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תנאים כלליים
התנאים הכלליים:
נספח מס'  :1אישור רישום וזכויות חתימה;
נספח מס'  :2נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז;
נספח מס' :3

תצהיר בדבר רישיון וניסיון קודם;

נספח מס' 3א' :אישור מטעם הרשומ"ק/מוסדות ציבור בדבר ביצוע עבודות איטום.
נספח מס' 3ב' :מנהל הפרויקט מטעם הקבלן .
נספח מס' :4

תצהיר בדבר היעדר הרשעה ותשלום שכר;

נספח מס' :5

הצהרה בדבר היעדר קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצת עיר;

נספח מס' :6

תצהיר בדבר היעדר תיאום השתתפות במכרז ובדבר העדר חשש לניגוד עניינים;

נספח מס'  :7תצהיר המשתתף – חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום – עפ"י חוק עסקאות
גופים ציבוריים;
נספח מס' :8

תצהיר המשתתף – ייצוג הולם – ס' 2ב .1בחוק עסקאות גופים ציבוריים;

נספח מס' 8א' :אישור ותצהיר כי העסק בשליטת אשה;
נספח מס' :9

הצהרה מטעם המשתתף;

נספח מס'  :10טופס הצעת ההנחה;
נספח מס' 10א'  :מחירון מירבי לעבודות איטום;
נספח מס'  :11ההסכם :
נספח א' – דו"ח ביצוע הערכת עבודת הקבלן;
נספח ב' – המחירון המירבי לעבודות איטום (נספח 10א לתנאים
הכלליים בניכוי הנחה);
נספח ג' ,ג' – 1תנאי ביטוח אישור על קיום ביטוחים;
נספח ד'  -שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים;
נספח ה'  -נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם;
נספח ו'  -מפרט כללי ,הנחיות לביצוע והמפרט הטכני;
נספח ז' – כתב אחריות מטעם קבלן האיטום.
כל המסמכים המפורטים לעיל (כולל התנאים הכלליים ,ההסכם ונספחיו) ייקראו להלן:
"מסמכי מכרז".
_____________
חתימת המשתתף
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 .1כללי
 1.1עיריית קריית גת (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות איטום
במוסדות חינוך ומוסדות ציבור ו/או כל סוג איטום אחר לפי דרישה ,והכל בהתאם לתנאים
המפורטים במסמכי המכרז ונספחיו ,לרבות בהסכם ,המצורף כנספח מס'  11במסמכי המכרז
(להלן" :השירותים");
 1.2המכרז הינו מכרז מסגרת בו יבחרו עד ארבעה ( )4מציעים שיקבלו את סך הניקוד הגבוה ביותר
(ניקוד האיכות  +ניקוד המחיר) (להלן" :זכייני המסגרת").
טרם ביצוע פרוייקט איטום ספציפי (להלן" :פרויקט") תבצע העירייה נוהל הצעות מחיר,
באופן ובהתאם לשיקול דעתה ,בו ישתתפו זכייני המסגרת (להלן" :הליך תיחור"); הצעת
המחיר הכספית הנמוכה ביותר בהליך התיחור תזכה בביצוע העבודה.
למען הסר הספק ,העירייה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה ,להתקשר עם זכייני המסגרת גם
באמצעות חלוקת עבודה ביניהם ,לאחר או ללא הליך תיחור .
 1.3יודגש כי לעירייה ,שיקול דעת בלעדי בהתקשרות לביצוע כל פרויקט לרבות שיקולי ניסיון
המשתתף ,תקציבה ,הצעת המחיר וכל שיקול רלוונטי אחר לפיהם תקבע את הזוכה/ים בהליך
התיחור.
 1.4יובהר בזה כי העירייה רשאית לבצע עבודות איטום גם לא באמצעות זכייני המסגרת ,ואין
במכרז זה כדי להקנות להם בכל אופן שהוא בלעדיות באספקת השירותים.
מבלי לגרוע מהאמור ,ככל שתחליט העירייה לבצע עבודה מסוימת ,בה נדרשת מומחיות
נקודתית בתחום מסויים ,תהיה העירייה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה ,למסור את ביצוע
הפרויקט שלא במסגרת הליך תיחור ,ולזכיינים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה
לתביעה כל שהיא.
 1.5אין באמור לחייב את העירייה לבחור או להתקשר עם קבלן זה או אחר.
 1.6השירותים הנדרשים
1.6.1

השירותים יכללו בין היתר העבודות הבאות :עבודות איטום בהתאם למפרטים
המצורפים כנספח ו' להסכם.
הפריטים והחומרים שיסופקו לביצוע עבודות האיטום יהיו באיכות ובטיב מעולים.

1.6.2

סיום ביצוע איטום גג – תוך  30ימים לכל היותר מיום קבלת צו תחילת עבודות ,אלא
אם כן נכתב אחרת בצו תחילת העבודה ובהתאם להוראת המפקח.

1.6.3

סיום ביצוע עבודות איטום כל גג – אך ורק לאחר ביצוע בהתאם לתקן  1476חלק 1
ע"י מעבדה מוסמכת וקבלת מסמך רשמי שהבדיקה תקינה ועברה בצורה מלאה עפ"י
הגדרת התקן.

1.6.4

אחריות לתקופה בת  10שנים מיום סיום ביצוע עבודות האיטום כהגדרה עפ"י סעיף
 ,1.6.3ובנוסח המצורף כנספח ז' להסכם המצורף כנספח מס'  11לתנאים הכלליים.

_____________
חתימת המשתתף
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1.6.5

אספקת שירותי תחזוקת איטום  ,לעבודות איטום שבוצעו ע"י הזוכה ו/או ע"י קבלנים
אחרים .שירותי התחזוקה יכללו טיפול בכל פניה תוך  6שעות עד  24שעות ,כפי
שיתבקש ע"י המנהל.

1.6.6

העבודות יתבצעו בלוז חופף ובמגבלות זמן של פעילות מתוכננת של מערכת החינוך
במוסדות.

1.6.7

המשתתף יבצע את העבודה בלוח הזמנים הנדרש ממנו ,תוך קיצור מקסימאלי של
תקופת הביצוע ושל אי הנוחות לסביבה.

 1.6.8המשתתף יבצע העבודות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ע"י המנהל ו/או מטעמו.
1.6.9

המנהל ו/או מטעמו רשאי ,בכל עת ,לשנות את עדיפויות העבודה המצוינות בלוח
הזמנים של הקבלן וזאת ללא שינוי במחירי היחידה ו/או תביעות כלשהם לתשלום
נוסף.

 1.6.10על המשתתף לקחת בחשבון כי חלק מן העבודות המפורטות בכתב הכמויות יתבצעו
בקטעים קטנים ומפוזרים בהתאם לתוכניות ,למצב בשטח ולפי החלטת המנהל ו/או
מי מטעמו.
 1.6.11המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי כל הוראה במסמכי המכרז המתירה (ככל שקיימת)
לקבלן או מחייבת אותו להיעזר בשרותי צד שלישי לביצוע העבודה ו/או הקובעת כי
שירותיו של צד שלישי כאמור דורשת את אישורו של המזמין ,לא תשחרר את הקבלן
ממחויבויותיו ואחריותו המלאה והבלעדית כלפי העירייה למעשיהם ומחדליהם של
צדדים שלישיים כאמור ולביצוען המלא של כל הוראות הסכם המכרז על
נספחיו.ביצוע עבודות האיטום יעשה תוך הקפדה מירבית על כל דין ועל כללי
הזהירות והבטיחות .מודגש בזה כי באחריות הקבלן להתקין קווי חיים.
 1.6.12יובהר כי רשימת השירותים שלעיל הינה רשימה פתוחה אליה יכולה העירייה לצרף כל
עבודה הנדרשת להשלמת ביצוע השירותים הנדרשים ובכלל זה כל תוספת שהיא,
תיקון ,שיפור ו/או החלפת רכיבים ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 1.6.13יודגש כי העירייה אינה מחויבת להיקף הזמנות או למספר הזמנות מינימאלי ולזוכה
לא תהיה כל עילה לשינוי המחירים שהוצעו על ידו בהליך ו/או עילה לתביעה מכל מין
וסוג -הנובעת ו/או הקשורה מהיקף ו/או כמות העבודות שתוזמנה בפועל.
 1.6.14על המשתתף מוטלת החובה לגשת למקום ביצוע העבודה ,לראות את פני השטח
והמבנה ה קיים ,הגישה למקום ,אופיו של מקום ביצוע העבודה וכל יתר התנאים
הקשורים לביצוע עבודות האיטום.
 1.6.15במקרה של איחור בסיום ביצוע העבודות ,ישלם המציע הזוכה פיצוי לפי טבלת
הפיצויים המוסכמים המופיעה בהסכם המצורף כנספח מס'  11לתנאים הכלליים ,ללא
צורך בהוכחה כלשהי ומבלי שתיגרע זכותה של העירייה לכל סעד ו/או תרופה אחרים
בהתאם לכל דין ו/או הסכם.

_____________
חתימת המשתתף
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 1.6.16העירייה רשאית ,אך לא חייבת ,לערוך סיור קבלנים לפני כל הליך תיחור .

 1.7תקופת ההתקשרות
1.7.1

ההתקשרות תהא ע"פ ההסכם המצורף כנספח מס'  11לתנאים הכלליים (להלן:
"ההסכם") ,החל מחתימת ההסכם ולמשך תקופה של שלוש ( )3שנים עם אפשרות
להארכת ההסכם ,לבחירת העירייה ולשיקול דעתה הבלעדי ,לשתי ( )2תקופות נוספות
של שנה כל אחת או חלק ממנה .כך שתקופת ההתקשרות הכללית לא תעלה על חמש
( )5שנים מיום חתימת ההסכם.

1.7.2

מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ,העירייה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי,
להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה ,בהודעה מוקדמת של שלושים ( )30יום בכתב
לזוכה ,ולזוכה לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,למעט זכותו
לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל ,אם ניתנו לשביעות
רצונה המלא של העירייה ,עד למועד היכנס הפסקת ההתקשרות לתוקף וזאת בהתאם
לאמור בהסכם ההתקשרות בין הצדדים.

1.7.3

למרות האמור לעיל ,אם הזוכה לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי
המכרז ו/או ההסכם ,העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר; במקרה
זה לעירייה שמורה הזכות ,לשיקול דעתה הבלעדי ,האם להקציב לזוכה זמן מוגדר
לתיקון ההפרה.

 1.8התמורה
1.8.1

התמורה לאספקת השירותים תשולם בהתאם להוראות שנקבעו בהסכם המצ"ב
כנספח  11לתנאים הכללים ובהליך התיחור; מבלי לגרוע מהוראותיו להלן התייחסות
לרכיב התמורה:

1.8.2

תמורה תשולם בהתאם להנחה שהציע הזכיין מהמחירון המירבי לעבודות איטום
המפורט בנספח מס' 10א לתנאים הכלליים (להלן :המחירון המירבי) או בהתאם
להצעתו בהליך התיחור לפרוייקט  -לפי הזול מביניהם.
אין העירייה מתחייבת למינימום הזמנה כלשהי.
במידה ותידרש עבודה שאינה מאופיינת במחירון המירבי ,התמחור יהיה ע"ב מחירון
דקל שיפוצים המעודכן בהפחתה של  20%קבוע והכל בכפוף לאישור המפקח מטעם
העירייה או עפ"י ניתוח מחיר שיובא לאישור מפקח ,עפ"י שיקול דעת העירייה.
.

1.8.3

ביצוע העבודות יהיה בכפוף להזמנה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של העירייה.

