעלי תוקף או משמעות מחייבים. 

 במכרז זה ובפרטיו בכל עת, לרבות דחיית מועדיו.החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים  .15.2
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החברה לפי שיקול דעתה ו/או אם תחויב לעשות כן, תהיה רשאית לחשוף בכפוף לדין לרבות חוק  .15.3

וכל מידע שיתקבל במסגרתה במסגרת המכרז, למעט  ההזוכ הצעהה, את 1998-חופש המידע, התשנ"ח

באותם מסמכים או קטעי מסמכים אשר העיון בהם עלול, לדעת החברה, לחשוף סוד מסחרי או סוד 

 מקצועי.

סכם ליתר מסמכי הסכם. בכל מקרה של סתירה בין ההעל ה וםעל ידי החברה יחת שייבחר ההזוכ .15.4

 המכרז מיטיבות עם החברה. המכרז, יגברו הוראות ההסכם, אלא אם הוראות

במקרה של ביצוע עבודות במתקנים רגישים ביטחונית, בין של החברה ובין של צד ג' אחר, או גישה  .15.5

לעמוד בדרישות הביטחון שיקבעו לפי שיקול דעתם  זוכהההמציע למערכות החברה, יחויבו עובדי 

ל ידי מנהל במפורש אחרת עהבלעדי של החברה והמתקן מעת לעת, לרבות של צד ג', אלא אם נקבע 

 .של החברהיטחון הב

הזוכה ועובדיו יפעלו בהתאם לנהלי הבטיחות של החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם להנחיות  .15.6

 הממונה לעבור הדרכות שונות, אם וככל כמפורט בהסכם, לרבות בקשר עם עבודה בסביבת גז טבעי.

המכרז ו/או הנובע ממנו ובכל סכסוך משפטי שעילתו הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הקשור בהליך  .15.7

במכרז זה, בין אם טרם נקבע זוכה ובין אם נקבע זוכה בו, תהא מסורה לבית המשפט המוסמך בתל 

 אביב בלבד.
 

   

 

 בכבוד רב,                      

 

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ                                                                                    
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 בנקאיתערבות  -א'נספח 

 (1)מעטפה 

 
 לכבוד

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
 קרית עתידים, מגדל עתידים, תל אביב

 
 ערבות מס'_______הנדון: 

 
( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי "המציע" :_________________ )להלןעל פי בקשת  .1

( שתדרשו מאת "הערבות סכום" :)להלן ₪ 20,000מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של 
 ביצוע עבודות הנדסה אזרחיתחצר ל ןקבלמכרז פומבי לבחירת בהמציע, בקשר עם הצעה שניתנה על ידו 

 שפורסם על ידיכם. (INGL/TENDER/2018/13)מס' 

ימים מקבלת דרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .2
הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא, ומבלי 

כן, מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט  שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהמציע. כמו
בהליכים משפטיים נגד המציע ו/או לפנות בדרישה מוקדמת למציע ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי 

 מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת, על כל סכום שייקבע על ידכם מתוך  .3
סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על 
סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה 

 לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומש.

 לעיל. 2במועד ועל פי הקבוע בסעיף  אנו נשלם לכם מעת לעת את הסכומים הנדרשים .4

הערבות מכל סיבה ועילה שהן, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על את אנו לא נהיה רשאים לבטל  .5
פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה 

 המוענקת למציע על פי הדין.

לעיל, הערבות אינה מותנית בקיומה או בגובהה של חבות מצד המציע כלפיכם והינה בלתי  בנוסף לכל האמור .6
 חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית.

ימים קודם למועד  7ועד בכלל, ועל פי דרישתכם בכתב שתתקבל עד  9.2011.2 הערבות תהיה בתוקף עד ליום .7
 .9.2013.2 האמור, יוארך תוקפה של הערבות  עד ליום

תחת ערבות זו תוגש לבנק בכתב, במהלך שעות העבודה הרגילות עד לתום תוקף הערבות לפי סעיף  כל דרישה .8
לעיל. הודעה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה או הודעה שתגיע לבנק בדואר או במסירה אישית אך  7

 לא בפקסימיליה, טלקס, מברק או דואר אלקטרוני.

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .9

 בכבוד רב,  

 ________________ 

הבנק 
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 תצהיר מטעם המציע על ביצוע עבודות בהתאם לדרישות תנאי הסף - 'נספח ב

 

 (1)מעטפה    

 

כן אהיה צפוי/ה  אני הח"מ, _________________ בעל/ת ת.ז. _________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה

 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:

"( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתה המציעאני מנהלה/תה של חברת _________________ בע"מ ח.פ. ______________ )להלן: " .1

 .( INGL/TENDER/2018/13)מס' ביצוע עבודות הנדסה אזרחיתחצר ל ןקבלמכרז פומבי לבחירת במסגרת 

בהיקף מצטבר  אזרחית הנדסה של שלושה פרויקטים לפחות, ההצעה הגשת למועד ועד 1.1.2015 החל מיום, ראשי כקבלן (והשלים התחיל) ביצע המציע .2

בהיקף של לפחות  ינוה, כאשר לפחות פרויקט אחד פרויקטים לכל היותר( 6-)היקף מצטבר כאמור יתייחס ל א כולל מע"מש"ח ל 1,500,000של לפחות 

 על פי הפירוט שלהלן:לעיל ו 3.3הכל בהתאם לדרישות סעיף  .)לא כולל מע"מ( ש"ח 500,000

התחלה  שנת
בש"ח העבודה ) היקף העבודה מהותהפרויקט ו שם וסיום העבודה

 ללא מע"מ(ו
 המזמין פרטי

 איש קשר וטלפון(פרטי  ,)שם

 : _____ התחלה

 ___: ___סיום

 

 

 .__שם הפרויקט: _____________________________________ .1

 אחת או יותר מבין העבודות המפורטות להלן  הפרויקט כולל .2
  את סוג/י העבודה הרלוונטי(: הקף בעיגול)

הקמה ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעית בתחומים של אנרגיה ו/או 
תהליכית ו/או שהוא כולל עבודות תחבורה ו/או תקשורת קווית ו/או תעשיה 

 ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעית. עפר שבוצעו כחלק מההקמה

הפרויקט בוצע עבור מזמין שהוא משרד ממשלתי, חברה ממשלתית או האם  .3
 (:הקף בעיגול) חברת בת שלה, רשות מקומית או תאגיד עירוני

 כן /לא.

