מכרז פומבי מס'  2/2021להתקשרות
בהסכם מסגרת
לביצוע עבודות בי וי
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תוכן ע יי ים
מסמך ב'  -טופס ההצעה והצהרת המציע.
ספחי מסמך ב':
ספח ב'  - 1וסח כתב ערבות ב קאית.
ספח ב'  – 2תצהיר כללי.
ספח ב' – 3תצהיר לפי סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו .1976-
ספח ב'  – 4תצהיר המציע בדבר עמידה בת אי סף.
ספח ב'  - 5חוו"ד רו"ח לע יין עמידת המציע בת אי הסף לע יין אית ות פי סית.
ספח ב'  - 6תצהיר המציע בדבר יסיו ו המקצועי
ספח ב' ) 6א(  -טבלת ריכוז יסיון המציע .
ספח ב'  - 7אישור בדבר פרטי המציע ומורשי חתימה.
ספח ב'  - 8תצהיר לע יין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז.
ספח ב'  – 9חלקים חסויים בהצעה
ספח ב'  - 10הצהרה והתחייבות לעמידה בת אי החוק למ יעת העסקה של עבריי י מין.
מסמך ג' – הסכם המסגרת על כל ספחיו:
ספח  - 1תעודת השלמה.
ספח  - 2תעודת סיום.
ספח  - 3וסח ערבות ב קאית.
ספח  - 4ספח בדק.
ספח  - 5הצהרה על העדר תביעות.
ספח  - 6ת אים מיוחדים לביטוחי הקבלן ואישור על קיום ביטוחים )כולל ספח  6א'(.
ספח  - 7ספח בטיחות.
ספח  – 8מחירון )מחירון דקל – ב ייה ותשתיות ,מתאריך  ;4/2021ככל שסעיף אי ו
כלול בו אזי מחירון דקל – חומרי ב יין ,מתאריך  4/2021ככל שסעיף אי ו כלול גם
במחירון דקל – חומרי ב יין ,אזי מחירון דקל – שיפוצים ,מתאריך  ;4/2021לא מצורף(.
ספח  – 9טופס אישור מסירה סופי לעירייה.
מסמך ד'  -המפרט הכללי )המפרטים הכלליים לעבודות ב יין שבהוצאת הוועדה הבין-משרדית
מטעם משרד הבטחון ,משרד העבודה ,מע"צ ומשהב"ש( ,במהדורתם האחרו ה,
אשר יתן לרוכשם בהוצאה לאור של משרד הביטחון או להורידם מאתר הבית של
משרד הביטחון ,לרבות כל המפרטים הכלליים של מערכת הבטחון ,וה זכרים
ברשימה )לא מצורפים(.
כמו כן ,עם הוצאת צו התחלת עבודה לכל עבודה מכוח חוזה מסגרת זה )המצורף לו כ ספח א'(
יחולו על כל עבודה כ "ל כל הוראות חוזה המסגרת וכן יחולו גם כל ההוראות והמסמכים
שלהלן )אי ם מצורפים למסמכי המכרז(:
מסמך ד' - 1מפרטים טכ יים מיוחדים לעבודה מסויימת שוא אותה הזמ ה )יצורף לצו
התחלת עבודה במידה ויידרש(.
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מסמך ה' -כתב כמויות לעבודה מסויימת שוא אותה הזמ ה )יצורף לכל צו התחלת
עבודה(.
מסמך ו'  -סקר קרקע לעבודה מסויימת שוא אותה הזמ ה )יצורף ,לפי הצורך ,לכל צו
התחלת עבודה(.
מסמך ז'  -רשימת תוכ יות ומערכת התכ יות לעבודה מסויימת שוא אותה הזמ ה
)תצורפ ה ,לפי הצורך ,לכל צו התחלת עבודה(.
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מסמך ב'  -טופס ההצעה והצהרת המציע
לכבוד
רימו ים – חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ

תאריך________ :

