רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון

מכרז פומבי מס'  2/2021להתקשרות
בהסכם מסגרת
לביצוע עבודות בי וי

מאי 2021

מסמך א'
ת אי המכרז והוראות למשתתפים
 .1הוראות כלליות
.1.1

על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות
הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של
החברה.

.1.2

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש
אלא לצורך ההכ ה של הצעתו.

.1.3

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכ ת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז
יחולו על המציע בלבד ולא יוחזרו לו בכל מקרה.

.1.4

מסמכי המכרז וקטים לשון זכר מטעמי וחות בלבד והי ם מיועדים ל שים וגברים כאחד.

.1.5

אם יימצא כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז ,או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז,
אין להם תוקף ,או שהם בטלים ,או שלא יתן לאוכפם ,לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי
מסמכי המכרז ,אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר וע יין.

.1.6

על החברה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותן לא תחול אחריות מכל מין
וסוג שהוא בכל ה וגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה ש תגלו במסמכי המכרז ו/או בכל
הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל ה וגע למידע ש מסר ו/או יימסר ו/או שהיה גיש
למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.

.1.7

בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה ו/או דו משמעות בין מסמכי המכרז לבין עצמם,
יהיה המציע מחויב לפרש ות המטיבה עם החברה ,אלא אם תקבע החברה אחרת ,עפ"י
שיקול דעתה הבלעדי ,במפורש ובכתב.

.1.8

אין להגיש הצעה משותפת למספר גורמים.

.1.9

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

 .2מהות המכרז
.2.1

החברה לפיתוח רמת השרון בע"מ )להלן" :החברה"( מעו יי ת לקבל הצעות לביצוע עבודות
בי וי ,בהתאם לת אים המפורטים במסמכי המכרז )להלן" :העבודות"( .העבודות יהיו
בהיקף של עד ) ₪ 4,000,000לא כולל מע"מ( לכל הזמ ת עבודה.

.2.2

מטרת מכרז זה הי ה לבחור שלושה זוכים שו ים ,מהם תהיה החברה רשאית להזמין את
ביצוע העבודות במהלך תקופת ההתקשרות ,בהתאם למ ג ון חלוקת העבודות כהגדרתו
להלן ובכפוף לאמור בסעיף  18.11להלן .החברה תהא רשאית להפחית את מספר הזוכים,
אם אין בהם כדי להבטיח את מירב היתרו ות לחברה.

.2.3

הסכם המסגרת שייחתם בין החברה לבין כל אחד מהזוכים ,ב וסח המצורף במסמך ג',
הי ו הסכם מסגרת לביצוע העבודות.

.2.4

העבודות על פי מכרז זה תבוצע ה בהתאם להזמ ות עבודה שת פיק החברה מעת לעת
לזוכים ,בהתאם למ ג ון חלוקת העבודות שיפורט להלן.

.2.5

ת אי ההתקשרות עם הזוכים יהיו על פי ת אי המכרז ,הסכם המסגרת המצורף לו על
ספחיו ,המפרטים הטכ יים ,המחירון והצעת המציע ,המהווים חלק בלתי פרד ממסמכי
המכרז.

.2.6

אין בזכייה במכרז כדי להבטיח למי מן הזוכים ביצוע בפועל של עבודות .הוצאת צווי
התחלת עבודה/הזמ ות לזוכים ,כמו גם היקף העבודות הכלולות בכל הזמ ה ו/או רציפות
העבודות ו/או מועדי ביצוען ו/או כל יתר ת אי העבודות לרבות אב י הדרך לתשלום
התמורה עבורן ,הי ם בשיקול דעתה הבלעדי של החברה ,וכפופים גם לת אים וספים )כגון:
תקציב ,היתרי ב יה וכו'( ,ולמציעים/לזוכים ,לפי הע יין ,לא תהא כל תביעה ו/או טע ה
ו/או דרישה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה בגין כל עילה הקשורה באמור לעיל;

.2.7

ביצוע כל עבודה מכוח מכרז זה מות ה בהתקיימות ת אים מתלים לביצועה ,וכן כפוף
לזכויות החברה ,הכל כקבוע וכמפורט במסמכי המכרז.

