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 עיריית רחובות 

 אגף תשתיות ופיתוח

 36/2019מכרז פומבי מס' 
 מסגרת שנתית   –ובות חרב נות וש ת ופיתוח תשתי ות שוטפאחזקה לביצוע עבודות 

 
 
 

פיתוח ות שוטפאחזקה "( מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות העירייהעיריית רחובות )להלן: "
 מסגרת שנתית על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. –שונות ברחובות  תשתיות

 
, רחובות, 2 ו"ביל רחוב (,5)קומה  בבניין העירייה תשתיותאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף 

₪, שלא יוחזרו, לכל  3,000של שעות העבודה הרגילות בעירייה, תמורת תשלום סך ב 08 – 9392274: פוןטל
 מעטפת מכרז.

 
 ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי העירייה.

 
יש  ,36/2019 ס'מ יבפומ ן מכרזאת ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציו

קומה )להפקיד במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכרזים אשר בלשכה המשפטית בבניין העירייה  
 ₪ בנוסח המצורף למכרז. 150,000של  בסך, בצרוף ערבות בנקאית 13:00שעה  31.12.2019ליום  עד, (6
 

העירייה זכאית לבחור את  א.היש צעהה לר או כהעירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביות
 ההצעה הנראית לה לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 
 העירייה רשאית לפצל את העבודה בין מספר מציעים, לפי שיקול דעתה, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

 
 
 
 
 

 רחמים מלול         
 ראש העירייה         
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 מסמך א'

 םעיצימלות ראוכרז והתנאי המ
 

 עיריית רחובות

 אגף תשתיות ופיתוח

 36/2019מכרז פומבי מס' 
  מסגרת שנתית –שונות ברחובות ופיתוח תשתיות  שוטפת בדבר ביצוע עבודות אחזקה

 למציעיםפרטי המכרז והוראות 
 
 כללי .1

 
 שונות ח תשתיותיתוופ שוטפת עיריית רחובות מבקשת בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות אחזקה .1.1

מסגרת שנתית  – ותקשורת מלחש, וניקוז, גינון תיעול, ומדרכותסלילת כבישים  רבותות לחובבר
  "(, הכל לפי התנאים כמפורט להלן.העבודות" או "םהפרויקטי)להלן: "

 
ר "(, אשר העירייה תוכל להתקשהזוכים" או "הקבלניםרתם של קבלנים )להלן: "חילב  מכרז זה נועד .1.2

 התאם לתנאי המכרז.ת בדובווע העציבל ת,לעעם מי מהם, מעת 
 

להלן, בכוונת העירייה לבחור במספר הצעות הטובות ביותר )שתיים לפחות(  3בכפוף לאמור בסעיף  .1.3
"(. עם הזוכים ייחתם חוזה מכסת הזוכים" או" םהזוכים במכרז )להלן: "ובעליהן ייחשבו לזוכי

 (."ההחוזמכרז )להלן: "בנוסח המצ"ב כמסמך ג' למסמכי ה
 

 .ככל האפשר שוויוניהעירייה באופן ידי -עליינים תבוצע דה בין הזכוקת העבולח .1.4
 

 צעות מתאימות לפחות, תהיה העירייה רשאית לעשות אחת מאלה:ה  2נותרו לדיון    ו לאשו אהוגלא   .1.5

 לקיים את המכרז במכסת זוכים חסרה, או: .א
 מכסת הזוכים, או:לפרסם מכרז להשלמת  .ב

 מכרז.ה את לבטל .ג
 

ת ייירים הנקובים בספרבמכרז תוצע כהנחה אחידה באחוזים, לכלל המח המציעל ש ירהמח הצעת .1.6
. כל פריט בספריית המחירים וכל מחיר (מסמך ג' למסמכי המכרז)  לחוזה  4פח  כנסב  צ"ים המהמחיר

 .(4ח נספ)ר בספריית המחירים הנקוב בצידו מתייחסים ליחידה אחת של הפריט. אין למלא כל מחי

 

 :י היקף כספי כדלקמןקטגוריות לפ 4 -חולקו העבודות ל ,לזוכיםם רה שתשולומשוב התלצורך חי .1.7
 ₪ . 100,000של עד כספי  בהיקף עבודות

 ₪. ₪200,000 עד  100,000 -עבודות בהיקף כספי של מ
 ₪. ₪500,000 עד  200,000 -עבודות בהיקף כספי של מ

 ה.עלומ ₪ 500,000 -ף כספי של מעבודות בהיק

  לחוזה. 4נספח  ,ריםורפת לספריית המחיגוריה, כמפורט בטבלה המצקף לכל קטיקדמי הנקבעו מ
 השונות תחושב בהתאם לטבלת המקדמים הנ"ל.העבודות בקטגוריות צוע יבבגין  התמורה

 חשיילקההיקף    דםלעניין זה, כי היקף הפרויקט בעבודות אחזקה יחושב על בסיס חודשי. מקהר  יוב
  ף.החולהאחזקה שבוצעו בחודש  ל עבודותס סך כיסעל בא יה התמורה חישוב בחשבון לצורך

 
 כיר,עי במקצוצוות עובדים כן, ו דכב י /הנדס ציוד ,ותההתקשרבמסגרת  ספקל ויידרש הזוכים .1.8

