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 ארכיאולוגיות הצלהמכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים לביצוע חפירות 
 
 

  כללירקע  .1

הינה חברה בבעלות ממשלתית "( החברה: "להלן)מ "יבי הגז הטבעי לישראל בעחברת נת 1.1
להקים , 9119-ב"התשס, בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי, מלאה שהינה בעלת רישיון

צנרת להולכת גז , בין היתר, מערכת זו כוללת. ולתפעל את מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל
וכן תחנות , תחנות להגפת גז, תחנות קבלה לגז, מ"ק 651-טבעי בלחץ גבוה בתוואי קיים של כ

הפרושות , "(Pressure Regulating Metering Station - "PRMS)להפחתת לחץ הגז 
 .ברחבי הארץ

 .www.ingl.co.ilמידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת  1.9

טרנט של החברה הינו לידיעה כללית הרקע המובא לעיל וכן כל מידע שבאתר האינ: הבהרה 1.1
 .ואין בו כדי להוות מצג או התחייבות כלשהם מצד החברה, בלבד

 מכרזמהות ה .9

על  זה מכרזותנאי ההתקשרות הם בהתאם ובכפוף לתנאי  זה מכרזההתקשרות נשוא  9.1
המהווים , מכרזושאר הנספחים ככל שצורפו ל 'א כנספח המצורףלרבות ההסכם , נספחיו

 עיון מאי כתוצאה כלשהי באחריותבכל מקרה  ישאהחברה לא ת. זה מכרזרד מחלק בלתי נפ
 . על נספחיו לרבות בהסכם המכרז במסמכי, סיבה מכל, המציע

החברה מבקשת להקים במסגרת מכרז זה מאגר קבלנים לביצוע חפירות הצלה  9.9
 -ו "מאגר הקבלנים: "ובהתאמה להלן)כמפורט במסמכי המכרז וההסכם ארכיאולוגיות 

 (. "העבודות"

 5במהלך  מעת לעת ולפי הצורךהחברה תוכל לפנות אל הקבלנים שייכללו במאגר הקבלנים  9.1
בבקשה לקבל , תקבע את זהות הקבלנים שייכללו במאגרהחברה שנים למן המועד שבו 

בצע תתפנייה כאמור יכול ש. ימיםבאתרי עתיקות מסו הצעות ביחס לביצוע חפירות הצלה
, ובין בכל דרך אחרת שתראה לחברה מתאימה בנסיבות העניןע הצעות בדרך של בקשה להצי

 .בכפוף להוראות כל דין

כלל במאגר י וביתר תנאי הליך זה להלן 4 כל מציע שיעמוד בתנאי הסף המנויים בסעיף  9.4
שבמועד מסירת  ינובלנים הלמציע שייכלל במאגר הק עבודהלמסירת הכרחי תנאי . הקבלנים
 .הקבלנים עדיין יתקיימו אצלו כל תנאי הסף הדרושים להיכללות במאגרהעבודה 

גם אם הם לא , החברה תהא רשאית להוסיף בעתיד קבלנים נוספים למאגר הקבלנים 9.5
 4עמדו בתנאי הסף המנויים בסעיף יובלבד ש, במועדים לפי שיקול דעתה, השתתפו במכרז זה

 (.ים ככל שיהיו לפי שיקול דעת החברה במועד הרלוונטי לבחינת הצטרפותםבשינוי)להלן 

כי קבלנים שכלולים כבר במאגר קבלנים כלשהו של החברה לא , למען הסר ספק מובהר 9.6
ואם הם מבקשים להכלל במאגר נשוא מכרז , יכללו באופן אוטומטי במאגר נשוא מכרז זה

 . עליהם להגיש הצעתם כנדרש למכרז זה, זה

גם אם הם לא , ברה תהיה רשאית להוסיף בעתיד קבלנים נוספים למאגר הקבלניםהח 9.1
ובלבד שעמדו בתנאי הניסיון והכשירות , במועדים לפי שיקול דעתה, השתתפו במכרז זה

בשינויים ככל שיהיו לפי שיקול דעת החברה במועד הרלוונטי לבחינת )הנדרשים במכרז 
 (.הצטרפותם

החברה אינה , או על פי הדין/של החברה על פי מסמכי המכרז ו מבלי לגרוע מכל זכות אחרת 9.8
מחויבת לבצע עבודות כלשהן באמצעות מאגר הקבלנים שיוקם במסגרת המכרז והיא תהא 

 .לבצען בכל דרך אחרת ובכפוף לכל דין, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית

והוראות המכרז  הצעות מהקבלנים שייכללו במאגר הקבלנים יחולו תנאי תעל בקשה לקבל 9.2
בהתאם לשיקול  ,החברה תהא רשאית, על אף האמור(. 'נספח א)על נספחיו לרבות ההסכם 

או להוסיף תנאים ודרישות /לשנות מתנאי המכרז ו, ל"הנ במסגרת הבקשה, דעתה הבלעדי
, סףההחמרת תנאי , לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לקולא או לחומרה, שלא פורטו בו

ביטוחים , תנאי התשלום, איתנות פיננסית, קביעת מחירי תקרה, י איכותהוספת תנא
הכל בהתחשב בצרכי , התאמת ההסכם ושינוי נספחיוו, ביצוע הליך תחרותי נוסף, והיקפם
טיב העבודות נשוא , פיזור עבודות וסיכונים, לרבות עומס עבודה אצל קבלנים, החברה
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לוחות הזמנים ודרישות מיוחדות הנובעות , רמת הסיכון בהן, מהותן ומורכבותן, ההזמנה
 .לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, מהן

החברה , הצעות מקבלנים הנכללים במאגר הקבלנים לבקשבמידה שהחברה תחליט , כמו כן 9.11
לפי , לרבות בנסיבות שבהן תסבור החברה, תהא רשאית שלא לפנות לקבלן הנכלל במאגר

הבקשה א יהיה מסוגל לבצע את החפירות נשוא כי אותו קבלן ל, שיקול דעתה הבלעדי
החברה תהא רשאית להחליט , מבלי לגרוע מהאמור. הצעות לשביעות רצונה המלאה תלקבל

לרבות ומבלי לגרוע , בהתבסס על ניסיונה והיכרותה עם עבודתו של הקבלן, בין היתר, כך
ים אחרים של עומס עבודה של הקבלן בפרויקט, איחור בלוחות זמנים, מכלליות האמור