1.8.4

יש לציין שביצוע העבודות הינן לאורך כל השנה ובמיוחד בחודשי הקיץ.הספק יידרש
לבצע את העבודה ,בהתאם ללו"ז שהעירייה תקבע ובהודעה מוקדמת של שבועיים
מראש.

1.8.5

תמורת ביצוע עבודות האיטום תשולם לאחר הגשת אישור מכון התקנים לתקינות
העבודה (בדיקת הצפה) ואישור מפקח.
_____________
חתימת המשתתף
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1.8.6

בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של הספק לפי ההסכם ,לשביעות רצונה המלא של
העירייה ,תשלם העירייה לספק ,על פי הצעת ההנחה מהמחירון המצורף כנספח מס'
10א' לתנאים הכלליים שהציע הספק במסגרת השתתפותו במכרז זה בניכוי הנחה (לפי
הצעה זוכה) או לפי הליך התיחור ,לפי הזול מביניהם.

1.8.7

מודגש בזה כי התמורה תשולם למציע הזוכה בהתאם לכמויות על פי מדידה בפועל ועל
פי המחירים בכל סעיף בכתב הכמויות.

1.8.8

התשלומים ישולמו כנגד חשבונית מס שימציא הספק לעירייה בתוספת מע"מ כחוק,
בסיום ביצוע הפרוייקט ,לאחר שאושרה ע"י נציג/י העירייה התשלום בהתאם
להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים ,התשע"ז .2017-יובהר כי מניין הימים למתן
התמורה יחל מיום אישור החשבון ע"י מפקח העבודה.

1.8.9

ניתן להגיש חשבונית ביניים /חשבון חלקי באישור מראש ובתיאום מול המפקח ,לפי
שיקול דעתו.

 1.8.10כלל ההוצאות הנלוות ו/או נוספות בגין ביצוע עבודות האיטום ,חלות על הקבלן ,כגון:
הובלה  ,ניוד ,אספקה ,הקמה ,הנפה ,העבודה וההתקנה ,האמצעים  ,הפריטים,
החומרים ,כה"א הדרוש לביצוע עבודות האיטום ,אגרות רשיונות פינוי ,הטמנה ,גידור,
שילוט ו/או כל תשלום אחר אותו חייב המשתתף לשלם ,אם בגין הגשת הצעת מחיר
במכרז ואם בגיןלשלם וכיוצ"ב.
 1.8.11על הספק חלה החובה לפנות פסולת ולהשאיר את אתר העבודה נקי ומסודר ,וזאת על
חשבונו.
 1.8.12הצעת המחיר בהליך בתיחור תהא על פי כתב כמויות או לפי מחיר פאושלי ותכנית
ביצוע .ההחלטה על אופן הגשת הצעת המחיר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של
העירייה ותועבר בטופס פנייה פרטני בהליך התיחור .
 1.8.13כתנאי הכרחי ,בכלל הצעות המחיר הן במכרז מסגרת זה והן בהליכי התיחור ,מתחייב
המשתתף כי הצעת ההנחה של זכיין המסגרת בהליך התיחור לא תפחת מהצעתו
במכרז המסגרת.
 1.8.14במידה וברצון העירייה ,בהתאם לשיקול דעתה ,להרחיב את הזמנת העבודה ,שיעור
ההנחה ההנחה כפי שנקבע בסעיף  1.8.7יישאר כפי שהוא.
 1.8.15עם קביעת הזוכה/ים במכרז ובכפוף להמצאת טופס אישור קיום ביטוחים וערבות
בנקאית לביצוע מסמכי המכרז ,המצורפים כנספחים ג' ,ו -ה' להסכם המצורף כנספח
מס'  11לתנאים הכלליים ,ייחתם בין העירייה לבין הזוכה/ים ההסכם האמור המהווה
חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן" :ההסכם").
 1.8.16אספקת השירותים ,תיעשה על פי הוראות מסמכי המכרז לרבות ההסכם והנספחים
המצורפים לו ,בהתאם למועד הקבוע הליך התיחור או בהזמנת העבודה או בצו תחילת
עבודה או תוך שלושה ( )3ימים מיום קבלת הודעה על זכייה בפרויקט ,לפי המאוחר
מבניהם.

_____________
חתימת המשתתף
6

מכרז פומבי מס' 16 / 2020
מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

תנאים כלליים
 .2תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז רק מציע שמקיים בעצמו (ולא באמצעות קבלן משנה) ,עד המועד
האחרון להגשת ההצעות ,את כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 2.1קבלן שהינו עוסק מורשה או חברה הרשומה כדין בישראל  .ההצעה תוגש על ידי ישות
משפטית אחת בלבד (תכונה להלן" :המשתתף" ו/או "המציע") ,כאשר כל המסמכים
והאישורים הנדרשים במכרז ,לרבות הערבות הבנקאית יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
להצעה יצורף אישור רו"ח /עו"ד לגבי רישום התאגיד /ע.מ ,זכויות החותמים בשמו וסמכותם
לחייבו בחתימתם ,וזאת בנוסח המצורף למסמכי המכרז בנספח מס'  1לתנאים הכלליים;
 2.2המשתתף הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון בסיווג מקצועי בענף
 134או סיווג קבלן ראשי ג ,100 -על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט . 1969 -
להוכחת עמידה בתנאי זה יגיש הקבלן העתק רשיון בתוקף במצורף לתצהירו המצורף נספח
מס'  3לתנאים הכלליים.
 2.3המשתתף בעל הסמכת תעודת אוטם מורשה בתוקף המונפקת ע"י מרכז הבנייה בשיתוף מכון
התקנים או כל מוסד מוסמך אחר; התעודה על שם המשתתף ו/או על שם אחד מעובדיו
הקבועים המועסקים על ידו בזמן הגשת ההצעה לפחות שנה אחת רצופה.
להוכחת העמידה בתנאי זה ,יצרף המשתתף עותק תעודת אוטם מורשה בתוקף.
 2.4המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח בחמש ( )5השנים האחרונות ברציפות (תחילת תקופת הנסיון,
לכל המאוחר מחודש  )10/2015בביצוע עבודות איטום עבור רשויות מקומיות ו/או מוסדות
ממשלתיים בסוג עבודות כדוגמת נשוא מכרז זה בהיקף של לפחות  ₪ 500,000לכל שנה.
להוכחת העמידה בתנאי זה יגיש המשתתף את המסמכים הבאים:
א .תצהיר בנוסח המצ"ב כנספח מס'  3לתנאים הכלליים אליו;
ב .רשימת עבודות האיטום שביצע המשתתף ,בה מפורטים שם הפרויקט ,מהות הפרויקט
(סוג גג ,שיטת איטום) ,היקף כספי של הפרויקט ,מועדי ביצוע (מחודש/שנה עד
חודש/שנה) ,מזמין העבודה -שם הרשות המקומית  /מוסד ממשלתי ,ואיש הקשר
תפקידו ומס' פל'.
ג .אישור/ים בנוסח המצ"ב כנספח 3א' לתנאים הכלליים – חתומים ע"י מנכ"לים  /גזברים
 /מנהל האגף המסוים ברשות המקומית ו/או בגופים ממשלתיים אחרים.
בכל מקרה של סתירה בין הנתונים ,ככלל ,יגברו הוראות האישורים מטעם הרשומ"ק.
 2.5המשתתף יצהיר על מנהל העבודה מטעמו בביצוע עבודות האיטום ,בנוסח המצ"ב בנספח 3ב'
לתנאים הכלליים.

_____________
חתימת המשתתף
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 2.6לא עומדות נגד המשתתף תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או
פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד
המציע.
להוכחת תנאי זה ,המשתתף יגיש תצהיר בנוסח המצורף בנספח מס'  4לתנאים הכלליים.
 2.7המשתתף מצהיר כי הוא וכל עובדיו אין להם קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצת העיר.
להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף כנספח מס'  5לתנאים הכלליים.
 2.8המשתתף יגיש תצהיר חתום כדין לעניין אי תיאום ההשתתפות במכרז ובדבר העדר חשש
לניגוד עניינים ,בנוסח המצורף כנספח מס'  6לתנאים הכלליים.
 2.9המשתתף נדרש להגיש את כל המסמכים ו/או האישורים שנדרשו לעיל בפרק זה וכל מסמך
ואישור אחר הנדרש להוכחת עמידתו בכל תנאי הסף האמורים.
3

מסמכים ואישורים

חובה על המשתתף לצרף להצעתו בתוך מעטפה אחת סגורה את המסמכים והאישורים המפורטים
להלן בשני עותקים זהים (אחד מקור והשני העתק) כרוכים וממוספרים בתחתית כל עמוד:
3.1

להצעה במכרז יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית ,על סך ( ₪ 15,000חמישה עשר אלף ,)₪
שהוצאה על ידי בנק בישראל ,לפקודת העירייה ,בהתאם לנוסח הערבות הרצ"ב בנספח מס' 2
לתנאים הכלליים.
הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של העירייה;
ותהא בתוקף עד ליום .31.3.2021
העירייה תהא רשאית לחלט הערבות כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי
תנאי המכרז זה לרבות אי חתימה על חוזה ההתקשרות ו/או שלא במועד ו/או אי המצאת
ערבות בנקאית כנדרש בהסכם ו/או אי המצאת אישור קיום ביטוחים.
למען הסר ספק ,המשתתף אינו רשאי להציג אישור על קיום חוב לעירייה כלפיו מטעם
גזברות העירייה ,כתחליף למתן ערבות כולה או חלקה.
משתתף אשר לא יצרף ערבות בנקאית עד למועד האחרון להגשת ההצעות – לא תדון ועדת
המכרזים בהצעתו.
במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה מתחייב המשתתף להאריך תוקפה של הערבות בהתאם
לקבוע בדרישה הנ"ל.

3.2

תצהיר בדבר תשלום שכר לעובדים ושמירת חוקי עבודה ,כמובא בנספח מס'  4לתנאים
הכלליים.

3.3

אישורים ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976לרבות אישור פקיד שומה בדבר
ניהול ספרים כחוק ,תצהיר המעיד על העסקת עובדים כדין ותשלום שכר מינימום וייצוג הולם.
נספחים 7 ,7א 8 ,לתנאים הכלליים.
_____________
חתימת המשתתף
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3.4

אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף;

3.5

אישור על ניכוי מס הכנסה במקור;

3.6

אסמכתא לתשלום סך  ₪ 1,000עבור רכישת מסמכי המכרז;

3.7

הצהרה מטעם המשתתף בנספח מס'  9לתנאים הכלליים ,מאושר ע"י עו"ד;

3.8

המשתתף רשאי להגיש (אך לא חייב) ,בנוסף למסמכים שנדרשו לעיל ,אישור ותצהיר כי העסק
בשליטת אשה (ככל שיבחר להגישו ,חייב הוא להגישו בנוסח המצ"ב כנספח מס' 8א לתנאים
הכלליים) ו/או המלצות מטעם רשויות נוספות (תוך ציון אנשי הקשר ומס' טלפון) ו/או כל
מסמך אחר ,לפי שיקול דעתו ,באשר לניסיונו ו/או כושרו.

3.9

המשתתף אשר לא יגיש את כל המסמכים הנדרשים בסעיף זה (למעט בסעיף  3.8לעיל) ו/או
שיגישם לא בשלמות ו/או לא בפרטים המלאים ,העירייה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי
שלא לדון בהצעתו.
על אף האמור ,העירייה רשאית שלא לפסול הצעה ,שלא צורפו לה כל האישורים ו/או הפרטים
כמפורט לעיל ,והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי .העירייה שומרת לעצמה את הזכות ,לפנות אל
המציעים ,כולם או חלקם ,לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם ,לרבות קבלת אישורים ו/או
מסמכים ו/או המלצות נוספים ,וכל פרט אחר ככל שיידרש לצורך בחינת ההצעות.