השוטפת לביצוע עבודות האחזקה  צוות עובדים ייעודי נדס מטעמו, וכן,מנהל עבודה ומה לרבות
  .(תקשרות )מסמך ג'הה בחוזהכמפורט  והכל

 

, כי הושלבהיקף כ מהעבודותהזוכים ביצוע בפועל של איזה מן י להבטיח למי אין בזכייה במכרז כד .1.9
ל ידי ע תוזמןודה שעבה, כל ח מעמד זוזוכים והחובה לבצע, מכאם את הזכות להיכלל במאגר ה

ודות הכלולות במכרז שהעבככל  ן.הלדלהמכרז ומכוחו בכפוף לתנאים תקופת  ה במהלךייהעיר
קשרות פי מזכר הת-פיתוח רחובות בע"מ, עללה החבר –וני ה.ל.ר עירעו באמצעות התאגיד הצויב
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 העירייהמנכ"ל    ף לאישורוובכפן,  הסכם המסגרת שנערך ביניהך בין העירייה לבין ה.ל.ר מכוח  שייער
מכוח  ואזי התחייבויות הזוכים וכיםהזמנת עבודה מהזתהא רשאית ה.ל.ר לבצע , מראש ובכתב

 .ה.ל.ריחולו גם כלפי  ,)מסמך ג'( תקשרותהה וחוזה מכרזה
 א.עבודה שהו במכרז לכל היקףבת כלפי הזוכה ינה מתחייהעירייה א

 עבודות כאמור במסמכי המכרז, בכל היקף לו יידרש ע"י העירייה. היה חייב לבצעהזוכה במכרז י
 

ודות זה מהעביצוע איבבן קודם רע ניסיו ומה לה עכה שהיייה תהיה רשאית שלא לפנות לזוירהע .1.10
דה בלוחות זמנים ו/או יכולל אי עמ עבודה קודמת ביצועמאיכות ן צולרבות בשל אי שביעות ר

 ו/או מכישוריו ו/או ממומחיותו.מינותו של המציע מא
בקשר עיריה ה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ההמציעים/הזוכים, לפי העניין, מוותרים על כל טענ

 .ךכל
 

ע , לצורך ביצוה תהיה רשאיתייירת כלשהי בביצוע העבודות והעבלעדיו הזוכים ןמנה למי תוקלא  .1.11
בחר לביצוען ללא מכרז, הכל בהתאם להתקשר עם מי שת דות, לפרסם מכרז נפרד אוואיזה מהעב

כלפי   תו טענוות ו/אלא תהיינה כל דרישות ו/או תביע  כל דין. למציעים/לזוכים, לפי העניין,  להוראות
 לכך. רעירייה בקשה

חר לן את קבבאמצעו ע את העבודותיה רשאית לבצריעילגרוע מכלליות האמור לעיל תהא ה לימב
ומס הזוכה לבצע את העבודות מכל סיבה שהיא לרבות ע אין באפשרותו של במקרה בו תסבור כי

 .רחלכלי או/או כאו עובדים ו/או כל קושי תפעולי עבודות, מחסור בכלי עבודה ו/
 

ספי וא, ההיקף הכבכל אופן שה  יהרישיהיה בכך כדי לחייב את העיומבלי    ית בלבדללהערכה כרך  לצו .1.12
אולם העירייה תהיה רשאית  ,לשנהמלש"ח  25 -כז עומד על ל כלל העבודות נשוא המכרשהמשוער 

 ות מכלמהעבודזה. אי הוצאתו לפועל של כל חלק להוציא לפועל במסגרת המכרז כל חלק מהיקף 
ום או תשל/בכל פיצוי ו הםמ לא יזכה את הזוכים או מיו, העירייהול דעת קילשנתון א, טעם שהו

 רייה לעניין זה.כלפי העימראש על כל טענה והמציע מוותר 
 

"(. זהתקופת החוחודשים )להלן: " 24תקופת החוזה שיערך עם הזוכים עפ"י המכרז תהיה בת  .1.13
זה ועשויה לפי החושיוצאו  המנות העבודוע בהזבקהתאם לתהיה בתקופת הביצוע של העבודות 

 .זהלחרוג מתקופת החו
הא במכרז והעירייה תיון של הזוכה ו תקופת ניסהתקשרות יהום הראשונים לשלושת החודשי

זוכה עפ"י שיקול דעתה לא עמד היום מראש באם  14רשאית להודיע לו על הפסקת העסקתו 
 .הת רצונלשביעובהתחייבויותיו עפ"י ההסכם 

 
ות נוספות החוזה בתקופ פתקוול דעתה הבלעדי להאריך את תפ"י שיקופציה עאהשמורה ייה לעיר .1.14

 כמפורט בחוזה.והכל "(, ההאופציתקופת הכל )להלן: " ים סךחודש 36עד  של
 

זר החיהא זכאי בכל מקרה ל  כל ההוצאות בקשר עם הכנת ההצעה יחולו על המציע בלבד, והמציע לא .1.15
 ת אלה.הוצאו

 
הם ניתנים למציע לשם הכנת הצעתו עירייה, ה של הכושם רינה זבחוברת המכרש סמכיםכל המ .1.16

בין אם יגיש את ההצעה  דלהלן 13ר בסעיף רם לעירייה עד למועד הנזכוהגשתה בלבד, ועליו להחזי
 ובין אם לא יגיש.