אי שביעות רצון מאיכות השירותים או מצוות ניהול , עבירות בטיחות קודמות, החברה
 . ב"הליך משפטי תלוי ועומד וכיו, הפרת הסכם עם החברה, ם הקבלןהפרויקטים מטע

בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי , החברה תהא רשאית לגרוע קבלן ממאגר הקבלנים 9.11
תימסר לו הודעה על כוונת החברה ותינתן לו הזדמנות , כאמורגרע קבלן י בטרם. והמוחלט

הכל בכפוף , באופן ובמועד שתקבע החברה לפי שיקול דעתה, להשמיע טענותיו בעניין זה
 .להוראות המכרז והדין

כי אין בזכייה במכרז כדי להקנות לקבלן זכות לקבל הזמנת שירותים בהיקף כלשהו , יודגש 9.19
 .מהחברה( או בכלל)

 ההתקשרות  מהות .1

נספח )העתיקות  הנחיות רשות ח המכרז יערכו על פיוהחפירות הארכיאולוגיות שיבוצעו מכ 1.1
כאשר לחברה תהא הזכות להורות במקרים , 'מ X 1' מ 1 בגודל של בריבועים, (להסכם' ג

יהיה  היקף החפירה הראשוני. 'מ X 5' מ 5ובשטחים מסוימים על חפירה שלא בריבועים של 
 (.להסכם' נספח ב)גדר במפרט הטכני המיוחד כמפורט וכמו

, בטרם תחילת החפירהלחברה תהא הזכות להקטין או להגדיל את היקף החפירה הראשוני  1.9
 .לפי שיקול דעתה הבלעדי

כוללים תיאומים וקבלת אישורים מרשות העתיקות מכוח מכרז זה השירותים שיבוצעו  1.1
חות הכוללים דיווח על "הכנת דו, לוגיתה ארכיאוביצוע עבודות חפיר, ומהרשויות המוסמכות

 .הכל כמפורט בהסכם על נספחיו, הארכיאולוגית החפירהממצאי 

יכלול את כל העבודות הכרוכות "( הפרויקט: "להלן) החפירה כי ביצוע פרויקט, מובהר 1.4
על פי הנחיות רשות ו, בהתאם לכל דיןנשוא הפרויקט  ארכיאולוגיתה החפירהבביצוע 

ולרבות כל עבודה הטעונה ביצוע על ידי הקבלן , הוראות ההסכם, (להסכם' נספח ג)העתיקות 
 .ובכלל זה עבודות ארעיות הדרושות לכל מטרה הקשורה בביצוע הפרויקט, לפי ההסכם

בכל עת ומכל , לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לנסיבות המקרה, לחברה נתונה אופציה 1.5
מבלי שייפגעו התעריפים , ועו או בהיקפובשיטת ביצ, להורות על שינוי בפרויקט, סיבה

 .להסכם 5.2בכפוף ולמעט כמפורט אחרת בסעיף , שבהצעת המחיר של הקבלן

הינו השגת רישיון מרשות לעניין כל פרויקט תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של ההסכם  1.6
ימים ממועד קבלת  91תוך "( הרישיון: "להלן) ה נשוא הפרויקטחפירההעתיקות לביצוע 

, במידה שתוך פרק הזמן האמור לא יושג הרישיון. ח המכרזומכשבוצע הליך הזכייה ב תהודע
במידה שיתברר לה שהקבלן הטעה אותה במודע לגבי יכולתו להשיג , החברה תהא רשאית

בגין נזקים , לחלט את ערבות הביצוע שתומצא על ידי הקבלן כמפורט בהסכם, את הרישיון
 .במועד שייגרמו לה עקב אי קבלת הרישיון

המאשר כי החברה , מרשות העתיקות" מכתב שחרור"השלמת הפרויקט משמעותה המצאת  1.1
וכן קבלת תעודת , יכולה להתחיל בביצוען של עבודות הפיתוח המתוכננות בשטח הפרויקט

 .גמר מהחברה

" עבודות לשימור"כי במידה שרשות העתיקות תכריז כי יש לבצע בשטח הפרויקט , מובהר 1.8
עבודות אלה לא תהיינה כלולות במסגרת שירותי , כאמור" מכתב שחרור"קבל ובגינן לא ית

השלמת , "עבודות לשימור"במידה שתתקבל דרישה מרשות העתיקות לביצוע . הקבלן
 .הפרויקט תהא עם קבלת אישור הממונה מטעם החברה על גמר ביצוע הפרויקט

, "ח ליזם"דו"א לחברה הקבלן ימצי, נשוא הפרויקט ארכיאולוגיתה החפירהלאחר סיום  1.2
כי לא תשולם על ידי החברה כל תוספת תמורה , מובהר. הכולל דיווח על ממצאי החפירה

 .ל"ח הנ"בגין הדו
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חומרים וכל הדברים ה, זריםיהאב, המתקנים, חשבונו את כל הציוד עלספק יהקבלן  1.11
 . הפרויקט ולשמירה עליהם הדרושים לביצוע, האחרים

במטרה , על בסיס ביצוע עבודה במקביל ובמספר קבוצות עבודה, הפרויקט יבוצע ברציפות 1.11
בהליך לקבלת הצעות לכל פרויקט מהר ככל האפשר ועד לא יאוחר מהמועד הנקוב  ולסיימ

 .ופרויקט

ימציא לחברה הקבלן , הסכםהעל פי  קבלןלהבטחת מילוי כל התחייבויות ה -ערבות ביצוע  1.19
 ,ח המכרזומכשבוצע הליך ט מסוים במסגרת בפרויקימים ממועד ההודעה על זכייה  1תוך 

של  מסך המחיר שבהצעת המחיר 11%גובה של ב ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית
הינה תנאי מוקדם  ערבותההמצאת  .(ד להסכם"ינספח בנוסח ) הקבלן לביצוע הפרויקט

 .לעניין השירותים נשוא ההליך האמור הסכם לתוקףהלכניסת 

בגין כל יום של איחור בהשלמת  -בגין איחורים בהשלמת שירותי הקבלן פיצויים מוסכמים  1.11
 ₪ 9,111הקבלן יפצה את החברה בסך של , כתוצאה ממעשה או ממחדל של הקבלן הפרויקט

 שנגרמו להרשאית להוכיח נזקים  החברה תהא, על אף האמור .כםכאמור בהוראות ההס
 .ל ולתבוע אותם מהקבלן"מעבר לסכום הפיצוי הנ