.2.8

פירוט העבודות לרבות טיבן ,היקפן ומיקומן ייעשה בהזמ ות העבודה שיימסרו לזוכים
בהתאם להסכמי המסגרת שייחתמו עמם .בהזמ ות העבודה שתוציא החברה לצורך ביצוע
העבודות יצוין ,בין היתר ,משך הזמן המקסימלי לביצוע העבודה .תשומת לב המציעים
מופ ית לכך שבכוו ת החברה להקפיד כי העבודות תבוצע ה במסגרת לוח הזמ ים ש קבע.
מובהר כי מבלי לגרוע מיתר מסמכי המכרז ,אי עמידה בלוחות הזמ ים תק ה לחברה את
מלוא הסעדים על פי דין ועל פי סמכי המכרז ,לרבות חילוט ערבות הביצוע ,כולה או
מקצתה.

.2.9

הזוכים מתחייבים לספק לחברה את העבודות המפורטות במסמכי המכרז ובהזמ ות
העבודה שיימסרו להם בהתאם להסכמי המסגרת שייחתמו עמם ,במשך כל תקופת
ההתקשרות.

 .2.10מבלי לגרוע מן האמור במסמכי המכרז ,העבודות כוללות בין היתר :קבלת אישורים
מהרשויות המוסמכות )לרבות אך לא רק ,המשטרה ,הצבא וכל אישור אחר ה דרש על פי
כל דין( ,היתרים ,ביצוע ההכ ות הדרושות וההסדרים הזמ יים הדרושים בת ועה ,העברת
ת ועה ,בטיחות בת ועה ובטיחות בעבודה ,אספקת כוח האדם ,החומרים ,הכלים ,הציוד,
המכו ות ,וכל משאב אחר ,בין קבוע ובין ארעי ,ה חוץ לשם ביצוע העבודות ,וכן סילוק
הפסולת וביצוע השיקומים והשחזורים ה דרשים בתום הביצוע .ייתכן והזוכים יידרשו אף
לבצע פעילויות להעתקה או לפי וי של מתק ים ,וכן לטפל במערכות קיימות ,הכל כפי
שיפורט בהזמ ות העבודה.
 .2.11הזוכה מחוייב להעסיק ממו ה בטיחות שיהיה אחראי לבטיחות בעבודה בכל אתר אליו
הוא כ ס לעבוד.
 .2.12מבלי לגרוע מן האמור במסמכי המכרז ,העבודות יימסרו לחברה כשהן מושלמות מכל
בחי ה ומוכ ות לתפעול ,כאשר כל החלקים והמערכות ממלאים את יעודם וכאשר אתר
העבודה מסודר ו קי ,בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.
 .2.13הזוכים יידרשו לבצע את העבודות בשלבים ,באופן שיבטיח את המשך הת ועה והפעילות
בסביבתן לאורך כל תקופת הביצוע ,תוך קיטת כל אמצעי הבטיחות ה דרשים בהתאם
לתכ יות העבודה ובהתאם להוראות המפקח מטעם החברה.