4

ההצעה
 4.1הגשת ההצעה ע"י המשתתף פירושה כי המשתתף הבין את מהות ההסכם שיהא עליו להתקשר
בו וכי הבין את תנאי מסמכי המכרז והסכים להם ללא כל שינוי; וכן כי בטרם הגיש הצעתו קיבל
מענה לשאלותיו; ולא תישמענה טענות מצד מציע שלא ידע או לא הבין פרט או תנאי מתנאי
מסמכי המכרז ו/או ההסכם ו/או נספחיו.
מבלי למעט מהאמור לעיל ,על המציע לסייר באתרי העבודה לפני הגשת הצעתו ,להכיר היטב את
דרכי הגישה לאתר,את תנאיו של האתר ,את סביבתו וכן את תנאי העבודה.
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ואישור כי המשתתף סייר
בשטח ,בחן את המיקום המיועד לביצוע העבודות ובדק את תנאי השטח לצורך מילוי
ההתחייבויות עפ"י ההסכם .המשתתף מצהיר ,מתחייב ומסכים כי הוא בדק את אתר
הבניה,הבניין/נים הקיימים על כל מערכותיהם ,את דרכי ותנאי הגישה ,את המערכות המצויות
בתוכו ואו הסובבות אותו והתחשב בהפרעות כל הגורמים הללו על אופן ומהלך עבודתו.
המשתתף מנוע מהעלאת כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז
או אי הכרת התנאים באתר לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המשתתף.

4.2

ההצעה תוגש בשני ( )2עותקים כרוכים (אחד חתום מקור ,והשני העתק זהה) במעטפה אחת
ובתוכה כל המסמכים הדרושים במסמכי המכרז ,לרבות טופס הצעת המחיר בנוסח המצורף
כנספח מס'  10לתנאים הכלליים ,והמסמכים במסגרת מבחן האיכות (המפורט להלן בס' 8
בתנאים הכלליים תחת הכותרת" :בחינת ההצעות");
_____________
חתימת המשתתף
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העותקים יוכנסו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד על ידי המשתתף ובצירוף כל המסמכים
והאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז .המעטפה תוגש חתומה.
 4.3בחינת ההצעות תיעשה בהתאם לגובה ההנחה שהוגשה ע"י המשתתף וכן בהתאם לתוצאות
"מבחן האיכות" המפורט להלן;
משקל רכיב האיכות .60% -
משקל רכיב המחיר – .40%
4.4

הצעת המחיר מטעם המשתתף ,הינה הצעת שיעור הנחה שתחול על כל המחירים המירביים
עבור הפריטים המפורטים בנספח מס'  10בתנאים הכלליים (אשר יצורף להסכם המצורף
כנספח מס'  11במסמכי המכרז);
התעריפים בטבלה אינם כוללים מע"מ.
שיעור הנחה מהמחירון המירבי המצורף
בנספח מס'  10לתנאים הכלליים ()%
הצעת ההנחה
_________
[למלא בנספח  10בלבד ]

 4.5המשתתף מתבקש להציע את הצעת ההנחה בטופס המצורף למסמכי המכרז כנספח מס' 10
לתנאים הכלליים ,כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .הצעת המחיר תירשם בכתב ברור ,בעט
כחול או שחור או בהדפסה.
כל תיקון בהצעת המחיר (גם מחיקה בטיפקס) יש לאשר על ידי חתימה וחותמת.
 4.6הצעתו של המשתתף תכלול עד ספרה אחת מימין לנקודה (ולא שבר פשוט) .כל ספרה שתירשם
מימין לספרה הנ"ל ו/או שבר פשוט – יימחקו (ולא יעוגלו!).
 4.7העירייה רשאית לפסול הצעה שחסרים בה פרטים ו/או שנעשתה שלא על פי ההוראות המפורטות
בחוברת מכרז זו.
 4.8ההצעה אשר תוגש ע"י המשתתף תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצירופיה עד
ליום  .31.3.2021העירייה רשאית לבקש להאריכה ב 90 -יום נוספים ,כולם או חלקם ,והמשתתף
חייב לעשות כן.
 4.9העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את מספר הקבלנים הזוכים.
 4.10המשתתף נדרש לחתום על תנאי המכרז ונספחיו לרבות על הצהרת המשתתף בנספח מס' 9
לתנאים הכלליים ,על ההסכם ונספחיו בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך .כמו כן ,יצרף
המשתתף ויחתום על כל מסמך שפרסמה העירייה ,ככל שפרסמה ובהם שונו/הובהרו תנאי

_____________
חתימת המשתתף
10

מכרז פומבי מס' 16 / 2020
מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

תנאים כלליים
מסמכי המכרז .בנוסף ,המשתתף רשאי (אינו חייב) להגיש מסמכים נוספים הנוגעים לפועלו,
לרבות רקע ומידע כללי על שירותיו.
 4.11אסור למשתתף למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להעיר הערות על המסמכים הכלולים
במכרז או תנאי כלשהו מתנאי המכרז .העירייה רשאית לראות בכל שינוי ,מחיקה ,תיקון או
תוספת כאמור משום הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.

 5עיון במסמכי המכרז
 5.1ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרד אחראי תחום המכרזים ,שמוליק יעיש ,בכתובת :כיכר פז,
קניון לב העיר ,קומה ( 3להלן" :משרד רכז המכרזים") בין השעות  9:00עד .16:00
 5.2בנוסף ,ניתן לעיין בתנאים הכלליים של המכרז באתר האינטרנט העירוני שכתובתו:
. http://www.qiryat-gat.muni.il
 5.3כמו כן ,ניתן לבקש משלוח מסמכי המכרז במייל משרדי ,לאחר מילוי טופס ובו פרטי המבקש.
6

הוצאות ההשתתפות במכרז
 6.1ניתן לעיין במסמכי המכרז ולקבלם במשרד מזכיר העירייה בכתובת :קניון לב העיר ,ת.ד,1 .
קומה  ,4בין השעות  9:00עד  ,16:00טלפון לבירור בנושא רכישת המכרז אצל מרכז ועדת
המכרזים – מר שמוליק יעיש טל' ;08-9172337
כמו כן ניתן לעיין בתנאים הכלליים של המכרז באתר האינטרנט העירוני שכתובתו:
. http://www.qiryat-gat.muni.il
עוד ניתן לבקש משלוח מסמכי המכרז במייל משרדי ,לאחר מילוי טופס ובו פרטי המבקש
לרבות תחום עיסוק.
 6.2ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על
המשתתף לבדו.
 6.3על כל משתתף שיהיה מעוניין לגשת למכרז ,לרכוש את מסמכי המכרז ונספחיו תמורת סך
 ₪ 1,000שלא יוחזרו.
הצעת מחיר רשאי להגיש רק משתתף אשר רכש את מסמכי המכרז מידיה של העירייה,
וצירף אסמכתא על ביצוע התשלום .התשלום יבוצע בכל אמצעי אפשרי המקובל בעירייה.
 6.4ניתן לבצע תשלום לרכישת מסמכי המכרז בקישור :
https://www.mast.co.il/37/form/c9a12f09-d76a-496d-94af-38d183603d3c

טל' לבירורים בנושא התשלום במוקד טלפוני מס' ( 1599-505-556שעות פעילות – 13:00
.)22:00

_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
 6.5יובהר כי כל ההוצאות הכרוכות בהגשת ההצעה וההסכם ,לרבות הוצאות ביול ההסכם
ומסמכים אחרים הקשורים (ככל שנדרש ע"פ כל דין) או הנובעים ממנו יחולו על המשתתף ו/או
הזוכה בלבד.
 6.6כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת הצעה במכרז זה והגשתה.
 7סיור קבלנים
 7.1נוכחות בסיור קבלנים – חובה .
 7.2למען שמירה על הוראות משרד הבריאות נבקש כי משתתפים המעוניינים להשתתף בסיור
קבלנים ישלחו הודעה לרכז המכרזים בדואר אלקטרוני .shmuliky@Qiryat-gat.muni.il :טל'
 .08-9172337מועד הסיור יקבע על ידו ותישלח הודעה לכל פונה.
 7.3העירייה בהתאם לשיקול דעתה ,תקבע את המועדים לעריכת סיורי הקבלנים.
 8שאלות הבהרה
 8.1שאלות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז ניתן להעביר עד ליום כג' תשרי התשפ"א
( ,)11.10.2020עד השעה  ,13:00בדואר אלקטרוני .shmuliky@Qiryat-gat.muni.il :טל' 08-
.9172337
 8.2באחריות המשתתפים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד.
 8.3יובהר כי מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות או מידע שניתנו על ידי
הועדה או העירייה או מי מטעמן ,אלא אם ניתנו בכתב במסגרת הליך המכרז.
 8.4העירייה רשאית ,בכל עת ,קודם או לאחר המועד האחרון להגשת המכרז ו/או לפתיחת ההצעות
ו/או למועד עריכת הראיונות להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז לרבות לדחות כל מועד
הקבוע במסמכי מכרז זה ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.
השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יפורסמו באתר האינטרנט
של העירייה תחת לשונית "מכרזים" בעניין מכרז זה.
באחריות המשתתף לעקוב אחר פרסום ההבהרות באתר ולהגשתם חתומים יחד עם הצעתו.
 8.5לעירייה שמורה הזכות להחליט על ביטול המכרז לחלוטין או באופן חלקי או על דחיית ביצוע ,או
על ביצוע שלבים ,וזאת מבלי שתצטרך לנמק את החלטתה ,ובלי שפעולה כאמור תיתן זכות למי
מהמשתתפים כנגד העירייה.
המשתתף לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי שהוא בגין נזקים שנגרמו לו (אם היו כאלה) בשל
החלטות ופעולות העירייה כאמור.

_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
הזכות השמורה לעירייה לפי סעיף זה ,הינה בכל השלבים :לפני פתיחת הצעות/לאחר פתיחת
ההצעות/לפני קביעת זוכה במכרז/לאחר קביעת זוכה/לפני חתימת חוזה/לאחר חתימת חוזה.
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הגשת ההצעות
 9.1את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש להגיש ב 2-עותקים כרוכים ,במעטפה סגורה אחת עליה
יירשם אך ורק "שם המכרז שבכותרת" ,לתיבת המכרזים בלשכת מנכ"לית העירייה (אין לשלוח
בדואר) בכתובת :כיכר פז ,3קניון לב העיר ,קומה  ,4קריית גת ,במסירה ידנית עד ליום:

ל' תשרי התשפ"א ( )18.10.2020לא יאוחר מהשעה ;13:00
 9.2מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יוכנסו לתיבת המכרזים.
 9.3העירייה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ו/או כל מועד אחר הנקוב
במסמכים הכלליים ו/או לקבוע מועד חדש (גם לאחר פתיחת ההצעות) על פי שיקול דעתה ,ובין
היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז ,כאמור לעיל.
 9.4משלוח ההצעה בדואר לכתובת מזכירות העירייה ת.ד , 1 .קריית גת מיקוד  ,82100או בכל דרך
אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.
 9.5מעטפת מכרז שתתקבל בעירייה לאחר המועד האמור להגשת ההצעות ,לא תוכנס לתיבת המכרז
ותוחזר לשולח בלא שתיפתח ובלא לגלות את תוכנה ,זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח.