קיימים חוקים או הוראות  ,או שלגבי ביצועם, חלקי הפרויקט שלגביהם -שורים לפי הדין אי 1.14
מציא על חשבונו אישורים רשמיים יהקבלן . יבוצעו בהתאם להם, מטעם רשויות מוסמכות

חזיק בכל יוכן , ל"מהרשויות המוסמכות לגבי התאמת ביצוע הפרויקט לחוקים ולהוראות הנ
ובין השאר אישורים לפי חוק , דין לצורך ביצוע העבודות בפרויקט האישורים הנדרשים על פי

ואישורים לפי חוק , ותקנותיו 1262-ט"התשכ, רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
 .וכל חיקוק מכוחו, 1218-ח"התשל, העתיקות

קוח יפל, רשות העתיקות תדרוששבמידה , על חשבונו, ידאג הקבלן -פיקוח רשות העתיקות  1.15
באופן ובהיקף הנדרשים , קבלןהעל ידי  הפרויקטעל אופן ביצוע  של הרשות' מדלג וכו/  צמוד

 .באיכות הנדרשת פרויקטלצורך הבטחת ביצוע ה

לתאם את עבודתו עם בעלי  הקבלן תכן שיהא עלי כי ,מובהר -תשתיות באתר הפרויקט  1.16
 .ם על פי כל דיןאישורי חפירה והיתרי, תשתיות המצויות באתר הפרויקט ולקבל רישיונות

הדבר יהא על חשבונו , בכל מקרה שיידרש פיקוח על ביצוע הפרויקט מצד בעל תשתית כלשהו
 .ובאחריותו הבלעדיים של הקבלן

יבוצעו באופן ידני בלבד , תכן שעבודות חפירה מסויימות בסמוך לתשתיות קיימותי כי, מובהר
לא תשולם תמורה נוספת . אמורותהכל בהתאם לדרישות בעלי התשתיות ה, ללא כלים מכניים

 .בגין עבודה באופן האמור

 תנאי סף .4

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

 .שאינו תאגיד רשום, המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה כדין בישראל 4.1

כתב התחייבות בתוקף המאשר קיומה של חסות אקדמית לביצוע חפירות  בעלהמציע  4.9
 .אולוגיות מאת מוסד אקדמי מוכר בישראליארכ

חפירות  9, השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 5מהלך המציע השלים ב 4.1
 ,לכל הפחות( ריבועים 1)ר "מ 15בהיקף של , אתרים נפרדים 9-הצלה ארכיאולוגית לפחות ב

סיום העבודות באתר התקבל מכתב אישור עת ב -לצורך סעיף זה" השלמת עבודות" .לאתר
שטח האתר להמשך העבודות " שחרור"של רשות העתיקות להשלמת העבודות ול

 . המתוכננות

אכיפת )מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים המציע  4.4
וקיימים בידו כל האישורים והתצהירים , 1216-ו"התשל, (ות מסניהול חשבונות ותשלום חוב

 .הנדרשים לפיו

על 0 הצעתו לא תובא לדיון, התנאים המפורטים לעיל הם תנאי סף ומציע שלא יעמוד בהם
 0 ההצעה לכלול את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידה בתנאים המפורטים לעיל

די בהם כדי להוכיח את עמידת , להלן 11עיף המסמכים שיש להגיש יחד עם ההצעה כאמור בס
אשר אמור , יובהר כי החברה מבחינה בין תנאי הסף המהותי, יחד עם זאת. המציע בתנאי הסף

שיכול ותושלמנה גם  –לבין דרכי הוכחתו , להתקיים במועד הגשת ההצעות אלא אם נאמר אחרת
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, חברה על פי תנאי מכרז זהמבלי לגרוע מכל סמכות מסמכויות ה, זאת. לאחר הגשת ההצעות
. אם הדבר נדרש על פי שיקול דעתה, הסברים או מסמכים נוספים, לרבות סמכותה לדרוש תיעוד

או יועצים /כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתונים המצויים ברשותה ו, יובהר, כמו כן
, גש תקלותוזאת אף אם נפלו במענה שהו, לרבות תנאי הסף, מטעמה לצורך בדיקת ההצעות

 .בין מחמת אשם המציע או רשלנותו ובין אם לאו, העדר תיעוד מספיק, השמטות

 הגשת הצעות משותפות וניגוד עניינים, איסור על תאום הצעות .5

בעל זיקה , לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר, או מי מטעמם בעל זיקה למציע, מציע 5.1
 :לרבות אלה, תיאום הצעה, ורמבלי לגרוע מכלליות האמ; למציע האחר או מי מטעמם

קשור לגבי עניין ה, במפורש או מכללא, הסדרים או הבנות מסוג כלשהו, הסכמים 5.1.1
תנאי ההסכם , להליךבעניין הצעת המחיר , בין היתר, או הליך לפיו להליך זה

 .ל"הנ בקשר עם הצעת המחירואסטרטגיות 

החלפתו או גילויו , תוקבל, זה או להליך לפיו מסירת מידע בכל עניין הקשור להליך 5.1.9
 .בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם, בצורה אחרת בין מציעים

, כי החברה תראה בחומרה כל תיאום הצעות ותנקוט בכל האמצעים המשפטיים, יודגש 5.1.1
 .כנגד גורמים שינהגו כאמור, ובכלל זה הגשת תלונות לרשויות המוסמכות

גוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו מציע לא יגיש הצעה למכרז אם הוא מצוי במצב של ני 5.9
מציע אשר שוקל את השתתפותו . לחברה במסגרת המכרז או עלול להיות מצוי במצב כאמור

במכרז בשל חשש לניגוד עניינים רשאי לפנות לחברה במסגרת שאלות ההבהרה בעניין זה 
אך , ה הבלעדיהחברה רשאית להשיב בעניין לפי שיקול דעת. בצירוף כל הפרטים הרלוונטיים

 .אינה מחויבת בכך

או להפסיק כל /החברה תהיה רשאית לבטל את רישומו של מציע במאגר הקבלנים ו 5.1
התקשרות בהסכם  לרבות לאחר, בכל מועד, לפי שיקול דעתה הבלעדי, התקשרות עימו

בין שהיה קיים , במידה ותהא סבורה כי קיים חשש לניגוד עניינים, ימתלביצוע עבודה מסו
והמציע מוותר המציע על כל טענה כלפי החברה בקשר , המכרז ובין שנוצר לאחריו במהלך

 .עם האמור

אין להגיש בהליך הצעות משותפות של מספר מציעים או מספר תאגידים או גורמים שונים  5.4
 . אלא אם הותר הדבר במפורש במסמך זה, ב"וכיו

