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 יפו בע"מ -חברת היכלי הספורט תל אביב 

 

 11/2019' מס פומבי מכרז

 אספקה והתקנה ,צורייל

 בלומפילד של מחיצות אקוסטיות באצטדיון
 

אספקה והתקנה ייצור, הצעות ל בזאת מזמינה "(החברהיפו )להלן: " -חברת היכלי הספורט תל אביב 

תל אביב, והכל בהתאם למפורט במכרז עיר שב בלומפילד באצטדיון( מחיצות אקוסטיות 2של שתי )

 נפרד מההסכם וממכרז זה.-רף לו ובנספחים המהווים חלק בלתיובהסכם המצו

 בכל הדרישות ותנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.רשאי לגשת למכרז מי שעומד 

 

 תשלום ללא -)יד אליהו(, תל אביב  51יגאל אלון , ברחוב במשרדי החברה לרכוש ניתןהמכרז את מסמכי 

 .בימים ובשעות העבודה הרגילות, 16/5/2019החל מיום  -

 

במשרדי  ידנית במסירה למסור יש, המכרז להוראות מסמכי בהתאם, נספחיהן כל על ,ההצעות את

 ,סגורה במעטפהיושמו  אשר ,למקור זהה ועותק מקור, עותקים (2) שניב ,(בדואר לשלוח לא) החברה

 .12:00 בשעה 29/5/2019ליום  עד 11/2019' מס פומבי מכרז" :הכיתוב הבא בלבד עליה יירשם

 

 .יתקבלו לא ,לעיל הנקובים והשעה המועד לאחר שיימסרו מסמכים

 

  .שהיא הצעה כל או ביותר הגבוה המשוקלל הניקודבעלת  ההצעה את לקבל מתחייבת החברה אין

 .03-6376000בטלפון ליועץ המשפטי של החברה לפרטים נוספים ניתן לפנות 

  

________________________________ 

 יפו בע"מ -תל אביב  חברת היכלי הספורט
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 יפו בע"מ -חברת היכלי הספורט תל אביב 

 

 אספקה והתקנהייצור, ל 11/2019' מס פומבי מכרז

 בלומפילד באצטדיון אקוסטיותשל מחיצות 

 

 מסמך לוחות הזמנים למכרז

 [ללא תשלום] 2019/5/61החל מיום  המכרז: פרסוםמועד  .1

 .15:00)כולל( בשעה  22/5/2019עד ליום  מועד הגשת שאלות הבהרה: .2

 .12:00עד השעה  29/5/2019ביום  מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז: .3

 .30/9/2019עד ליום  תוקף ערבות מכרז: .4

( ימי עסקים ממועד 5תוך חמישה ) על ידי הזוכה: סכם ההתקשרותחתימת ה .5

 ה.הזכיקבלת הודעת 

 

רשאית לשנות אחד או יותר מהמועדים לעיל  יפו בע"מ -חברת היכלי הספורט תל אביב 

 משתתפים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.בהודעה שתימסר ל
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 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות
 

 יפו בע"מ -היכלי הספורט תל אביב חברת 

 

 אספקה והתקנהייצור, ל 11/2019' מס פומבי מכרז

 בלומפילד באצטדיון של מחיצות אקוסטיות

 

 כללי .1

 בזאת "( מזמינההמזמינה" או "החברהיפו בע"מ )להלן: " - הספורט תל אביב היכליחברת 

עיר שב בלומפילד באצטדיון( מחיצות אקוסטיות 2אספקה והתקנה של שתי )ייצור, הצעות ל

-בלתיתל אביב, והכל בהתאם למפורט במכרז ובהסכם המצורף לו ובנספחים המהווים חלק 

 נפרד מההסכם וממכרז זה.

 מסמכי המכרז .2

 

 מסמך זה )הזמנה להציע הצעות(, לרבות נספחיו כדלקמן: - מסמך א' 2.1

 הצהרת המשתתף על מעמדו המשפטי; - 1-נספח א .2.1.1

 המשתתף במכרז; טופס הצהרת והצעת - 2-נספח א .2.1.2

 ניסיון; להוכחת המשתתף תצהיר נוסח - 3-נספח א .2.1.3

 אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית; - 4-נספח א .2.1.4

ב)ב( לחוק עסקאות גופים 2תצהיר מטעם המשתתף בהתאם לסעיף  - 5-נספח א .2.1.5

 ;1976-ציבוריים, תשל"ו

 ;עדר הרשעותיהתצהיר  - 6-אנספח  .2.1.6

 ;חלקים חסויים בהצעה - 7-נספח א .2.1.7

  יצורפו בהמשך. -שאלות הבהרה, אם וככל שיהיו ל מענה - 8-א נספח .2.1.8

 נוסח כתב ערבות מכרז )ערבות בנקאית להצעה למכרז(. - 9-נספח א .2.1.9

 

 "( ונספחיו כדלקמן:ההסכם" להלן:הסכם ההתקשרות )לעיל ו - 'במסמך  2.2

המשתתף וכן המפרט ותכנית אדריכלית  מסמכי המכרז לרבות הצעת - 1-ב נספח 2.2.1

 '(;ג)מסמך 
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 ;כתב סודיות - 2-ב נספח 2.2.2

 אישור קיום ביטוחים; -3-בנספח  2.2.3

 ת ביצוע;ערבו כתב נוסח - 4-נספח ב 2.2.4

 נספח בטיחות. - 5-נספח ב 2.2.5

 .מפרט ותכנית אדריכלית - מסמך ג' 2.3

תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז  החברה 2.4

והוא קראם, הבין את תכנם, קיבל  גם מקום בו לא צורפו למסמכי המכרז, המנויים לעיל,

בהתאם להוראות  העבודותאת כל ההסברים אשר ביקש, והוא מתחייב לבצע את 

 ככל -רד ממסמכי המכרז נפ-בלתיהמהווים חלק  ,פי תנאי ההסכם המפורטות להלן ועל

 שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז.

 רקע  .3

 

ההתקשרות מושא מכרז זה אשר תכולתה תפורט בסעיף "נושא המכרז ועיקרי ההתקשרות" 

, להלן) שבעיר תל אביב בלומפילד אצטדיוןשיפוץ להלן, מהווה חלק מפרויקט רחב היקף ל

 ."(האצטדיון"; "הפרויקט": בהתאמה

 

( מחיצות 2אספקה והתקנה של שתי )ייצור, הפרויקט, נדרשת החברה לבמסגרת  .3.1

)להלן:  כמפורט במסמכי מכרז זהשל האצטדיון ( VIPבאולם האירועים )אקוסטיות 

. כבר עתה יובהר כי, הואיל ומכרז זה הוא רק חלק מהפרויקט, קיימת "(המחיצות"

החברה שמה דגש מיוחד על עמידה במועדי חשיבות רבה לעמידה בלוחות הזמנים. על כן, 

המשתתפים, בהגשת הצעתם, מצהירים כי הדבר  מכרז זה, כמפורט במכרז זה על נספחיו.

 .הובא לידיעתם ונלקח בחשבון במסגרת הגשת הצעתם

נכון למועד פרסום מכרז זה, ומבלי שהדבר יהווה התחייבות מצד החברה ובכפוף להוצאת  .3.2

המועד בו יידרש הזוכה לייצר, לספק ולהתקין את הזמנות עבודה כפי שיפורט להלן, 

 .31/7/2019החל מתאריך  -המחיצות 

 או יוארכו,וייתכן כי מועדים אלו ישתנו, יקוצרו  ,המדובר בהערכה בלבד של לוחות הזמנים .3.3

של החברה. בכל מקרה, לוחות הזמנים צוינו לעיל על הבלעדי בהתאם ועל פי שיקול דעתה 

ים למועדים הצפויים ולהדגיש את חשיבות העמידה משתתפמנת לאפשר היערכות של ה

 בלוחות הזמנים. 