ה דון :מכרז מס' 02/2021
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א ו הח"מ ,לאחר שקרא ו בעיון ובח ו בחי ה זהירה את כל מסמכי ההזמ ה ,בין המצורפים
ובין שאי ם מצורפים אך מהווים חלק בלתי פרד ממ ה ,מסכימים לת אים המפורטים
בהזמ ה ,על כל ספחיה ,וכוללים אותה ,על ספחיה ,כאמור ,כחלק מת אי הצעת ו זו.
א ו מאשרים ,כי הת אים ה קובים במסמך א'  -וכן הצהרותי ו והתחייבות ו במסמך זה -
מהווים חלק בלתי פרד מת אי המכרז ומת אי חוזה המסגרת.
א ו מצהירים כי א ו עומדים בכל הת אים ה דרשים מהמציעים במכרז וכי הצעת ו זו עו ה על
כל הדרישות שבמסמכי המכרז ,וכי א ו מקבלים על עצמ ו לבצע את ההתחייבויות בהתאם
לת אים שבמסמכי המכרז.
כמו כן א ו מסכימים כי תהיו זכאים  ,אך לא חייבים ,לראות בהצעת ו זו ובקבלתה על ידכם
חוזה מחייב בי י ו.
היה והצעת ו תתקבל ,ה ו מתחייבים תוך  7ימים ממועד קבלת הודעתכם על כך ,לבוא
למשרדכם ולהפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות בחוזה המצורף ,לרבות כל המסמכים
והאישורים ה וספים הטעו ים המצאה .את אישורי הביטוחים א ו מתחייבים להמציא לכם,
במידה ו זכה ,לכל עבודה מסויימת ש תבקש לבצע מכוח המכרז ,לאחר קבלת צו התחלת עבודה
ובהתאם לדרישותיו.
ידוע ל ו כי יהיה עלי ו להציג לחברה ,תוך  15יום מיום הודעת החברה בדבר זכיית ו במכרז,
אישור משטרה לפיו אין מ יעה להעסקת ו ולהעסקת כלל המועסקים מטעמ ו במסגרת ביצוע
העבודות ,לפי החוק למ יעת העסקת עבריי י מין במוסדות מסוימים ,התשס"א .2001-המצאת
אישור כאמור אף תהווה ת אי לתשלום החשבו ות ,כמפורט בחוזה .כמו כן ,ה ו מתחייבים כי
לא ייכ ס כל עובד מטעמ ו למוסד חי וך או למוסד אחר בו שוהים קט ים אלא לאחר שהצג ו
לאגף הביטחון אישור בע יי ו לפי החוק האמור ,ואגף הביטחון אישר את כ יסתו למוסד.
הצעת ו זו תעמוד בתוקפה ללא זכות חזרה  120יום מהמועד האחרון להגשת הצעת ו ,ואם
הוארך תוקפה של ההצעה כאמור בסעיף  11לת אי המכרז – מסמך א' ,עד למועד שהוארך.
א ו מתחייבים למ וע את גילוי פרטי הצעת ו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל ,ולמשתתפים
אחרים במכרז שוא הצעת ו זו בפרט.
כן ה ו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם מציעים אחרים.
כבטחון לקיום הצעת ו ,על כל פרטיה ו ספחיה ,מצורפת בזאת ערבות ב קאית ,שהוצאה
לבקשת ו ערוכה לפקודתכם בסכום הקבוע בת אי המכרז – מסמך א'.
כתב ערבות זה יוחזר לידי ו לאחר חתימת החוזים עם הזוכים כמפורט במסמך א'.
במידה ולא פקיד את הערבויות ו/או את המסמכים האחרים ה זכרים בחוזה יהווה הדבר
הפרה יסודית ,ומבלי לפגוע בכל זכות העומדת לכם על פי מסמכי ההזמ ה וכל דין תהיו זכאים
לחלט את סכום הערבות הב קאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על ה זקים ש גרמו לכם בשל
הפרת החוזה והתחייבויותי ו.
א ו מצהירים כי הצעת ו הי ה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו
מוגשת ההצעה כי א ו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין ל ו כל מ יעה על פי כל
דין או חוזה לחתימת ו על הצעה זו.
א ו מצהירים כי ידוע ל ו כי החברה שמה דגש על ושאי בטיחות ,איכות סביבה ,מ יעת רעש
ו יקיון וכי החברה תדרוש עמידה מלאה וא ו קיים באופן מלא את כל הוראות הדין ב ושאים
אלה ומבלי לגרוע מכלליות התחייבות ו.
א ו מאשרים כי א ו בעל יכולת פי סית לעמוד בכל הת אים הכספיים ו/או הכלכליים של
החוזה ,וכן כי אם תבקש לכך על ידכם או על ידי כל גוף הפועל מטעמכם לצורך בדיקת יכולתי
הפי סית ,מסור לכם את רשימת כל מספרי חשבו ות הב ק של ו.
א ו מצהירים כי ידוע ל ו כי בי י ו לבי כם ייחתם חוזה מסגרת ]המצ"ב כמסמך ג'[ ,מכוחו תהיו
רשאים )אך לא חייבים( להוציא ל ו צווי עבודה לביצוע עבודות מסוג העבודות שוא המכרז
)לעיל ולהלן" :צ.ה.ע ".ו"עבודה/ות מסוימת/ת"( וא ו היה מחויבים לבצע את כל העבודות
המסוימות שתזמי ו מאת ו כאמור ,ועל פי כל צו עבודה שיוצא ל ו )לכל עבודה ב פרד( ,וזאת
במחירי הצעת ו במכרז.
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א ו מצהירים כי ידוע ל ו כי על כל עבודה שוא צ.ה.ע .יחולו כל ת אי מכרז זה בכלל ,וכל ת אי
חוזה המסגרת בפרט )ובכלל זה ת אי התשלום המפורטים בחוזה המסגרת( ,ביחד עם הת אים
הספציפיים לאותה עבודה ,כפי שיפורטו בכל צ.ה.ע ,.ובכלל זה :תאור העבודה ,משך העבודה
וכל הת אים לביצועה ,לרבות כמפורט במסמכים ד' עד ז' )ה זכרים לעיל בתוכן הע יי ים
למסמך א'( שיצורפו לכל צ.ה.ע.
כמו כן ,ידוע ל ו כי תהיו רשאים לפרט בכל הזמ ה ע יי ים שהם יהוו שי וי מת אי חוזה
המסגרת )באותו צו התחלת עבודה ספציפי(.
א ו מצהירים כי ידוע ל ו ,וא ו מסכימים לכך ,כי חוזה המסגרת ייחתם ויהא תקף לתקופה של
 24חודשים ,ולכם בלבד )ולא ל ו( תהא הזכות להאריכו ל) 3-שלוש( תקופות וספות של עד 12
חודשים ,כל אחת.
א ו מצהירים כי ידוע ל ו ,וא ו מסכימים לכך ,כי בחירת ו וחתימת חוזה המסגרת בי י ו
לבי יכם ,אי ה מע יקה ל ו את הזכות לבצע כל עבודות שוא מכרז זה אם לא )או בטרם( הוצא
צו התחלת עבודות.
א ו מצהירים כי ידוע ל ו ,וא ו מסכימים לכך ,כי ביצוע כל עבודות מכוח המכרז בפועל מות ה
בקבלת היתר ב ייה וגם באישור התקציב לכל עבודה מסויימת ב פרד  -וכן בהוצאת צו עבודה
לכל עבודה ב פרד וכי כל עיכוב בתחילת העבודה ו/או ביטול המכרז ו/או ביטול עבודות המכרז
ו/או אי רציפות בעבודות ,אף לאחר שהוצא צו עבודה לעבודה כלשהיא ,כולן או חלקן ,בשל אי
קבלת היתר הב ייה ו/או אי אישור התקציב כאמור ,לא תהווה עילה לתביעה כלשהי מצד ו
במכרז.
ההצעה