או  ,חברת אם וחברת בת ,תוכגון מציע יחיד וחברה בבעלו, קשורים באופן כלשהוהמציעים  5.5
 . להשתתף בהליך זהרשאי  מהםאחד רק יהיה  - ים באופן אחרקשורה תאגידים

או /מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו בדבר קירבה משפחתית של מי ממנהליו ו 5.6
ככל שקיימת כזו על פי ידיעתו בלבד ומבלי שהוא , החברהאו עובדי /עובדיו למי ממנהלי ו

הצהרה כאמור תצורף במכתב נפרד להצעה המוגשת על ידי . קירה בענייןנדרש לבצע ח
 .מורשי החתימה של המציע/ ל "מנכ/ ותיחתם על ידי הבעלים , המציע

כמשמעות מונחים אלה בחוק , הינו בעל עניין בתאגיד או קרובו" בעל זיקה", זה 5לעניין סעיף 
 .1268-ח"התשכ, ניירות ערך

 מסמכי המכרזוקבלת עיון  .6

 .www.ingl.co.ilשכתובתו הינה , ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה 6.1

(. מסומנים בסימן מים)מסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה אינם ניתנים להגשה  6.9
: ל"בכתובת הדוא סיון לויד "יש לפנות לעו, PDFבקובץ , לקבלת מסמכי המכרז להגשה

sivanl@friedman.co.il. 

ז ולא יעשה בהם כל שימוש נוסף על זה שנקבע מפורשות "כי המכרז הינם קניינה של נתגמסמ 6.1
 .ז מראש ובכתב"במסמכי המכרז ללא קבלת הסכמתה של נתג

  הליךלוח זמנים ל .1

 :הינו כדלקמןלמכרז לוח הזמנים  1.1

מועד אחרון  א
  לבקשת הבהרות

 .11:11בשעה  .550203.5 לא יאוחר מיום
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אחרון  מועד ב
  הצעות ה הגשתל

חול ובימי בערבי וימי חג ) ..:52בשעה  .2.0203.5 מיוםלא יאוחר 
 .(לא תתאפשר הגשת הצעות המועד

 
לדחות כל מועד מן , בכל מועד ומכל סיבה שהיא, שיקול דעתה הבלעדי פי עלרשאית  החברה 1.9

המען שמסרו בעת קבלת  פי עלתימסר למציעים  כךלעיל והודעה על  המפורטיםהמועדים 
 .מכרזסמכי המ

או במועד  הצעות להגשת האחרון במועדחברה ה של המכרזים בתיבת תמצא שלא הצעה 1.1
 .כלל תידון לא ,לפי העניין, מוארך כאמור

 מכרזהבהרות ותיקונים ל .8

בפניה , מציע רשאי להגיש בקשה להבהרות ובקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאיו 8.1
, רקפת בן אריה הכהן' לכבוד הגב, לעיל' א 1.1סעיף בכתב בשפה העברית עד למועד הנקוב ב

מכרז " יציין על בקשתו עבור המציע. ben-arie@ingl.co.il: כתובת דואר אלקטרוניב
 ".פומבי להקמת מאגר קבלנים לביצוע חפירות הצלה ארכיאולוגיות

יהיה   PDF-כאשר מסמך ה, WORDבמסמך  והן  PDFאת השאלות יש לשלוח הן במסמך 8.9
הבהרה /הסעיף ופירוט השאלה, ביחס לכל שאלה יש לציין את הפרק. הגרסה המחייבת

 .הנדרשת ביחס אליו

החברה רשאית שלא להתייחס לשאלות . שיקול דעת בלעדי להשיב להבהרות וכיצד לחברה 8.1
בהתאם , ם ענייני אחראו מכל טע/בלתי ענייניות ו, כלליות, מחמת היותן בלתי ברורות

 .  לשיקול דעתה הבלעדי

ויהוו חלק בלתי נפרד  המכרזתשובות החברה ישלחו בכתב לכל המציעים שקיבלו את מסמכי  8.4
רק התשובות וההבהרות שתינתנה בכתב ושתפורסמנה תחייבנה  .וההסכם המכרזממסמכי 

 באתרנה תפורסמ ולא בכתבתינתנה  שלא הבהרות או תשובותכי , מובהר. את החברה
 תשובות קבלת את בכתב יאשרו המציעים .המשרד אתתחייבנה  לא שלעיל האינטרנט

יהיו תקפות , (המכרז לתנאי תיקונים לרבות)אך בכל מקרה תשובות אלה , להבהרות החברה
 .כלפי המציעים בין שאישרו קבלתן ואם לאו

 לכל תישלח כך על ההודע. זה ונספחיו או כל חלק מהם מכרזרשאית לשנות את תנאי  החברה 8.5
 .מציע

 ה צעהה .2

או /או תכנוני ו/או פרט משפטי ו/או נתון ו/על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי כל מידע ו 2.1
אם ימצא המציע אי . עסקי רלוונטי למכלול ההתחייבויות הנדרשות מהקבלן על פי מכרז זה

 לחברהליו לפנות ע, מכרזאחרת במסמכי ה אי הבנות או כל אי התאמה, סתירות, בהירויות
עד למועד האחרון לבקשת הבהרות כמפורט בסעיף , ולפרט את אי ההתאמה כאמור בכתב

יהיה מנוע מלטעון , מציע אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור .לעיל' א1.1
 . אי הבנה או אי התאמה כאמור, סתירה, בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות

התנאים והתניות , הסכמה מצד המציע לכל ההוראות, ן ודברלכל עניי, הגשת הצעה תהווה 2.9
 .לרבות הסכם ונספחיו, המופיעים במסמכי המכרז

בין אם ביחס להסכם ונספחיו , המציעים אינם זכאים לכלול בהצעתם כל הסתייגות שהיא 2.1
, תוספת, השמטה, הוגשה הסתייגות. ובין אם ביחס לכל מסמך אחר ממסמכי המכרז

רשאית החברה , "(ההסתייגויות: "להלן)נוי אחר באיזה ממסמכי המכרז או כל שי, מחיקה
 :לנהוג כדלקמן

 ;כאילו לא נכתבו כלל, כולן או חלקן, להתעלם מההסתייגויות 2.1.1

שאינו פוגע , ככאלה המהוות פגם טכני בלבד, כולן או חלקן, לראות בהסתייגויות 2.1.9
 ;בעקרון השוויון