עבודתם של ספקים וקבלנים  תוך כדייעשו מכרז זה  מושא עבודותלמשתתפים כי ה יובהר .3.4

"( ו/או חברות עירוניות העירייהיפו )להלן: " -החברה ו/או עיריית תל אביב מטעם נוספים, 

וכה מתחייב לעבוד עם גורמים . המשתתף הזאחרות )בבעלות העירייה( ו/או מי מטעמן

לו באופן שימנע הפרעות לביצוע עבודתם ויקדם את הפרויקט כו ,בשיתוף פעולה מלאאלה 

 תמורה נוספת מעבר לזו המוצעת על ידו במכרז זה. שתשולם למשתתף הזוכה והכל מבלי  -
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 נושא המכרז ועיקרי ההתקשרות .4

 

באולם  יותקנו ( מחיצות אשר2של שתי ) אספקה והתקנהייצור, המכרז נועד לבחירת ספק ל .4.1

המכרז  במסמכי המפורט פי והכל על, באצטדיון בלומפילד עבור החברה( VIPהאירועים )

אספקה, הובלה והתקנה ייצור, יכללו  עבודותותכנית אדריכלית. מודגש כי, ה פרטמהוכן 

של המחיצות כשהן תואמות באופן מלא את הדרישות המפורטות במכרז זה על נספחיו 

בכלל, ובמפרט ותכנית אדריכלית בפרט, וכן הפעולות הנדרשות לשם עמידה במלוא 

 האצטדיוןמ פסולת פינויהמציע הזוכה על פי תנאי מכרז זה, לרבות:  התחייבויותיו של

ניקוי ותיקון הקירות או הרצפות עליהם הורכבו המחיצות או  ;העבודות בגמר וניקיונו

 המחיצות בדיקתקירות או רצפות אחרים שניזוקו כתוצאה מאספקת והתקנת המחיצות; 

ולרבות תקופת אחריות  ;זוכההועל חשבון  מטעם ,קונסטרוקטור ידי על ןהתקנת לאחר

 .("העבודות" או" הטובין: ")לעיל ולהלן זה במכרז כמפורטשנים  5בת 

ו/או המשלים  ןכל מרכיב הכרוך בהשיסופקו בפועל לחברה יכללו  טוביןה פריטייובהר כי  .4.2

מסמך  הוראות המפרט,יעמדו בדרישות אספקתם והתקנתם, וייצורם, ש לו/או הדרו ןאות

היקף ביחס ל לחברהבכפוף לכל זכות הנתונה המהווה דרישות מינימליות, הכל  למכרז, 'ג

 .והעבודות המוזמנות וכל שינוי בו טוביןה

לספק את הטובין על פי תכניות המזמינה ומדידות לייצר ומובהר כי בכל מקרה על הזוכה  .4.3

שיבצע הזוכה בפועל באתר בלבד )אין להתבסס על המידות במפרט(. כל פריט שלא יתאים 

  .למפרט יוחזר ויוחלף על חשבון הזוכה בלבד

 הפריטים םה בפועל שיקבע ומה בלבד הערכה הוא רטהמפ כי ומודגש מובהר מקרה בכל .4.4

  העבודה בלבד ולזוכה לא יהיו כל טענות בקשר לכך. תהזמנו/בהזמנת הכלולים

 ממועד םימי ( 60) שישיםלא יאוחר מ תיעשהוהתקנת הטובין  אספקתייצור,  ,כי מודגש .4.5

 .לעיל, לפי המוקדם 3.2או כאמור בסעיף  הוצאת הזמנת עבודה על ידי החברה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי, החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה  .4.6

אספקה ייצור, אספקה וההתקנה המקורי ולקבוע מועד הייצור, הבלעדי, לדחות את מועד ה

די הודעה אספקה וההתקנה המקורי תיעשה על יייצור, הוהתקנה מעודכן. דחיית מועד ה

"(. הודעת הדחייה דחייהההודעת בכתב ומראש שתינתן על ידי החברה לזוכה )להלן: "

לספק ולהתקין את לייצר ותינתן לזוכה עד שבוע מראש מהמועד המקורי בו נדרש היה 

 פריטי הטובין. 
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אספקת ולהתקנה של הטובין תוך ארבעים ייצור, בכל מקרה, על הזוכה להיות ערוך ל .4.7

אספקה והתקנה מעודכן מאת ייצור, ( שעות ממועד קבלת הודעה בדבר מועד 48ושמונה )

ייצור, אספקה וההתקנה המקורי לבין מועד הייצור, ההחברה. בתקופה שבין מועד ה

ר אספקה וההתקנה המעודכן, הזוכה יידרש לאחסן את הטובין בשטחו ועל חשבונו. מובהה

 כי דרישה לאחסון כאמור לא תזכה את הזוכה בכל תמורה נוספת. 

מובהר כי ככל שתידרש לכך, החברה תהא רשאית לפעול בהתאם לאמור לעיל, בדבר דחיית  .4.8

 אספקה וההתקנה וכל הכרוך בכך, מספר פעמים. ייצור, המועד ה

 בכפוף לכל תנאיו והוראותיו.בהסכם,  הקבועה זו תהיה ההתקשרות תקופת .4.9

 אחרים מספקים גםבמכרז זה  הנדרש טוביןשומרת על זכותה להזמין טובין מסוג ה חברהה .4.10

 .בנושא התקשרות להתהיה /יש עמם

ידה החברה שומרת על זכותה לבטל את ההסכם עם הזוכה במכרז, כל עוד לא הוצאה על  .4.11

 כנדרש בהסכם. עבודה הזמנת

 

  תנאי סף .5

 

רשאים לגשת למכרז משתתפים העונים במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף שלהלן,  .5.1

 ותנאי הסף מתקיימים במשתתף עצמו. 

 יחיד תושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל. לגשת למכרז  רשאים .5.2

 של בהיקף, זה במכרז כנדרש מחיצותאספקת והתקנת ייצור, המשתתף הוא בעל ניסיון ב .5.3

"מ(, מע כולל לא) אחד כל ₪ 300,000-מ פחות לאבהיקף כספי של  פרויקטים 3-מ פחות לא

 .למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה שקדמושנים  5במהלך  זאת

 .רישיון עבודה בגובההמשתתף לעובדים מטעם  .5.4

 .שכנדר 3-אאת נספח  המשתתףהוכחת עמידתו בתנאי הסף, ימלא  לצורך

 :פיננסית איתנות .5.5

 מעיסוקו , הנובע2016-2018המשתתף בכל אחת מהשנים  של הכספי המחזור .5.5.1

שני מיליון שקלים  של סך על , עומדמחיצותאספקה והתקנה של ייצור,  בתחום

 . לפחות, לשנה, מ"מע כולל לא₪(,  2,000,000חדשים )

 של המבוקרים הכספיים חות"בדו קיימת לא, תאגיד הוא שהמשתתף ככל .5.5.2

 להמשיך המשתתף יכולת בדבר ספק המעלה הערה 2016-2018לשנים  המשתתף

 .בישראל ח"רו לשכת של 58 מספר ביקורת בתקן כהגדרתו", חי עסק"כ ולהתקיים

נספח  אישור רו"ח בנוסח המשתתף ימציאהוכחת עמידתו בתנאי הסף,  לצורך

 .4-א

 ., כמפורט להלןערבות בנקאית -ערבות מכרז  ולהצעת צירף המציע .5.6
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 ורשומותעוסק מורשה כדין, אשר מנהל ספרים, פנקסי חשבונות בעל תעודת  הוא המשתתף .5.7

 .כדין

אם לחוק עסקאות גופים מחזיק בכל האישורים והתצהירים הדרושים בהת המשתתף .5.8

 . 1976-תשל"וציבוריים, 

 .רכש את מסמכי המכרז המשתתף .5.9

 

 מסמכי המכרז .6

 

)יד אליהו(, תל אביב  51רחוב יגאל אלון  -במשרדי החברה  לקבלאת מסמכי המכרז ניתן  .6.1

 .0061-8:00:בין השעות  ',ה-'אבין הימים  - ללא תשלום -

 הצעתו על להשפיע יכול ואשר לו הדרוש המידע כל את וקיבל המסמכים בכל שעיין לאחר .6.2

 מתבקש, המכרז מסמכי אתקיבל ונרשם , פיו על ההתחייבויות מילוי ועל זה במכרז

הנדרשים בהליך וכן אלו  המסמכים כל את שתכלול הצעתו את להגיש במכרז המשתתף

 המוסמכים ידי על חתומים כשהם, הלןלבסעיף "מסמכים שיש לצרף להצעה"  המפורטים

 .במכרז המשתתף מטעם כדין

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .7

 

, עמידה בתנאי הסףהוכחת הנדרשים לצורך המסמכים כל את  םלצרף להצעת פיםעל המשתת  

או כל נושא אחר הנדרש לצורך השלמה והגשת הצעה )ככל שנקבע ניקוד כאמור(  האיכות ניקוד

 המפורטים להלן: מלאה ושלמה במכרז, וביחס לכך יצרפו גם את כל המסמכים 

המכרז על כל חלקיו חתומים בראשי תיבות בתחתית כל עמוד ועמוד על ידי  מסמכיכל  .7.1

 מורשי החתימה של המשתתף במכרז.

ויצרף גם את המסמכים  1-נספח אבנוסח  משתתףעל מעמדו המשפטי של ה הצהרה .7.2

 הבאים:

 .תאגידמשתתף השל ה ההתאגדות תעודת העתק .7.2.1.1

 .הרשם הרלוונטימ עדכני תדפיס .7.2.1.2

 אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד.  .7.2.1.3

 .2-נספח אחתום ומלא כנדרש בנוסח  -משתתף הצהרת והצעת ה טופס .7.3

, כאשר מצורפים לו כל 3-נספח אבנוסח  משתתףבדבר הוכחת ניסיון ה תצהיר .7.4

 בתנאי הסף לרבות משתתףהאסמכתאות והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת ה

אישור לקוח המעיד על ביצוע /, וכן חשבוניתרישיון העסק )ככל שרלוונטי(עותק של 

 פרויקטים כאמור.