 .2.14למען הסר ספק יובהר כי הזמ ת העבודות בהתאם למכרז זה ולהסכמי המסגרת שייחתמו
עם הזוכים ,תו ה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומות ית בהעברת עבודות לחברה
מאת העירייה ובאישור תקציבי ,ולמציעים ,לרבות לזוכים במכרז ,לא יהיו כל טע ות לגבי
היקף הזמ ת העבודות ,אף אם לא תוזמן עבודה כלל .ביצוע כל עבודה מכוח מכרז זה מות ה
בהתקיימות ת אים מתלים לביצועה ,וכן כפוף לזכויות החברה ,הכל כקבוע וכמפורט
במסמכי המכרז.
 .2.15יכול ולביצוע פרויקט מסוים יהיה גורם מממן ,לרבות אך לא רק מפעל הפיס ו/או משרד
הבי וי ,משרד הכלכלה ו/או משרד החי וך )להלן" :גורם מממן"( ,שית ה את המימון
)המלא או החלקי לפי הע יין( בת אים שו ים בהתאם ל הליו )להלן " :הלים"( .הקבלן
הזוכה יפעל בשיתוף עם החברה בהתאם לדרישות הגורם המממן .בין היתר ,הקבלן ימציא
לחברה את כל האישורים ה דרשים על פי ה הלים וככל ה דרש יעמוד ב הלים ,הכל על מ ת
לאפשר קבלת המימון מהגורם המממן ובהגישו הצעה למכרז זה הוא מתחייב ומצהיר כי
לא תהיה לו כל טע ה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך .במקרה כזה יידחה מועד תשלום
החלק היחסי משכר החוזה שממומן על ידי הגורם המממן עד לאחר קבלתו בפועל ,בכפוף
לכל דין.
 .2.16מודגש כי אין לזוכים במכרז כל בלעדיות בביצוע העבודות ,וכי החברה תהיה רשאית,
בהתאם לשיקול דעתה המוחלט ,לבצע עבודות כדוגמת העבודות מושא מכרז זה ,הן בעצמה
והן באמצעותו של כל גורם אחר ,בכל סוג התקשרות כפי שתמצא ל כון.
 .2.17אין החברה יודעת להגדיר בשלב זה את היקף העבודות שימסרו לכל אחד מהזוכים ,אם
בכלל.
 .2.18תוספות וה חות-
 .2.18.1במידה והחברה תשלב בעבודה מסוימת קבלן וסף מטעמה )להלן" :קבלן מש ה"(,
יקבל הקבלן שיזכה במכרז ,תוספת של חמישה אחוזים ) (5%מסכום עבודות קבלן
המש ה וזאת בגין שירותיו כקבלן "ראשי" בפרויקט .תוספת זאת הי ה בגין כל
התיאומים ,עריכת ביטוחים וכל יתר החובות החלות על הקבלן כקבלן "ראשי".
 .2.18.2עבור עבודות בהיקף כספי של עד ,₪ 500,000ישולמו מחירי החוזה ,היי ו ,מחירי
המחירון ב יכוי הה חה המוצעת על ידי הקבלן הזוכה בהצעתו )להלן" :מחירי
החוזה"(.
 .2.18.3עבור עבודות בהיקף כספי מ ₪ 500,001 -ועד  , ₪ 1,000,000ייתן הקבלן ה חה וספת
בשיעור של  2 %על מחירי החוזה.
 .2.18.4עבור עבודות מעל  ,1,000,000ייתן הקבלן ה חה וספת של  6%על מחירי החוזה.
 .2.18.5ביצוע העבודות בפועל מות ה בקבלת היתר ב ייה וגם באישור התקציב לכל עבודה
ועבודה ב פרד  -וכן בהוצאת הזמ ה וצו עבודה לכל עבודה ב פרד .מבלי לגרוע מן
האמור לעיל ,עיכוב בתחילת עבודה ו/או ביטול עבודה ,כולה או חלקה ,אף לאחר
שהוצאה הזמ ה ו/או אף לאחר שהוצא צו עבודה לעבודה כלשהיא ,בשל אי קבלת
היתר הב ייה ו/או אי אישור התקציב לא תהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן.
.3

לוח זמ ים ל יהול המכרז

.3.1

להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:

 .3.1.1מועד מפגש קבל ים :יתקיים במשרדי החברה בכתובת אוסישקין  ,5קומה 4
רמה"ש:יום ד'  26.05.2021בשעה 10:30
 .3.1.2המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה :יום ג' 01.06.2021
 .3.1.3המועד האחרון להגשת הצעות למכרז :יום ד'  09.06.2021בשעה 14:00
.3.1.4

מועד פקיעת הערבות הב קאית09.10.2021 :

.3.2החברה רשאית לערוך שי ויים והתאמות במועדים השו ים ש קבעו במכרז זה או על פיו,
ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות וככל שיידרש אף להאריך את תוקף
ערבות המכרז ,בהתאם ,והכל כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות .הודעה
בדבר שי ויים ,כאמור ,תימסר לכל רוכשי חוברת המכרז בהתאם לפרטים שמסרו בעת
רכישתם.
.4