אחוז הה חה למחירון המוצע על ידי ו הי ו . _____ %

ידוע ל ו ומוסכם כי הה חה כאמור תחול על כל פרט מפריטי המחירון .ידוע ל ו כי הה חה
כאמור הי ה בעבור פרויקטים עד  ₪ 500,000וכי בעבור פרויקטים מעל  ₪ 500,000ועד
 ₪ 1,000,000יתווספו  2%ה חה לה חה המוצעת על ידי ו וכן בעבור פרויקטים מעל
 ₪ 1,000,000יתווספו  6%ה חה לה חה המוצעת בהצעת ו.
כן א ו מצרפים להצעת ו את המסמכים הבאים :
.23
לשימוש בודק התיק בלבד
לסימון ב)-(Xולמילוי הפרטים על ידי המציע
 מסמכים א' ו ב' על ספחיהם)חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה(
יש /אין_____ /
 מסמכים ג 1ו ג 2על ספחיהם )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה(
יש/אין______/
יש /אין_____ /
 ערבות ב קאית
 אישור תקף על יהול פ קסי חשבו ות ורשומות

יש /אין_____ /

 אישור תקף על יכוי מס הכ סה במקור

יש /אין_____ /

 תעודת עוסק מורשה

יש /אין_____ /

 למציע שהוא תאגיד :אישור רישום וזכויות חתימה

יש /אין_____ /

 למציע שהוא תאגיד :תעודת התאגדות

יש /אין_____ /

 צילום מאושר של רישיון קבלן על פי חוק רישום קבל ים בסיווג המתאים ,כקבוע לעיל
יש /אין_____ /
בת אי הסף
 קבלה על שאילת מסמכי המכרז

יש /אין_____ /

 ספחים ב'-2ב'9

יש /אין_____ /
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שם המציע:

_

__________

מספר עוסק מורשה /תאגיד____________________ :
חותמת___________________________ :
כתובת ומיקוד____________ :
טלפון ________________ :פקס______________ :
שם איש קשר_____________________________ :
מס' ייד של איש הקשר ______________________:

על החתום,
__________________

תאריך______________ :

אישור
א י הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה
__________________ וכן ___________________ מ הלי ____________________
)להלן" :המציע"( אשר חתמו על הצעה זו ועל כל יתר מסמכי המכרז ,בצירוף חותמת המציע
מחייבות את המציע בהתקשרותו עם המזמין לכל דבר וע יין.
______________________
חתימת עו"ד/רו"ח

____________________
תאריך
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ספח ב'1
יוגש על ידי המציע
יחד עם הצעתו
וסח ערבות ב קאית

לכבוד
רימו ים – חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
א.ג, .
ה דון :ערבות ב קאית
על פי בקשת __________________ ח.פ/.ח.צ) _____________ .להלן" :המבקש"( א ו
ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ) ₪ 200,000מאתיים אלף ש"ח ()להלן:
"סכום הערבות"( ,בקשר להשתתפותו של המבקש במכרז מס'  02/2021לביצוע עבודות בי וי
לרבות לשם הבטחת מלוי איזה מקרב התחייבויותיו של המבקש על פי מסמכי המכרז ו/או
ההצעה של המבקש ו/או על פי החוזה שייחתם בעקבותיו – אם ייחתם – בי יכם לבין המבקש.
א ו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות מיד עם דרישתכם הראשו ה
מאת ו וחלף ערבות זו ,מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או ל מק ו/או להוכיח את דרישתכם
באופן כלשהו ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את התשלום של סכום הערבות או כל חלק ממ ו בדרישה
אחת או במספר דרישות וא ו מתחייבים למלא דרישותיכם ,ובלבד שסך כל דרישותיכם לא
יעלה על סכום הערבות.
ערבות זו ה ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ית ת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  09/10/2021ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלי ו אחרי לא תע ה.
לאחר יום ערבות ו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אי ה ית ת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה למימוש הערבות שתגיע בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה על פי ת אי הערבות ולא
תיע ה.
דרישה למימוש הערבות תופ ה לס יף הב ק בכתובת_______________:

בכבוד רב,
תאריך ____________:

חתימת הב ק_________________ :

הערבות תוגש ב וסח דלעיל ללא תוספות ,ללא השמטות וללא שי ויים
כל סטייה מ וסח הערבות דלעיל עלולה להביא לפסילת ההצעה
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ספח ב'2
יוגש על ידי המציע
יחד עם הצעתו
תצהיר כללי

א י הח"מ ____________________ ושא ת.ז .שמספרה _____________________ מורשה
חתימה מטעם ______________ שמספרו __________________ )להלן – "המציע"( מצהיר
בזאת כדלקמן:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10

.11

קראתי ,הב תי וא י מסכים לדרישות מכרז זה ללא סייג.
הצעה זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי .אין ולא היה בין המציע לבין מציעים אחרים או
מציעים פוט ציאלים למכרז זה חוזה ,הב ות או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.
כל ה תו ים שפורטו בהצעת המציע בדקו על-ידי וא י מאשר את היותם כו ים ומדויקים.
ציג המציע השתתף במפגש מציעים ,בדק את הת אים וה תו ים הקשורים למתן השירותים
ה דרשים במכרז ,ובהתאם לכך המציע ביסס את הצעתו )ככל שהתקיים מפגש(.
א י מאשר כי הצעת המחיר של המציע גובשה על ידו בתום לב וכי המציע לא תיאם מחירים עם
מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהו.
הוראות המכרז והחוזה המצורף למכרז ,לרבות המפרטים ,וכל ספח אחר ,ידועות ומקובלות
על המציע ,והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על פי המכרז ,החוזה על ספחיו ,הצעת
המציע ועל פי דין.
המציע הי ו בעל הידע המקצועי ,ה יסיון ,המומחיות ,הכישורים ,הרישיו ות והאמצעים ,לרבות
כוח האדם והציוד ,הדרושים לביצוע השירותים ה דרשים על פי החוזה המצורף למכרז ,ו כון
למועד הגשת הצעת המציע לא ידוע לי על קיומה של מ יעה כלשהי ,לרבות יגוד ע יי ים ,שיש
בה כדי להפריע למציע לקיים איזו מהתחייבויותיו על-פי המכרז ,החוזה ,הצעת המציע או על-
פי דין.
המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על פי דין ובידיו כל הרישיו ות ה דרשים על
פי דין.
המציע משתמש בתוכ ות מחשב מורשות בלבד.
המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים( ,תש "א –
 1991ובהתאם לחוק שכר מי ימום ,תשמ"ז ,1987-ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות
כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים
עליו.
ה י מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
שם המציע:
______________
שם המצהיר:
____________