 . 4-נספח אאישור מטעם רו"ח בדבר איתנות פיננסית בנוסח  .7.5
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, בסכום ובתנאים הנקבועים בסעיף 9-נספח אבנוסח , בנקאיתערבות  -מכרז ערבות  .7.6

 " להלן.ערבות מכרז"

בנוסף, . 5-נספח א, בנוסח 1976-גופים ציבוריים, תשל"ופי חוק לעסקאות ל תצהיר .7.7

ימציא את האישורים הבאים מאת פקיד מורשה, רואה חשבון או מיועץ מס המעידים 

 כי: 

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי דין או שהוא  הוא  .7.7.1.1

 פטור מלנהלם.

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות  הוא .7.7.1.2

 שמוטל עליהן מס לפי חוק מע"מ. 

 .6-נספח אבעניין היעדר הרשעות פליליות בנוסח  הצהרהכתב  .7.8

 .7-נספח אימלא במידת הצורך את החלקים החסויים בהצעתו בנוסח  המשתתף .7.9

יצורף להצעה  - סרו(התשובות שנמסרו לשאלות ההבהרה )ככל שנממחתום  עותק .7.10

 .8-א נספחכ

 . פרטי באדם ומדוברבמידה נאמן למקור של ת.ז של המשתתף,  העתק .7.11

 עוסק מורשה כדין. משתתףהמעידה על היות ה תעודה .7.12

 .המשתתףרכישת מסמכי המכרז על שם  אישור .7.13

 מטעמו כדין המוסמכים ידי על חתום ,'במסמך ף כהמצור, ונספחיו ההתקשרות הסכם .7.14

 . ועמוד עמוד בכל המשתתף של

 כדין המוסמכים ידי על, חתומים מסמך ג'המפרט ותכנית אדריכלית, המצורפים כ .7.15

 .ועמוד עמוד בכל המשתתף של מטעמו

 בכל המשתתף של מטעמו כדין המוסמכים ידי על חתומים כשהם המכרז מסמכי כל .7.16

 (. אחרת צוין אם למעט) ועמוד עמוד

ו/או הנדרשים לצורך הוכחת  המסמכים שיש לצרף כנדרש במסמכי המכרז יתרכל  .7.17

 .המציאה בכלל התנאים והדרישות

 

 הבהרות, שינויים והסתייגויות .8

 

שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא  המכרזרשאית, בכל עת, להכניס במסמכי  החברה .8.1

מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או  מכרזלשלוח לרוכשי מסמכי הו/או 

עתה הבלעדי, בין הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי הבקשה וזאת לפי שיקול ד

 .המשתתפיםפי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות  ביוזמתה, בין על

בקשר התאמה ו/או יהיה לו ספק כלשהו -המשתתף סתירה ו/או שגיאה ו/או איגילה  .8.2

למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו בין המסמכים השונים )בין נוסח ההסכם על 

, עד למועד הקבוע במסמך לוחות הזמנים לעריכת נספחיו השונים למסמכי המכרז( יפנה

הודעת דואר אלקטרוני: באמצעות , יועץ המשפטי של החברה, עו"ד ענת ברקתלהמכרז 
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anat@sportp.co.il, ההתאמה -מהות הסתירה ו/או השגיאה ו/או אי ויפרט בה את

רשאית לדרוש כי יעביר המשתתף את שאלות  החברהו/או הספק כאמור. כמו כן, תהיה 

 פתוח לעריכה.  WORDההבהרה שלו במסמך 

 באחריות המשתתפים לוודא את קבלת השאלות וכל מסמך והודעה בנוגע למכרז.  .8.3

. זהמכר מסמכי את רכשו אשר המשתתפיםתשובות תשלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל  .8.4

לצרף את  משתתףנפרד ממסמכי הבקשה ועל כל -בלתימסמכי התשובות יהוו חלק 

 מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן. 

תשובות לשאלות הבהרה תשלחנה לכל המשתתפים. רק תשובות בכתב תחייבנה את  .8.5

 . החברה

ו/או נציגיה אינם אחראים לכל פירוש ו/או  החברה ,כי למען הסר ספק, מובהר בזאת .8.6

הסבר שיינתנו למשתתפים בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב 

לאמור בהם. בכל מקרה של סתירה, בין האמור  החברה"( יחייבו את הבהרות)להלן: "

המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות.  המכרזבמסמכי ההבהרות ובין מסמכי 

רה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת במק

 יותר.

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המשתתף במסמכי המכרז  .8.7

"(, רשאית הסתייגויותו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "

 :החברה

 לפסול את הצעת המשתתף למכרז. .8.7.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן. .8.7.2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד. .8.7.3

ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי  ,לדרוש מהמשתתף לתקן את ההסתייגויות .8.7.4

 לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

. אם החברה של הבלעדיההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה  .8.7.5

לנהוג לפי אחת האלטרנטיבות המנויות לעיל, והמשתתף יסרב  החברהתחליט 

 לפסול את ההצעה. החברהלהסכים להחלטתה, רשאית 

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות למכרז .9

 

את מכלול התנאים הנדרשים על פי את ההצעות למכרז יש להגיש כאשר הן תואמות  .9.1

 הזמנה זו. 
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 חתומיםעל המשתתף להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז כשהם  .9.2

על על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף, וחותמת, במידת הנדרש, וכן לחתום כאמור 

ממסמכי המכרז, לרבות בכל עמוד של חוברת המכרז ובכל מקום  כל מסמך וכל עמוד

ונים מילוי בכל מסמכי המכרז הטע על המשתתף למלא את כל הפרטים אחר המיועד לכך.

 .בדיו

 המשתתף יגיש את ההצעה בשני עותקים, אחד מקור והאחד העתק. .9.3

 "מכרז פומבי מס'על גביה ירשם:  למעטפה המכרז מסמכי כלליכניס את  המשתתף .9.4

11/2019" . 

במשרדי החברה ברחוב יגאל  יש להגיש במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( את המעטפה .9.5

 למועד האחרון להגשת ההצעות, הקבוע במסמך לוחותעד , )יד אליהו(, תל אביב 51אלון 

  הזמנים לעיל.

 אוהצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל ותפסל על הסף. משלוח ההצעה בדואר  .9.6

 בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון  החברה .9.7

להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת או תקופות נוספות, בהודעה שתשלח 

 .למשתתפים

 בגוף בין, המכרז במסמכי הסתייגות או הערה, מחיקה, תוספת, כל שינוי לרשום אין .9.8

 לא נתבקש שלא כזה רישום כל .שהוא אחר אופן בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים

 .ההצעה לפסילת להביא ועלול החברה את יחייב

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת  ,כי , למען הסר ספקבזאתמובהר  .9.9

 ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף בלבד. 

 

 אופן מילוי הצעת המחיר  .10

 

 המחיראת  - 2-נספח א' - טופס הצהרת והצעת המשתתף במכרזב המשתתף למלא על .10.1

 לכלל הטובין והעבודות, ללא תוספת מע"מ.המוצע על ידו ביחס 

בביצוע כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות הצעת המשתתף תכלול את  .10.2

 טוביןהחומרים וההתקנה, הטמעה, אספקה, ייצור, מדידה, עלויות  לרבותהעבודות 

 .כדומהשייעשה בהם שימוש, עבודות ו
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 אותו עבודות היקף לכל ביחס, העניין לפי, הזוכה/המשתתף את תחייב המחיר הצעת .10.3

 המשתתף ידי על המוצע המחיר. המכרז במסגרת הפועל אל להוציא החברה תחליט

 או עלות וכל ולהסכם למכרז בהתאם זוכהמה שיידרשו העבודות כל ביצוע את כולל

, אדם כח עלות ולרבות מ"מע למעט, עקיף או ישיר מס לרבות, בהם הכרוכה הוצאה

 ביטוח, בניה והיטלי אגרות להוציא אחרים חובה תשלומי וכל היטלים, אגרות, מסים

 הוצאה או/ו אחרת עלות וכל ושוטרים שומרים, רישיונות, אישורים, השונים לסוגיו

 או/ו המיסים בשיעור עליות או/ו מחירים עליות. העבודות ביצוע עם בקשר אחרת

 בהם יהיה לא, אחרים חובה תשלומי וכל מינימום שכר או/ו האגרות או/ו ההיטלים

 . המחירים את לשנות כדי

 מהערכות איזו התקיימות-אי. סופית תהא המשתתף הצעת ,כי במפורש בזאת מודגש .10.4

 יהווה לא, תכניותיו או תחזיותיו, מציפיותיו איזו של התממשות-אי או/ו המשתתף

 הכלולים ובהוראות בתנאים אחר שינוי לכל או/ו הצעתו של לשינוי עילה מקרה בשום

 .המכרז במסמכי

 מציון או מהתניה להימנע המשתתף על. שהוא סוג מכל התייקרויות יתווספו לא למחיר .10.5

. כלשהי ריבית עליהם שתיווסף או כלשהו למדד צמודים המחירים כי המחיר בהצעת

 .ההצעה לפסילת להביא עלולה כאמור התניה

התאמה/סתירה בין ההצעה -בספרות ובמילים. במקרה של אי תוצע הכוללת ההצעה .10.6

והחברה תהא רשאית לתקן את  - בספרות לבין ההצעה במילים, תינתן עדיפות לספרות

 מוותר על כל טענה ו/או תביעה לעניין זה. משתתףההצעה, בהתאם. ה

ו הטעונים מילוי ב המקומות השלמת-אי ו/אונספח הצעת המחיר  הגשת-אייובהר כי  .10.7

-להוביל לפסילת ההצעה. כמו כן, אי, החברהעלולים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