תקופת ההתקשרות

 .4.1ההתקשרות בין החברה לזוכים במכרז תהיה לתקופה בת  24חודשים שתחילתה מיום
חתימת ההסכם )להלן" :תקופת ההתקשרות הראשו ה"(.
 .4.2החברה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות
הראשו ה ,בכל פעם בש ה וספת ,וזאת עד לתקופה מקסימלית של  5ש ים )לכל היותר יתן
להאריך את ההסכם בשלוש הארכות ב ות ש ה אחת כל אחת )להלן" :תקופת
ההתקשרות"( .אי הארכת תקופת ההתקשרות הראשו ה או כל תקופת הארכה מכוח
המכרז לא תהווה עילה לתביעה ו/או טע ה ו/או דרישה של הזוכים כלפי החברה
והמציעים/הזוכים ,לפי הע יין ,מוותרים מראש על כל טע ה ותביעה כלפי החברה בקשר
לכך לרבות בעילה של ציפייה ו/או הסתמכות.
 .4.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להביא את
ההסכם לידי סיום בהודעה מראש של  60ימים לזוכים ,ולא תהא להם כל טע ה ו/או תביעה
בגין ההפסקה האמורה ,למעט זכותם של הזוכים לקבל תמורה בגין הזמ ות עבודה שבוצעו
על ידם בפועל עד לסיום ההתקשרות כאמור ,כמפורט בהסכם.
 .4.4מובהר בזאת כי החברה רשאית להעביר למי מהזוכים ביצועה של הזמ ת עבודה ,אף אם
מועד סיומה חורג מתקופת ההתקשרות .הזמ ת עבודה אשר מסרה בתוך תקופת
ההתקשרות תסתיים בהתאם ללוחות הזמ ים ש קבעו עבורה ,ויחולו עליה כל הוראות
ההסכם.
 .5התמורה
 .5.1התמורה לזוכים תשולם בהתאם לעבודות שיבוצעו בפועל ,על פי כתבי כמויות מאושרים,
על בסיס הה חה שהוצעה בהצעה ה מוכה ביותר למכרז ביחס למחירון דקל – ב ייה
ותשתיות ,גרסה  ;04/2021ככל שסעיף אי ו כלול בו אזי ביחס למחירון דקל – חומרי ב יה,
גרסה  ;04/2021וככל שסעיף אי ו כלול גם במחירון דקל – חומרי ב יין ,אזי ביחס למחירון
דקל – שיפוצים ,גרסה  ) 04/2021ספח  8להסכם המסגרת ,לא מצורף( )לעיל ולהלן:
"המחירון" "מחירון דקל"(.

.5.2למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף  2.18לעיל ,על המציע לקחת בחשבון כי
במסגרת המכרז מחירי היחידה בכל הפרקים במחירון הקובע הי ם מחירי קבלן ראשי.
החברה לא תשלם לקבלן הזוכה כל תוספת על מחירי היחידה.
.5.3לתמורה לא יתווספו הפרשי הצמדה ו/או כל תשלום אחר בגין התייקרויות ,אלא אם קבע
מפורשות אחרת בהסכם – מסמך ג'.
.5.4למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי התמורה ,שתחושב באופן האמור לעיל ,כוללת את כל
ההוצאות ,המיסים ,האגרות ,ההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא ,בקשר עם ביצוע
העבודות על פי ת אי המכרז וכל אלו ייחשבו ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות
לעבודות שיבוצעו בפועל ,כמפורט בהסכם המסגרת שבמסמך ג'.
.5.5מבלי לגרוע מן האמור לעיל יצוין כי החברה או המפקח מטעמה יהיו רשאים להזמין
מהמציעים הזוכים עבודות ,שאי ן כללות במחירון )להלן" :עבודות וספות"( .מחיר העבודות
ה וספות ייקבע לפי יתוח מחיר מ ומק שיוכן על ידי המציע הזוכה ויאושר על ידי המפקח
מטעם החברה ,אשר יהיה הפוסק האחרון ב וגע למחיר העבודות ה וספות .המפקח אף יקבע,
לפי שיקול דעתו הבלעדי ,אם עבודה מסוימת כללת ברכיבים המפורטים במחירון ,או
שמדובר בעבודה שהי ה בגדר עבודות וספות .המ ג ון האמור לעיל יחול על כל עבודות
שיבוצעו על ידי הקבלן הזוכה ,בין אם פורטו בכתב הכמויות שייצא בקשר לעבודות שוא
הזמ ת עבודה ובין אם לאו .
 .5.6המחירים במחירון קובים בשקלים חדשים בלבד ,לא כולל מע"מ.
.6
.6.1