מספר ח.פ:
_________________
חתימה:
____________

תפקיד במציע
______________
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אימות חתימה
א י הח"מ,_________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפ י מר/גב'
____________ המוכר/ת לי אישית  /שזיהיתיו/ה לפי ת.ז .מס' ________ ולאחר שהזהרתיו/ה
כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן ,אישר/ה את כו ות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפ י.
שם ____________ :חתימה וחותמת ____________ :תאריך____________:
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ספח ב'3
יוגש על ידי המציע
יחד עם הצעתו
תצהיר לפי סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976
א ו הח"מ _________________ ,_________________ ,ת.ז,_________________ .
_________________ ,לאחר שהוזהר ו כי עלי ו להצהיר את האמת וכי היה צפויים לעו שים
הקבועים בחוק באם לא עשה כן ,מצהירים בזאת כדלקמן:
 .1א ח ו משמשים כ] ______________________-תפקיד[ ,כ______________________-
]תפקיד[ ,ב] __________________________-שם המציע[.
 .2א ח ו מוסמכים לתת תצהיר זה מטעם המציע.
 .3יש לסמן את הסעיף הרלב טי מבין האמורים להלן:
המציע/החבר במציע או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות***;
המציע/החבר במציע או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז חלפה ש ה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרו ה.
* "בעל זיקה"  -כהגדרתו בסעיף 2ב )א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
** "הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה ש עברה לאחר יום .31.10.02
*** "עבירה"  -עבירה לפי חוק שכר מי ימום ,תשמ"ז ,1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור
העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים( ,תש "א .1991-ולע יין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו
בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של די י העבודה ,תשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים
המ ויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 .4יש לסמן את הסעיף הרלוו טי מבין האמורים להלן:
חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לא שים עם מוגבלות ,תש "ח) 1998-להלן" :חוק
שוויון זכויות"( אי ן חלות על המציע.
חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
 .5למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המש ה הרלוו טיות
להלן:
חלופה ) - (1המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
חלופה ) - (2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפ ות למ כ"ל משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחי ת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות" ובמידת
הצורך  -לשם קבלת ה חיות בקשר ליישומן .במקרה שהמציע התחייב בעבר לפ ות למ כ"ל משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה ) (2לעיל ,ו עשתה עמו התקשרות
שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה ) - (2הוא מצהיר כי פ ה כ דרש ממ ו ,ואם קיבל ה חיות
ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
 .6למציע שסימן את החלופה ) (2בסעיף  5לעיל  -המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למ כ"ל
משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך שלושים ) (30ימים ממועד התקשרותו עם יפה
וף )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.
 .7א ח ו מצהירים כי זהו שמ ו ,זו חתימת ו ותוכן תצהיר זה אמת.
_________________
)חתימת המצהיר/ים(
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אימות עו"ד

א י הח"מ ___________________________ ,עו"ד )מ.ר (_____________ .מאשר כי ביום
_____________ הופיעו בפ י ה"ה ________________ ,ת.ז ,_______________ .ו-
______________________ ,ת.ז ,_____________________ .המורשים בחתימתם לחייב
את תאגיד המציע במכרז פומבי מס'  02/2021בהתאם להוראות תק ון התאגיד ובהתאם לכל דין;
ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעו שים הקבועים בחוק באם
לא יעשו כן ,אישרו בפ י את תוכן תצהירם לעיל בחתמם עליו בפ י.

תאריך
____________________

שם מלא  +חתימה
___________________________
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ספח ב'4
יוגש על ידי המציע
יחד עם הצעתו
תצהיר המציע בדבר עמידה בת אי הסף
א י הח"מ ____________ בעל/ת ת.ז ____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב,
כדלקמן:
 .1ה י מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _______________ ח.פ/.ח.צ./
______________ ,המציע____________ במכרז ________ של רימו ים – חברה לפיתוח
רמת השרון בע"מ )להלן" :המציע" ו" -המכרז"( .
 .2המציע עומד בעצמו בכל ת אי הסף שבמסמך א' – ת אים כלליים להזמ ה.
 .3זה שמי____________ זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
___________________
חתימת המצהיר

אישור
ה י מאשר בזה כי ביום____________ הופיע בפ י ,במשרדי שברחוב____________
מר/גב____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז .שמספרה ________________
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעו שים
הקבועים בחוקאישר/ה את כו ות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפ י.