, תוך התייחסות לכל המכרזמסמכי המכרז, בהתאם למכלול דרישות הגשת כלל 

שימוש שייעשו -שינוי ו/או תוספת ו/או אי כן, כלהדורשים התייחסות, ום סעיפיה

לגביהם בין על ידי תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה  במסמכי המכרז, או כל הסתייגות

צירוף אישור נדרש, -ך לוואי או בכל דרך אחרת ו/או איבגוף המסמכים ובין על ידי מסמ

 .החברהוהכל לשיקול דעתה הבלעדי של  עלולים, בין השאר, לגרום לפסילת ההצעה

 שיידרש כפי או במכרז שנדרש כפי, היקף בכל העבודות כל את לבצע מתחייב המשתתף .10.8

וכמפורט במסמכי המכרז. בכל מקרה,  להצעתו בהתאם וזאת החברה ידי על בפועל

לשנות הכמויות או לבטל  החברהכי כל הכמויות הן באומדנה בלבד וברשות  מובהר

מקרה בכל  סעיפים מבלי שהדבר ישמש כעילה לשינוי מחירי היחידה בסעיף כל שהוא.

בהתאם לכמויות שסופקו והותקנו הלכה  תתף הזוכהלמשתשלם  החברה מובהר כי

 .על ידי המזמינה לזוכה השהועבר להזמנהלמעשה בהתאם 
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 ערבות מכרז .11

מותנית, -בנקאית, בלתיערבות  -מכרז במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות  מציעכל  .11.1

-שחמ)₪  15,000של  בסך, המזמינה לפקודתחוזרת של בנק ישראלי -אוטונומית, ובלתי

חדשים(, להבטחת הצעתו במכרז וחתימתו על החוזה במועד שיקבע  אלף שקלים עשרה

  .מזמינהה ידי ללכך ע

 למסמכי המכרז. 9-נספח אכנוסח הערבות יהיה על פי נוסח כתב הערבות המצורף  .11.2

דעתה  , לפי שיקולתהיה רשאית מזמינהה. )כולל( 30.9.2019 ליום עד הוא הערבות תוקף .11.3

 ( ימים נוספים90לתקופה של תשעים ) הערבותלהורות על הארכת תוקף  הבלעדי,

 על שהוסמך מי או, מזמינהה דרישת פי על - "(המוארך הערבות תוקף מועד"להלן: )

 דרישה ניתנה .פקיעתה מועד טרם למציע שתימסר יה, לפי שיקול דעתה הבלעדי,יד

 תהא רשאית המזמינה, הערבות ך תוקףהואר לא. בהתאם הערבות תוקף יוארך, כאמור

ה המזמינה ביקש. מהצעתו בו שחזר כמציע כאמור במציע ולראות - הערבות את לחלט

 הסכמת נתקבלה ולא ,המוארך הערבות תוקף למועד מעבר הערבות תוקף את להאריך

 על שהופקדה הערבות תוקף להארכת הסכים שלא המציע הצעת תיפסל - כלשהו מציע

 המכרז בהליך להמשיך , לפי שיקול דעתה הבלעדי,רשאית האת והמזמינה, כאמור ידו

 הערבות תוקף להארכת לבקשתו הסכים אשר אחר מציע בהצעת מכן לאחר ולבחור

במידה  .(עדיפה הצעה הייתה כאמור הוארך לא ערבותה שתוקף ההצעה אם אף וזאת)

והוארך מועד הגשת המכרז, רשאית המזמינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם מועד 

 חדש לתוקף הערבות.

 והיא כלל בהצעתו המכרזים ועדת תדון לא, לעיל כנדרש ערבות יצרף שלא במכרז ציעמ .11.4

 .פסלית

, לפי שיקול דעתה חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה, דין לכל בכפוף, כי בזאת מובהר .11.5

 שיקול מיטב לפי) שוכנעה אם וזאת, הערבות בנוסח פגם אף על הצעה לקבלהבלעדי, 

 להקנות כדי בו אין וכי לב בתום נעשה הערבות בנוסח שנפל הפגם ,כי הבלעדי( דעתה

 .המציעים בין השוויון בעקרון לפגוע או הוגן-בלתי יתרון

 את להציג המזמינה תהא רשאית, דין כל לפי המזמינה של זכות מכל לגרוע מבלי .11.6

 הדעת שיקול לפי(, ממנו חלק כל או) בה הנקוב הסכום את ולחלט לפירעון הערבות

 בחוסר או בתכסיסנות, בעורמה המכרז במהלך נהג המציע שבו מקום בכל, הבלעדי

 מהצעתו בו חזר או/ו מדויק-בלתי או מטעה מידע למזמינה מסר או/ו כפיים ניקיון

 התחייבויותיו במלוא עמד שלא או/ו ההצעות להגשת האחרון המועד חלוף לאחר

 .המכרז מסמכי ולהוראות להצעה בהתאם
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 למזמינה הזוכה ימציא לא אם ,כי במפורש בזאת מובהר לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .11.7

 כל בצירוף, זה מכרז הוראות פי על חתום כשהוא, זה למכרז המצורף בנוסח החוזה את

 שייקבע במועד, ערבויות לרבות, החתום החוזה עם יחד להמציא יש אותם המסמכים

 הפקיד שהזוכה הערבות את לחלט, היתר בין, רשאית תהא המזמינה, המזמינה ידי על

 .הלטובת

 

 הליך בחינת ההצעות  .12

 

  עשה בהתאם לשלבים המפורטים להלן:יבחינת ההצעות ת

  בחינת עמידה בתנאי הסף - שלב א' .12.1

 בסעיף "תנאי הסף" לעיל המפורטים הסף בתנאי בעמידה ייבחנו המשתתפים 12.1.1

הערבות , האישורים, המסמכים כל את צירף המשתתף האם ייבחן וכן

 .המכרז במסמכי כמפורט הנדרשים הבנקאית והטפסים

 .תפסל, ל"הנ בתנאים תעמוד לא אשר משתתף הצעת 12.1.2

 חסרים מסמכים בשל משתתף לפסול לא הזכותאת  לעצמה שומרת החברה 12.1.3

 ממועד ימים (3שלושה ) תוך המסמכים הגשת את להשלים למשתתף ולאפשר

 כלשהו משתתףל לאפשר מחויבת אינה החברה. זה בעניין החברה של פנייתה

 .המסמכים הגשת להשלמת זמן הארכת

 מציון ההצעה(: 100%ציון המחיר ) - שלב בדיקת המחיר - 'בשלב  12.2

ההצעות על פי מחירן. הצעת המחיר הנמוכה ביותר תדורג החברה תדרג את  12.2.1

 ידורגו באופן יחסי אליה.יתר ההצעות ו ,במקום הראשון

 

 בבחירת הזוכה החברהשיקולי  .13

בעלת ההצעה הצעתו של המשתתף אשר הצעתו תהא ב לבחורהחברה אינה מתחייבת  .13.1

  , או לקבל כל הצעה שהיא.הכספית הכוללת הנמוכה ביותר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור ביותר מזוכה אחד, וזאת על פי שיקול דעתה  .13.2

ולמשתתפים ו/או לזוכים במקרה כאמור לא תהיה כל טענה בקשר לכך. הבלעדי 

 במקרה של מספר זוכים למזמינה שיקול דעת בלעדי בדבר חלוקת העבודה ביניהם. 
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 דעתה לשיקול בהתאם, רשאית תהיה החברה, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .13.3