 10בחינת הצעות המחיר
במידה שתתגלה סתירה כלשהי בין מסמכי המכרז ,לרבות בין התנאים הכלליים לבין
10.1
ההסכם ו/או בין נספחי ההסכם לבין ההסכם ו/או בין נספחי המכרז לבין תנאיו הכלליים ובינם
לבין עצמם וכיו"ב – יכריע בה היועץ המשפטי לעירייה או מי מטעמו ,על פי שיקול דעתו
הבלעדי; והמשתתף מתחייב כי יפעל בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לעירייה ,ומוותר בזה על
כל טענה בכל נושא.
 10.2בחינת ההצעות תיעשה בהתאם להצעת ההנחה שהוגשה ע"י המשתתף וכן בהתאם לתוצאות
"מבחן האיכות" המפורט להלן;
משקל מרכיב האיכות .60% -
משקל מרכיב המחיר – .40%
 10.3הצעת המחיר שתתקבל לאחר ניכוי ההנחה יכלול את כל העלויות /ההוצאות ,מכל מין וסוג
שהוא ,הכרוכות במתן השירותים ע"פ מסמכי המכרז (לרבות עלויות כ"א  ,שינוע ,פינוי פסולת
ביטוחים ,חומרי בינוי ,שירותי משרד ,נסיעות ,וכל שאר הפעילויות הנדרשות עפ"י מכרז זה),
והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר הנקוב במפורש בהסכם נושא המכרז,
למעט שינוי בחוק המע"מ.
_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
 10.4הצעת המחיר תציין את אחוז ההנחה שהמציע ייתן לעירייה לכל עבודת איטום נדרשת בהתאם
למחירון המירבי לעבודות איטום ,המצורף כנספח מס' 10א' לתנאים הכלליים (להלן :הצעת
ההנחה).
אחוז ההנחה מתייחס לכלל הרכיבים במחירון המירבי.
 10.5ניקוד הצעות המחיר:
 10.5.1הצעות ההנחה ידורגו עפ"י הצעת ההנחה הגבוהה ביותר עד לנמוכה ביותר.
 10.5.2הניקוד של כל הצעת ההנחה ייקבע ביחס להצעת ההנחה הגבוהה ביותר;
במלים אחרות ,ע"י חלוקה של הצעת ההנחה הנבדקת  ,בשיעור ההנחה של הצעת ההנחה
הגבוהה ביותר ,ומוכפל ב – .40
הצעת ההנחה הנבדקת
____________________
הצעת ההנחה הגבוהה ביותר

*  40נקודות = ניקוד הצעת ההנחה

 11ניקוד מבחן האיכות
 11.1הצעות ההנחה ייבחנו במבחן האיכות ,כמפורט בטבלה להלן:

_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
משקל
הרכיב
(נק')

אמת המידה
המציע
שנות הניסיון בניהול פרויקטים דומים ,מעבר ל 5 -השנים האחרונות .כל שנה
נוספת ,תזכה את המשתתף בנקודה אחת ולכל היותר ב 5-נקודות .יש לאמת
האמור בתצהיר חתום ,בנוסח המצ"ב בנספח מס'  3לתנאים הכלליים.
המלצות בכתב והתרשמות טלפונית מלקוחות
יש להגיש רשימה של  5לקוחות (עד  5נקודות) ופרטי אנשי קשר ומס' פל'
(המלצות רשות) .על כל לקוח נוסף שיציג המשתתף בנוסף ל 5-הראשונים,
שהתרשמות נציג העירייה עליו תהיה חיובית -תינתן נקודה אחת נוספת עד 5
נקודות לכל היותר .סה"כ  10נקודות.
* תבוצע התקשרות לפרטי אנשי הקשר ו/או לקוחות ,לפי שק"ד.
מנהל הפרויקט
משך זמן הניסיון בניהול פרויקטים דומים
 5 -3שנים
 7-5שנים
 7שנים ומעלה

1
3
5

ראיון וקבלת חוו"ד ממליצים
ראיון להתרשמות העירייה; פרמטרים :
 -דייקנות ,התמדה ,כושר ארגון ,מעקב ובקרה ,יכולת מקצועית

10

5
15
10

ועמידה בלוחות זמנים
-

בחינת הידע ,ניסיון בעבודות דומות והיקפן הכספי ומורכבותן

-

התרשמות כללית -תקשורת בין אישית ,מוכנות וזמינות המציע
(במתן הניקוד יילקח בחשבון קרבת הספק לעיר קריית גת)

משקל
המרכיב
הכולל
(נק')

5

40
10
20

הערות חשובות:
א .בביצוע כל תחשיב בעניין הניקוד ,לא יחשבו ספרות מימין לנקודה (ככל שיופיעו ספרות
מימין הספרות האמורות ,הן תימחקנה (ולא תעוגלנה!)).
ב .במידה שמס' משתתפים יקבלו את הניקוד הזהה ובכך יעלה מס' הזוכים על  - 4יכריעו
ביניהם הגורמים המקצועיים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
"ניקוד זהה" לעניין ס' זה – מספר הנקודות משמאל לנקודה (בהתעלם כליל מהספרות
שמימין לנקודה).
" 11.2כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז לרבות בהסכם ,לרבות כל הסתייגות ביחס
אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול
לגרום לפסילת ההצעה.

_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
 11.3הרשות אינה מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא כזוכה .הרשות רשאית לפצל את הזכייה בין
מספר משתתפים.
העירייה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות כי השירותים יסופקו בשלבים אשר
עיתויים יקבע ע"י העירייה ו/או לבצע רק חלק מהעבודות ו/או לפצלם בין המשתתפים השונים.
 11.4למען הסר הספק ,העירייה אינה מתחייבת לאספקת שירותים בהיקף כלשהו ,כלפי הזוכים
השונים.
 11.5בבחינת ההצעות תתחשב העירייה בקיומם של נתונים המעניקים לה את מיטב היתרונות
הכלכליים ,המקצועיות ,וכן מירב הנוחות באספקת השירותים הנקובים בהסכם.
 11.6כמו כן ,העירייה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו
הפיננסי ו/או המקצועי של המשתתף לבצע את החוזה המוצע ,ואת ניסיונה הקודם של הועדה
ושל העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר ,בין בהסתמך על המידע
שימסור המשתתף במסגרת מסמכי מכרז ובין בהסתמך על כל מידע אחר שיימצא בידי ועדת
המכרזים ,מכל מקור שהוא ,וכן את שיקולי תקציב הרשות.
 11.7הועדה רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה היא
או של רשות מקומית אחרת ,או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים לפי שיקול דעתה ,או
שפועלים ו/או פעלו בעבר בהליכים נגד מי מהרשות המקומית.
 11.8העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ,לשביעות
רצונה המלא ,גם לאחר פתיחת ההצעות ,על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת
שיקוליה.
 11.9לא הגיש המציע ההסברים ו/או ההבהרות שנתבקשו במועד שהועמד לרשותו ,רשאית העירייה
להחליט בהתאם לשיקול דעתה וכן לפסול את ההצעה.
 12בחירת ההצעה הזוכה
 12.1הציון המסכם להצעה יחושב ,כאשר למרכיב האיכותי יינתן משקל של  60%ולמרכיב המחיר
יינתן משקל של  40%כאמור.
 12.2ההצעות שקיבלו את הציון הגבוה ביותר (איכות+מחיר) יבחרו כהצעות הזוכות במכרז.
 12.3מספר ההצעות הזוכות לא יעלה על .4
 12.4אין העירייה מתחייבת לבצע התקשרות עם מי מההצעות הזוכות.
 12.5אין בזכייה של מציע על פי מכרז זה כדי לגרוע מזכות העירייה להתקשר בהסכמים עם גורמים
אחרים לשם מתן שירותים נוספים ו/או אחרים ו/או ייחודים ,בנושאים נשוא המכרז.

_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
 13הודעה על זכייה והתקשרות
 13.1חתימת החוזה והוצאתו לפועל (במלואו או בחלקו) מותנות ביכולתה הכספית של העירייה
בטרם ובסמוך לביצוע ההתקשרות בין העירייה לבין הזוכה.
 13.2עם קביעת הזוכה/ים במכרז (להלן ":הזוכה") תימסר לו/להם על כך הודעה במכתב רשום.
משתתף שהצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בדואר רשום ,אליה תצורף הערבות הבנקאית
שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.
 13.3הזוכה במכרז מתחייב לחתום על ההסכם המצורף כנספח מס'  11לתנאים הכלליים והמהווה
חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,כאשר הפרטים החסרים בו יושלמו במעמד חתימת ההסכם
בהתאם למסמכי מכרז.
כמו כן ,תנאי לחתימת העירייה על ההסכם הוא המצאת ערבות בנקאית כנדרש בנספח ה' להסכם
שתהא צמודה למדד המחירים לצרכן (כללי) ,אשר תהא תקפה לתקופה הקבועה בהסכם או
לתקופת תוקפו של ההסכם ,לפי הארוך מביניהם; תנאי נוסף לחתימת העירייה על ההסכם הוא
המצאת טופס אישור קיום ביטוחים נספח ג’ להסכם  -חתום כנדרש ע"י חברת הביטוח;
הנספחים מצורפים לנספח מס'  11לתנאים הכלליים.
יובהר בזה כי יתכנו שינויים בנספחים ב' ו/או ג' להסכם בהתאם להנחיות יועץ הביטוח של
העירייה .הזוכה מתחייב לפעול בהתאם לשינויים.
 13.4העירייה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בהסכם שייחתם וזאת אם תיווכח לדעת
שהשתנו נתונים ו/או הובאו לידיעתה עובדות שלא היו ידועות לה בעת פרסומו של המכרז.
 13.5היה וה זוכה במכרז יחזור בו מהצעתו ו/או שלא יעמוד בהתחייבויות הנובעות ממנה ,לרבות אי
– הופעה לצורך חתימה על ההסכם בנוסחו הסופי ו/או אי הגשת טופס אישור קיום ביטוחים
ו/או אי הגשת שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ,תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה
במכרז או לבטל את ההסכם אם נחתם ,בהודעה בכתב לזוכה (להלן" :ההודעה").
אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.
 13.6מיום משלוח ההודעה ,רשאית העירייה לחלט את הערבות הבנקאית שבידה וזאת כפיצוי
מוסכם בין הצדדים ו/או למסור את ביצוע אספקת השירותים למי שייקבע על ידה ,ולמשתתף
הזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה נגדה והוא יפצה את העירייה על כל הפסד ו/או הוצאה
שייגרמו לה כתוצאה מ -ו/או עקב כך.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות העירייה לפעול ולתבוע כל סעד אחר העומד לרשותה על
פי מסמכי המכרז ו/או ההסכם ו/או על פי כל דין.
 13.7בסיום עריכת המכרז ,לאחר החלטת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר ,העיריה תעמיד לעיון
המשתתפים שיבקשו זאת את ההצעות הזוכות במכרז .בנוסף ,תפרסם העירייה באתר האינטרנט
שלה את שמות הזוכים וכן את סכום הזכייה.