 ________תיאור הפרויקט ומהות העבודה: __________________ .4

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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התחלה  שנת 
 וסיום העבודה

 

העבודה באלפי  היקף העבודה  מהותהפרויקט ו שם

 שקלים )ללא מע"מ(

 המזמין  פרטי

 )שם איש קשר וטלפון(

 : _____ התחלה

 ___: ___סיום

 

 

 שם הפרויקט: _______________________________________. .1

 אחת או יותר מבין העבודות המפורטות להלן  הפרויקט כולל .2
  את סוג/י העבודה הרלוונטי(: הקף בעיגול)

הקמה ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעית בתחומים של אנרגיה ו/או 
ו/או שהוא כולל עבודות תחבורה ו/או תקשורת קווית ו/או תעשיה תהליכית 

 ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעית. עפר שבוצעו כחלק מההקמה

הפרויקט בוצע עבור מזמין שהוא משרד ממשלתי, חברה ממשלתית או האם  .3
 (:הקף בעיגול) חברת בת שלה, רשות מקומית או תאגיד עירוני

 כן /לא.

 תיאור הפרויקט ומהות העבודה: __________________________ .4

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  

 : _____ התחלה

 ___: ___סיום

 

 

 שם הפרויקט: _______________________________________. .1

 אחת או יותר מבין העבודות המפורטות להלן  הפרויקט כולל .2
  את סוג/י העבודה הרלוונטי(: הקף בעיגול)

הקמה ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעית בתחומים של אנרגיה ו/או 
תחבורה ו/או תקשורת קווית ו/או תעשיה תהליכית ו/או שהוא כולל עבודות 

 ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעית. עפר שבוצעו כחלק מההקמה

ברה ממשלתית או הפרויקט בוצע עבור מזמין שהוא משרד ממשלתי, חהאם  .3
 (:הקף בעיגול) חברת בת שלה, רשות מקומית או תאגיד עירוני

 כן /לא.

 תיאור הפרויקט ומהות העבודה: __________________________ .4

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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התחלה  שנת 
העבודה באלפי  היקף העבודה  מהותהפרויקט ו שם וסיום העבודה

 שקלים )ללא מע"מ(

 המזמין  פרטי

 )שם איש קשר וטלפון(

 התחלה: _____ 

 ____סיום: __

 

 שם הפרויקט: _______________________________________. .1

 אחת או יותר מבין העבודות המפורטות להלן  הפרויקט כולל .2
  את סוג/י העבודה הרלוונטי(: בעיגולהקף )

הקמה ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעית בתחומים של אנרגיה ו/או 
תחבורה ו/או תקשורת קווית ו/או תעשיה תהליכית ו/או שהוא כולל עבודות 

 ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעית. עפר שבוצעו כחלק מההקמה

לתי, חברה ממשלתית או הפרויקט בוצע עבור מזמין שהוא משרד ממשהאם  .3
 (:הקף בעיגול) חברת בת שלה, רשות מקומית או תאגיד עירוני

 כן /לא.

 תיאור הפרויקט ומהות העבודה: __________________________ .4

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  

 התחלה: _____ 

 ____סיום: __

 

 

 

 שם הפרויקט: _______________________________________. .1

 אחת או יותר מבין העבודות המפורטות להלן  הפרויקט כולל .2
  את סוג/י העבודה הרלוונטי(: הקף בעיגול)

הקמה ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעית בתחומים של אנרגיה ו/או 
קווית ו/או תעשיה תהליכית ו/או שהוא כולל עבודות תחבורה ו/או תקשורת 

 ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעית. עפר שבוצעו כחלק מההקמה

הפרויקט בוצע עבור מזמין שהוא משרד ממשלתי, חברה ממשלתית או האם  .3
 (:הקף בעיגול) חברת בת שלה, רשות מקומית או תאגיד עירוני

 כן /לא.

 _________________________תיאור הפרויקט ומהות העבודה: _ .4

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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התחלה  שנת 
העבודה באלפי  היקף העבודה  מהותהפרויקט ו שם וסיום העבודה

 שקלים )ללא מע"מ(

 המזמין  פרטי

 )שם איש קשר וטלפון(

 התחלה: _____ 

 ____סיום: __

 

 שם הפרויקט: _______________________________________. .1

 אחת או יותר מבין העבודות המפורטות להלן  הפרויקט כולל .2
  את סוג/י העבודה הרלוונטי(: הקף בעיגול)

הקמה ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעית בתחומים של אנרגיה ו/או 
קווית ו/או תעשיה תהליכית ו/או שהוא כולל עבודות תחבורה ו/או תקשורת 

 ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעית. עפר שבוצעו כחלק מההקמה

הפרויקט בוצע עבור מזמין שהוא משרד ממשלתי, חברה ממשלתית או האם  .3
 (:הקף בעיגול) חברת בת שלה, רשות מקומית או תאגיד עירוני

 כן /לא.