 
 
 מסמכי המכרז .2

 
 מסמך א'. -   ציעיםמלתנאי המכרז והוראות  

 ב'.סמך מ  -    עהצעת המצי 

 מסמך ג'. -  לןו להורטיפש חיופסנעל  חוזה סחנו 

 .מסמך ד' - נוסח ערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרז 
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 ':נספחי החוזה מסמך ג

  .)מסמך ב'( למכרזהצעת הקבלן  המכרז, לרבות סמכיכל מ – 1נספח 

כל התקנים   ות, לרבודכנתמעה  ורתושרדית במהדשל הועדה הבינמבניה    לעבודותהמפרט הכללי    –  2נספח  
נפרד  אינו מצורף אך מהווה חלק בלתי –ין שלא במפרט הכללי, בין שהם מצורפים להם ובים זכרנה

 וזה זה.מח

 וחד.המפרט הטכני המי – 3נספח 

 .וטבלת מקדמים ספריית מחירים – 4 פחסנ

  .צועה(ביל ייבותות מחיטיות רלוונווספו תכנתשתוזמן י הדיות )לכל עבומערכת התוכנ – 5נספח 

 .הביצוע / השלמ בותנוסח ער – 6נספח 

  כתב קבלה ושחרור. – 7נספח 

 תעודת השלמה. – 8נספח 

 תעודת סיום. – 9 נספח

 קבלן. וחיטיבאישור עריכת  – 10נספח 

 .ח ערבות בדקנוס – 11נספח 
 

 
 פות במכרזאים להשתתנת .3
 

  ר:במצטב םיתנאי הסף הבאעל כל ועונה  זציע שרכש את מסמכי המכרצעה למכרז זה מהגיש הזכאי ל
 

ראל, שעיסוקו ו תאגיד רשום כדין בישא המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל .3.1
 זה. מסמךוגים המפורטים בת קבלניות מן הסוודעב בביצוע

 
ים לעבודות הנדסה קבלנ פ"י החוק לרישוםפנקס הקבלנים )עב שת ההצעההגם יורשום בהמציע  .3.2

בסיווג   260ראשי    ףבענו;  לפחות  4-ג'  גוובסי  200י  ראש  בענף  (ויוהתקנות על פ  1969-התשכ"ט  תבנאיו
  .לפחות 2-ב'

 

 ן מטעם רשויות המס.יכדהול ספרים על ני אישור ורשה בעלק מינו עוסהמציע ה .3.3
 

 ציבוריים.ור לעסוק עם גופים המציע הינו בעל איש .3.4
 

-2015ים השנבין )מכרז הצעה לת הלהגשטרם  ותלפחלוש שנים ש של ומתועדלמציע ניסיון מוכח  .3.5
 םבאופיי  יםדומהשתיות,  בתחום אחזקה ופיתוח ת  דותעבויקטים /  פרובביצוע    ,קבלן ראשיכ,  (2019

וע בפועל על בשתי רשויות מקומיות לפחות, ואשר ההיקף הכספי של הביצ ,זמכרה נשואדות בולע
  )לא כולל מע"מ(. לשנהמיליון ₪  02ת חולפהוא  כנ"ל בשתי הרשויות המציע ידי

 
תיעול ה,  לים לכל הפחות עבודות עפר, סלילהכול  ועבודות  יםפרויקט  –"  תודולעב  םבאופיי  םיומדה"
  אלה.ואחזקה שוטפת של תשתיות  תותשתיעבודות הקמת "ב רת וכיוניקוז, חשמל ותקשוו

 
 :יחשבי ,זהיע לעניין סעיף מצן היויסנל

 עצמו.ציע סיון המחיד, ניהינו י והמציעבמקרה  .א

 מאלה: ניסיונם של מי תאגיד,הינו  עיוהמצבמקרה  .ב

 המציע עצמו, או:

 ו:א ,יוןניסל הו בעהינ לפחות מהבעלות במציע 30% -חבר/שותף/בעל מניות המחזיק ב

ו עיקר עיסוקת א ה כאמור, מהווהיטשלל הבע הפעילות של תאגיד בעל שליטה במציע ובלבד שסוג
 , או:ל המציעש

 ו של המציע.ווה את עיקר עיסוקמה ת שלווליהפע בד שסוגהמציע ובלתאגיד בשליטת 

 . ות מאמצעי השליטה בתאגידלפח 51% -" לעניין סעיף זה: החזקה בשליטה"
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ות למנל התאגיד והזכות ה: זכות ההצבעה באסיפה הכללית שעם אל" משמליטהאמצעי ש"
 לי.את מנהלו הכל יד אואגהתטורים של רקדי

 
ו/או כל תאגיד נוסף  תוף פעולה עםשימציע בביצע הש קטיםי פרויבזאת כ דגשמו ,ר ספקהס עןלמ

לצורך עמידה  ןסיויכנ וכרולא י ,מפורטים בסעיף זה לעילגורם אחר שאינם אחד מן התאגידים ה
 בדרישות הסף.