 משתתף של בהצעה לבחור או/ו לקבל לא או/ו לדון שלא או/ו לפסול להחליט, הבלעדי

 דעת חוות לגביו שקיימת או עמו רע ניסיון היה לחברה או/ו הלעיריי אם, כלשהו

 בקשר היתר ובין - ידו על שבוצעו לעבודות הקשור בכל, אחר עבודה מזמין של שלילית

 את לבצע ביכולתו, עבודותה בטיב, זמנים בלוחות עמידתו, משתתףה של כושרו עם

. בהתחייבויות עמידה ואופן במיומנותו, באמינותו, התנהלותו בדרכי, העבודות

 היה השלילית הדעת חוות ללא אשר הצעה היא משתתףה שהצעת ככל, אלה במקרים

 ההחלטה מתן לפני טיעון זכות משתתףל תינתן - הזוכה כהצעה להיבחר כדי בה

 הדעת לשיקול בכפוף וזאת פה בעל או בכתב ותמומש יכול הטיעון זכות. הסופית

 .החברה של הבלעדי

ו/או לגופים ציבוריים  לחברהתהא רשאית לפסול כל הצעה של משתתף אשר  החברה .13.4

 ניסיון רע איתו.אחרים 

 או בסכסוך העירייה עם או/ו עמה נמצא אשר משתתף כל לפסול רשאית תהא החברה .13.5

מנימוקים שיירשמו בהחלטתה, תהא רשאית ועדת  .שהוא סוג מכל, משפטיים בהליכים

לרבות כל חלק של הצעת המחיר ו/או של ההצעה שלא להתחשב כלל בהצעה,  המכרזים

ראויים, מקצועית או -בלתיאו  סבירים-בלתיאו בחלקים שבהצעה, שהם המקצועית, 

 .הבלעדי דעתה שיקולאחרת, לפי 

החברה תהא רשאית למסור לביצוע את העבודות, כולן או חלקן, או שלא להוציא כלל  .13.6

את העבודות, כולן או חלקן, לביצוע, ולמשתתף/לזוכה )לפי העניין( לא תהיינה כל 

 תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי החברה.

על ידי אחרים, בקשר  ין בעצמה וביןהחברה תהא רשאית לערוך כל בדיקה או חקירה, ב .13.7

לנתוני כל משתתף, לרבות איתנותו הפיננסית, טיב ביצוע עבודות בעבר, הליכים 

ו/או בדיקה אחרת, והמשתתף, בעצם הגשת פטיים בהם הוא מעורב, וכל חקירה מש

 .הצעתו במכרז, מסכים לכל בדיקה או חקירה כאמור

 הבהרות ו/או צדדים שלישיים משתתףה מאת לדרוש הזכות את לעצמה שומרת החברה .13.8

 לפי, נוספים מסמכים מסירת או/ו השלמת לרבות, נוספים פרטים או/ו להצעתו ביחס

 מסמכים או פרטים למסור משתתף יסרב אם. מטעמה מי או/ו המכרזים ועדת דרישת

 . ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיק הועדה רשאית, כאמור כלשהם

אום עם משתתפים אחרים אם יוכח ירשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בת החברה .13.9

לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המשתתפים, ובכלל זה 

בנות -אחיות, קשרים בין חברות-ין חברותקשרי בעלות בין המשתתפים, קשרים ב

סבירה בין אם -לתיבו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה  כדומהו

ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר 

 כל דרישות המכרז.

 רשאית לפסול כל הצעה ממנה עולה חשש לניגוד עניינים. החברה .13.10
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 שיקול פי על, הזוכה את המכרזים וועדת תבחר אזי זהות הצעות מספר ותהיינה במידה .13.11

 בשיטה, הגרלה לפי או המכרזים ועדת בפרוטוקול שירשמו נימוקים לפי, הבלעדי דעתה

 .החברה ידי על תיקבע אשר

 

  ה וההתקשרותהודעה על הזכי .14

במועד  החברההצעתו של משתתף כזוכה במכרז, יופיע הזוכה במכרז במשרדי  נקבעה .14.1

קבלת ההודעה על  מיום עבודה ימי (5מחמישה ) יאוחר ולא החברהשייקבע על ידי 

זכייתו במכרז, ויחתום על נוסח ההסכם תוך השלמת הפרטים החסרים בו. במעמד זה 

את כל המסמכים והנספחים הנדרשים ממנו כקבוע  לחברהימציא המשתתף הזוכה 

 אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הזוכה לחתום על כל טופס ,כי מובהר. בנוסח ההסכם

 ההסכם.  מסמך אחר הנדרש בקשר עם או

להגיש ה ו/או רשאית לבטל את הזכי החברהתהא  -לא מילא הזוכה אחר התחייבותו זו  .14.2

ה ובמקרה של ביטול הזכי ;מכרז מטעמושצירף הזוכה למסמכי ה הערבות את ןלפירעו

והכל על פי שיקול דעתה  - להלן "כשיר שני" הכשיר השני בכפוף לסעיףלהתקשר עם 

יהיה מנוע מלהשמיע כל טענה ו/או דרישה מכל סוג  , והזוכה כאמורהחברההבלעדי של 

 בקשר עם האמור.

 :ערבות המכרז )הערבות הבנקאית(משתתף במכרז יהא רשאי לקבל חזרה את  .14.3

אם נפסלה הצעתו או נקבעה הצעה אחרת כזוכה במכרז, או שנדחו כל ההצעות  14.3.1

 הודעתה של החברה בעניין זה.לאחר מתן  -

לאחר חתימת ההסכם והמצאת כל  -אם נקבעה הצעתו כזוכה במכרז  14.3.2

 המסמכים הנדרשים כמפורט בהסכם.

 ;לאחר השלמת ההתקשרות עם המשתתף הזוכה -אם הוכרז ככשיר השני  14.3.3

לאחר  -ולחילופין במקרה שלא תשתכלל ההתקשרות עם הזוכה במכרז 

 חתימתו על ההסכם.

, לממש את הערבות הבנקאיתהחברה לעיל כדי לגרוע מזכותה של  באמוראין 

 לעיל."ערבות מכרז" כאמור בסעיף 

 כשיר שני 15

 

 דין כל פי על לה העומדת זכות לכל ובנוסף, למזמינה העומדת זכות מכל לגרוע מבלי 15.1

 ההצעה שלאחר במקום שדורג המשתתף על להכריז רשאית תהיה, המכרז תנאי פי ועל

  .שני ככשיר, הזוכה
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 ההתקשרות הסכם את ביטלה או/ו הזוכה של זכייתו את המזמינה ביטלה שבו במקרה 15.2

 להתקשר ,חייבת לא אך, המזמינה רשאית תהא, שהיא סיבה מכל הזוכה המשתתף עם

 השני הכשיר מתחייב, כן לעשות המזמינה תחליט אם. שני ככשיר שהוכרז משתתףה עם

 אחר במועד או כך על ההודעה ממועד ימים( 5חמישה ) תוך ההתקשרות הסכם על לחתום

 על החלות וההוראות ;חדש למכרז יציאה תחת וזאת, המזמינה ידי על יקבע אשר

 .בהתאמה השני הכשיר על יחולו הזוכה משתתףה

 וכן שלישי כשיר על להכריז גם הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם רשאית תהיה המזמינה 15.3

 . בהתאמה, לעילזה  בסעיף המפורטות בדרישות יעמדו הנוספים הכשירים, הלאה

 

 הצעת המשתתף  גילוי  16

המשתתף הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני משתתפים אחרים,  מביע הצעתו בהגשת 16.1

בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, שעליהם  אוהתידרש לגלותה, פרט למידע ש החברהאם 

. מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או 7-א נספחהודיע המשתתף במפורש, על גבי 

 . החברהמסמכים כאמור לעיל, שפרסומם מחויב על פי כל דין כדי לחייב את 

סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש המשתתף להותיר  לחברהלמשתתף כי  ידוע 16.2

ים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וזאת לאחר שמסרה למשתתף הודעה על כוונתה חסוי

ו/או מי  החברהלמסור פרטים אלו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 מטעמה בעניין זה. 

תקבל את בקשת המשתתף בדבר הסתרת החלקים  שהחברהבזאת כי ככל  מובהר 16.3

בהצעתו, הרי שאותם החלקים בהצעות של משתתפים אחרים שהוגשו למכרז  החסויים

 זה, יהיו חסויים בפניו.
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 שונות 17

י להגיש הצעה אחת בלבד. הגיש המשתתף יותר מהצעה אחת, תפסול רשא משתתףכל  17.1

 הבלעדיאת הצעותיו הנוספות. בחירת ההצעה התקפה תהיה לפי שיקול דעתה  החברה

 ולמשתתף לא תהיה כל טענה בקשר לכך. החברהשל 

מייחסות חשיבות מיוחדת לעמידה בלוחות הזמנים של  העירייהכאמור, החברה ו 17.2

עמידה בלוחות הזמנים להשלמת העבודות -לחלוטין. לפיכך, אי קשיחיםהפרויקט, שהם 

בסכומים  הזוכהבפיצויים מוסכמים מאת  החברהאיזה חלק מהן תזכה את ו/או 

המפורטים במסמכי המכרז. ידוע ומוסכם כי סכום הפיצויים המוסמכים משקף את 

, לפי הזוכהו/או  משתתףהנזק המוערך מאיחור, כאמור, ובהגשת הצעתו, מסכים ה

ידה בלוח הזמנים עמ-במקרה של אי זוכההעניין, להשתת הפיצויים המוסכמים על ה

 עניין זה.בומוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העירייה 

 ויחשוף עירייהחברה ולל כבד נזק יגרום בהשלמתןאו /ו העבודות ביצוע בתחילת עיכוב 17.3

 ביצוע עם בקשר הזמנים בלוח לעמוד התחייבו מולן שלישי צד תביעות בפני אותן

לנקוט בהליך משפטי נגד מי מהנ"ל בקשר לכל  משתתףה יחליט אם, לפיכך. העבודות

לבקש מבית המשפט סעדים כספיים על  , יוכלהמכרזעניין שנעשה או שלא נעשה בהליכי 

נזקים שייגרמו לו )אם ובמידה ויהיו כאלה(, אך לא "צו עשה" ולא "צו לא תעשה", זמני 

 .קבועאו 

 כל ו/או עבודותמה חלק כלשהן בנסיבות בידיו לעכב רשאי יהיה לא שהזוכה מוסכם עוד 17.4

 הקשור בכל ידו על ו/או הוכנו ו לו שנמסרו ציוד ו/או נתונים קובץ ו/או נתון אוו/ מסמך

 זה. מכרז לפי התחייבויותיו וביצוע לביצוע העבודות

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעתו של המשתתף והשתתפותו במכרז כמוה  17.5

 כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ו/או ההסכם ידועים ונהירים לו. 