 __________________________תיאור הפרויקט ומהות העבודה:  .4

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  

 .(לכל היותר פרויקטים 6יש לציין ) על המציע לצרף מסמכים המעידים על הוכחת האמור לעיל  *

 תצהירי אמת. אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן .3

 

______________           _______________ 
 חתימת המצהיר/ה      תאריך                                                                                     
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 למכרז 'אישור לתצהיר נספח ב

כי ביום _________ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה 

א/תהא עצמו/ה בת.ז. שמספרה ____________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יה

 חתם/ה עליו בפניי.צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה ו

   _________________ 

)חתימה +חותמת( עו"ד                                                                              
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 אישור רו"ח בגין מחזור כספי - נספח ג'

 (1)מעטפה      

 

 תאריך:___________

 לכבוד 

 הטבעי לישראל בע"מנתיבי הגז 

 

 הנדון:  הקבלן _______________ בע"מ )ח.פ._______________( )להלן: "החברה"(

חצר לביצוע  ןלבחירת קבלפומבי  מכרזהגשת הצעתה לכרואי חשבון של החברה ובמסגרת  .1.1

לאשר, כי לחברה ו מתכבדים , אנ(INGL/TENDER/2018/13ס')מ עבודות הנדסה אזרחית

 -ו 2016, 2015בכל אחת מן השנים )לא כולל מע"מ(  ש"ח 2,000,000מחזור כספי של לפחות היה 

2017. 

 המחזור הכספי של החברה בשנים כאמור לעיל הוא כדלקמן: .1.2

2015 _______________________ : 

2016 _______________________ : 

2017_______________________ : 

 

 
 __________________________________ מס' רישיון: ______________שם רו"ח: 

 חתימה: ______________ חותמת: ______________

 תאריך: ______________
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 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים צהירת - נספח ד'

 

 (1)מעטפה  
מס' ________________  תעודת זהות /תנושא, _ __________________________ "מ,אני הח

לעונשים הקבועים בחוק אם  /הלאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוימכתובת _________, 
 בזאת כדלקמן: /המצהיר ,כן לא אעשה

 
 –]שם מלא של המציע אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ 

ב 2התאגיד/עוסק מורשה[ )להלן: "המציע"( ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 
)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"( וזאת במסגרת  1976 –לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

ערכת שנ  (_________)מספר:מערכת ההולכה לגז טבעי הגשת הצעה למכרז למתן שרותי הדברה במתקני 
 על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ. 

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן .1

 ***;עבירות משתי ביותר** הורשעו לא* אליו זיקה בעל או המציע  □

גשת הצעות לה האחרון במועד אך, עבירות משתי ביותר הורשעו אליו זיקה בעל או המציע □
 ממועד ההרשעה האחרונה. במכרז חלפה שנה אחת לפחות

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***
ולעניין עסקאות  1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  )איסור

 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 
 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן .2

 1998 – ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות –' א ופהחל □
 .המציע על חלות אינן"( זכויות שוויון חוק: "להלן)

 .אותן מקיים והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות –' ב חלופה  □

בחלופות המשנה הרלוונטיות יש להמשיך ולסמן  –לעיל  3למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .3

 להלן:

 .עובדים 100 -מ פחות מעסיק המציע –( 1) חלופה □

 משרד ל"למנכ לפנות מתחייב והוא, לפחות עובדים 100 מעסיק המציע –(  2) חלופה  □
לחוק  9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים, הרווחה העבודה

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לפי  .4
 –(  2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )2הוראות חלופה )

לחוק שוויון  9ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף הוא מצהיר כי פנה כנדרש 
 זכויות, הוא גם פעל ליישומן.

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  -למציע שסימן את חלופה ב'  לעיל .5
ימים ממועד התקשרותו עם העירייה )ככל  30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 .ת כאמור(שתהיה התקשרו

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

 
 

      _____________         ____________________ 
 ת המצהיר/החתימ      תאריך  
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 אישור
 

 במשרדיבפני _ הופיע/ה _______ביום ____________אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי 
_ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה ___________' מר/גב _________________________ ברחוב

ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה באמצעות ת.ז. מס'______________ )המוכר/ת לי באופן אישי( 
להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 .ו בפני/מה עליוחתם תצהירו/ה דלעיל
 

 

               ___________________ 

 ד"חותמת עוחתימה ו        
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 אישור זכויות חתימה  - נספח ה'

 

 (1)מעטפה 

 

 תאריך: __________

 

 

 לכבוד

   נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 

 א.ג.נ.

 

  אישור זכויות חתימההנדון: 

______(, מאשר בזאת, כי ____________________, __הנני הח"מ, _______________ עו"ד )מ.ר. _

 מכרז"( במסגרת המציע___________ )להלן: "____החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי _________

מוסמך/ים , (INGL/TENDER/2018/13)מס' חצר לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ןלבחירת קבלפומבי 

 לחייב את המציע בחתימתו/ם.

 

 

 

 בכבוד רב, 

 _________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד   

 

 

 



 

 40מתוך  26עמוד   

 כתב התחייבות - 'ונספח 

 

 (1)מעטפה 

 

 לכבוד 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

_____________________ 

 

 א.ג.נ,

 

  חצר לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ןלבחירת קבלפומבי כתב התחייבות בקשר עם מכרז   הנדון:

 ( INGL/TENDER/2018/13 )מס'

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את המכרז, ההסכם ונספחיו, ואת כל נספחיהם 

"( ושניתנה לנו האפשרות להשיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים, מכרזמסמכי הוצרופותיהם )להלן: "

האחרות העלולים להשפיע על הצעתנו, ולאחר שביררנו את כל הפרטים הטכניים הסיכונים והאפשרויות 

 והאחרים הרלוונטיים לביצוע העבודות נשוא המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה, כדלקמן:

 

 ההסכם ונספחיו, ואת כל נספחיהם וצרופותיהם, מכרזקראנו והבנו את כל האמור במסמכי ה .1

ברורים לנו תנאיהם, לרבות כל ההשלכות של  ם וספקיםלרבות הקוד האתי של החברה לקבלני

, והגשנו את הצעתנו בהתאם. אנו מסכימים לכל האמור במסמכי מכרזנשוא ה עבודותביצוע ה

ולא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי הבנה ו/או אי ידיעה ואנו מוותרים  מכרזה

מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל. לפני מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור, 

 הגשת הצעתנו קיבלנו מנציגי החברה את כל ההסברים אשר ביקשנו לקבל.