 
 

 ההצעה .4
 

רף המצוהמציע צעת ופס הורק על גבי ט , תוגש אךאו לחלקן(ת יוגורהקטבמכרז )לכל המציע הצעת  .4.1
 "(.טופס ההצעה: "מולא בשלמות )להלןרז, שיכמכי הלמסממסמך ב' כ

 
, והם מהווים (לחוזה 4נספח )טים בספרית המחירים רואחד ביחידה אחת( מפים )כל י הפריטירמח .4.2

"( לא כולל מקסימלייםה ריםחיהמ"צורך ביצוע העבודות )להלן: חירים המקסימליים לאת המ
 ע"מ. ם מתשלם עליהסיף ויה תומע"מ. העירי

י כהגדרתו שם היסוד ס המדדבסידד כמפורט בחוזה, על הצמדה למים הפרשי ו המחיראשיי כןו כמ 
  .החודש בו בוצעה העבודהד דמלעומת 

  רים.יחהמת ילגבי כל מחירי הפריטים אשר בספרי ה באחוזיםהנחה אחידע יע להציעל המצ  .4.3
 .בדעות עט בלאמצ, בובמילים רותבספם רשיסל. ההצעה תאחרת תיפכל הצעה  

 שקליים.ירים ין בהצעתו מחיצי לא עהמצי

 .ון בכללבהנחה, הצעתו תיפסל ולא תיד םחירים המקסימליים, במקולמ וב בתוספתמציע אשר ינק

דבר אותו לכל ו יביחיתו במסגרת הצע המציעה שתנקב ע"י קבלו על בסיס הנחמחירי היחידה שנת .4.4
סוים רוך חלק מיעה ושיעו/או קב חלקיצוע בי במקרה של לו, לרבותגיעה רה המן, בנוגע לתמוועניי

 לו.מהתמורה המגיעה 
 

 :ין היתרויות ובכל ההוצאות והעלויות הצפאת  ןבחשבו המציעקח יצעתו יעת הבקבי .4.5
 כר עבודה.עלויות ש 
 תשלומים לקבלני משנה. 
 י קשר.ירכשומ רכבעלויות כלי  
 נדרש.יות החומרים והציוד הלוע 
 .ש במים וחשמלעלויות השימו 
 בטיחות.אמצעי  תיולוע 
 רבויות.יטוחים ועעלויות ב 
    

 מע"מ.יהיו ללא  המציעכמו גם הצעת  ם בספריית המחיריםהמפורטי המחירים  .4.6
 

"(, ההצעה" ן:להלע )סימליים יהווה את הצעת המצים ביחס למחירים המקשיעור ההנחה באחוזי .4.7
 מכרז.ה תוברחוע בם לקב, ובהתאמיועד לכךקום העה במויפורט על גבי טופס ההצ

 
רע או יוסיף פרט גילא יתקן, ימחק,  ובכלל זה ז ונספחיוהמכר כל שינוי במסמכיהמציע לא יכניס  .4.8

 כלשהו.
 

  
 צעהתוקף הה .5
 

 ות למכרז.הגשת ההצעל  וןאחרד היום מהמוע  120ה בתוקף לתקופה של  למכרז זה תהי  כל הצעה שתוגש
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 יעהצהרות המצ .6
  

י המכרז ידועים פרטכל שישור כהצהרה ואוה כמ רז,כמותו במציע והשתתפגשת הצעתו של הה .6.1
הניסיון  ,ותהמיומנ וא בעל הידע,המם במלואם, וכי קיימסכים ומסוגל להוא כי  הירים לו,ונ

 כרז. במסגרת המ צעמוה החוזדרושים לביצוע העבודות נשוא ההרים המקצועיים והכישו
 

נשוא  קשור בביצוע העבודההו לשהי כאניעת תיד מכרז, איה בקשר לאי הבנטעות, ל טענה בדבר כ  .6.2
 ע"י המציע. שת ההצעה ל לאחר הגקבהמכרז, לא תת

 
 
 להצעה רים ומסמכים שעל המציע לצרףשואי .7

 
מורשי  תמותי)ח ציעכל דף בחתימה מחייבת של המ אים וחתומים בשוליכל מסמכי המכרז מל .7.1

 + חותמת התאגיד(. תימההח
 

מכרז עד למועד מכי הו למסהבהרות שיוספ או/ם ווייניאו ש/ות תיקונים הרות, לרבוי הבמסמכ .7.2
 מחייבת על ידי המציע. ימהום בחתספו, חת, אם יתווגשת ההצעהה

 

 הלן.ל 8כמפורט בסעיף  –ז המכר ערבות .7.3

 

לעבודות הנדסה  יםבלנהק בפנקס מאת רשם הקבלנים בדבר היותו רשום תעודת רישום תקפה .7.4
 .למקור"  נאמןע"י עו"ד או רו"ח כ"מאושר    ,העתקאו  ור  קמ  –  לעיל  3.2סעיף  כנדרש ב  בסיווג  איותבנ
 

ר" של : העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקוהצעה ע"י תאגיד בהגשת  .1.57 .7.5
רשם י רבספ עציהמתדפיס נתונים עדכני של  ,המציעתאגדות של עודת ההת