הבנה בקשר לפרט כלשהו -כל טענה בדבר טעות או אי ,כי למען הסר ספק, מובהר בזאת 17.6

 .החר הגשת ההצעמפרטי המכרז לא תתקבל לא או לפרטים כלשהם

. לנמק צורך ובלא שהיא סיבה מכל וזאת, זה מכרז לבטל, שהוא שלב בכל רשאית החברה 17.7

, למשתתפים לא - אחד ולאף; במלואן הערבויות לזוכה או למשתתפים יושבו כזה במקרה

 .החברה כנגד שהוא וסוג מין מכל טענה - מטעמם למי ולא( כזה שהיה)ככל  לזוכה לא

לגרוע מיתר הוראותיה של הזמנה זו לעיל, מובהר עוד כי במקרה של סתירה בין  מבלי 17.8

מהוראות מסמכי המכרז השונים, תגברנה ההוראות המפורטות יותר )על פי שיקול  איזה

( אלא אם כן צוין במפורש אחרת. במקרה של סתירה בין החברההבלעדי של  הדעת

 .הסכםהאות הסכם תגברנה הורההוראות המכרז לבין הוראות 

בעל פה למשתתפים  ושיינתנאיננה אחראית לכל הפירושים ו/או ההסברים  החברה 17.9

פה למשתתפים במכרז, אינם מחייבים את  בעל ושיינתנבמכרז. פירושים ו/או הסברים 

 החברה.
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תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף החל  הצעת המשתתף 17.10

ים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות ימ (90תשעים ) תוםלממועד הגשתה ועד 

  למכרז.

זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, זמנה למניעת כל ספק מובהר בזאת כי ה 17.11

 ואולם ברור כי ההצעה מופנית לכל אחד ואחת.

מקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט הסמכות ה 17.12

 .בתל אביב המוסמך לדון בו
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 1-נספח א

 הצהרת המשתתף על מעמדו המשפטי

 ן:על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלה

 

 מעמד משפטי .א

 

 פרטים כלליים .ב

 חברה בע"מ  עמותה  אגודה שיתופית  שותפות רשומה   יחיד 

)יש למלא טבלאות 

 ג'(-וב' 

ולצרף דו"ח מעודכן 

 מרשם החברות

)יש למלא טבלאות 

 ג'(-וב' 

ולצרף דו"ח מעודכן 

 מרשם העמותות

 (ג'-ו)יש למלא טבלאות ב' 

ולצרף דו"ח מעודכן מרשם 

 האגודות השיתופיות

)יש למלא טבלאות 

 ד'(-וג' , ב'

ולצרף דו"ח מעודכן 

 השותפויותמרשם 

 )יש למלא טבלה ב'( 

 שם המשתתף במכרז

 )יש לצרף תדפיס מהרשם הרלוונטי(

 

 

 

  שותפות/ת.זמספר תאגיד/

 

 

  עוסק מורשה מספר

 

 

  כתובת

 

 

  טלפון

 

 

  פקס

 

 

  דואר אלקטרוני
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 בעלי זכות החתימה )חברה בע"מ / שותפות רשומה(שמות  .ג

 

 

 

 

 

  

 שמות השותפים )שותפות רשומה( .ד

 

 

 

 

 

 .הפרטים שמסרנו בטופס זה מדויקים ועדכניים ,, החתומים מטה, מאשרים בזאת כיאנו

_________________________   ______  ________ 

 חתימה   תאריך  שם משפחה שם פרטי

 (לתאגיד בלבד)ד/רו"ח עו"אישור 

רו"ח, מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי החתימה _______________________, עו"ד /אני הח"מ, 

____________ _____ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את ______השותפות הנ"ל החברה/ של

 השותפות( לכל דבר ועניין.)החברה/

_____              _____________________  

 חתימה וחותמת        תאריך

  שם איש קשר ותפקיד

 

 

  נייד איש קשר טלפון

 

 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 
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 2-אספח נ

 הצהרת והצעת המשתתף

 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

 

 לכבוד

 יפו בע"מ -החברה להיכלי ספורט תל אביב 

 , יד אליהו, תל אביב51רחוב יגאל אלון 

 

 א.ג.נ.,

 11/2019' מספומבי מכרז : הנדון

 , _______________________ מורשי חתימה מטעם________________הח"מ _________ אני

ח.צ./ח.פ./ת.ז. ____________________ כתובת _______________________________ 

 כדלקמן: , בשם המשתתף,בזה ים/ומתחייב ים/, מסכיםים/מצהיר

 

והם  הבנו את תוכנם וכל נספחיהם, , המפרט,ההזמנה, עיינו בכל מסמכי המכרז, כולל ההסכם .1

. אנו מאשרים כי אנו מכירים לקבל שביקשנווהמידע קיבלנו את כל ההסברים מקובלים עלינו, 

הפרטים בביצוע העבודות ובביצוע התחייבויותינו לפי ההסכם ונספחיו, וכן כי כל את כל הכרוך 

ידינו בחשבון, ואנו מוותרים מראש כל טענה ו/או תביעה ו/או והמידע הכרוכים, נלקחו על 

 ו/או מי מטעמה. ברההחדרישה בעניין זה כלפי 

 

 אנו מאשרים ומצהירים כי אנו עומדים בתנאי הסף שנקבעו במכרז זה. .2

 

 ההצעותמצרפים את כל מסמכי המכרז ויתר המסמכים הנדרשים כמפורט בהזמנה להציע  אנו .3

, כמפורט במסמכי המכרז, ומתחייבים בחתימתנו להלן לקיים ערבות המכרזלמכרז, לרבות 

 המכרז על כל מסמכיו ונספחיו.את כל תנאי 

 

אנו מגישים את הצעתנו זו מבלי שערכנו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או  .4

עים חלקי, עם המשתתפים האחרים במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים המפורטים בו ואשר מוצ

 ידינו. על 
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ההסכם כהגדרתו במסמכי לחתום על ים מתחייב אנואם וכאשר נוכרז כזוכה במכרז זה,  .5

 ערבותההתקשרות לפי ההסכם הנ"ל למשך תקופת  כםולהפקיד בידי המכרז וכל נספחיו

בהתאם להוראות שנקבעו שם וכפי שתורו לנו, וזאת )ערבות ביצוע ו/או ערבות בדק( בנקאית 

או בכל מועד אחר כפי  קבלת הודעת הזכיהממועד  בודהע ימי (5מחמישה )בתוך לא יאוחר 

 .שייקבע על ידיכם

 הנספחים כל ואת כנדרש חתום ההסכם את אמציא ולא במכרז ואזכה במידה ,כי לי ידוע .6

 רשאית תהיה החברה, לעיל המצוין במועד, המכרז במסמכי הקבוע הנוסח יעל פ, הנדרשים

הערבות הבנקאית וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדיה הנתונים ולממש את  במכרז זכייתי את לבטל

 .לה על פי דין ו/או הוראות מסמכי המכרז

רק חלק מפרויקט כולל, קיימת חשיבות רבה לעמידה בלוחות  הואידוע לי כי הואיל ומכרז זה  .7

אני מתחייב ומצהיר כי אפעל לעמוד במועדים הקבועים במכרז ובהסכם, הזמנים. על כן, 

. אני מצהיר כי אני מסוגל לעמוד בלוחות הזמנים והתקנתו טוביןאספקת ה ,ייצורד מועלרבות 

 הקבועים במסמכי המכרז וההסכם וכי היבט זה נלקח בחשבון בהצעתי.