_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
 13.8המשתתף מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של משתתפים אחרים לראות את
הצעתו ,אין לו כל התנגדות לכך והוא נותן רשות מראש להראות הצעתו עם סיום הליכי המכרז
כאמור.
במידה שהמציע מתנגד לאמור לעיל ,עליו לציין מראש ובמפורש במסמכי הצעתו אלו
סעיפים/מסמכים בהצעתו לדעתו אין לגלותם משום שיש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ו/או
הגנת הפרטיות וינמק את טענותיו באופן מפורט .עם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת למסור
את הצעתו מסורה לעירייה והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.
יובהר בזה כי סימון חלקים בהצעת המשתתף כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה
סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ,ומכאן שהמשתתף מוותר מראש על זכות
העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 13.9מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין ,תהא העירייה רשאית לבטל את הזכיה במכרז
במקרים הבאים:
 13.9.1כשהוכח להנחת דעתה של העירייה כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע
שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז;
 13.9.2התברר לעירייה כי הצהרה כלשהיא של המשתתף שניתנה במסגרת מסמכי המכרז אינה
נכונה או שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי
להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.
 13.9.3נודע לעירייה כי הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי
נכסי הספק ו/או החברה ,כולם או חלקם.
 14הזמנת עבודה
 14.1בעת דרישה לביצוע עבודה קבלנית ,העירייה תפנה לזוכים במכרז ותבצע תהליך תיחור בין כל
הקבלנים.
 14.2אין באמור לעיל כדי לחייב את העירייה לבחור הצעה כזו או אחרת.
 14.3על סמך ניסיון עבודת העירייה אל מול הקבלן שיבחר ,העירייה רשאית להעדיף הצעת מחיר של
ספק מסוים על אף היותה יקרה יותר מהצעה אחרת.
 14.4מציע שזכה במכרז חייב להשתתף בהליך התיחור וההנחה אותה יקבע צריכה להיות גדולה מ-
( 0%בנוסף לאחוז ההנחה שהוצע על ידו במכרז המסגרת) ובהתאם להוראות התיחור אותן תקבע
העירייה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי .אם לא ישתתף ,העירייה רשאית לחלט ערבות ביצוע או
לפסול את הקבלן מביצוע עבודות בעירייה או לחייב את הספק לבצע את העבודה עפ"י ההנחה
שהתחייב במסגרת הגשת המענה למכרז.
בכבוד רב,
עיריית קריית גת
_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
יוגש על ידי המשתתף במכרז
לכבוד
עירית קריית  -גת

נספח מס'  :1פרטי המשתתף ,אישור רישום וזכויות חתימה
אבקש להשתתף במכרז שבכותרת ,ואלו הם הפרטים אודותיי:
פרטי המשתתף – התאגיד /עוסק מורשה (להלן" :התאגיד")
שם התאגיד /ע.מ ...........................................................................................
ח.פ .התאגיד /ע.מ ...........................................................................................
מען התאגיד /ע.מ ...........................................................................................
תאריך רישום התאגיד /ע.מ .............................................................................
שמות מנהלי החברה /עוסק מורשה
__________________________ .2

_______________________________ . 1
שמות בעלי המניות

__________________________ .2

_______________________________ .1

___________________________ .4

______________________________ .3
מורשי חתימה של החברה/ע.מ
________________________________ .1

__________________________ .2

 _________________________________ .3כל אחד לבד /ביחד /אחר ________

_________________________
חותמת התאגיד
חובה לצרף:
 .1אישור על רישום אצל רשם החברות  /השותפויות ורישומה של חברה פרטית ו/או /ציבורית/
השותפות .לרבות תעודת רישום ונסח חברה עדכני המראה כי לחברה אין רישום כחברה מפרה.
 .2אישור מרשם החברות/השותפויות /בדבר מנהלי החברה/השותפות.
ככל ומדובר בעוסק מורשה ,יש לצרף:
 .3אישור רישום כדין ברשויות מע"מ – העתק תעודת עוסק מורשה תקפה.

הצהרה

הריני ,עו"ד  /רו"ח מאשר כי הפרטים הרשומים לעיל והמצ"ב הינם נכונים ועל פי כל דין.
___________________________
חתימה וחותמת עוה"ד  /רוה"ח
_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
יוגש על ידי המשתתף
במכרז יחד עם הצעתו
לכבוד
עיריית קרית גת
א.נ,.

נספח מס'  - 2נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
" ערבות מס' _____________

(להלן" :המשתתפים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד
על פי בקשת
לסך ( ₪ 15,000חמישה עשר אלף  ,)₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל
למדד כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס'
 16/2020מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור ולהבטחת מילוי תנאי המכרז,
ותנאי חוזה ההתקשרות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם
דרישתכם בראשונה בכתב שתגיע אלינו (ולא יאוחר משבעה ( )7ימי עסקים מקבלת הדרישה) ,מבלי
להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום
תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
העירייה תהיה רשאית לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה :
"המדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד
החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ________03/2020שפורסם ביום _____
(להלן :המדד היסודי) יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין
בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  31.3.2021ועד בכלל.
דרישה בהתאם לכתב ערבות זו תומצא לבנק באמצעות כל אחד מפרטי סניף הבנק המפורטים בו.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא.
_________
שם הבנק
מס' הסניף
כתובת הסניף
מס' פקס
מס' טל'
כתובת E-mail
תאריך "
[ניתן לכתוב הפרטים הנ"ל במיקום אחר
בכתב הערבות  ,ובלבד שיופיעו כל הפרטים]
_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
לכבוד
עיריית קרית גת
ג/.א.נ,.

יוגש על ידי המשתתף במכרז

נספח מס'  -3תצהיר בדבר רשיון ונסיון קודם

______________,
ת.ז.
נושא
________________
מטה,
החתומים
הריני
חב'/שותפות/ע.מ
מטעם
______________,
ת.ז.
נושא
________________
________________ ח.פ /.מספר מזהה אחר _________________ (להלן" :המשתתף"),
לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא
נ/אעשה כן ,מצהירים בזאת בכתב ,כדלקמן:
 .1המשתתף הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון.
מצ"ב אסמכתא לכך.
 .2המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח בחמש ( )5השנים האחרונות ברציפות (תחילת תקופת הנסיון,
לכל המאוחר מחודש  )10/2015בביצוע עבודות איטום עבור רשויות מקומיות ו/או מוסדות
ממשלתיים בסוג עבודות כדוגמת נשוא מכרז זה בהיקף של לפחות  ₪ 500,000לכל שנה.
 .3מצ"ב רשימת עבודות האיטום שביצע המשתתף ,בה מפורטים שם הפרויקט ,מהות הפרויקט
(סוג גג ,שיטת איטום) ,היקף כספי של הפרויקט ,מועדי ביצוע (מחודש/שנה עד חודש/שנה),
מזמין העבודה -שם הרשות המקומית  /מוסד ממשלתי ,ואיש הקשר תפקידו ומס' פל'.
 .4הנני מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי אמת.

___________
חותמת וחתימת

____________
תאריך

אישור
הנני מאשר בזאת כי ביום __________ הופיע בפני ,עו"ד ___________ ,במשרדי ברחוב
_________ ,מר/גב' ________  ,שזיהה עצמו ע"י תעודת זהות מס'_____________  ,המוסמך
לחתום על תצהיר זה בשם המציע על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ,ואחרי שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות
הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
ולראיה באתי על החתום:
___________________
חתימה וחותמת עורך הדין

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי מס' 16 / 2020
מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

תנאים כלליים
לכבוד
עיריית קרית גת
ג/.א.נ,.

רשימת פרויקטים – איטום במוסדות חינוך וציבור ברשומ"ק
אני החתום מטה , ____________ ,נושא תעודת זהות שמספרה _____________  ,לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר על נכונות
הכתוב בטבלה שלהלן (ניתן להוסיף עוד שורות):
מס.

שם הפרויקט

מהות
הפרויקט

היקף כספי
של העבודה

מועדי ביצוע

מזמין
העבודה

איש קשר –
שם תפקיד
וטלפון

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

הנני מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי אמת.
_____________
שם מלא (של המציע)

_________
חותמת

________
חתימה

___________
תאריך

אישור
הנני מאשר בזאת כי ביום __________ הופיע בפני ,עו"ד ___________ ,במשרדי ברחוב
_________ ,מר/גב' ________  ,שזיהה עצמו ע"י תעודת זהות מס'_____________  ,המוסמך
לחתום על תצהיר זה בשם המציע על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ,ואחרי שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות
הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
ולראייה באתי על החתום:
___________________
חתימה וחותמת עורך הדין

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי מס' 16 / 2020
מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

תנאים כלליים
לכבוד
ועדת המכרזים עיריית קרית גת

נספח מס' 3א' :אישור מטעם רשומ"ק בדבר ביצוע עבודות איטום
(חובה למלא אישור נפרד ע"י כל גוף ממליץ/גורם מאשר)
הריני הח"מ _______________________ ,מנכ"ל  /גזבר  /מנהל האגף _________ [מחק /השלם ]
ברשות המקומית ששמה ______________________ :מאשר/ת בזה כי חב'/עוסק מורשה
____________________(שם מלא) ח.פ( ____________________________.להלן" :המציע"),
ביצע עבורנו עבודות איטום במוסדות חינוך ו/או ציבור ,כמפורט להלן:
מס.

שם הפרויקט

מהות
הפרויקט

היקף כספי
של העבודה

מועדי ביצוע

מזמין
העבודה

איש קשר –
שם תפקיד
וטלפון

1
2
3
4
5
6
7
8
9

להלן חוות דעתי על ביצוע השירותים (רשות):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
פרטי המאשר:
_____________ __________
שם ושם משפחה

תפקיד

____________
טלפון

___________
חתימה

_________________
תאריך

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

תנאים כלליים
נספח מס' 3ב' –מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
הריני החתום מטה , ____________ ,נושא תעודת זהות שמספרה _____________  ,מתחייב בזה כי
פרטי העובד מטה ,ישמש כמנהל העבודה מטעמו בביצוע הפרוייקטים בעיריית קריית גת :
נתונים אישיים:
שם מלא

השכלה מקצועית

מספר שנות עבודה
אצל המציע

טלפון/נייד

טבלה לפירוט ניסיונו המקצועי של מנהל הפרויקט בניהול פרויקטים דומים למכרז זה
מס.

שם הפרויקט

מהות
הפרויקט

היקף כספי
של העבודה

מזמין
העבודה

איש קשר –
שם תפקיד
וטלפון

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ניתן להוסיף עוד שורות
יש לצרף קורות חיים ,תעודות השכלה ,המלצות וחו"ד במידה ויש.
הצהרת נכונות המידע לעיל:
______________
שם מלא (של המציע)

_________
חותמת

________
חתימה

___________
תאריך

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי מס' 16 / 2020
מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

תנאים כלליים
יוגש על ידי המשתתף
לכבוד
עיריית קרית גת
ג/.א.נ,.