 וכןשעבודים( רוט ורך בפיצ)אין  עהמציגדות של תאסוג ההונטי להתאגידים הרלו
החתימות על וכי  פעיל וקייםהינו תאגיד  המציעאו רו"ח המאשר כי ו"ד ע רואיש

לכל  המציעת את ומחייבו המציעמטעם כרז הן של מורשי חתימה גבי מסמכי המ
על כל בשמו    ולחתום  מציעה  אתיב  יחלחתימה הנ"ל הוסמכו  ן וכי מורשי הדבר ועני
י טופס שול)ב ועלפההוצאתו אל ז זה וכי מכרלצור ששידרחר ו אף אנוסמסמך 

  ה או במסמך נפרד(.עההצ

אמן : העתק מאושר ע"י עו"ד כ"ננו תאגידגוף פרטי שאי / הצעה ע"י אדם בהגשת .257.
ג ע"ת ימותחהאישור עו"ד או רו"ח כי  וכן ציעמהשל  תעודת הזהותור" של למק

 .ד(במסמך נפרו א ההצעה סי טופ)בשול המציעשל עה הן מסמכי ההצ

 
ון הניסימציע בתנאי  ה  עמידת  לעשל המציע    וןשבהח  ואהחתום כדין ע"י רא ומל  וןבשחאה  רו  אישור .7.6

 .(1מסמך ב)כ , בנוסח המצ"בדרשהנ
 

 .(2)מסמך בכ המצ"בבתנאי הסף של המכרז, בנוסח  ר המציע חתום בפני עו"ד, בדבר עמידתוהיתצ .7.7
 

הם ים בזמינמות ומוק)פירוט של מ לעיל 3.5כנדרש בסעיף  תצהיר המפרט את ניסיונו של המציע .7.8
. מועדיהן(היקפן הכספי ו ,ותדוהעבטי רת לאלה נשוא המכרז, פדומוועבורם ביצע המציע עבודות 

ציע בתנאי הסף עמידתו של המהדרושים להוכחת  לול, לכל הפחות, את הפרויקטיםיכ רוטיהפ
 צ"במהאת הנדרש, בנוסח יפרט פרויקטים נוספים ככל שתואמים ם המציע נדרשים לעיל אולה
 .(3מך ב)סמכ

 

 .(4ב)מסמך בנוסח המצ"ב כ ,ת העירצעובד ו/או חבר מועהצהרה בדבר קרבה ל .7.9

 

לום חובות תשו נותשבוסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חרשים לפי חוק עדנורים הל האישכ .7.10
 :ינו, דהי1976מס(, התשל"ו 

 
ות גופים ק עסקאחוי על פ בכמתחיי חודיוו ותקסי חשבונות ורשומאישור תקף על דבר ניהול פנ .א

 .1976-ל"ו( תשמסשבונות, תשלום חובות ניהול ח ציבוריים )אכיפת
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 . (5מסמך ב)כ ם זרים כדין, בנוסח המצ"בדיובת עעסקר מינימום והכתשלום שתצהיר על  .ב

 
 .(6ב) מסמךכהמצ"ב תצהיר בדבר העדר הרשעה, בנוסח  .7.11

 
עבודות ה  ועביצרך  ירייה לצוטובת העעמיד להלשבכוונת המציע    רהבכי  רוט אנשי הצוות המקצועייפ .7.12

 .(7מסמך ב)כ שכו, בנוסח המצ"בי ומהמקצוע סיונםו, תפקידיהם, נילרבות מנהל הפרוייקט מטעמ
 

 המציע. שם לע קור,ניכוי מס הכנסה במ ברבדאישור תקף של רשויות מס ההכנסה  .7.13
 

ח בתיק איחוד דווהמ מציע שה )במקרה שלמור עוסק המציע עדכני משלטונות המס על היותור איש .7.14
של העוסק, אשר המאוחד  בתיק נכלל המציעהיותו של דבר רשויות המס בור מאת גם איש יצורף –

 הצעה האישור(.צורף להוצא וו לגבי
 

 ו של המציע כקבלן בהיקף ובסיווג כמתחייב מתנאי הסף של המכרזהמעיד על רישומר תוקף  באישור   .7.15
 .קור"(נאמן למ"כמאושר ע"י עו"ד )מקור או העתק 

 
 רז.כסמכי המרכישת מצילום הקבלה על  .7.16

  
 
 זורך המכרערבות לצ .8
 

ם אלף ימישה וח)מא ₪ 150,000של סך בנומית אוטו  ערבות בנקאית ותצעלהרף לצ יבהמציע חי .8.1
 .  , בנוסח המצורף כמסמך ד' למסמכי המכרזקלים חדשים(ש

 הערבות תוצא על שם המציע בלבד.