חלוקת העבודה בין הזוכים
ככל שבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה בחרו שלושה זוכים כאמור ,בכפוף
לאמור בסעיף  18.11להלן ,במהלך כל תקופת ההתקשרות שמורה לחברה האפשרות,
בהתאם לצרכיה ,לחלק את העבודות מושא מכרז זה בין הזוכים.

 .6.2מבלי לחייב את החברה לגבי היקף או מספר הזמ ות העבודה ,חלוקת הזמ ות העבודה
בין הזוכים על ידי החברה תבוצע מתוך מטרה שהזוכים יבצעו עבודה בהיקף כספי שווה
)להלן" :מ ג ון חלוקת העבודות"( ,וזאת בכפוף לת אים ולסייגים המפורטים להלן,
ובמסגרת שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
 .6.3החברה תבחן את היקפן הכספי של העבודות המחולקות לזוכים מידי ש ה לאורך תקופת
ההסכם )וככל שההתקשרות תוארך בהתאם לאופציה ה תו ה לחברה ,אף מידי ש ה
במהלכה( ותפעל ,ככל ה יתן ,ליצירת איזון בהיקף העבודות המבוצעות על ידי כל זוכה,
לפי השיעורים שפורטו במ ג ון חלוקת העבודות.
 .6.4חרף האמור ,החברה אי ה מתחייבת כי חלוקת העבודה בפועל תעמוד בשיעורים ה קובים
במ ג ון חלוקת העבודות ,ומבהירה כי עלולים להיווצר פערים בהיקפי העבודה בין
הזוכים מסיבות שו ות ,חרף הכוו ה ליצור חלוקה כאמור .לזוכים לא תהיה כל טע ה ו/או
תביעה בע יין זה.

 .6.5כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לחברה שמורה הזכות להעביר למי מהזוכים עבודות
בהיקף מוך יותר או להימ ע מהבערת עבודות לזוכה והכל בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,כי הזוכה אי ו יכול לעמוד בעומסי העבודה ו/או אי ו עומד בהתחייבויותיו
לביצוע העבודות בלוחות הזמ ים ,באיכויות ובדרישות המפורטות בהסכם המסגרת
ובהזמ ות העבודה .למען הסר ספק מובהר ,כי החלטת החברה לסטות ממ ג ון חלוקות
העבודות לאור הפרת הסכם המסגרת של מי מהזוכים לא תחשב כסטייה ממ ג ון חלוקת
העבודות.
 .6.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,היה והזוכה שלטיפולו הועברה הזמ ת עבודה לא יעמוד
בלוחות הזמ ים )בין לוחות הזמ ים לתחילת ביצוע העבודות המפורטות בהזמ ת העבודה
ובין אם לוחות הזמ ים לסיום ביצוע העבודות המפורטות בהזמ ת העבודה( ו/או
בהתחייבויותיו על פי הסכם המסגרת ,רשאית החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי לפ ות
לזוכה אחד או יותר לצורך ביצוע העבודה ,וכן להפחית את היקפי העבודות המועברים
לטיפולו באופן זמ י ו/או קבוע והכל מבלי לגרוע מיתר סעדיה של החברה.
 .6.7מובהר ,כי לחברה שמורה הזכות להעביר עבודות דחופות ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,למי מהזוכים ,וזאת מבלי לגרוע מסמכותה למסור את ביצוע העבודות לקבל ים
אחרים בכל דרך אחרת.
 .6.8המציעים מכירים בזכותה של החברה בהתאם לאמור בסעיף זה ,ויהיו מ ועים מלהעלות
כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה לע יין זכויות החברה והחלטותיה באשר למימוש
זכויותיה כאמור בסעיף זה.
 .7רכישת מסמכי המכרז
.7.1