________
,עו"ד
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ספח ב'5
יוגש על ידי המציע
יחד עם הצעתו
חוו"ד רו"ח לע יין עמידת המציע בת אי הסף לע יין אית ות פי סית
לכבוד
רימו ים – חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ/המציע
ג.א,. .
ה דון :חוות דעת רואה חשבון של המציע
לבקשתכם וכרואי החשבון של ___________ )להלן" :המציע"( ,ה י לדווח ולאשר בזה כי:
 .1המחזור הכספי המצטבר של המציע בש ים  2019 ,2018ו  12020 -יחד ,אשר ובע מעיסוקו
בתחום עבודות בי וי ,עומד על סך של  ) 20עשרים ( מיליון  ,₪לפחות )לא כולל מע"מ(
וב וסף:
 .2באם המציע הי ו תאגיד ,לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לש ים 2018
ו –  2019הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי" ,כהגדרתו
בתקן ביקורת מספר  58של לשכת רו"ח בישראל.

____________________________
)שם רוה"ח ,חתימה ,חותמת(

________
תאריך

 1באשר ל תו י ש ת  ,2020יתן להתבסס על דו"ח בלתי מבוקר ,חתום ע"י רואה החשבון ,היה ולא יהיו בידי המציע
דו"חות מבוקרים במועד הגשת ההצעה למכרז.
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ספח ב'6-
יוגש על ידי המציע
יחד עם הצעתו

תצהיר המציע בדבר יסיו ו המקצועי
ה חיות כלליות למילוי ה ספח  -לשימת לב המציעים:
א .פרוט הפרויקטים בטבלה שלהלן יתייחס ,בראש וראשו ה ,לפרויקטים ה דרשים לצורך עמידה
בת אי הסף
ב .התצהיר ימולא וייחתם ע"י המציע ויכלול פירוט אודות יסיו ו המקצועי על פי המפורט בגוף
הטבלה שב ספח ב)6א(.
תצהיר

א י הח"מ _________________________ ,בעל/ת ת.ז ,_________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה
בכתב ,כדלקמן:
 .1ה י מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _______________________________
ח.פ/.ח.צ/ת.ז _____________ .המציע במכרז  02/2021לביצוע עבודות בי וי של רימו ים
חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ )להלן" :המציע" ו" -המכרז"(.
 .2הרי י מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלת ריכוז הפרטים באשר ל יסיון המציע
המצ"ב כ ספח ב)6א( כו ים ומדויקים.
 .3זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_________________
חתימת המצהיר
אישור
ה י מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפ י ,עו"ד __________ ,במשרדי שברחוב ___________,
מר/גב' ________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז .שמספרה ____________ ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים
בחוק ,אישר/ה את כו ות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפ י.
_________________
 ,עו"ד
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ספח ב') 6א(
יוגש על ידי המציע  -יחד עם הצעתו

טבלת ריכוז הפרטים באשר ל יסיו ו של המציע

פרטי חוזה מסגרת לעבודות בי וי -
לרבות שם המכרז ,סוג העבודות
ותקופת ההתקשרות

משך ההתקשרות בפועל

מזמין חוזה המסגרת

שם המזמין______________
שם איש קשר____________
ייד __________________
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מס

.1

.2

.3

.4

הפרויקט הי ו של
עבודות בי וי במתחם
עירו י פעיל )חובה(
יש לסמן ב – V
בהתאם
ולהשלים
לצורך(

מועד תחילה
והשלמה של
הפרויקט )חובה 5 -
הש ים האחרו ות
שקדמו למועד
האחרון להגשת
ההצעות ]יש לציין
חודש ,ש ה[

 כן
 לא
כתובת:
____________

הפרויקט החל ב:
____________

 כן
 לא
כתובת:
____________
 כן
 לא
כתובת:
____________
 כן
 לא
כתובת:
____________

היקף כספי של העבודות
בפרויקט כפי שבוצעו
בפועל על ידי המציע כקבלן
ראשי )ללא מע"מ(

המזמין ופרטי איש קשר אצל
המזמין

חובה להציג:
 2פרויקטי בי וי בהיקף של
מעל  1.5מיליון ) ₪לא כולל
מע"מ( )"עבודה גדולה"(.
 2פרויקטי בי וי בהיקף של בין
 ₪ 250,000עד  1.5מיליון ₪
)לא כולל מע"מ( )"עבודה
קט ה"(

המזמין____________ :
איש קשר_________:

הפרויקט הושלם ב₪ ____________ :
__________

טל ייד_________:

הפרויקט החל ב:
____________

המזמין____________ :
איש קשר_________:

הפרויקט הושלם ב₪ ____________ :
__________

טל ייד_________:

הפרויקט החל ב:
____________

המזמין____________ :
____________ ₪

איש קשר_________:

הפרויקט הושלם ב:
__________

טל ייד_________:

הפרויקט החל ב:
____________

המזמין____________ :
____________ ₪

הפרויקט הושלם ב:
__________

איש קשר_________:
טל ייד_________:
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ספח ב' 7
יוגש על ידי המציע
יחד עם הצעתו
אישור עו"ד בדבר פרטי המציע ומורשי החתימה
לכבוד
רימו ים – חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
ג.א,. .
ה דון :אישור חתימת מורשה/י חתימה על מסמכי המכרז במקרה והמציע הי ו תאגיד

א י הח"מ ____________________ ,עו"ד  /רו"ח ,שכתובתי הי ה:
_______________________________ ,מתכבד לאשר בזאת:
שם התאגיד המציע______________________ :
מסמכי המכרז חתמו על ידי:
)א( שם;___________________ :

מס' ת.ז.________________ :.

)ב( שם;___________________ :

מס' ת.ז.________________ :.

אשר הוא/הי ם מוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע ועל פי כל דין לחייב
בחתימתו/ם את התאגיד המציע לע ין מכרז זה.

תאריך

חותמת

חתימה
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ספח ב'8
יוגש על ידי המציע
יחד עם הצעתו
תצהיר לע יין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז
א י הח"מ ______________ ,מספר ת"ז ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
את האמת וכי אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בכתב כדלקמן:
 .1א י ותן תצהיר זה בשם ______________________________ ]שם התאגיד[ המציע
במכרז פומבי _____ של רימו ים – חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ )להלן" :המציע",
"החברה" ו"המכרז"(.
 .2א י מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .3א י מצהיר כי המציע ,ושאי משרה בו ,מ הליו ,עובדיו ,המחזיקים בו או אדם אחר מטעמו
)להלן בתצהיר זה" :המציע או מי מטעמו"( לא פעלו באופן הבא:
המציע או מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום ההצעות המוגשות בהליך ,או בתיאום
מרכיב כלשהו בהצעות כאלה ,או בתיאום ה וגע להגשה או אי-הגשה של הצעות בהליך ,או
בכל הסדר ,הסכמה או הב ה ,בכתב או בעל-פה ,עם מציע אחר או מי מטעמו ב וגע להצעות
בהליך.
המחירים ו/או הכמויות ו/או כל מרכיב אחר בהצעת המציע קבעו על ידי המציע באופן
עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או חילופי דברים כלשהם בין המציע או מי מטעמו לבין
מציע אחר או מי מטעמו.
המחירים ו/או הכמויות ו/או כל מרכיב אחר בהצעת המציע לא הובאו ,בכתב או בעל-פה,
לידיעת מציע אחר או מי מטעמו.
המציע או מי מטעמו לא באו בדברים ,בכתב או בעל-פה ,עם מציע אחר בהליך ,בכוח או
בפועל )להלן" :מציע אחר"( ,ב וגע להצעתם או להצעתו במכרז ,או ב וגע להגשה או לאי-
הגשה של הצעה במכרז.
המציע או מי מטעמו לא השפיעו על הצעה של מציע אחר בהליך ,ובכלל זה לא גרמו למציע
אחר שלא להגיש הצעה בהליך זה.
המציע או מי מטעמו לא יסו לגרום לאחד מן הדברים המפורטים לעיל ,ומציע אחר או מי
מטעמו לא יסו לגרום למציע לבצע אחד מן הדברים המפורטים בסעיפים כאמור.
באם האמור באחד מסעיפיו הקט ים של סעיף  3אי ו כון במלואו ,יש לציין במפורש ולפרט
מדוע:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________
 .4המציע לא מתכוון להשתמש לשם ביצוע העבודה שוא ההליך במציע אחר כקבלן מש ה ,או
לשמש לשם כך כקבלן מש ה של מציע אחר.
 .5המציע או מי מטעמו לא התקשרו עם מציע אחר בחוזה ,הסדר או הב ה כלשהי ב וגע לקבל ות
מש ה כאמור ,ולא החליפו דברים ,בכתב או בעל-פה ,עם מציע אחר ,ב וגע לאפשרות של קבל ות
מש ה כאמור.
ככל שהאמור בסעיפים  4או  5אי ו כון במלואו ,א א פרט מדוע:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________
18