 ייה.ייה או גזבר העיראש העירית של רצדד-ניה חדפ"י פלגביה ע וניתנת תבלתי מותני ת תהאהערבו

  .הומתהא חת ערבותה 

 15 -שפורסם ב 2019אוקטובר ודש חעל בסיס מדד  לצרכן יםחירהמודה למדד תהא צמ הערבות 
 או במועד סמוך לכך. חודש שלאחריול

  .30.4.2020עד ליום בתוקף הערבות תהא  
 

  תידון כלל. כתב ערבות כנדרש, לא צעה שלא יצורף אליהה .8.2
 

ות וע העבודם חוזה לביצתחישמיום    יםימ 10ך תו לא תזכה במכרז, תוהצעלמציע ש  ערבות תוחזרה  .8.3
  ם.כיוזכי העירייה עו ע"שיקב מי רז עםא המכנשו

   
מים מיום י  10  ירייה ועל שאר מסמכי המכרז תוךוזה עם העם על חוז יחתכרמציע שהצעתו תזכה במ .8.4

 . לכך בכתבש רדישי
 

י פחהמכרז ונס יר מסמכרוף שאיירייה בצחזירו לעיל ולא יעל החוזה כאמור לא יחתום הזוכה על .8.5
ידרש לכך ייום שם מימי 10וך קיום ביטוחים, בת שור עלצוע ואירבות ביעות לרב ,מיםהחוזה חתו

ייבויות חשמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתיסכומה וערבות לט הותח – תבבכ
 ין.  ד ה על פיכאית העירייזלו לכל סעד ת בנוסף עתו, וזאהגשת הצ מציע בעתהנטל על עצמו ש

 
רש, תחולט כנדנו  שבול חיעשה כן ע  בות ולאופת הערקאת ת  האריךה לרייע"י העי דרש המציעיי  םא .8.6

 הערבות.
 
 

 נוייםת ושיוהבהר .9
 

נים ות למכרז, להכניס שינויים ותיקועהעיריה רשאית בכל עת קודם למועד האחרון להגשת הצ .9.1
לק בלתי אמור יהוו חכ  ניםם ותיקושינויי  ו בתשובה לשאלות המציעים.ה אזמתו, ביבמסמכי המכרז

ליה יפקסימה מכי המכרז באמצעותמס כשיורוים לידיעת המציעבכתב ובאו אי המכרז וינתד מנפר
 ל ידם.י הפרטים שנמסרו עלפ
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 הל העירייאגף התשתיות שהל למנ למסור מציע רשאי, 13:00ה עש 15.12.2019לא יאוחר מתאריך  .9.2

, אי התאמה, אהיג, שירהעל כל סת, 08 - 9392276מספר  ס'קפות עמצבאהודעה "(, המנהל" )להלן:
ל סעיף או למובנו ש ו בקשרלרר אצעוכרז, ועל כל ספק שהתמי הסמכבמ הירות שמצאב חוסר או

 "(.ההודעה" :ז )להלןוא המכררז או הנוגע לעבודות נשככלשהו הכלול במסמכי המ פרט או עניין

 

בפקס'  תישלחנהאשר   תבכב ותתשובמנהל המסור ל, ילעי מורכא בכתבציע למנהל הודעה המ מסר .9.3
 ,בלת הבהרותקל בבקשותלפניה חר תום המועד אל מכרזרוכשי מסמכי ה לכל "לואו/או בד

  .םדעל י ושנמסר ' ו/או כתובת הדוא"למס' הפקס באמצעות

 

 9.2פים עיבסהתשובות כאמור  ודעה ואתהנה, את הנפרד הימ בלתי לקכחו, צעתכל מציע יצרף לה  .9.4
 לעיל. 9.3 -ו
 

במובן פרטי  או ספקהירות אה, אי התאמה, חוסר בה, שגיבדבר סתיר ה מפי מציעמע טענלא תיש .9.5
ובה כאמור תש לעיל, ולא קיבל 9.2בסעיף מסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בכרז או המ

 יל.לע 9.3בסעיף 
 

יות ו/או לתקן טעו רזמור במכהרות לאל ליתן מיוזמתו הבהוסמך המנלעיל, מ מבלי לפגוע באמור .9.6
 .י המכרזתן על ידו לכל רוכשינבכתב תוהודעה  ,בתנאי המכרזלערוך שינויים ו א/שנפלו בו ו

 
או נו  ת ו/או תיקונים שניתרוהלא תישמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הב .9.7

עתו והן צורפו להצ ה,בסעיף זכאמור  נו ע"י המנהל בכתבלה ניתם אא אה, אלעירייעל ידי ה שונע
 הימנה. רדנפכחלק בלתי 

 
 כי המכרז.מחלק ממס בסעיף זה יהווכאמור ניתנו הרות ותיקונים שת, הבתשובו .9.8

 
 

 בחינת ההצעות .10
 

נאי זה מתעמידה באיי א או/ש וה מנוסח הערבות הנדרטיסאי המצאתה של ערבות המכרז ו/או כל   .10.1
 צעה. תגרור פסילה של הההמכרז של סף ה

  
גשה או שהושורים המפורטים לעיל  יזה מן האיו לה אא צורפול הצעה שלרשאית לפס  יה תהאהעירי  .10.2

 המכרז.א בהתאם לתנאי של
 

כי המכרז ו/או כל סממבכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע ב .10.3
 רז.למכ ציעהמ לפסול את הצעת רייהת העירשאי ,יארך שהיהם בכל דגבל גותתייהס

 
 אחוזיםהנחה בינו ההצעה בה נקובה הולה ביותר )דהיהזה יבת לבחור בהצערייה אינה מתחיעיה  .10.4