 ;לן או חלקןכו, לדרוש מהמשתתף לתקן את ההסתייגויות 2.1.1

לנהל משא ומתן עם המציעים ולתקן את מסמכי המכרז ובלבד שהתיקון יחול על כל  2.1.4
 ;או לאפשר למציעים להגיש מחדש את הצעתם או כל חלק ממנה/המציעים ו

 .לפסול את מסמכי ההצעה 2.1.5

mailto:gonen@ingl.co.il
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אם לפעול או להימנע מלפעול בהתאם לאחת או , על פי שיקול דעתה הבלעדי, החברה תחליט 2.4
ומבלי שתחויב למדרג כל שהוא בין דרכי הפעולה , ר מהאפשרויות הנזכרות לעיליות

לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות שונות באותה . האמורות
אם תבחר החברה לפעול בהתאם לאחת האפשרויות הנזכרות לעיל . הצעה או בהצעות שונות

מבלי לגרוע , תוכל החברה, יישום החלטת החברהוהמציע יימנע מ, לגבי אחת ההצעות
אף אם אותה הצעה נבחרה , לפסול את ההצעה או להתעלם ממנה, מזכויותיה האחרות

 .כהצעה הזוכה

ההוראות הכלולות בסעיף זה לעיל אינן באות לגרוע מכל זכות אחרת שיש לחברה בהתאם  2.5
לשנות , לקבל הסתייגויות, ןלרבות הזכות לנהל משא ומת, למסמכי המכרז או על פי כל דין

 . להתיר הגשת הצעות מחודשות או לבטל את ההליך, את מסמכי המכרז

, ציע בלבדתחולנה על המ ההצעהובהגשת כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת  2.6
לרבות מיוזמת , כולל במקרה של תיקון או ביטול המכרז מכל סיבה שהיא, ובשום מקרה

לא יהיה זכאי המציע לכל השבה , של דחיית ההצעה מכל סיבה שהיאוכן במקרה , החברה
 .או פיצוי כספי או אחר בגין הוצאותיו כאמור/או החזר ו/ו

 להוראות בהתאם לפעול ומתחייב הבין, קרא הוא כי, המציע מצהיר בחתימתו על הצעתו 2.1
 "(. ופרסומיםמכרזים " לשוניתתחת ) החברה באתר כמפורט החברה של האתי הקוד

 הנחיות להגשת ההצעה .11

 :אשר תכלול את כל המסמכים המפורטים להלן אחת סגורה במעטפההצעת המציע תוגש 
 

 ;כל מסמכי מכרז זה כשהם חתומים בראשי תיבות ובחותמת המציע בכל עמוד ועמוד 11.1

בצירוף חותמת ( לפי העניין)העתק של תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה של המציע  11.9
 ;ד"ידי עו על" נאמן למקור"

כתובת דואר אלקטרוני ומספרי , לרבות כתובת עדכנית, פרטי התקשרות מלאים של המציע 11.1
 ;טלפון ופקסימיליה של אנשי הקשר במציע

פרט לעמוד , ת על כל עמוד"בצירוף חותמת המציע וחתימה בר, ('נספח א)ההסכם ונספחיו  11.4
 .אשר יחתם בחותמת המציע ובחתימה מלאה, להסכם 91

 כשהוא 'ב כנספחב "המצ בנוסחבר עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיונו של המציע בד תצהיר 11.5
מהשנה יש לצרף מכתבי המלצה עדכניים . ד"עועל ידי המציע ומאושר על ידי  םחתו

 . האחרונה וכן תעודות הסמכה ותעודות על השכלה

 תוארכיאולוגיכתב התחייבות בתוקף המאשר קיומה של חסות אקדמית לביצוע חפירות  11.6
 .מאת מוסד אקדמי מוכר בישראל

חתום  'גכנספח בנוסח המצורף  1216 –ו "התשל, תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים 11.1
 ;ד"כדין ומאושר על ידי עו

לחוק עסקאות בהתאם , אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין 11.8
 ;גופים ציבוריים

אה חשבון בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל אישור תקף מפקיד שומה או מרו 11.2
 ;מ"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מע

על פי הנוסח  בחתימתם ותווסמכותם לחייב אשל המציע לגבי מורשי החתימה ד "עו אישור 11.11
 ;'דכנספח המצורף 

על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים , המציע הוא עסק בשליטת אישהאם  11.11
 ';הכנספח ב "על פי הנוסח המצ 1229-ב"התשנ, לחוק חובת המכרזים' ב9לסעיף בהתאם 

כשהם , עותקים של כל מכתב הבהרה ותיקון שישלח על ידי החברה בקשר עם המכרז 11.19
 .חתומים על ידי המציע

 .המכרזמסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי  כל 11.11
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 הגשת ההצעה ומועד מקום  .11

על . וגשו בעותק מקור ובשני עותקים נוספיםי, לעיל 11מסמכי ההצעה כמפורט בסעיף  11.1
פומבי להקמת מאגר קבלנים  מכרז:  "להלןכד המכרזשם המעטפה יצויין שם המציע ו

 . "לביצוע חפירות הצלה ארכיאולוגיות

לעיל ( ב) 1.1ההצעות תוגשנה עד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות המופיע בסעיף  11.9
, מ"חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע: בת שלהלןלתיבת המכרזים במשרדי החברה בכתו

לידי אשת הקשר של החברה , תל אביב, קרית עתידים,  11קומה , (8' בניין מס)מגדל עתידים 
 .(11-6911411)מירב לוי ' גב –לעניין זה בלבד 

במועד ובמקום  -אלא הגשתה בפועל , משלוח ההצעה כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה 11.1
 . ההגשה שלעיל

 לא - הצעות להגשת האחרון במועדחברה ה של המכרזים בתיבת תמצא שלאלמכרז  הצעה 11.4
 0כלל תידון

לפני המועד האחרון , בכל עת, החברה תהיה רשאית לדחות את המועד שנקבע להגשת הצעות 11.5
והודעה על כך תימסר למציעים שירשמו אצל החברה , מכל סיבה שהיא, שנקבע להגשתן

 .של החברהותפורסם באתר האינטרנט 

 דרישה למידע נוסף .19

חלקם השלמות והבהרות מאו /רשאית לדרוש מהמציעים ו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה 
, שאר המציעים לגבימבלי שתידרש לעשות כן , להנחת דעתה, פה-או בעל/בכתב ו, תםלאמור בהצע