 

פעל בהתאם נש יםמאשראנו הקוד האתי של החברה לקבלנים ו קראנו והבנו את הוראות  .2

 להוראותיו.
 

במלואן, לרבות, זה מכרז בדקנו היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותינו על פי  .3

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בנוגע להעמדת כח האדם המנוסה והמיומן במידה הנדרשת על פי 

וכעולה ממחויבויותינו להוציא את התחייבויותינו אל הפועל באופן ובאיכות  מכרזמסמכי ה

כן בדקנו כאמור את יתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע  מכרז.המתוארים במסמכי ה

זה ובמועדים הנקובים בו, ואנו מצהירים כי יש לנו ההסמכות,  מכרזייבויותינו על פי התח

המומחיות, היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים הפיננסיים והטכניים והציוד 

הדרושים לביצוע התחייבויותינו, ואנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה בקשר עם כל אלה. אנו 

את כל הדרוש לביצוע  -או שיש באפשרותנו להשיג מבעוד מועד  -בזאת כי בידינו  מצהירים

 זה במלואן ובמועדן. מכרזהתחייבויותינו על פי 

 

זה  מכרזזה כוללות את כל האמור והמפורט ב מכרזאנו מסכימים, כי התחייבויותינו כהגדרתן ב .4

ודה אחרות גם אם לא פורטו במפורש על כל מסמכיו, נספחיו, וצרופותיו וכן כל התחייבות ו/או עב

ואשר קשורות באופן ישיר או עקיף לביצוע התחייבויותינו על ידינו במלואן, במועדן וברמה 

 ואיכות מעולות, ובכלל זה כל הוצאה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או מס.

 

ר בכך , לרבות הכנת הצעה זו על כל הקשומכרזידוע לנו, כי כל ההוצאות בקשר לבדיקת מסמכי ה .5

והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, לרבות ההוצאות הקשורות בהוצאת 
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הערבות הבנקאית ובהארכתה, תחולנה עלינו בלבד, במלואן, וכי לא תהיה לנו כל טענה ו/או 

 דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג בגין כך.

 

סכם מחייבות אותנו לכל דבר ועניין, וכי הל הידוע לנו ואנו מסכימים, כי חתימותינו על ההצעה וע .6

המצורפת להצעתנו זו, וזאת במידה ונחזור בנו  מכרזהאתם תהיו רשאים וזכאים לחלט את ערבות 

 מהצעתנו מכל סיבה שהיא, וכי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

 

לחוק  3בלתי חוזרת כמשמעותה בסעיף הננו מסכימים, כי תהיו זכאים לראות בהצעתנו זו כהצעה  .7

, ולפיכך עם מסירתה של הודעת קיבול בכתב על ידכם ייכרת 1973 –החוזים )חלק כללי(, התשל"ג 

 הסכם מחייב בינינו לביניכם.

 

זה, נהיה אחראים לכל הפעולות, התוצרים והתפוקות של כל  מכרזמובן לנו, כי במידה ונזכה ב .8

, או מי מאתנו או מטעמנו, לבנינוהעובדים, וכי בכל מקרה לא ייקשרו יחסי עובדי מעביד ביניכם 

ובכלל זה עובדינו הקבועים והזמניים, קבלני משנה או כל מי שמועסק מטעמנו בדרך כזאת או 

 אחרת.

 

במקרים נוספים, אם נחליט מכל סיבה שהיא שלא לבצע את  מבלי לגרוע מזכותכם לעשות כן .9

ו/או את התחייבויותינו ו/או כל חלק מהן, או אם נחזור בנו מהצעתנו או מכל חלק עבודות ה

שלא בדרך מקובלת ובתום לב, אזי אנו מסכימים, כי סכום  מכרזממנה, או אם נתנהג בקשר עם ה

ו זו יחולט על ידכם, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך אשר המצאנו לכם ביחד עם הצעתנ מכרזהערבות 

 מראש ומבלי לגרוע מכל זכות של חברתכם לקבלת פיצוי נוסף.

 

( אין לנו טענות כלשהן בנוגע 1וכי: ) מכרזאנו מאשרים, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ה .10

( אין לנו כל 2; )מכרזלאי הבנה, אי בהירות או חוסר התאמה בנוגע להוראות כלשהן במסמכי ה

 .מכרזכפי שהיא מפורטת במסמכי ה ה הזוכהשיטת בחירת ההצע טענה בקשר עם

 

אנו מוותרים מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי  .11

 או עם כל שימוש בסמכות על ידכם. מכרזמכל סיבה שהיא או עם ניסוח ה מכרזזכייה שלנו ב

 

זה וחשיבותו הציבורית אנו מצהירים, כי בכל מקרה לא ננקוט כל הליך  מכרזלנוכח דחיפות  .12

 , וככל שננקוט הליך כאמור הרי שנסכים לדחייתו על הסף.מכרזמשפטי שתכליתו עצירת ה

 

הצעתנו זאת והערבות המצורפת לה, על כל המשתמע מהן, הינן בתוקף לתקופה שתיקבע על ידיכם  .13

 .מכרזבהתאם למסמכי ה

 

ביותר ו/או כל הצעה  הזולהנו, כי אינכם מחויבים לקבל הצעה כלשהי, לרבות ההצעה ידוע ל .14

אחרת, אם בכלל, וכי הנכם רשאים לנהל משא ומתן עם המציעים או חלקם, וכי כל האמור לעיל 

 . מכרזנתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, והכל בהתאם לאמור במסמכי ה

 

אנו מבהירים, כי אם ייעשה קיבול להצעתנו, תהווה מבלי לגרוע מכל הצהרה אחרת שלנו,  .15

התמורה כהגדרתה בהסכם את מלוא התמורה אשר נהיה זכאים לה, ואנו נקיים את מלוא 

 במלואם, לשביעות רצונכם המלאה. מכרזהתחייבויות הזוכה על פי כל מסמכי ה

 

המכרז וההסכם הצעתנו עומדת בכל הדרישות והתנאים הנדרשים ממציעי ההצעות על פי תנאי  .16

 ואנו מקבלים על עצמנו את ביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.
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 הצעתנו זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .17

 

, 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .18

 כדלקמן: המציע ו/או מי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת,

 

לא להציע, לא לתת ולא לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל  17.1

דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של 

החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, 

 תקשרות ו/או כל הסכם ו/או מכרז הנובעים ממנו.בקשר להליך הה

 

לא לשדל ולא לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד  17.2

החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או 

ת ו/או כל הסכם לא תחרותית או על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך ההתקשרו

 ו/או מכרז הנובעים ממנו.

   

לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של  17.2 -ו 17.1כי הם לא פעלו בניגוד לאמור בסעיפים  17.3

 החברה ו/או כל הסכם ו/או מכרז הנובעים מהם.

 

כי הם הביאו תוכן סעיף זה לידיעת עובדיהם, קבלני המשנה שלהם, נציגיהם, סוכניהם ומי  17.4

ה ו/או הסכם ו/או מכרז מטעמם המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות של החבר

 הנובעים ממנו.  

 

לעיל, החברה שומרת  18התעורר חשד סביר, כי המציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף  .19

לגביו קיים חשד כי נעשתה  מכרז מציעלעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו ב

ו/או לבטל בכל זמן שהוא  מכרזהפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל את הצעתו ב

 .מכרזו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם הנובע מה מכרזאת זכייתו ב

 

בהתאם למחירי היחידה  מכרזהננו מתחייבים לבצע את העבודות בהתאם לדרישות מסמכי ה .20

 המפורטים בכתב הכמויות והמחירים וללא כל תשלום נוסף. 

 

ם ואינם כוללים מס ערך מוסף אשר יתווסף המחירים הנקובים בהצעתנו הינם בשקלים חדשי .21

 כחוק במועד התשלום.

 

הננו מאשרים, כי מחירי היחידה הכלולים בכתב הכמויות שבהצעתנו, הינם קבועים וסופיים, לא  .22

ישתנו מכל סיבה שהיא, והם כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות 

ולביצוע כל  מכרזהעבודות בהתאם לדרישות מסמכי המכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע 

 התחייבויותינו לפיהם.

 

ידוע לנו, כי אם הצעתנו כוללת הנחה כללית, תחושב ההנחה מהצעתנו הכוללת ואחוז ההנחה יחול  .23

על כל סעיף נפרד שמפורט בכתב הכמויות והמחירים, וזאת ללא כל קשר להיקף כמות העבודה 

ויראו כל הנחה כאילו ניתנה כאמור לעיל, וזאת על אף כל האמור בכל  שתבוצע בפועל מאותו סעיף,

 מסמך אחר ו/או כל הודעה אחרת בכתב או בעל פה. 

 

זה היא כמפורט בטופס הצעת המחיר המצורף  מכרזהצעתנו לביצוע עבודות והשירותים נשוא  .24

 .'יכנספח להצעתנו 
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רה, ללא צורך בהוכחת נזק ומבלי לגרוע במידה ונחזור בנו מהצעתנו זו אנו מתחייבים לשלם לחב .25

 . מכרזהמכל זכויות החברה על פי כל דין והסכם, פיצוי מוסכם בגובה ערבות 

 

 למכרז. 12הננו מצרפים להצעתנו זו את המסמכים והאישורים המפורטים בסעיף  .26

 

 

 : פרטי המציע

 

 שם המציע:   ________________    מספר חברה: _____________

 

 מספר עוסק מורשה: _______________

 

 כתובת:     _____________________________________       

 

 : __________e-mail   פקס: _______________    טלפון: ___________

 

 כנציג המציע ת/ישמש גב/מר ____________  שפרטי ההתקשרות עימו הינם:

 

 : __________e-mail   פקס: _______________    טלפון: ___________

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

 _________________________________ 

 תמת חתימות וחו 
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 אישור בדבר עסק בשליטת אישה - 'זנספח 

 

 (1)מעטפה  

 
 

   

אני, רו"ח ______________________, מאשר/ת בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו  .1

 , ולא מתקיים בו אף אחד מאלה:1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2בסעיף 

 קרוב של המחזיקה בשליטה;הוא אינו  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  (1

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  (2

המחזיקה בשליטה בעסק ______________________ הינה גב' ____________________,  .2

 ת.ז. ______________________.