נספח מס'  – 4תצהיר בדבר היעדר הרשעה ותשלום שכר

הנני ,חב'/שותפות/ע.מ ________________ ח.פ /.מס' מזהה אחר _________________ (להלן:
"המשתתף") מצהיר בזה ,כדלקמן:
 .1לא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המניות שלו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו,
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים
ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.
 .2המשתתף מצהיר כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או
נגד מנהל ממנהליו ו/או נגד עובד מעובדיו ו/או נגד כל מי שיפעל מטעמו ,במישרין או בעקיפין
כתב אישום לבית משפט ,בגין ביצוע עבירת מין.
 .3המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי חל איסור על העסקת נוער בניגוד לסעיפים  33ו33-א' לחוק
עבודת הנוער התשי"ג .1952 -
 .4המשתתף מצהיר כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי
הרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו ,במידה שחלים עליו ,ובכל
מקרה לא פחות משכר מנימום ,לרבות להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל
דין ,לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.
 .5הנני מצהיר ומתחייב כי הנני מקיים וכן כי אם אזכה במכרז ,אקיים אחר האמור בחוקים
הבאים:
 5.1חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט – . 1959
 5.2חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א – . 1951
 5.3חוק דמי מחלה,התשל"ו – . 1976
 5.4חוק חופשה שנתית  ,התשי"א – . 1950
 5.5חוק עבודת נשים  ,התשי"ד – . 1954
 5.6חוק שכר שוווה לעובד ולעובדת ,התשכ"ו – . 1965
 5.7חוק עבודת הנוער ,התשי"ג – . 1953
 5.8חוק החניכות  ,התשי"ג. 1953 -
 5.9חוק חיילים משוחררים) החזרה לעבודה,(,התשי"א. 1951 -
 5.10חוק הגנת השכר  ,התשי"ח – . 1958
 5.11חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג – . 1963
_____________
חתימת המשתתף
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מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

תנאים כלליים
 5.12חוק הביטוח הלאומי)  ,נוסח משולב( התשנ"ה. 1995 -
 5.13חוק שכר מינימום התשמ"ז. 1987 -
 5.14חוק הודעה לעובד) תנאי עבודה ( ,התשס"ב. 2002 -

 .6הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
___________________
תאריך

________________
חתימה

_______________
חותמת

אישור
הריני _______________ ,עו"ד לאשר בזאת כי גב'  /מר _________________ וגב'  /מר
__________________ ,הם מורשי החתימה של התאגיד וכי ביום _______________חתמו בפני על
תצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם לומר את האמת ,שאם לא כן ,צפויים הם לעונשים הקבועים
בחוק.
__________________
________________
חותמת
חתימה

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

תנאים כלליים
יוגש על ידי המשתתף
לכבוד
עיריית קרית גת

נספח מס'  – 5הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצה
 .1הנני ,חב'/שותפות/ע.מ ________________ ח.פ /.מספר מזהה אחר _________________
(להלן" :המשתתף") מצהיר בזאת כי עיריית קריית גת הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים
הבאים:
 )1סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
לחוזה או לעסקה עם המועצה ,לעניין זה ,קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או
אחות".
 )2כלל  12א' של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית :לעניין זה" ,חבר
מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו...בעלי
שליטה" וקרוב" בסעיף ; 3
 )3סעיפים  174ו174 -א לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של העירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי
עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום
עבודה המבוצעת למענה".
 .2בהתאם לאמור ,הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי הריני עומד בכל ההגבלות הקבועות בהוראות
הדין וההנחיות המנויות לעיל ,ובכלל ,ואין כל מניעה להתקשרות בהסכם נושא נוהל זה.
 .3מבלי למעט מהאמור ,אצהיר בזה ,כדלקמן:
 )1בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי
שאני לו סוכן או שותף.
 )2אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם
מנהל או עובד אחראי בו.
 )3אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד בעירייה.
 .4ידוע לי כי העירייה תפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא
נכונה.
 .5אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.
 .6אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א' ( )3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

תנאים כלליים
יחד עם זאת ,הריני להצהיר כי ידוע לנו כי נוכח דחיפות תחילת אספקת השירותים ,במידה
שקיימת קירבה כאמור ,לא תנקוט העירייה בהליך האישור האמור לעיל ,והצעתנו תיפסל;
 .7הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת

___________________
תאריך

________________
חתימה

_______________
חותמת

אישור
הריני _______________ ,עו"ד לאשר בזאת כי גב'  /מר _________________ וגב'  /מר
__________________ ,הם מורשי החתימה של התאגיד וכי ביום _______________חתמו בפני על
תצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם לומר את האמת ,שאם לא כן ,צפויים הם לעונשים הקבועים
בחוק.
__________________
חותמת

________________
חתימה

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

תנאים כלליים
יוגש על ידי המשתתף
לכבוד
עיריית קרית גת
ג/.א.נ,.

נספח מס'  – 6תצהיר בדבר היעדר תיאום השתתפות במכרז
ובדבר היעדר חשש לניגוד עניינים

אני הח"מ _____________ ת.ז _____________ .מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם
הצעת ________________________________________________(להלן" :המשתתף"),
למכרז שבכותרת (להלן " :המכרז") ,מצהיר בזאת כדלקמן:
אי תיאום השתתפות במכרז
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
ההצעה מוגשת ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
הצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את
הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

הצהרה על העדר חשש לניגוד עניינים
 .1אני מצהיר כי נכון ליום תצהירי זה ,המשתתף אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין ביצוע
השירותים בהתאם למכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא.
 .2אני מצהיר כי אין למציע ו/או לנושאי המשרה בו ,לרבות לבני משפחתם מדרגה ראשונה ,כל עניין
כלכלי או אחר העלול לעמוד בחשש לניגוד עניינים עם העירייה והשירותים שעל המשתתף לספק
לה ,היה ויבחר כזוכה במכרז ,במסגרת תנאי המכרז הנ"ל.
 .3אני מצהיר ומתחייב כי אם הצעתי תוכרז כהצעה הזוכה ,אני אמנע מכל פעולה במסגרת מתן
שירותים שיש עמה חשש לניגוד עניינים או שיש חשש כי היא תגרום לי להימצא במצב של ניגוד
עניינים בכל הקשור לביצוע מלוא התחייבויותיי בהתאם לחוזה ההתקשרות.
 .4בלי לגרוע מהאמור לעיל ,אני מתחייב להודיע לעירייה באופן מידי על כל סיבה שבגללה אני עלול
להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור לעיל.
 .5אני מתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעתי במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה אלא
ואך ורק לצורך מילוי התחייבויותיי כלפי העירייה וכן אני מתחייב לא להעביר לכל גורם אחר את
המידע האמור וכן לא לעשות בו כל שימוש אחר.

_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
 .6הריני מודע לכך כי במידה שאבחר ,בנוסף להצהרתי זו ,אגיש לעירייה שאלון לאיתור חשש לניגוד
עניינים בהתאם להוראות ההסכם המצורף כנספח מס'  11לתנאים הכלליים.
 .7הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_________
תאריך

_________________
שם המצהיר ותפקידו

___________
שם המשתתף

___________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ ___________ ,עו"ד ___________________ מאשר ,כי ביום _____________ התייצב
בפני ___________________ הנושא ת.ז שמספרה ____________ והמוסמך להתחייב בשם
המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי לא יעשה כן יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
_____________________
שם מלא +חתימה +חותמת

_______________
תאריך

_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
יוגש על ידי המשתתף
לכבוד
עיריית קרית גת

נספח מס'  – 7תצהיר המשתתף – חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
חברת ______________ נושאת ח.פ/.ע.מ ________________ מצהירה בזאת כדלקמן באמצעות
מורשי החתימה מטעמה החתומים מטה ,ה"ה:
מר/גב' ________________נושא/ת ת.ז;______________ ,.
מר/גב'________________ נושא/ת ת.ז;______________ .
לאחר שהוזהרנו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן ,מצהירים
בזאת בכתב ,כדלקמן:
הננו משמשים כמורשי החתימה של חב' ____________ נושאת ח.פ( ____________ .להלן :הספק);
נכון למועד האחרון להגשת הצעות מחיר לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות ,ואם
הורשעו הנ"ל ביותר משתי עבירות – אזי במועד האחרון להגשת ההצעות ,חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.
"עבירה" לעניין מכרז זה  -עבירה לפי חוק עובדים זרים (עיסוק העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
"בעל זיקה" ע"פ החוק – כל אחד מאלה:
חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;
()1
אם הספק הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
()2
בעל השליטה בו;
(א)
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי הענין ,דומה במהותו להרכב כאמור של
(ב)
הספק ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;
מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
(ג)
אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה
()3
מהותית בידי מי ששולט בספק.
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א;1981-
זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת מצהיר

__________________
חתימת מצהיר

__________________
חתימת מצהיר

אישור
הנני _______________ עו"ד מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,במשרדי
ברחוב ____________,מר/גב' ___________ מר/גב' ____________שזיהו עצמם על ידי
ת.ז _____________, .ות.ז _____________ .ולאחר שהבהרתי לה את תוכנו ומשמעותו של התצהיר ע"פ חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976לעיל ולאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני; בנוסף ,הריני
לאשר כי החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם חב' ______________ בעלת ח.פ.
______________וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
_________________________
תאריך

________________________
חתימה וחותמת

_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
יוגש על ידי המשתתף
לכבוד
עיריית קרית גת

נספח מס'  –8תצהיר המשתתף – ייצוג הולם
ע"פ ס' 2ב .1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976

חברת ______________ נושאת ח.פ( ________________ .להלן :התאגיד) מצהירה בזאת כדלקמן
באמצעות מורשי החתימה מטעמה החתומים מטה ,ה"ה:
מר/גב' ________________נושא/ת ת.ז;______________ ,.
מר/גב'________________ נושא/ת ת.ז;______________ .
לאחר שהוזהרנו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן ,מצהירים
בזאת בכתב ,כדלקמן:
.1הננו משמשים כמורשי החתימה של חב' ____________ נושאת ח.פ( ______________ .להלן:
הספק);
 .2הרינו להצהיר כי מתקיים אחד מאלה[ :סמן  Vבחלופה המתאימה]
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן – חוק
שוויון זכויות) לא חלות על התאגיד;
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן;
 התאגיד מעסיק  100עובדים לפחות ,והרינו להצהיר על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9
לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן
הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף (8ה) לחוק שוויון זכויות;
במידה שהתחייב התאגיד בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לפי האמור לעיל באופציה זו ונעשתה אתו התקשרות שלגביה
התחייב כאמור באותה פסקת משנה – הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות
ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן;
התאגיד מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי
של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
 .1זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת מצהיר

__________________
חתימת מצהיר

__________________
חתימת מצהיר

אישור
הנני _______________ עו"ד מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,במשרדי
ברחוב ____________,מר/גב' ___________ מר/גב' ____________שזיהו עצמם על ידי
ת.ז _____________, .ות.ז _____________ .ולאחר שהבהרתי לה את תוכנו ומשמעותו של התצהיר ע"פ חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976לעיל ולאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני; בנוסף ,הריני
לאשר כי החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם חב' ______________ בעלת ח.פ.
______________וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
_________________________
תאריך

________________________
חתימה וחותמת

_____________
חתימת המשתתף
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לכבוד
עיריית קריית גת
ג/.א.נ.

נספח מס'  :9הצהרת המשתתף
חברת ______________ נושאת ח.פ ________________ .מצהירה בזאת באמצעות מורשי
החתימה שלה ,החתומים מטה ,כדלקמן:
 .1אלו הם הפרטים אודותינו:
 .1שם המשתתף:
 .2ת.ז/.ח.פ:.
 .3כתובת:
 .4טלפון קווי:
 .5פקס:
 .6מייל:
טלפון

שם
 .7איש הקשר*:
תחומי עיסוק של
 .8המשתתף:

 .2אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם; כי אנו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ותנאיהם וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות
על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ו/או העדר שיויון בין מציעים ואנו מוותרים בזאת
מראש על טענות כאמור.
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז כי הצעתנו זו עונה על
כל הדרישות שבמסמכי המכרז ,וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק לעירייה השירותים ,ע"פ
הקבוע במסמכי המכרז.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הנני מצהיר כי הבנו את כל תנאי ההסכם וכל הגורמים האחרים
המשפיעים על מתן השירות נשוא המכרז ,ידועים ומוכרים לנו ,הננו מבינים כי מדובר על מכרז
ביצוע של המחירון המירבי המצורף כנספח מס' 10א' לתנאים הכלליים (להלן :המחירון
המירבי) כאשר הנני מחויב לתת  %הנחה בלבד) כלומר ב  %הפחתה מהמחיר הנקוב שבו אוכל
לבצע את העבודה לשביעות רצון העירייה ( וכי בהתאם לכך קבענו את הצעתנו.
 .3הצהרתנו זו הינה תנאי יסודי ומהותי לעצם השתתפותנו במכרז.
 .4מבלי למעט מהצהרתנו היסודית לעיל ,ידוע לנו כי הכמויות המפורטות במחירון המירבי אינן
מחייבות את העירייה בכל צורה שהיא וכי העירייה רשאית לקבוע בכל הליך תיחור את היקף
העבודה ,הפרוייקט עפ"י שקול דעתה הבלעדי ,וזאת בהתחשב במחיר שניתן ליחידה בהצעת
הזוכה לאורך כל תקופת ההתקשרות כולל תקופות הארכה.
_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
 .5אנו מצהירים בזה כי הצעת המחיר  /ההנחה מטעמנו כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין
כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות ואספקת החומרים הנדרשים נשוא מכרז זה
על פי תנאי המכרז ,לרבות רווח קבלני ,והכל כפי שמפורט במחירון המירבי והצעת ההנחה
מטעמי .
 .6אחוז  )%ההנחה יהיה לגבי כל הסעיפים בכתב הכמויות עבודות נוספות שאינן מפורטות
במחירון המירבי יבוצעו לפי מחירון דקל שיפוצים מעודכן בהפחתה של . 20%
 .7ידוע לנו כי המחירים המפורטים במחירון המירבי אינם כוללים מע"מ.
 .8הרינו מצהירים בזאת כי:
 8.1הננו בעלי הידע ,הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות ו/או מתן השירות ו/או
אספקת המוצרים נשוא המכרז.
 8.2ברשותנו ,או יש בכוחנו להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות
נשוא המכרז.
 8.3הננו מסוגלים ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות
המכרז.
 8.4הננו מתחייבים כי נעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות
נשוא המכרז.
 .9אם אזכה במכרז הנדון ,הננו מתחייבים לבצע את התחייבויותינו עפ"י המכרז בהתאם לכל
תנאי המכרז לשביעות רצון העירייה ו/או הממונה מטעמה ,ועל פי הוראות ההסכם ובכפוף לכל
דין.
 .10הצעתנו בנספח מס'  10לתנאים הכלליים היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי
ותהא תקפה במשך  120יום מהמועד האחרון להגשת הצעות .ככל שנתבקש ע"י העירייה
להאריך את תוקף ההצעה ,אנו מתחייבים להאריכה.
 .11אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה
מחייב בינינו לביניכם.
 .12להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית על סך  ₪ 15,000בתוקף עד ליום
.31.3.2021
 .13היה והצעתנו תיבחר ,אנו מתחייבים כי תוך שבעה ( )7ימים מיום הודעתכם נגיש ערבות
בנקאית להבטחת ביצוע תנאי ההסכם ,טופס אישור קיום ביטוחים מלא חתום ע"י חברת
הביטוח כנדרש במסמכי המכרז.
 .14היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על
ידינו בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם
כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,ללא צורך בהוכחת כל נזק.
 .15אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו
מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין
או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
 .16אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי לאחר סיום הליכי המכרז תפרסם העירייה באתר האינטרנט
שלה את שם הזוכה וכן את סכום הזכייה.
 .17הרינו להצהיר אחת מאלה[ :סמן את הסעיף הרלוונטי]


כי ידוע לנו כי בסיום עריכת המכרז ,לאחר החלטת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר,
תעמיד העירייה לעיון המשתתפים שיבקשו זאת את ההצעה הזוכה במכרז .הרינו
מצהירים כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של משתתפים אחרים לראות את
הצעתו ,אין לנו כל התנגדות לכך ואנו נותנים רשות מראש להראות את הצעתו עם
סיום הליכי המכרז כאמור.



אנו מתנגדים לאמור לעיל ,ואנו מצרפים להצעתנו מסמך נפרד ובו פירוט
הסעיפים/המסמכים בהצעתנו שלדעתנו יש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ו/או
הגנת הפרטיות וכן מפורטים הנימוקים לטענותינו.
עם זאת ידוע לנו כי שיקול הדעת למסור את הצעתו מסורה לוועדת המכרזים והיא
רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.
יובהר בזה כי סימון חלקים בהצעת המשתתף כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים
אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ,ומכאן שהמשתתף
מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
עוד יובהר כי ההתנגדות בהתאם לאמור בסעיף זה אינה בגדר הסתייגות ממסמכי
המכרז.

כמו כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים:
לשימוש בודק התיק בלבד

לסימון ב  Xעל ידי המשתתף
* __ התנאים הכלליים (חתימה בשולי כל דף) -כולל נספחים

יש  /אין

* __ ההסכם כולל נספחיו (חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה)

יש  /אין

* __ אישור רישום וזכויות חתימה (נספח )1

יש  /אין

*___ ערבות בנקאית להשתתפות במכרז (נספח מס' )2

יש  /אין

*___ קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז

יש  /אין

*___ תצהיר בדבר רשיון וניסיון קודם (נספח מס' )3

יש  /אין
יש  /אין

* __ אישור מטעם רשומ"ק בדבר ביצוע עבודות איטום (נספח מס' 3א')
* __ נתוני מנהל הפרוייקט וניסיונו (נספח מס' 3ב')

יש  /אין

* __ תצהיר בדבר העדר הרשעה ותשלום שכר (נספח מס' )4

יש  /אין

*__ הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצת עיר (נספח מס' )5

יש  /אין

*__ הצהרה בדבר העדר תיאום השתתפות במכרז ובדבר העדר חשש לניגוד עניינים
_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
יש  /אין

(נספח מס' )6

יש  /אין

* __ תצהיר המשתתף -חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום (נספח מס' )7

*__ תצהיר המשתתף – ייצוג הולם – ס' 2ב .1בחוק עסקאות גופים ציבוריים (נספח  )8יש/אין
* __ אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור

יש  /אין

* __ הצהרה מטעם המשתתף (נספח מס' )9

יש  /אין

* __ טופס הצעת ההנחה (נספח מס'  10ו10 -א' (מחירון מירבי לעבודות איטום)

יש  /אין

* __ המלצות (רשות)

יש  /אין

הערה חשובה:
אין בפירוט המובא לעיל כדי למצות את האישורים ו/או המסמכים שנדרש המשתתף להגיש
עם הצעתו במכרז; הוראות ס'  2ו 3 -בתנאים הכלליים הם ההוראות הקובעות לעניין זה.

_________________
שם +חתימת המצהיר

__________________
שם +חתימת המצהיר

__________________
שם  +חתימת המצהיר

אישור
הנני _______________ עו"ד מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,במשרדי
ברחוב ____________,מר/גב' ___________ מר/גב' ____________שזיהו עצמם על ידי
ת.ז _____________, .ות.ז _____________ .ולאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו
צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני;
בנוסף ,הריני לאשר כי החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם חב' ______________ בעלת ח.פ.
______________וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
________________________ _________________________
תאריך
חתימה וחותמת

_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
לכבוד
עיריית קריית גת
ג/.א.נ.

נספח מס'  : 10טופס הצעת המחיר/ההנחה
חברת ______________ נושאת ח.פ ________________ .מגישה בזאת באמצעות מורשי החתימה
שלה ,החתומים מטה ,את הצעת המחיר מטעמה ,כדלקמן:
עבור ביצוע עבודות האיטום הרינו להציע הנחה בשיעור ( )%מהמחירון המירבי ,המפורט בנספח מס'
10א'  ,כדלקמן:
שיעור הנחה מהמחירון
המירבי המצורף בנספח מס'
10א' לתנאים הכלליים ()%

_________

הצעת ההנחה

[למלא בנספח  10בלבד ]
הערות חשובות:
 .1התעריפים במחירון המירבי אינם כוללים מע"מ;
 .2הצעת ההנחה מטעם המשתתף תכלול עד ספרה אחת מימין לנקודה (ולא שבר) .כל ספרה
שתירשם מימין לספרה הנ"ל תמחק (ולא תעוגל!).
 .3הצעת ההנחה תחול על כל אחד מהפריטים בנספח מס' 10א' ,למעט לענין "עבודות איטום
נוספות" בסיפא.
הצעת ההנחה תירשם בכתב ברור בעט כחול או שחור או בהדפסה.
כל תיקון /מחיקה בהצעת המחיר יש לאשר על ידי חתימה וחותמת.
 .4בהצעת מחיר זו לקח בחשבון המשתתף כי לא יתווספו התוספות שבמחירון דקל וכי כלל
ההוצאות הנלוות חלות על הספק בלבד ,כגון :פינוי ,הטמנה ,גידור ,שילוט וכיוצ"ב.
_________________
שם +חתימה

__________________
שם +חתימה

__________________
שם  +חתימה

אישור
הנני _______________ עו"ד מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,במשרדי
ברחוב ____________,מר/גב' ___________ מר/גב' ____________שזיהו עצמם על ידי
ת.ז _____________, .ות.ז _____________ .החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם חב'
______________ בעלת ח.פ______________ .וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
________________________
חתימה וחותמת

_________________________
תאריך

_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים

נספח מס'  10א' :מחירון מירבי לעבודות איטום
סעיף

יח"מ

תאור

כמות

מחיר מירבי ₪
לא כולל מע"מ

פרק  5.01הכנות לאיטום לכל סעיפי
איטום גגות במכרז
01.1.001

קילוף שכבות איטום לרבות יריעות מ"ר
ביטומניות קיימות קיים במידה וניתן
לקילוף .עד קבלת שכבה יציבה כולל פינוי
פסולת לאתר מורשה

1

25

01.1.002

ניקוי כולל של הגג כמתואר במפרט כולל
שחרור מרזבים סתומים

מ"ר

1

5

01.1.003

שטיפת הגג בקיטור

מ"ר

1

7

01.1.004

הורדת שכבת חצץ בעובי ממוצע של 5
ס"מ לרבות הכנת הגג לביצוע האיטום
וניקיון

מ"ר

1

60

501.1.00

פירוק ופינוי שטח גג מרוצף/שכבת
אספלט לצורך התקנת מערכת איטום
חדשה .העבודה תכלול פינוי הפסולת
לנקודת שפך מותרת

מ"ר

1

73

תיקוני שיפועים
01.2.001

תיקון שיפועים בחציבה :חציבה בתשתית מ"ר
להורדת גובה בהתאם לצורך עד  10ס"מ
יישור פני השטח והתאמה לאיטום

1

55

01.2.002

עיצוב ותיקון שיפועים בגגות עם מדה
בטון בעובי  3--5ס"מ

מ"ר

1

70

01.2.003

חידוש השיפועים לשטח גדול/למלוא שטח
הגג באמצעות בטקל מסוג  1400ק"ג מ"ר
בעובי ממוצע  10ס"מ לשטח גג עד 100
מ"ר

מ"ר

1

66

01.2.004

כנ"ל לשטח גג עד  500מ"ר

מ"ר

1

61

01.2.005

כנ"ל לשטח גג מעל  500מ"ר

מ"ר

1

55

_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
הכנת תשתית
01.3.001

רולקות צמנט במידות  5/5ס"מ

מ"א

1

16

01.3.002

הרמת רגלי מתקנים והנחתן על מרצפת
בטון בגודל  20/20כולל קלקר מודבק
בתחתית

יח

1

35

01.3.003

טיפול ביחידת עיבוי של המזגנים ,כולל
פירוק היחידה והרכבתה מחדש לאחר
סיום עב' איטום על גבי קוביות בטון
יצוקות ללא טיפול בצנרת הגז והחשמל

יח

1

500

קומפלט
איטום תשתית
01.4.001

איטום סדקים בתשתית :כולל הרחבת
הסדק ,ניקוי ,מילוי הסדק במשחה
ביטומנית פוליאוריטנית כדוגמת PB
וביצוע רצועות חיפוי על התפר ברוחב 10
ס"מ בשתי שכבות כולל ארג לחיזוק

מ"א

1

23

מרזבים וקולטנים
01.5.001

התקנת קולטן סביב פתח ניקוז כדוגמת

יח

1

66

 DALMERכולל כל ההכנות הנדרשות
ואיטום הקולטן לתשתית" 3
01.5.002

כנ"ל קוטר" 4

יח

1

88

01.5.003

פרט ניקוז עודפים כולל חציבה התקנת
צינור חודר ,פרט חיבור כדוגמת
 DALMERלאיטום הגג ותיקוני תשתית
נדרשים

יח

1

300

01.5.004

התקנת צינור הולכה לתחתית הבניין
לניקוז העודפים או כקו ניקוז חילופי
לקיים מצינור " 4 PVCכולל קידוח
במעקה ,ביצוע תיקונים ,קיבוע והתקנה ,
סתימה ואיטום פתח הניקוז המקורי

יח

1

88

01.5.005

הבאת ציוד קידוח התארגנות באתר
וקידוח ראשון בכל קוטר ובכל עובי
)מסעיף זה ישולם פעם אחת בלבד וממנו
יקוזזו התשלומים בגין הקידוחים הבאים
עד לקיזוז מלא(.