  .וככל שיישמר עקרון השוויון בין המציעים

 ת התמורה רור ובדיקות מוקדמות וסופיויב .11

שא באחריות הבלעדית לבדוק לפני הגשת הצעתו כל מידע ולבצע כל בדיקה מוקדמת י המציע 11.1
לרבות , כלכלי ומשפטי וכל מידע אחר, הנדסי, לרבות כל נתון טכני, בקשר להגשת הצעתו

המציע , בהגשת הצעתו. מטעם החברה, אם נמסר בכל דרך שהיא, נמסרשאו מצג /מידע ו
או /טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל כלפי החברה ו מוותר מראש על כל

 .ושיתגלה כמשפיע על כדאיות הצעתלרבות בגין כל גורם , מי מטעמה

התמורה הבלעדית והממצה  אההסכם יהביצוע בגין ו זה מכרזהתשלום בגין השירותים שב 11.9
סכום נוסף כלשהו  יעשל מצ ת המחירבהצע שיינקבו יםשירותלא יתווסף למחירי ה. בעבורם
אין , למעט התמורה דלעיל. או בהסכם/זה ו מסמךלמעט כמפורט אחרת ב, מ בלבד"אלא מע

החזר או תמורה נוספים מכל סוג שהוא בעבור הגשת , הזוכה או מציע זכאי לכל תשלום
בעבור , לרבות ומבלי למעט, במישרין או בעקיפין, מכרזביצוע השירותים נשוא הו הצעתו

הוצאות , היתרים, אגרות, םהיטלי, מיסים, מחיר ציוד, הקשורות בביצוע השירותיםהעלויות 
, התארגנות באתר הפרויקט, הסמכות מכל סוג/ אישורים / היתרים / לקבלת רישיונות 
מכתב "קבלת , ח סופי"פרסום דו, ח ראשוני"פרסום דו, עיבוד חומר טכני, עיבוד חומר מדעי

, ן וכל הציוד והכלים הנדרשים לביצוע עבודות החפירהמחפרו, מרשות העתיקות" שחרור
שכר עבודה ושכר כל , רווח הקבלן, (ככל שיידרש)תשלום שכר למפקח מטעם רשות העתיקות 

, לינה, זמן נסיעה, נסיעות, דלק, טיפולים בו, רכב, עוץי גורם הנותן לקבלן שירותים או
עבודת , ערבויות, ויות עצמיותביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפ, טלפון, הסעדה, ל"אש

החזר , הוצאות ניהוליות ומשרדיות, לרבות הוצאות משפטיות, הוצאות, קבלני משנה
 . וכל תשלום והוצאה אחרים, עלויות חד פעמיות ושוטפות, הוצאות

או חוסר בקשר /או השמטה ו/או סתירה ו/או אי התאמה ו/במידה שהמציע מצא טעות ו 11.1
עליו להביא זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט  מכרזהאו במסמכי /לאמור לעיל ו

האחרון  מועדהובכל מקרה לפני , בקשת הבהרותשנקבע להאחרון לפני המועד , הנדרש
שיינתנו לפי שיקול  ,על מנת לקבל את הנחיות החברה, מסמך זהכמפורט ב, הגשת ההצעותל

 .מכרזמכי הדעתה הבלעדי ויחייבו את כל המציעים כחלק בלתי נפרד ממס

לא יגרעו  מכרזאו חוסר לביצוע שירותים כלשהם במסגרת מסמכי ה/השמטה ו, בכל מקרה 11.4
של  המהתחייבות המציע לבצע את כל השירותים הנדרשים והשלמתם לשביעות רצונה המלא

 .החברה

 הוראות ותנאים מחייבים  .14

יע בחשבון את מכלול יביא מצ, ות להםוהגשת הצע זה וכל ההליכים לפיו מכרזלצורך השתתפותו ב
לרבות ומבלי לפגוע , ל"הנ כיםהליה יהנוגעים לנושא, הכללים והתנאים המחייבים, דברי החקיקה
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מתחייב המציע  ,ויתובהגשת הצע. נטייםווכל חוקי העבודה והבטיחות הרל, בכלליות האמור לעיל
ופן שלא יפחת לעובדיו שכר ברוטו שאינו כולל הטבות סוציאליות ותשלומים נלווים בא לשלם

  .דיןהמהמתחייב לפי 

 בחינת ההצעות .15

האם , במסגרת בחינת ההצעות תבחן החברה את המסמכים שהוגשו על ידי המציעים ותקבע 15.1
 . לעיל 4הם עומדים בתנאי הסף הקבועים בסעיף 

, הבלעדי והמוחלט הלפי שיקול דעת, תרשאיתהיה החברה כחלק מהליך בחינת ההצעות  15.9
או בעל פה וכן היא רשאית אך /לחלקם בבקשה לקבלת הבהרות בכתב ואו /לפנות למציעים ו

או לחלקם להוסיף /לאפשר למי למציעים ו, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אינה חייבת
או לדרוש להיפגש עם /לדרוש מידע נוסף ו, להצעתם מסמכים שהושמטו או חסרים בהצעתם

או דרישה כלפי /או תביעה ו/טענה ו למציעים לא תהיה כל. המציע לצורך הצגת הצעתו
  .החברה בקשר להליך זה

התיקון יעשה במהלך . בהתאם לדין, החברה תהא רשאית לתקן טעויות שנתגלו בהצעה 15.1
 .הודעה על התיקון תימסר למציע. בדיקת ההצעות על ידי החברה ויירשם בפרוטוקול

, טפות שתתקבלנהעד לשלב פתיחת המע, החברה תהיה רשאית, על אף כל האמור לעיל 15.4
לקבוע אמות מידה נוספות לבחירת הקבלנים שיכללו במאגר ובכלל זה תהיה רשאית לקבוע 

 . דרישות איכות מינימליות שעמידה בהן תהיה תנאי לקבלה למאגר

בכל שלב משלבי המכרז תהיה החברה רשאית להחליט שהיא פוסלת את הצעתו של מציע או  15.5
לנים או מבטלת את הכללתו במאגר מחמת מידע שאינה מאשרת את הכללתו במאגר הקב

שהגיע לידיה או שמצוי ברשותה בקשר עם אותו מציע ואשר עלול להשפיע על ביצוע העבודות 
, מידע בקשר עם יכולותיו של המציע( אך לא רק)לרבות , על ידו לשביעות רצונה של החברה

, עבודה אחרים ביחס למציע או חוסר שביעות רצון של החברה או של מזמיני/נסיון לא טוב ו
מצוקה פיננסית מהותית וכל מידע רלבנטי אחר שיש בו כדי , בעיות אמינות ומהימנות