 ו/או בקשלא א ונסיבותכי בכל מקרה  מפורשות בזה לאור האמור לעיל, אני מצהיר ומסכים .8

 צווי ו/או בעין ביצוע צווי ו/או עשה צווי לצורך קבלת כלשהי ערכאה שיפוטית אפנה לכל

, ו/או הצעתי זה ממכרז הנובע הקשור ו/או בכל, או קבועים זמניים, הצהרתי סעד ו/או מניעה

 .בלבד סעדים כספיים מהחברה ואפעל לדרוש

ניתנת לביטול ו/או לשינוי מכל סיבה שהיא, -בלתיחוזרת ו-בלתיאנו מורים בזה לכם, בהוראה  .9

לפירעון, אם לא נמלא אחר המצורפת על ידינו למסמכי מכרז זה, הבנקאית  הערבותלהציג את 

איזו מהתחייבויותינו כלפיכם לפי תנאי מכרז זה לרבות )אך לא רק( חזרתנו מהצעתנו במכרז 

או הימנעותנו מהחזרתם /ו/או הימנעותנו מחתימה על ההסכם והנספחים המצורפים לו ו

פי ההסכם ים והבטוחות הנדרשים על אליכם במועד ו/או הימנעותנו ממסירת כל המסמכ

 ו/או כל הפרה אחרת.  במועד האמור לעיל

כל ההוצאות ו/או התשלומים ו/או ההשקעות ו/או העמלות ו/או האגרות הנובעים ו/או  .8

עלינו, ואתם לא תישאו בכל חבות ו/או הנדרשים לצורך השתתפותנו במכרז חלים עלינו ורק 

התחייבות ו/או הוצאה בקשר להשתתפותנו במכרז ו/או ההכנות הנדרשות לצורך ההשתתפות 

 כאמור. 

ליכי נמסור לכם מסמכים נוספים ו/או פרטים ו/או הבהרות הנדרשים לכם לצורך ניהול ה .9

טרם ההכרזה על הזוכה הצעתנו זו ובידיכם לאחר מועד הגשת המכרז, במידה ונתבקש לכך על 

מסויג על כל טענה ו/או תביעה -בלתיידיכם. אנו מוותרים בזה ויתור מוחלט ובמכרז זה על 

ידיכם למי פנייה( דומה שתבוצע על -יה )או אישיש ו/או שתהיה לנו כלפיכם בקשר עם פני

 מהמשתתפים במכרז זה. 

עות במכרז, הנכם רשאים לתקן ו/או לשנות את אנו מסכימים כי עד למועד האחרון להגשת הצ .10

ידיכם ולפי שיקול דעתכם הבלעדי, קם. תנאי המכרז הסופיים יקבעו על תנאיו, כולם או חל

 והם )ורק הם( יחייבו אתכם ואותנו. 
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שלם, מדויק ומשקף את האמת ואותה  הואידינו במסגרת הצעתנו זו כל המידע הנמסר על  .11

  בלבד.

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות ( 90תשעים )תעמוד בתוקפה לתקופה של הצעתנו זו  .12

 זה, ומכל מועד נדחה להגשת ההצעות כאמור. במכרז

 היא כמפורט להלן:  המכרז במסגרת נוהצעת .13

 

 

לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי המכרז  נוזו מחייבת אות נוהצעת ,כי יםומתחייב יםמצהיר אנו .14

ים לפחות מהמועד האחרון ימ (90תשעים ) וההסכם המצורף לו, ללא סייג וללא תנאי, למשך

 ים מהמועד הנדחה(. ימ (90תשעים )שנקבע להגשת הצעות למכרז )וככל שידחה מועד זה, למשך 

 

 )תאריך(: ______________חתימה, היום: ולראיה באנו על החתום באמצעות מורשי

_____________________  __________________  _______________________ 

 חותמת + חתימה    חותמת + חתימה  חתימהחותמת +  

 

 המשתתףחתימות  וראיש

 , מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי החתימה של_______________________, עו"דאני הח"מ, 

____________ _____השותפות הנ"ל ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את ______החברה/

 השותפות( לכל דבר ועניין.)החברה/

 _______________    _____________________ 

 חתימה וחותמת        תאריך

 

 

 

 

 :הוא, הטובין והעבודות ביחס לכל, ידנו על המוצעהמחיר 

 

 ___________________________________________________________________ שקלים חדשים

 ₪(.)ובמספרים: ____________________________ 
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 3-נספח א

 ניסיוןנוסח תצהיר המשתתף להוכחת 

 

, . ___________________ז.ת בעל , ___________, __________________מ"הח אנו

 בזאת מצהיר, ומטעמה בשמה להצהיר ומוסמך, משתתףב________________ מורשי החתימה 

 :כדלקמן

 

שלוש מ פחות לא של בהיקף, זה במכרז כנדרש מחיצות והתקנת אספקתייצור, ב ניסיון בעל הוא המשתתף .1

 (5חמש ) במהלך זאת(, מ"מע כולל לא) אחד כל ₪ 300,000-מ פחות לא של כספי בהיקף פרויקטים( 3)

 :כדלקמן, זה במכרז הצעות להגשת האחרון למועד שקדמו שנים

 

העבודות  תכולת "דמס

שבוצעו על ידי 

 המשתתף

 

של  כספי היקף

 מחיצות/טוביןה

 בפרויקט

 

מועד ביצוע הפרויקט 

כולל התחלה והשלמה 

במהלך תקופת הוותק )

 כהגדרתה בתנאי הסף(

 פרטי המזמין

 קשר אישופרטי 

 המזמין אצל

 ()יש להשלים הפרטים הנדרשים במקום המתאים( Vלסמן )יש  

 /אספקה ייצור /   .1

 מחיצותהתקנה של 

₪  300,000לפחות 

 לא כולל מע"מ

  -___________ -החל מ

 ועד ______________

 המזמין:

__________________ 

  -פרטי איש הקשר 

 ________________שם: 

 ______________תפקיד: 

 _________טלפון נייד: __

 /אספקה ייצור /   .2

 מחיצותהתקנה של 

₪  300,000לפחות 

 לא כולל מע"מ

  -___________ -החל מ

 ______________ועד 

 המזמין:

__________________ 

  -פרטי איש הקשר 

 ________________שם: 

 ______________תפקיד: 

 _________טלפון נייד: __

  



   ______________חתימת המשתתף 
 32מתוך  25עמוד 

3.    / אספקה ייצור/ 

התקנה של 

 מחיצות

₪  300,000לפחות 

 לא כולל מע"מ

  -___________ -החל מ

 ועד ______________

 המזמין:

__________________ 

  -פרטי איש הקשר 

 ________________שם: 

 ______________תפקיד: 

 _________טלפון נייד: __

 

 .נא להקפיד על ציון כל פרטי טבלת הניסיון במלואם

המעיד על הניסיון הנדרש, תוך כדי  לקוח אישורנא לצרף ביחס לכל פרויקט שאוזכר לעיל תעודות משלוח ו

 ומהות העבודות שבוצעו במסגרתו )להלן: "אישור לקוח"(. ייחסות להיקף הפרויקט, מועד ביצוע הפרויקטהת

 

 .בגובה עבודה רישיוןהמשתתף, שיועסקו בעבודות נשוא המכרז,  מטעם לעובדים .2

 

 

 : ______________המשתתףחתימת     : תאריך

 

 עו"ד אישור

 

______ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ ____________אני הח"מ עו"ד__

________ ________הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' ____

תאגיד  הוא המשתתף_______ ]במידה ו___________ זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז./אשר זיהה

והמוסמך/כת  משתתף______________ ב__________שמש בתפקיד__או שותפות רשומה: המ

לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה 

 עליו בפני.

 

        ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד         
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 4-נספח א

 אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית

 לכבוד

 יפו בע"מ -החברה להיכלי ספורט תל אביב 

 )יד אליהו( 51רחוב יגאל אלון 

 תל אביב

 ( במכרז משתתףה שם:_____________________ )של כספי עסקים מחזור אישור :הנדון

 

, 2016בשנים  (מ"מע כולל לא הכנסות) המצטבר הכספי העסקים שמחזור בזאת לאשר הרינו .1

ייצור, הנובע מעיסוקו בתחום . ח.פ./צ.ח_____________,  משתתףה של 2018-ו 2017

העולה על הסכום  - ₪עומד על סך של ___________________  מחיצותאספקה והתקנה של 

 הנדרש כתנאי סף במכרז.