 צעה שהיא.האו כל  הגבוהה ביותר(
 

 עצוהמ חירבשל המ ,בין היתר ,הירבהעירייה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי ס  .10.5
ירייה עהרז באופן שלדעת  נאי המכסותה לתבה או חוסר התייח  םם המוצעיות הזמניבה, תנאיה, לוח

 .שערכת ההצעה כנדרמונע את ה
 

ר את ביצוע העבודות כולן למציע אחד וייה למסראש העיר  בפני  להמליץרשאית  ועדת המכרזים תהא   .10.6
 ודות.עבה לביצועו חלק מןשכל זוכה יקבל פן באו ,ציעיםמ רת בין מספאו לפצל את העבודו

 
ו לנכון ו/אכל בדיקה שתמצא  הבלעדי, בכל עת, לבצע תהדעיקול העירייה תהא רשאית, עפ"י ש .10.7

נשוא  ותצע את העבודבהמציע לבדבר כושרו של נכון, תראה למכל מציע כל הוכחה ש לדרוש
מוכח, לרבות ניסיונו המקצועי ה, צבו המשפטימפיננסית, לי, איתנותו הכלכו ההפרויקט, חוסנ

באיזה מנתונים נאי המכרז בכלל ולהתחשב פרט ומתי הסף בתו באיזה מתנאועמיד וטיבו,ו קפהי
ת איהעירייה רש  ,ור לעילוע מכלליות האמלי לגרתר ומבים מן הבדיקה. בין הילרבות אלה העולה  אל

ביחס ב, הונו העצמי וכיו" בררת רו"ח בדהחלופין הצחות כספיים ולדו"גת לדרוש מן המציע הצ
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רבות מכתבי ה, לדע להנחת דעתלוא המייה את מהמציע יהיה חייב לתת לעירי .2016-2018לשנים 
 אפשר בסוד.יה יישמרו ככל השהובאו לידיעת העירי . פרטיםהמלצה

 
 שלו עם אחרים. ניסיון מוקדם וב יע,התחשב בכושרו של המצל יתאשתהא ר ההעיריי  .10.8

רע עמו בכל הקשור  וןיסייה היה נע אשר לעיריל מצירשאית לפסול הצעה ש העירייההא תכן 
 מות.ודות דולעב

 
ים ות את כל המרכיבחירת ההצעה/ות הזוכה/ליה בבות להביא בכלל שיקהעירייה תהיה רשאי .10.9

המציע להצעתו  וצורפו על ידישו נדרהמסמכים והנספחים ש ז,מכרסמכי הממלים והנתונים העו
ותו של המציע, ת, אמינודויצוע העבזה, איכות בבכלל לו מבדיקות שערכה העירייה ושע הומאל

אופן ביצוע ומידת שביעות הרצון מהמציע  תו, המלצות אודותנו המקצועי, מומחיוניסיוריו, שוכי
ה מביצועים ת רצון העיריייעושב ן של העירייה. למידתוהים של אחר ןו, הרויות קודמות עמהתקש

 יפות.עד מו תינתןאו הנוכחי עקודם וכחיים של המציע וניסיונה הו נאקודמים 
 

 ות בו.המפורט ע בביצוע העבודותת בלעדיות למצינובות להקם התחייאין במכרז זה משו .10.10
 
 

 הוזכויות העיריי המכרזביטול  .11
 

ארו לא יוגשו ו/או לא ייש את המכרז באם דעתה הבלעדי לבטלקול ית לפי שהעירייה תהיה רשאי .11.1
 ייהאמור לעיל, העירהמכרז כ דם. בוטלקרבות לאומדן המוצעות מתאימות, לת שתי הון לפחוילד

קשר עם מי גורם אחר ולהתכל או ו/יעים ו/או חלקם צמה הל מו"מ עם כלשאית לנתהיה ר
היה רשאית העירייה אף ת קול דעתה הבלעדי.י שיפוהכל ל הגורמים האחרים הנ"ל מהמציעים או

דיפויות בסדרי הע יחולו בתקציב אוו בשל שינויים שציב ו/אהעדר תק רז בשללבטל את המכ
 הקשורים בו.

 
ו/או לעכב איזה חלק  ו/או עבודה יקטופרכל די, לצמצם עלהבעל פי שיקול דעתה  ת,אייה רשהעירי .11.2

לא תהיה כל זכות תביעה ו/או ציע ולמ –בפועל  םביצועת ליי תחפנל לחלוטין, םלבטלאף  , אומהם
 .(מך ג'סמ) החוזהתנאי לוהכל, בהתאם  כך ה בגיןטענ

 
ניין זה בחוזה, כות הנתונה לה לעע מכל זלי לגרועתה הבלעדי ומבפי שיקול ד לע רשאית העיריה .11.3

י העבודה ובלבד וה על שונו עולוספת בשווי שאיביצוע עבודה נ נוסף לעבודה,הטיל על הזוכה, בל
אים יעשה בתנודה, העבודה הנוספת תבעלאתר הסמוכה  דה,עבוהנוספת הינה מסוג ה דהשהעבו

חסכון או יעילות.  מטעמידרשת נ העניין השמירה על האחידות תוובנסיב לעבודה, זהים
 .ו/או תביעה לעניין זהמוותרים על כל טענה ו/או דרישה לפי העניין, המציעים/הזוכים, 