 

 

 

 

 בעלת השליטהתצהיר 

 

אני, _____________________________, ת.ז.   _____________________, מצהירה בזאת כי 

ב' לחוק חובת 2התאגיד / העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 . 1992-המכרזים, התשנ"ב

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

 
 
 

     

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח  שם עו"ד/רו"ח  תאריך
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 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים – 'חנספח 

 לכבוד

 "(נתג"ז" / "החברהמ )"בע" לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת

הח"מ מצהירים בזה בכתב בשם _________________ ]שם מלא[ ______________ ]ח.פ./  אנו

 "( מצהירים בזה בכתב כדלקמן: המציע"ז[ )להלן: "ת/ שותפות

 "(מציעה:"להלן)_________________ -ב_________________ בתפקיד משמש  הנני .1

 .ציעהנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המ .2

עבודות שיבוצעו על ידינו בעבור ל הקשורבכלשהואענייניםניגודמכללהימנעבזאתמתחייביםהרינו .3

 .ענייניםלניגודחששליצורהעלולקשרמכללהימנעאו/ו החברה

ההסכםחתימתלקראתעתבכל,לחברהנמסוראנו,לעילמהאמורלגרועבכךשיהיהומבליהיתרבין .4

החברהידיעלייקבעאשרבמועדביצועובמהלךאו מניותבעלבהיותנוהקשורמידעכל, /ע"ני/

גוףכלאו/ו התשתיותאו/ו האנרגיהאו/ו הטבעיהגזמשקבתחוםהעוסקבגוף/בתאגידדירקטורים

 .החברהבעסקיהמתחרה,רלוונטיאחר

כלשהוענייניםניגודליצורעלוליםאויוצריםאינםהאחריםעיסוקינואו/ו תפקידינו .5 במישריןבין,

אובתפקידינוואיןהעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה,עם,עסקיוביןמקצועיבין,בעקיפיןובין

עבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברההאתלבצעביכולתנולפגועכדיהאחריםעיסוקינו במקרה.

הננו,בישיבותהשתתפותנובמהלךלרבות,לחברהתוביצוע העבודכדיתוךענייניםניגודהיווצרותשל

לחברהכךעללהודיעמתחייבים אפשריענייניםניגודעללנוכשייוודעמיד, כןכמו. מתחייביםאנו,

הענייןבנסיבותוהמקובליםהסביריםהאמצעיםבכללנקוט הענייניםניגודלהסרתמיידיתלדאוג,

 .בחוקוכמתחייבהחברהלהוראותבהתאםולפעול

או/ו נציעלא, 1977-ז"התשל,העונשיןחוקלרבות,הדיןמכוחעלינוהחליםוהאיסוריםלחובותבנוסף .6

לאחראו/ו זההסכםביצועבעתלרבותעתבכל,בעקיפיןאו/ו במישרין,נבקשאו/ו נקבלאו/ו ניתןלא

סיבהמכלסיומו אחרשלעסקואו/ו עסקינואו/ו אדםעבוראו/ו עבורנו, הנאהטובתכל, לרבות,

ערךבעלדברכלאו/ו כסףאו/ו זכותאו/ו החלטהאו/ו המלצה רשותשלכמעשהוביןבהסכםבין,

אחרתבדרךובין עבודות בקשר להליך ה ביצועעלבעקיפיןאו/ו במישריןלהשפיעבמטרה,

שלמחדלאו/ו מעשהאו/ו החלטהעלאו/ואו הזמנה הנובעים ממנו/או כל הסכם ו/ההתקשרות ו

אחרגורםכלאו/ו מטעמהמיאו/ו החברהעובדאו/ו בחברהמשרהנושאשלאוהחברה בקשר,

 .ממנוהנובעיםהזמנהאו/ו הסכםכלאו/ו תקשרותהה להליך

או/ו החברהעובדאו/ו בחברהמשרהנושאעם,בעקיפיןאו/ו במישרין,פעולהשיתפנואו/ו שידלנולא .7

חסוימידעלקבלמנתעלאחרגורםכלאו/ו מטעמהמי כלאו/ו התקשרותלהליךהקשורסודי/

  .ההסכםחתימתמועדלאחרכןנעשהלאוכן,ממנוהנובעיםהזמנהאו/ו הסכם

מטעמנוומיסוכנינו,נציגינו,שלנוהמשנהקבלני,עובדינולידיעתזהסעיףתוכןלהביאאחראיםאנו .8

עבודות הלרבותההסכםבביצועאו/ו החברהעםההתקשרותבהליךשהיאדרךבכלמעורביםשיהיו

 .ממנוותהנובעהזמנהאו/ו פיועל

 .זובהצהרההכלולכלשהובענייןאו/ו בפרטשינויכלעללחברהמיידיבאופן להודיעמתחייביםהננו .9
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בתוקףעלינוהחלותהסכםאודיןכלהוראותפיעלמחובותינולגרועכדיזובהצהרתנובאמוראין .10

 .לחברהשירותיםכנותןתפקידנו

אתלקייםמתחייביםוהננו,תוכנהאתהבנו,חלקיהכלעלזוהצהרההיטבקראנוכי,מצהיריםהננו .11

 .הוראותיהכל

 :המציעבאנו על החתום בשם  ולראיה

 
חותמת  תפקיד שם החותם שם המציע

 וחתימה

 תאריך

     

    

 

 מות חתימהאי

 

_ הופיע/ה _________ ביוםאני הח"מ עו"ד_____________ מס' רישיון _________ מאשר/ת בזאת כי 

____________ אשר זיהה/זיהתה ______' מר/גב _______________________ ברחוב במשרדיבפני 

ולאחר עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'____________________ / )המוכר/ת לי באופן אישי( 

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

 .ו בפניוחתם/מה עלי תצהירו/ה דלעיליעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 
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  הודעה על כוונה להשתתף בסיור הקבלנים במכרז ופרטי יצירת קשר עם הקבלן - 'טנספח 

 

 (1)מעטפה 
 

 
 לכבוד

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
 

"( הקבלןאני, הח"מ, המוסמך לפעול בשם חברת ____________________________________ )להלן: "
 (INGL/TENDER/2018/13 )מס' חצר לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ןלבחירת קבלפומבי  מכרזלעניין 

 "(, מאשר בזאת כי בכוונת הקבלן להשתתף בסיור הקבלנים במכרז.המכרז)להלן: "
 

 יצירת קשר עם הקבלן

 שם מלא של איש קשר: 

 טלפון: ___________________ טלפון נייד: _____________________

 דואר אלקטרוני: _________________________פקס: ____________________ 

 