יח

1

1450

_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
קומפלט
01.5.006

קיזוז בגין קידוחים נוספים עד לסך
האמור בסעיף  01.05.005קומפלט

יח

1

820

01.5.007

קידוח יהלום בקוטר  " 2ברצפה או בקיר
בטון בגובה עד  1.5מ ' ,לעומק שאינו עולה
על  15סמ'.

יח

1

110

01.5.008

תוספת מחיר לקידוח יהלום בקוטר " 2
עבור עובי גדול מ - 15סמ ',התשלום בעד
כל  5סמ' נוספים

יח

1

27

01.5.009

קידוח יהלום בקוטר  " 3כנ"ל בסעיף
01.05.007

יח

1

137

01.5.010

תוספת מחיר לקידוח יהלום בקוטר " 3
כנ"ל בסעיף01.05.008

יח

1

27

01.5.011

קידוח יהלום בקוטר  " 4כנ"ל בסעיף
01.05.007

יח

1

170

01.5.013

תוספת מחיר לקידוח יהלום בקוטר " 4
כנ"ל בסעיף 01.05.008

יח

1

33

01.5.014

קידוח יהלום בקוטר  " 5כנ"ל בסעיף
01.05.007

יח

1

220

01.5.015

תוספת מחיר לקידוח יהלום בקוטר " 5
כנ"ל בסעיף 1.05.007

יח

1

45

01.5.016

קידוח יהלום בקוטר  " 6כנ"ל בסעיף
01.05.007

יח

1

230

01.5.017

תוספת מחיר לקידוח יהלום בקוטר " 6
כנ"לבסעיף01.05.008

יח

1

50

01.5.018

התקנת מערכת ניקוז צינור שרשורי" 4
לרבות בד גאוטכני וחצץ

מ"א

1

95

01.5.019

התקנת צינור" מקל סבא "ואיטומו

יח

1

180

איטום גג בביטומן חם

02.1.001

איטום הגג ע"י מריחת פריימר ביטומני  ,מ"ר
שלוש שכבות ביטומן מסוג  75/25עם שתי
שכבות ארג מסוג אינטרגלס כולל הלבנה

1

50

_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
על בסיס אקרילי
02.2.001

איטום לאורך הרולקות שכבת חיזוק
ושתי שכבות ביטומן מסוג  75/25כולל
יריעות אינטרגלס ברוחב  60ס"מ והלבנה
על בסיס אקרילי

מ"א

1

28

02.2.003

איטום הגג ע"י מריחת פריימר ביטומני  ,מ"ר
שתי שכבות ביטומן מסוג מסטיק גום "
כולל הלבנה על בסיס אקרילי

1

80

איטום גגות ביריעות ביטומניות
03.1.001

קילוף יריעה ביטומנית קיימת או כל
חומר איטום אחר וביצוע טלאי ביריעה
ביטומנית  5מ"מ

מ"ר

1

40

שטח  1מ"ר
03.1.002

איטום הגג ע"י מריחת פריימר ביטומני  ,מ"ר
שכבת איטום מיריעה אחת  5מ"מ מסוג
 S.B.Sכולל יריעת חיזוק ויריעת חיפוי
אחת לשטח עד  20מ"ר

1

77

03.1.003

כנ"ל לשטח עד  100מ"ר

מ"ר

1

60

03.1.004

כנ"ל לשטח מעל  100מ"ר

מ"ר

1

56

03.1.005

איטום ע"י מריחת פריימר ביטומני ,שתי

מ"ר

1

120

שכבות איטום יריעה ראשונה מסוג S.B.S
 4מ"מ ציפוי עליון חול ויריעה עליונה 5
מ"מ מסוג  S.B.Sכולל יריעות חיזוק
ושתי יריעות חיפוי לשטח עד  20מ"ר
03.1.006

כנ"ל לשטח עד  100מ"ר

מ"ר

1

110

03.1.007

כנ"ל לשטח מעל  100מ"ר

מ"ר

1

105

03.1.008

התקנת סרגל אלומיניום בשולי יריעות
האיטום כולל איטום במסטיק ביטומני

מ"א

1

25

03.1.009

צביעת כל שטח הגג על בסיס אלומיניום
כגון" סילבר פז "או צבע אקרילי בכמות
 300ג"ר /מ"ר

מ"ר

1

27

03.1.010

איטום רולקות ביריעות ביטומניות בעובי
 5מ"מ

מ"א

1

57

_____________
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מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

תנאים כלליים
03.1.011

אביזר ראש מרזב עשוי ניאופרן ,מותקן

יח

1

66

במערכת איטום מיריעות ביטומניות עבור
מרזב בקוטר" 3
03.1.012

אביזר ראש מרזב כנ"ל עבור מרזב בקוטר
"4

יח

1

88

03.1.013

לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  3ס"מ
מסוג F-30

יח

1

35

03.1.014

איטום צינור חודר בקוטר עד" 4

1

115

03.1.015

תוספת מחיר לאיטום צינור חודר עבור כל
 " 1נוסף מעבר לקוטר" 4

יח

1

28

03.1.016

איטום קובייה/בסיס במידות 20/40/40
ס"מ

יח

1

160

03.1.017

איטום קובייה/בסיס במידות 20/60/60
ס"מ

יח

1

200

03.1.018

איטום קובייה/בסיס במידות 20/80/80
ס"מ

יח

1

220

איטום גגות שטוחים ,פח  ,אזבסט ,
במערכת -פולאוריטנית
 04.01.001איטום גג שטוח בממברנה פוליאוריטנית

מ"ר

1

80

היפרדיסמו  LVאו שווה ערך בכמות של 2
ק"ג למ"ר לשטח עד  50מ"ר
מ"ר

 04.01.002כנ"ל לשטח מעל  50מ"ר

1

70

איטום גגות קלים ,גגות פח
04.2.001

פולאוריטנית
איטום בממברנה
היפרדיסמו LVעל גבי גג מפח כגון
איסכורית כולל איטום סביב ברגים
וחיזוק לשטח עד  100מ"ר בכמות  2ק"ג

מ"ר

1

90

למ"ר
04.2.002

מ"ר

כנ"ל אך לשטח עד  150מ"ר

1

85

איטום גגות ושטחים במשחות איטום
05.1.001

איטום גג שטוח באמצעות משחה

מ"ר

1

72
_____________
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מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

תנאים כלליים
אקרילית מסוג מולטילג או שווה ערך
בשתי שכבות לקבלת עובי מינימלי של 2
מ"מ לפחות במצב יבש עד  20מ"ר
05.1.002

כנ"ל לשטח מעל  20מ"ר

מ"ר

1

55

05.1.003

איטום שטחים באמצעות משחת איטום
אינופז או ש"ע עד  20מ"ר

מ"ר

1

90

05.1.004

כנ"ל לשטח מעל  20מ"ר

מ"ר

1

80

05.1.005

איטום שטחים באמצעות משחת איטום

מ"ר

1

80

כדוגמת  PBעד  20מ"ר
05.1.006

05.1.008

כנ"ל לשטח מעל  20מ"ר

מ"ר

1

איטום שטחים באמצעות משחת איטום
לטקס ביטומני כדוגמת נפופלקס עד 20
מ"ר

מ"ר

1

כנ"ל לשטח מעל  20מ"ר

מ"ר

1

70

70

איטום תפרים
06.1.001

הכנת תפר ניקוי ותיקון שפתי התפר בשני
צדדיו

מ"א

1

22

והכנה לאיטום
06.1.002

איטום התפר באלסטומר פולאוריטני חד
רכיבי כולל פרופיל גיבוי ופריימר עד  20מ '
אורך

מ"א

1

40

06.1.003

כנ"ל מעל  20מ 'אורך

מ"א

1

38

06.1.004

איטום עליון באמצעות יריעות ביטומניות
ללא זיון ,אחת בעלת יכולת להדבקה
עצמית והשנייה בהלחמה

מ"א

1

90

06.1.005

עיבוד ואיטום תפרי התפשטות אופקיים,

מ"א

1

60

פנימיים או חיצוניים ,באלסטומר
פוליאורטני
כללי
07.1.001

ביצוע המטרה או הצפה לבדיקת איכות

קומ

1

1500

האיטום ע"פ דרישות המפקח לא ישולמו
_____________
חתימת המשתתף
43

מכרז פומבי מס' 16 / 2020
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תנאים כלליים
בנפרד ויכללו במחירי היחידה בביצוע
העבודות הכל בהתאם לתקן  1476חלק 1
07.1.002

העסקת פועל לעבודות שונות אשר אינן

ש"ע

1

50

מוגדרות במפרט הטכני או בכתב הכמויות
ע"פ אישור מיוחד של המפקח
07.1.003

העסקת עובד מקצועי לעבודות שונות
אשר אינן מוגדרות במפרט הטכני או
בכתב הכמויות ע"פ אישור מיוחד של
המפקח

ש"ע

1

70

א .המחירון מתייחס לכל סוגי עבודות האיטום ,כפי שמפורט בכתב הכמויות ובכפוף למפרט
הטכני .אין העירייה מתחייבת למינימום הזמנה כלשהי .
ב .ביצוע העבודות יהיה בכפוף להזמנה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של העירייה.
ג .יש לציין שביצוע העבודות הינן לאורך כל השנה ובמיוחד בחודשי הקיץ.הספק יידרש לבצע את
העבודה ,בהתאם ללו"ז שהעירייה תקבע.

עבודות איטום נוספות
מחירי עבודות אשר אינן מופיעות בפרק זה או בכל פרק אחר מפרקי המכרז ויתגלה צורך בביצועם
במסגרת עבודות מכרז זה ,לאחר אישור המפקח ,יקבע על פי מחירי המפרט הכללי הבין משרדי ,על
בסיס מחירון דקל מחירון דקל שיפוצים מעודכן בהפחתה של  ,20%או עפ"י ניתוח מחיר שיובא לאישור
מפקח ,עפ"י שיקול דעת המזמין.
•

כל סעיפי הביצוע המופיעים בכתב הכמויות מחויבים על פי הנוסח המלא והמפורט המופיע
בגוף המפרט הטכני .רק נוסח המפורט בגוף המפרט הקובע את אופי וצורת הביצוע.

שם המציע____________________ :
ת.ז .או מס 'ח.פ_________________.
כתובת_______________________:
טלפון________________________:
פקס_________________________:
תאריך  ________________________:חתימה_____________________________ :

_____________
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