 
הכנת ו/או הגשת  םבקשר עלמציע  רמושיגלכל הוצאה ו/או נזק ת תישא בכל אחריו יה לאיהעיר .11.4

קבלת -קב אירמו עת שנגאוות האמור, לנזקים ו/או הוצילרוע מכלמבלי לג  ובפרט אךלמכרז,    הצעתו
 או ביטול המכרז.או צמצום ו//ו קבלתה החלקית וההצעה א

 
לא  והזוכה, כרזהמ נשוא מהעבודותרק חלק  וכהזהאמצעות לפועל בירייה להוציא הרשות בידי הע .11.5

 פים כלשהם.בסעיות שכמויים בדה, או שינוינת היקף העבואו פיצוי על הקטה רוכל תמיהיה זכאי ל
 

 .י היחידות שבמכרזיו"ב יכללו במחירמכס, בלו, מס קניה וכם, ממשלתייכל היטלים  .11.6
 
 

 והצהרותיהםהזוכים, התחייבויותיהם  .12
 

 זכייתם לאחר/ים.או להעביר את ו/ תחואים להסב ו/או להמשרו א יהיהזוכים ל .12.1
 

יחתמו עם העירייה על מור, הזכיה כאמסירת הודעת  ועדימים ממ 10ייבים כי תוך ם מתחיכהזו .12.2
פי החוזה בהתאם להוראותיו, לרבות ים על אישורים הנדרשוימציאו לה את כל ה (ג' מסמך)ה החוז

ת לקיום חי קבלן וערבויטובל אל על דבר קיומם שרשבייטוח תום ותקף מאת חברת הבאישור ח
 לחוזה.  10 -ו 6ספחים כנ ורט בגוף החוזה ובנוסח המצורףפמה כתנאי החוז
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נדרש ם מיום שימי 10ם ר מתויאוח ירייה עד לאה עם העעל החוז באם מי מהזוכים ימנע מלחתום .12.3
את ל מציע אחר, או לבטל כוזה עם חתום על החיה רשאית לתהא העירי –לעשות כן ע"י העירייה 

ע ימצי הכלפלעירייה שתעמוד  רתרוע מכל זכות אחי לגלמב או לחלט את הערבות, זאתהמכרז, ו/
 י של העירייה.הבלעד ל דעתהוקפ"י כל דין והכל לפי שיכזה ע במקרה

 
  ם:רז גם במקרים הבאיכמב הל את הזכיירשאית לבט העירייה, תהיה לעילור האמלגרוע מ לימב .12.4

או הציע נתן  או אדם אחר מטעמו המציעכי  הוכחות, להנחת דעתה, העירייהבידי כשיש  .12.4.1
 במכרז. יה עם הזכי שהי בקשרטובת הנאה כל או רוןשוחד, מענק, דו

לא  שהמציעאו נכונה, נה אי ה במכרזיתנשנ המציעל ה כלשהי שהצהרכי  ייהלעירהתברר  .12.4.2
להשפיע על קביעתו כזוכה  בה כדי, היה הייהעירית אשר, לדעת תומהעובדה  הריילעיגילה 

 כרז.במ

הם יש בו/ב העירייהשר לדעת אוכה במכרז, כולם או חלקם, י הזסהוטל/ו עיקול/ים על נכ .12.4.3
, כרזהמ ה,  במסגרתודות האחזקאת עב רז לבצעוכה במכהשפיע על יכולתו של הזכדי ל

 ם./תויום ממועד הטל 30 ךות ר/ו לחלוטיןוהעיקול/ים האמור/ים לא הוס

זמני או פרק או מ ם, כונס נכסים זמני או קבוענכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקה למונ .12.4.4
 עד המינוי.יום ממו 60בתוך  , כאמור, לא בוטלקבוע, והמינוי

מהשליטה בזוכה  25%עברה הו כי לעירייההתברר  -ד ז הוא תאגימכרהזוכה בבמקרה שבו  .12.4.5
  .העירייהובכתב, של  שראלא הסכמה, מבמכרז  ל

 
 

 גשת ההצעהה פןוא .13
 

 ,המכרזוברת של ח שני עותקיםב -המכרז  מסמכיל סמך ב'מ -ל המציע למלא את טופס ההצעה ע  .13.1
כרז מהר מסמכי שאם עם יחד גישולהשים הדרולצרף אליו את האישורים  א,ריור וקרבכתב יד ב

עד המיוחתימה במקום  שנדרשת כל מקוםכל דף ממסמכי המכרז וב על ידו בשולי מיםחתוכשהם 
  ".36/2019פומבי מס'  זוראות זה, עליה יצוין: "מכרהלכתב , במעטפה סגורה המצורפת לכך

 
ית פטיועצת המשת הלשכים במכרזות הדואר( לתיבת הלא באמצעידנית )ו צעות יש למסורההת א .13.2

 שבהןת העבודה הרגילות  שעו, ב6מה  רחובות קו  2רייה, רח' בילו  בניין העיר באש  חובותיית רל עירש
 העירייה. עלתפו

 .13:00שעה  דע 31.12.2019המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום   
 
 