, החברה רשאית, מבלי לגרוע מכלליות האמור. להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי מכרז זה
להתנות את החלטתה לבחור בהצעה כזוכה במכרז במסירת דוחותיו הכספיים , בין היתר

על מנת לוודא את איתנותו הפיננסית ויכולתו , רים והסקורים האחרונים של המציעהמבוק
 .לשביעות רצונה של החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע את העבודות

עם קביעתם של המציעים שיכללו במאגר תמסור החברה הודעה על כך לכל המשתתפים  15.6
 . רשום או בדואר/או בפקסימיליה ו/בדואר אלקטרוני ו, במכרז

 הוראות כלליות .16

יהיו רשאים לעשות כל שימוש ציעים לא שמורות לחברה והמ המכרזכל הזכויות במסמכי  16.1
 .הוהגשתהצעה אלא לצורך הכנת  ,מכרזבמסמכי ה

, לרבות בכל תנאי מתנאיו, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במסמכי המכרז 16.9
חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויישלחו לכל שינויים אלה יהוו . עד למועד הגשת ההצעות

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

 .אין במכרז זה כדי להקנות למציעים כל זכות משפטית או אחרת ביחס לעבודות 16.1

לערוך שינויים , יבההחברה רשאית לפי שיקול דעתה לבטל את המכרז בכל עת ומכל ס 16.4
לנהל  וכן לשנות את המועדים הנקובים בו או את אופי העבודות הנדרש והיקפם, בתנאיו

 .כל זאת בכפוף להוראות הדין .משא ומתן עם המשתתפים או עם חלקם

וכן במסמכי תיקון או תשובות לשאלות  וונספחי במכרז זהכי רק האמור  ,ההחברה מבהיר 16.5
כל  .את החברה ויחייבבהתאם להליך המפורט לעיל , ל שישלחוככ, ובקשות הבהרה שישלחו

לא יהיו בעלי תוקף או משמעות מכל סוג שהוא שנמסרו אחרים או אמירה /מסמך ו
 . מחייבים

. כי הליך זה נועד אך לצורך הקמתו של המאגר קבלנים, למען הסר ספק מובהר בזאת 16.6
ו במסגרת הליך ההזמנה לקבלת התנאים לביצוע עבודות על ידי מי מקבלני המאגר ייקבע

 .הצעות או כל הליך אחר שינוהלו על ידי החברה ביחס לכל עבודה ועבודה
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או הנובע ממנו ובכל סכסוך /סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין הקשור בהליך המכרז ו 16.1
תהא מסורה לבית , בין אם טרם נקבע זוכה ובין אם נקבע זוכה בו, משפטי שעילתו במכרז זה

 .יפו בלבד-שפט המוסמך בתל אביבהמ

אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של , ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז 16.8
 .המכרז או של תנאי אחר מתנאיו

תהא להם המשמעות שיש להם , מילים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר במכרז או בנספחיו 16.2
תמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אלא אם כן מש, 1281 –א "התשמ, בחוק הפרשנות

 .אחר

         
 
 , בכבוד רב

 
          
 מ"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע        

 
 
 
 
 
 

 אישור המציע
 
בשם המציע  המצורפת הצעהההחתומים מטה ומוסמכים להגיש את , אנו

, הלןמצהירים בחתימתנו ל, [השלם שם מלא של המציע]_______________________________ 
 ארכיאולוגיות הצלההמכרז הפומבי להקמת מאגר קבלנים לביצוע חפירות כי קראנו את כל מסמכי 

 :הבנו אותם על בוריים ואנו מסכימים להם, על נספחיו ותנאיו (INGL/TENDER/2019/21' מס)
 

 

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 ההסכם ונספחיו -' נספח א



 

 
 11 מתוך 11 עמוד

 עמידה בתנאי הסףתצהיר  -' נספח ב
 

 כי כחוק שהוזהרתי לאחר'_____________ מס. ז.ת נושא_____________________ מ "הח אני

, בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את לומר עליי

 :כדלקמן, בכתב

 . תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל' ומס שמי

"( המציע: "להלן[ )שם התאגיד]___________________ ב________________ דאני משמש בתפקי

הפומבי להקמת מאגר  למכרזומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו וזאת במסגרת הגשת הצעה 

שנערך על ידי נתיבי הגז ( INGL/TENDER/2019/21) קבלנים לביצוע חפירות הצלה ארכיאולוגיות

 ; "(המכרז": להלן)מ "הטבעי לישראל בע

 :התקיימו במציע כל אלהבמכרז כי נכון למועד הגשת ההצעה , מצהיר הנני

 .שאינו תאגיד רשום, המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה כדין בישראל .1

כתב התחייבות בתוקף המאשר קיומה של חסות אקדמית לביצוע חפירות  בעלהמציע  .9

 .כר בישראלאולוגיות מאת מוסד אקדמי מויארכ

חפירות הצלה  9, השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 5במהלך המציע השלים  .1

 .לאתר ,לכל הפחות( ריבועים 1)ר "מ 15בהיקף של , אתרים נפרדים 9-ארכיאולוגית לפחות ב

סיום העבודות באתר התקבל מכתב אישור של רשות עת ב -לצורך סעיף זה" השלמת עבודות"

 . שטח האתר להמשך העבודות המתוכננות" שחרור"להשלמת העבודות ולהעתיקות 

אכיפת ניהול )מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים המציע  .4

וקיימים בידו כל האישורים והתצהירים הנדרשים , 1216-ו"התשל, (חשבונות ותשלום חובות מס

 .לפיו

 :המציע ניסיון פירוט
 

לצורך בחינת עמידת הצעתו בתנאי הסף  המציעאודות ניסיון  דלהלן אותלמלא את הטבלהמציע  על
 :וכן לצרף המלצות, להזמנה לקבלת הצעות 4.1שבסעיף 

 

 מיקום האתר תיאור העבודות לקוחה שם

היקף מינימאלי 
של חפירות הצלה 

ארכיאולוגיות 
 (ר"במ)

 מתן תקופת
 השירותים
במסגרת 
הפרויקט 

-השנ/חודש)
 (שנה/חודש

מועד השלמת 
 העבודות

+ שם ) ממליץ
 (טלפון

 
 
 
 

      

       



 

 
 11 מתוך 14 עמוד

כי יש ביכולתו של המציע או מי מטעמו לקבל מרשות העתיקות רישיון לביצוע , ה/אני מצהיר .5