 אנשים( 2פרטי המשתתפים בסיור הקבלנים במכרז )עד 

 שם מלא: _____________________  דואר אלקטרוני: _________________________

 טלפון: ___________________ טלפון נייד: ___________________

 אלקטרוני: _________________________שם מלא: _____________________  דואר 

 טלפון: ___________________ טלפון נייד: ___________________

 מספר ת.ז.: ____________________ 

 

 קסדה ונעלי בטיחות. -** ההשתתפות בסיור מצריכה הצטיידות בלבוש בטיחות מתאים

 

 פרטי הקבלן

 שם הקבלן: _______________________________

 מס' ח.פ. / ע"ר של הקבלן: _____________________

 שם נציג הקבלן: ____________________________

 תפקיד נציג הקבלן: __________________________

 טלפון: ___________________ פקס: ___________

 כתובת: _______________________  

 דואר אלקטרוני: _______________________

 חתימה וחותמת: ____________________________

 תאריך:__________________
 

יש לשלוח נספח זה עד למועד שנקבע לתאום עם החברה על מנת להשתתף בסיור הקבלנים במכרז לדואר 
 daniel@ingl.co.il אלקטרוני:

mailto:daniel@ingl.co.il
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 כמויותהצעת מחיר וכתב  - 'ינספח 
 

 בלבד 2' מס מעטפהל לצרף

 

 אזרחיתחצר לביצוע עבודות הנדסה ן פומבי לבחירת קבל מכרזפומבי מכרז 

 .(INGL/TENDER/2018/13 )מס'

 
 על ידיכנדרש חתום כתב הכמויות ( 1) :את טופס זה יחד עם (2)מעטפה מס'  למעטפה נפרדתיש להכניס 

 .המציע
 

סכימה נכונה בהתאם למחירים המוצעים על ידינו ולכמויות  הלהלן מהוו 2הצעת המחיר בסעיף  .1

 .ףהנקובות בכתב הכמויות המצור

 

הזוכה במכרז לבצע ולהשלים את ביצוע העבודות בהתאם לכל  בחר כמציעהננו מתחייבים, אם נ .2

מסמכי המכרז וההסכם תמורת המחירים הנקובים בכתב הכמויות, ובסך הכל )בהינתן הכמויות 

 הנקובות בכתב הכמויות(: 
 

 
 

  .)לא כולל מע"מ(______ ₪ _________________
 
 

 
 
 
 

 תאריך: ______________
 

 שם המציע: ___________
 

חתימה: _____________



 

 40מתוך  35עמוד   

 
 :המחיר והצעת הכמויות כתב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העבודה תאור סעיף
הסעיף 
 *במפרט

 כמות מידה' יח

 )₪( עלות ליח' 
 ללא מע"מ

מחיר 
 מקסימום

 )₪(עלות כוללת 
 ללא מע"מ

 מחיר מקסימום

עלות ליח' לפי 
ללא  ₪(הצעה ) 

 מע"מ

עלות כוללת לפי 
ללא  )₪( הצעה 

 מע"מ

 כללי  .1.1

1.1.1.  
חפירה בעבודת ידיים בתוך 

 תחנה
   18,000 180 100 "קמ 5.2.1

1.1.2.  
חציבה בעבודת ידיים בתוך 

 תחנה
   7,500 250 30 "קמ 5.2.2

   30,000 6 5,000 "רמ 5.2.3 חישוף שטח  .1.1.3

1.1.4.  
או חציבה בשטח  /חפירה ו

 מ' 2.0לעומק כולל של 
   25,000 50 500 "קמ 5.2.4

1.1.5.  
אספקה, פיזור  -מצע א'

ס"מ  20-10בשכבות של 
 והידוק לא מבוקר

 55,000 110 500 "קמ 5.2.5
  

   8,000 8 1,000 "קמ 5.2.6 הידוק לא מבוקר  .1.1.6

1.1.7.  
"שברי אבן" לייצוב שתית 

לרבות פיזור והידוק 
 )בקלש(

 24,000 120 200 טון 5.2.7
  

1.1.8.  
 10כוורת גיאוטכנית בגובה 

למ"ר, עיגון  תאים 40ס"מ ,
 ומילוי בבטון

 50,000 100 500 "רמ 5.2.8
  

1.1.9.  
יצוק עבודות בטון מזויין 

 באתר
   40,000 2,000 20 "קמ 5.2.11

   20,000 40 500 "קמ 5.2.12 מילוי חוזר  .1.1.10

   10,000 50 200 "רמ 5.2.9 פיזור חצץ בתחנות  .1.1.11

 
  –סיכום ביניים 

 ללא מע"מ () ₪  1.1לפרק סה"כ 

    
287,500 

  



- 36 - 

 40מתוך  36עמוד  
377197 

 

 העבודה תאור סעיף
הסעיף 
 *במפרט

 כמות מידה' יח

 )₪( עלות ליח' 
 ללא מע"מ

מחיר 
 מקסימום

 )₪(עלות כוללת 
 ללא מע"מ

 מחיר מקסימום

עלות ליח' לפי 
 ₪(הצעה ) 

 ללא מע"מ

עלות כוללת לפי 
ללא  )₪( הצעה 

 מע"מ

 בתחנות ותוואי ההולכהפירוט עבודות רג'י לביצוע   .1.2

 ללא כלליפועל   .1.2.1
יום 

 עבודה
150 700 105,000   

 ללא צנר )מרכיב צנרת(   .1.2.2
יום 

 עבודה
25 900 22,500   

 ללא רתך -מסגר   .1.2.3
יום 

 עבודה
30 900 27,000   

 ללא צבעי  .1.2.4
יום 

 עבודה
25 700 17,500   

 3.10 מוסמך מנהל עבודה  .1.2.5
יום 

 עבודה
50 1,000 50,000   

1.2.6.  
גנרטור רתכת  השכרת

8.0KVA 
 ללא

יום 
 עבודה

10 1,200 12,000   

 ללא פטיש חציבה ידני קונגו  .1.2.7
יום 

 עבודה
10 1,000 10,000   

1.2.8.  
 115-יעה אופני טלסקופי מ

 כ"ס עם כף ומלגזה 125עד 
5.2.10 

יום 
 עבודה

20 2,400 48,000   

1.2.9.  
טרקטור בובקאט או מיני 

 זחלי עם כף  /מחפרון אופני
יום  5.2.10

 עבודה
25 1,600 40,000   

1.2.10.  