 .6המציע או מי מטעמו לא מצאים במועד חתימת תצהיר זה תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז
אם לא כון ,א א פרט מדוע:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________
 .7המציע או מי מטעמו לא הורשעו בחמש הש ים האחרו ות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים,
לרבות בעבירות של תיאומי מכרזים.
אם לא כון ,א א פרט מדוע:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________
 .8ידוע לי ולמציע ,כי החברה מסתמכת על תצהיר זה במסגרת החלטתה בדבר הזוכה בהליך וכי
הצהרה או מצג לא כו ים או לא מלאים במסגרת תצהיר זה עלולים לגרום לחברה זק כבד
ויחייבו את המציע ואותי באופן אישי ,ביחד או לחוד ,בפיצוי לחברה בגין ה זקים שייגרמו לה
עקב כך.
 .9זהו שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהיר זה  -אמת.

____________

_______________

____________

____________

תאריך

שם ותפקיד במציע

מספר ת"ז

חתימה וחותמת

אישור
א י הח"מ ,עו"ד ______ ,מ.ר _________ ,מרח'___________ ,מאשר בזאת כי ביום
_______ הופיע בפ י _________ ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז/המוכר לי באופן אישי ,ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה
כן ,אישר בפ י את כו ות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________________
 ,עו"ד
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ספח ב'9
יוגש על ידי המציע
יחד עם הצעתו

חלקים חסויים בהצעה
א י מבקש שלא תי תן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי ,בשל היותם סוד מסחרי:
עמוד ____ בהצעה ,בדבר __________________________________________________
הבאים:
מה ימוקים
וזאת,
____________________________________________________
עמוד ____ בהצעה ,בדבר __________________________________________________
הבאים:
מה ימוקים
וזאת,
____________________________________________________
עמוד ____ בהצעה ,בדבר __________________________________________________
הבאים:
מה ימוקים
וזאת,
____________________________________________________
עמוד ____ בהצעה ,בדבר __________________________________________________
הבאים:
מה ימוקים
וזאת,
____________________________________________________
עמוד ____ בהצעה ,בדבר __________________________________________________
הבאים:
מה ימוקים
וזאת,
____________________________________________________
עמוד ____ בהצעה ,בדבר __________________________________________________
הבאים:
מה ימוקים
וזאת,
____________________________________________________
עמוד ____ בהצעה ,בדבר __________________________________________________
הבאים:
מה ימוקים
וזאת,
____________________________________________________ברור לי כי אם ועדת
המכרזים תקבל את בקשתי ה "ל ,אזי אותם סעיפים הרלוו טיים בהצעות אחרות שיוגשו למכרז
זה ,יהיו חסויים בפ י.
חתימת המציע
__________________

__________

__________________

שם המציע

תאריך

חתימה/חותמת
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ספח ב'10
יוגש על ידי המציע
יחד עם הצעתו

הצהרה והתחייבות לעמידה בת אי החוק למ יעת העסקה של עבריי י מין
 .1א י מר_____________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ_____________,
ב___________ )להלן" :המציע"( מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למ יעת העסקה של
עבריי י מין במוסדות מסוימים ,התשס"א 2001-והתק ות לפיו )להלן" :החוק"( ,חל עלי ככל
שאזכה במסגרת מכרז פומבי מס'  02/2021של רימו ים החברה לפיתוח רמת השרון בע"מ.
 .2ה י מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק ,חל על המציע איסור על העסקת בגיר ללא קבלת
אישור מראש ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק .אישור כאמור יכול
להתקבל מהמשטרה הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי
כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז .של הבגיר ,והכל בהתאם לחוק.
 .3ה י מתחייב בשם המציע למלא אחר כל דרישות החוק ב וגע לחובה לקבל את אישור המשטרה
לגבי כל אדם המבצע עבודה )כהגדרתה בחוק( במוסד החי וכי מטעם המציע ,לרבות באמצעות
קבלן כוח אדם ,כמתחייב מהוראות החוק ,לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________
חתימת המצהיר
------------------------------------------------------------------------------------------------------אישור
א י הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפ י מר/גב'
__________________ ומר/גב' __________________ ,אשר זיהיתים באמצעות ת.ז .מס'
___________ ובאמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכרים לי באופן אישי ,וכי לאחר
שהזהרתים כי עליהם להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא יעשו כן יהיו צפויים לעו שים הקבועים
בחוק ,אישרו כו ות הצהרתם לעיל וחתמו עליה בפ י.
__________________________
תאריך

______________________
חתימה וחותמת
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