 "(.הרישיון: "להלן) הצלה תחפיר

לקבלת נפעל  ,מכוחושיבוצע  מכרזכי אם וככל שהמציע יוכרז כזוכה במכרז וב, ה/אני מצהיר .6

 .מכרזעבור החפירה הארכיאולוגית נשוא ה ןהרישיו

, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם המציע, הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי .1

 .אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו

 .זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ה כי זהו שמי/אני מצהיר .8

 
 ____________,ולראייה באתי על החתום ביום 

          
 

_____________ 
 ה/חתימת המצהיר         

 
 

 אישור
 

 יבפני ה/התייצב___________ כי ביום , ת בזה/מאשר__________, . ר.מ___________, ד "עו, אני
ה באמצעות תעודת זהות שמספרה /תה עצמו/אשר זיהה' ____________, גב/מר

ה להצהיר את האמת וכי /ה כי עליו/שהזהרתיו ולאחר, ת לי באופן אישי/המוכר/ _______________
ה /ה את נכונות תצהירו/אישר, ה לעונשים הקבועים בחוק/תהיה צפוי/תעשה כן יהיה/אם לא יעשה

 .ה עליו בפניי/וחתם
 
 

________________      ___________________ 
 חתימה          תאריך
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 יםתצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבורי -' גנספח 

לאחר שהוזהרתי כי ' ______________ מס תעודת זהות ת/נושא____, _____________ ,מ"אני הח
 :בזאת כדלקמן ה/מצהיר ,כן לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה ה/עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי

ומוסמך "( המציע: "להלן)___________________ ב________________ אני משמש בתפקיד  .1
, לחוק עסקאות גופים ציבוריים' ב9צהיר זה בשמו ומטעמו של המציע בהתאם לסעיף לעשות ת

פומבי להקמת מכרז וזאת במסגרת "( חוק עסקאות גופים ציבוריים: "להלן) 1216 –ו "התשל
על ידי  ךשנער (INGL/TENDER/2019/21' מס) ארכיאולוגיות הצלהמאגר קבלנים לביצוע חפירות 

 "(. החברה: "להלן)מ "לישראל בעחברת נתיבי הגז הטבעי 

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן .9

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

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

 .1216 –ו "תשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים( א)ב9כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .11.11.19הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –" הורשע" **

או עבירה לפי חוק עובדים  1281-ז "התשמ, עבירה לפי חוק שכר מינימום –" עבירה" ***
ולעניין  1221 –א "התשנ, (הבטחת תנאים הוגניםאיסור העסקה שלא כדין ו)זרים 

, לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה 9עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 
גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו , 9111 –ב "התשע

 .חוק

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן 20

 1228 – ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 2 עיףס הוראות –' א חלופה □
 .המציע על חלות אינן"( זכויות שוויון חוק: "להלן)

 .אותן מקיים והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 2 סעיף הוראות –' ב חלופה  □

וונטיות יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרל –לעיל  2בסעיף ' למציע שסימן את חלופה ב 40
 :להלן

 .עובדים 111 -מ פחות מעסיק המציע –( 1) חלופה □

 משרד ל"למנכ לפנות מתחייב והוא, לפחות עובדים 111 מעסיק המציע –(  9) חלופה  □
לחוק  2 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים, הרווחה העבודה

 .בקשר ליישומןלשם קבלת הנחיות  –ובמידת הצורך , שוויון זכויות

והשירותים החברתיים לפי , ל משרד העבודה הרווחה"במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ .5
 –(  9)ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה , לעיל( 9)הוראות חלופה 

וויון לחוק ש 2ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף , הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו
 .הוא גם פעל ליישומן, זכויות

ל משרד "המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ -לעיל' למציע שסימן את חלופה ב .6
ככל ) החברהימים ממועד התקשרותו עם  11העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 .(שתהיה התקשרות כאמור

 .אמת זו חתימתי ותוכן תצהירי, כי זהו שמי ה/הנני מצהיר .1

 
      _____________         ____________________ 
 ה/ת המצהירחתימ      תאריך  

 אישור

בפני ה /הופיע_ ___________________ביום ת בזאת כי /מאשר________ ד"מ עו"אני הח
זיהתה /אשר זיהה_ ___________' גב/מר _________________________ ברחוב במשרדי

יה כי /ולאחר שהזהרתיו( ת לי באופן אישי/המוכר)'_________ מס. ז.ת תעצמה באמצעו/עצמו
, תעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תהיה צפוי/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/עליו

 .ו בפנימה עלי/וחתם ה דלעיל/תצהירוה את נכונות /אישר



 

 
 11 מתוך 16 עמוד

 אישור זכויות חתימה בשם המציע -' דנספח 
 

ת שחתימות /מאשר __________,רישיון ' מס__________________, ח "רו/ד"עו, מ"אני הח

' גב/ומר' ____________________, מס. ז.ת ת/נושא' __________________________ גב/מר

בשם ' ___________________________, מס. ז.ת ת/נושא__________________________ 

המכרז הפומבי על מסמכי "( המציע: "להלן) [מציעהשלם השם המלא של ה]  __________________

, ונספחיו (INGL/TENDER/2019/21' מס) ארכיאולוגיות הצלהלהקמת מאגר קבלנים לביצוע חפירות 

נחתמו על פי , ל"הנ מכרזי המציע וצורף להצעתו במסגרת ה"הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם ע

 םיים ובהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע והבהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונט, כל דין

ת שאין כל צורך בהליך משפטי נוסף על מנת לתת תוקף לכל /כן אני מאשר. את המציע יםמחייב

 .התחייבות בה התחייב המציע

 

  

            _____________               ____________________ 

 ח"רו/ד"חותמת עוחתימה ו         תאריך   
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 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה -' הנספח 
 

 העסק/ התאגיד בזאת כי  ת/מאשר ,______________________ח "רו/ד"עו ,אני .1

-ב"התשנ, לחוק חובת המכרזים' ב9כהגדרתו בסעיף  ,ינו בשליטת אישהה __________________

1229.  

. ז.ת_____, ' _______________גב הינהל "הנ עסקה/ המחזיקה בשליטה בתאגיד  .9

______________________. 

 

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

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

 ,לחוק חובת המכרזים' ב9נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף __________________________ העסק  /

 .1229-ב"התשנ

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

     

 ח"רו/ד"חתימה וחותמת עו  ח"רו/ד"שם עו  תאריך