מחפרון  כולל כף צרה, 
רחבה ושטוחה )ללא 

 שיניים(
5.2.10 

יום 
 עבודה

25 1,600 40,000 

  

1.2.11.  
 160-200יעה אופני )שופל( 

 כ"ס
יום  5.2.10

 עבודה
15 2,500 37,500   

1.2.12.  
 29-35מחפר הידראולי זחלי 

 טון )באגר( כולל כף ופטיש 
יום  5.2.10

 עבודה
20 3,400 68,000   

יום  5.2.10 מכבש ידני מסוג ג'בקה  .1.2.13
 עבודה

20 450 9,000   

1.2.14.  
מכבש רוטט ממונע קל 

 (75)בומאג 
יום  5.2.10

 עבודה
10 700 7,000   

 5.2.10 מכבש רוטט ממונע בינוני  .1.2.15
יום 

 עבודה
10 1,400 14,000   



- 37 - 

 40מתוך  37עמוד  
377197 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.16.  

השכרת פיגום נייד לגובה 
מטר  כולל הובלה  7של עד 

עד  לאתר וממנו למרחק של
  ק"מ 50

5.1.11 
 יום

 עבודה
10 3,000 30,000 

  

1.2.17.  
 9 -מיכלית מים לא פחות מ

 מ"ק 
5.2.10 

 יום
 עבודה

15 1,600 24,000 
  

1.2.18.  

מ' ליציקת  32משאבת בטון 
מ"ק כלולים  10 –בטון 

 5,000 1,000 5 'קומפ 5.2.10 במחיר

  

1.2.19.  

ביצוע שאיבה לבור 
קוב  2ביוב/מים עד 

באמצעות מיכלית, כולל 
 פינוי לאתר שפיכה מורשה

5.2.13 
 לפי

 קריאה
50 1,200 60,000 

  

 
  –סיכום ביניים 

 ללא מע"מ () ₪  11.2סה"כ לפרק 
    626,500 
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 תאור העבודה סעיף
הסעיף 
במפרט

* 
 כמות יח' מידה

)₪(  עלות ליח' 
 ללא מע"מ

מחיר 
 מקסימום

 )₪(עלות כוללת 
 ללא מע"מ

 מחיר מקסימום

עלות ליח' 
לפי הצעה 

)₪( 
 ללא מע"מ

 

עלות כוללת לפי 
 )₪(הצעה 

 ללא מע"מ
 

 סימון  עמודי  1.3

התקנת עמוד סימון בתוואי  1.3.1
 ההולכה

   22,500 450 50 יחידהל 5.3.1

   30,000 2,000 15 יום עבודה 5.3.2 תיקון עמודי סימון 1.3.2

 חיזוק ותיקון גדרות ביטחון  1.4

   30,000 3000 10 יום עבודה 5.4.1 במת עבודה -עבודת מנוף  1.4.1
מפלדה  הביטחון הגדר 1.4.2

מגולוונת מדגם "קורנס" 
 1.50או שווה ערך בגובה 

י גדר מ' כולל עמוד
ס"מ בחומת  60מעוגנים 

 הגדר

 30,000 300 100 מטר 5.4.1

  

 
  –סיכום ביניים 

 ללא מע"מ () ₪  1.4, 1.3סה"כ לפרקים 

     
 

112,500 

  

עלות עבור עבודה  תוספת 1.5
   לפי דרישה  קומפ' 3.6 דחופה

 יש לציין % **
______ 

שיצוין  % -ה
יחושב מתוך 
סה"כ מחיר 

העבודה )בכל 
 עת(

*** 

 , 11.4 – 11.1פרקים ) בש"ח כוללתהצעת מחיר 
  .(ללא מע"מ

    1,026,500   

 עבודה דחופה עבור תוספת תכולל הצעת מחיר
 ללא מע"מ (בש"ח )

      **** 

_________________________ _________________________ _________________________ 

 תאריך חותמת חתימת המציע
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 הסכם.ל ח יא'פבנסהמפרט כהגדרתו *

 תוספת העלות עבור עבודה דחופה )יש למלא סעיף זה באחוזים(. אחוזיש לציין את ** 

 התוספת עבור עבודה דחופה )עלות התוספת הינה מכפלת אחוז התוספת בהצעת המחיר הכוללת(.  עלותיש לציין את ***

 .10%, אחוז תוספת עבור עבודה דחופה הינו ש"ח 1,026,500לדוגמא: הצעת המחיר הכוללת הינה 

 .ש"ח 102,650= 10%*1,026,500בהתאם לדוגמא לעיל, עלות התוספת עבור עבודה דחופה הינה: 

 הצעת מחיר כוללת תוספת עבור עבודה דחופה תחושב באופן הבא: סכום הצעת המחיר הכוללת ועלות התוספת עבור עבודה דחופה.****

 .ש"ח 102,650, עלות התוספת עבור עבודה דחופה הינה ש"ח 1,026,500לדוגמא: הצעת המחיר הכוללת הינה 

 .ש"ח 1,129,150= 1,026,500+102,650חופה הינה: בהתאם לדוגמא לעיל, הצעת מחיר כוללת תוספת עבור עבודה ד
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 ההסכם ונספחיו -' יאנספח  

 )מעטפה א'(            