 

בדו"חות הכספיים המבוקרים של  לא רשומה, הריני/ מאשר/ים כי משתתףבהתאם להצהרת ה .2

הערה המעלה ספק בדבר יכולת המשתתף להמשיך  2018-, ו2017, 2016המשתתף לשנים 

 .של לשכת רו"ח בישראל 58ולהתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מספר 

 

 

 

 __________________________   __________________________ 

 (וחותמת חתימה) ח"רו         תאריך 
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 5-נספח א

 1976-תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

_______________, _______________, ת.ז. ______________, ______________,  מח"ה אנו

 לא באם בחוק הקבועים לעונשיםיים צפו היהנ האמת וכי את להצהירעלינו  כינו שהוזהרלאחר 

 :כדלקמן בזאת ים/מצהיר ן,כ אעשה

 .___________________ )שם המשתתף(-__________________ )תפקיד( ב-כ משמשים אנו. 1

 .המשתתף מטעם זה תצהיר לתת מוסמכים אנו. 2

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן . יש3

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המשתתף/החבר במשתתף 

האחרון  במועד עבירות***, אך משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המשתתף/החבר במשתתף 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה למכרז ההצעות להגשת

 .1976-של"ותציבוריים,  גופים עסקאות ב )א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו - זיקה" "בעל* 

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

 )איסור עובדים זרים חוק לפי , או עבירה1987-מינימום, תשמ"ז שכר חוק לפי עבירה" - "עבירה*** 

 כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין1991-הוגנים(, תשנ"א תנאים והבטחת כדין שלא העסקה

 החיקוקים הוראות על , גם עבירה2011-דיני העבודה, תשע"ב של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף

 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 4

 )להלן:  1998-מוגבלות, תשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות - א חלופה 

 ( אינן חלות על המשתתף.חוק שוויון זכויות""

 .מקיים אותן והוא המשתתף על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות - ב חלופה 

 המשנה הרלוונטיות בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל ב' בסעיף החלופה את שסימן . למשתתף5

 :להלן

 .עובדים 100-מ פחות מעסיק המשתתף -( 1חלופה )

 

 



   ______________חתימת המשתתף 
 32מתוך  28עמוד 

 העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב לפחות, והוא עובדים 100 מעסיק המשתתף -( 2חלופה )

 זכויות" ובמידת שוויון לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה

 ל משרד"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמשתתף במקרה .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם - הצורך

 התקשרות שלגביה עמו לעיל, ונעשתה (2חלופה ) הוראות לפי החברתיים הרווחה והשירותים העבודה

 ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא -( 2חלופה ) באותה כאמור התחייב הוא

 .פעל ליישומן גם זכויות, הוא שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  -( בסעיף לעיל 2. למשתתף שסימן את החלופה )6

( ימים ממועד התקשרותו עם 30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך שלושים )

 העירייה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.

 י זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת.מצהירים כ אנו. 7

 

_________________ 

 )חתימת המצהיר(

 אימות עו"ד

____________, עו"ד )מ.ר. ________________( מאשר כי ________אני הח"מ ___________

__________, ________ביום _________________ הופיע/הופיעה בפני מר/גב' ___________

______________, ____________________מר/גב' _______________, ו____________ת.ז. 

__________, לאחר שהזהרתיו/הזהרתיהם כי עליו/עליהם להצהיר את ____________ת.ז. _____

האמת וכי יהא/יהיו צפוי/צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרו בפני 

 תצהירם לעיל בחתמו/בחתמם עליו בפני./את תוכן תצהירו

 

____________ 

 )עו"ד(
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 6-נספח א

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות

ת ת"ז \_______ נושא______________________, ________________אני הח"מ מר/גב  .1
________ מורשה/מורשי החתימה מטעם _______________________, __________

(. המשתתף""__________________)להלן: זיהוי/ח.פ.___________ ______________
ה לכל העונשים הקבועים בחוק \לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי

  ת בזאת ובכתב כדלקמן:\ה ומתחייב\אם לא אעשה כן, מצהיר

( לחתום על תצהיר זה "המשתתףלהלן: "________________)הוסמכתי כדין על ידי  .1.1
 "(.המכרזלהלן: "להצעה למכרז__________________ )בתמיכה 

 לא הורשע:המשתתף  .1.2

; פקודת מס 1952-ק מס קניה )סחורות ושירותים(, תשי"בבעבירות לפי חו .1.2.1
-ל"ותשהכנסה ]נוסח חדש[; פקודת המכס ]נוסח חדש[; חוק מס ערך מוסף, 

 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-תשל"ח; חוק הפיקוח על המטבע, 1975
למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו , 1977-תשל"זלחוק העונשין,  438עד  414-ו

 . 1981-תשמ"א חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  לפי

___________ ________________ובעבירות הבאות:____________ .1.2.2
 .]ימולא בהתאם לדרישות המכרז[

 או )מחק את המיותר(

 הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות המשתתף .1.3
_____________________________________]הבאות:______________________

 לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל[. יש)

הואיל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות  .2
במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  המשתתף

 . 1981-תשמ"א

 עם הזוכה במכרז שבנדון. החברה הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של  .3

_________________  _____________ ____________________ ________   

 תאריך  ימה וחותמת עו"דחת   תאריך  שם חתימה וחותמת 

המשתתף הם מורשי הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם  המשתתףשל 
הקשור ו/או הנוגע  לחייב אותו בכל עניין , ורשאיםחתימה מטעמו

הוזהרו  המשתתףהחתומים בשם  ,כי למכרז. הריני מאשר בחתימתי
בחוק, כי יהיו צפויים לעונשים הקבועים ו ידי להצהיר את האמת על

בפני על נספח  אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו
  זה.
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  7-נספח א

 חלקים חסויים בהצעה

 אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי:

__________________________________________________ עמוד ____ בהצעה, בדבר 

 וזאת, מהנימוקים הבאים: ____________________________________________________

עמוד ____ בהצעה, בדבר __________________________________________________ 

 ___________________וזאת, מהנימוקים הבאים: _________________________________

עמוד ____ בהצעה, בדבר __________________________________________________ 

 וזאת, מהנימוקים הבאים: ____________________________________________________

עמוד ____ בהצעה, בדבר __________________________________________________ 

 ם הבאים: ____________________________________________________וזאת, מהנימוקי

עמוד ____ בהצעה, בדבר __________________________________________________ 

 וזאת, מהנימוקים הבאים: ____________________________________________________

__________________________________________________ עמוד ____ בהצעה, בדבר 

 וזאת, מהנימוקים הבאים: ____________________________________________________

עמוד ____ בהצעה, בדבר __________________________________________________ 

 ___________________וזאת, מהנימוקים הבאים: _________________________________

עמוד ____ בהצעה, בדבר __________________________________________________ 

 וזאת, מהנימוקים הבאים: ____________________________________________________

עמוד ____ בהצעה, בדבר __________________________________________________ 

 ם הבאים: ____________________________________________________וזאת, מהנימוקי

 

ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים הרלוונטיים בהצעות אחרות 

 שיוגשו למכרז זה, יהיו חסויים בפני.

 

 חתימת המשתתף

 

__________________ __________  __________________  

 חתימה/חותמת    תאריך     שתתף שם המ
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 8-נספח א

 מענה לשאלות הבהרה

  



   ______________חתימת המשתתף 
 32מתוך  32עמוד 

 9-נספח א

 נוסח ערבות מכרז

 תאריך __________  
 לכבוד

 "(החברה)להלן: " יפו בע"מ -החברה להיכלי ספורט תל אביב 
 

 ערבות בנקאית מספר____________
 
 

______ ____ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______מס'  __________________לפי בקשת ______ .1
"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן הספקמרחוב _________________________)להלן: "

 חדשים( עשרה אלף שקלים-)חמש₪  15,000בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 
והתקנה אספקה ייצור, וזאת בקשר עם מכרז לקבלת הצעות ל (,"סכום הערבות"בלבד )להלן: 

 .לאצטדיון בלומפילדמחיצות אקוסטיות של 
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי  .2

 ( בתנאי הצמדה שלהלן: :" המדד"הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן
  15/5/2019שהתפרסם ביום  2019אפריל לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש  "המדד היסודי"
 על פילעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם  "המדד החדש"

 ערבות זו.
 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: .3

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה 
 למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי. למכפלת ההפרש בין המדד החדש

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מיד עם מועד קבלת דרישתכם לעל ידינו לפי כתובתנו  .4
הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות  המפורטת להלן אנו נשלם לכם כל סכום

בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים 
 לדרוש את התשלום תחילה מאת הספק.

___ ______לנו בכתב בסניף ________כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר  .5
גזבר החברה או ממלא מקומו.  על ידי_ כשהיא חתומה ________________ת _____בובכת

ממלא מקומו של גזבר החברה תהא מלווה באישור עורך דין  על ידיאשר תהא חתומה  דרישה
 בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם החברה.

על  לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון החברה 4התשלום, כאמור בסעיף  .6
על הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם  פי
 שיקול דעתכם הבלעדי. פי

_________)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה _ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום __ .7
 מהתאריך הנ"ל.ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר 

 ערבות זו אינה ניתנה להעברה, הסבה או להמחאה. .8
 

 בכבוד רב,
     

________________ 
 

 _______וחותמת הסניף._________טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _____
  

 
   תאריך:_____________

 
 .שינוייםתוספות, ללא השמטות וללא ללא  הערבות תוגש בנוסח דלעיל: חשוב