את מסמכי המכרז יתן לרכוש במשרדי החברה ,בשעות העבודה הרגילות ,תמורת תשלום
של  ₪ 2,000בתוספת מע"מ ,אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא ,לרבות אי השתתפות מציע
במכרז מסיבה כלשהי ו/או איחור במועד מסירת ההצעה ו/או ביטולו של המכרז על ידי
החברה.

.7.2

יתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האי טר ט של החברה:
 ,http://www.rhdc.co.ilתחת לשו ית מכרזים פעילים.

 .8ת אי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז בכל הת אים
שלהלן .מציע או הצעה שאי ם עומדים בכל הת אים – יפסלו על הסף.
מודגש ,כי ת אי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו .קיום ת אי סף בתאגיד
קשור ,באורגן של המציע ,בבעל מ יות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בת אי הסף.
כל המסמכים ה דרשים בהזמ ה לרבות הערבות הב קאית ,הסיווג הקבל י וכן הקבלה על
רכישת מסמכי המכרז ושאר האישורים ה דרשים ,יהיו על שם המציע בלבד.
אין להגיש הצעה משותפת למספר גורמים.

רשאי להשתתף במכרז מציע העומד ,במועד הגשת הצעות ,בכל הת אים המצטברים ,המפורטים
להלן:
 .8.1המציע הי ו אישיות משפטית אחת )לא מיזם משותף( ,שהי ו יחיד תושב מדי ת ישראל
ועוסק מורשה ,או תאגיד רשום כדין בישראל.
 .8.2המציע יצרף להצעתו ,ערבות ב קאית אוטו ומית שהוצאה לבקשתו ב וסח המצורף
לת אים אלו כ ספח ב' ,1בסך של ) ₪ 200,000מאתיים אלף שקלים חדשים( שתעמוד
בתוקף עד למועד הקבוע בסעיף  3.1.4הכל לפי הת אים המפורטים להלן.
 .8.3המציע הי ו קבלן רשום בפ קס הקבל ים ,המת הל לפי חוק רישום קבל ים לעבודות
ה דסה ב איות ,התשכ"ט ,1969-בע ף ראשי ) 100ע ף ראשי ב ייה( סיווג ג' 1לפחות ,הכל
בהתאם לתק ות רישום קבל ים לעבודות ה דסה ב איות )סיווג קבל ים רשומים(,
תשמ"ח.1988-
 .8.4במהלך  5הש ים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע שימש ,במשך תקופה
של  12חודשים רצופים ,לפחות ,כקבלן ראשי בחוזה מסגרת אחד ,לפחות וביצע מכוחו/ם
עבודות בי וי ,עבור גוף ציבורי.
לע יין ת אי זה:
"חוזה מסגרת" – הסכם התקשרות בין מזמין לקבלן לביצוע עבודות בי וי בלתי מוגדרות
מראש ,ה קבעות לפי צרכי המזמין ושיקול דעתו ,שמימושו מבוצע באמצעות הזמ ות
עבודה פרט יות עד פקיעת תקופת החוזה הקבועה מראש ועל בסיס מחירים/מחירון
ידועים.
"גוף ציבורי" ,כמפורט בסעיף ) 2א( לחוק חוק חובת המכרזים ,תש "ב 1992-וכן רשויות
מקומיות ,תאגידים עירו יים ,תאגידי מים וביוב וגופים דו מהותיים המפרסמים מכרזים.
 .8.5המציע ביצע כקבלן ראשי עבור גופים ציבוריים ,לכל הפחות ) 4ארבעה( פרויקטים של
עבודות בי וי ,במתחמים עירו יים פעילים ,שהושלמו בתקופה החל מיום  1.1.2015ועד
למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,בהיקפים כספיים מי ימליים כמפורט להלן:
 2 .8.5.1פרויקטים בהיקפים של מעל  1.5מיליון ) ₪לא כולל מע"מ( )להלן גם" :עבודה
גדולה"(.
 2 .8.5.2פרויקטים בהיקפים של בין  ₪ 250,000עד  1.5מיליון ) ₪לא כולל מע"מ( )להלן
גם" :עבודה קט ה"(.
לע יין ת אי זה:
"גופים ציבוריים" – כהגדרת גוף ציבורי בסעיף  6.4לעיל ולפחות ש י גופים ציבוריים
שו ים.
ל"עבודה" תיחשב רק עבודה שבוצעה באתר אחד ,גם אם בוצעה מכוח מכרז מסגרת.
"הושלמו"  -למועד ההשלמה ייחשב איזה מאלה :מועד הוצאת תעודת השלמה או מועד
אישור החשבון הסופי על ידי המזמין או מי מטעמו או מועד מסירת ערבות הבדק למזמין.
"היקף כספי"  -הסכום כפי שאושר לתשלום )לא כולל מע"מ( בחשבון מאושר ללא
שערוכים וללא מע"מ.
 .8.6אית ות פי סית:

.8.7

המחזור הכספי המצטבר של המציע בש ים  2019 ,2018ו  2020 -יחד ,אשר ובע מעיסוקו
בתחום עבודות בי וי ,עומד על סך של  ) 20עשרים ( מיליון  ,₪לפחות )לא כולל מע"מ( .
 .8.7.1ככל שהמציע הוא תאגיד ,לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע
לש ים  2018ו  2019 -הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים
כ"עסק חי" ,כהגדרתו בתקן ביקורת מספר  58של לשכת רו"ח בישראל.

 .8.8המציע ו/או מי ממ הליו ומורשי החתימה שלו ,לא הורשעו בפלילים לפ י המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז זה ,בעבירה שהיא פשע ו/או בעבירה הכרוכה באלימות או
בעבירת מרמה או בעבירה של מתן שוחד או בעבירה ה וגעת לתחום עיסוקו של המציע,
למעט הרשעות שהתייש ו או מחקו בהתאם לסעיפים ) 20 – 19בהתאמה( לחוק המרשם
הפלילי ותק ת השבים ,תשמ"א .1981-הורשע מי מהמ ויים לעיל לאחר זכייה במכרז-
תבוטל ההתקשרות עם המציע.
 .8.9המציע הוא בעל כל האישורים ה דרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –
.1976
 .9ערבות ההצעה
 .9.1על המציע לצרף להצעתו ערבות ב קאית ,אוטו ומית ,בלתי מות ית ,על שם המציע ,אשר
הי ה בת פירעון ,בסכום של ) ₪ 200,000במילים :מאתיים אלף  .(₪על פי ה וסח המצ"ב
כ ספח ב' 1למכרז ועומדת בכל הת אים המפורטים להלן ,בתוקף עד המועד הקבוע בסעיף
 3.1.4לעיל )להלן" :הערבות" או "ערבות ההצעה"(.
 .9.2הצעה שלא צורפה אליה ערבות ,כאמור ,תיפסל על הסף.
 .9.3המציעים מתבקשים להציג את וסח הערבות לב ק מוציא הערבות ולבקשו להקפיד
באופן מיוחד על ת אי הערבות ו וסחה.
 .9.4בגין כל חוסר או פגם באשר לערבות ,אף אם יראה למציע כקל ערך ,החברה תהא רשאית
לפסול את הצעת המציע על הסף .עם זאת לוועדת המכרזים שיקול דעת לקבוע כי פגם או
חוסר ,כאמור ,אי ו מהווה פגם מהותי אשר יוביל לפסילת הערבות על הסף.
 .9.5עשתה החברה שימוש בזכותה להאריך את תוקף ההצעות ,יידרש המציע להאריך את
תוקף הערבות בתקופה וספת ,כ דרש ע"י החברה .אי הארכת תוקף הערבות ,על אף
בקשת החברה ,שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה ולמציע לא תהא כל טע ה או
תביעה כלפי החברה .הוראות סעיף זה יחולו גם על ערבות שתוארך ,כאמור.
 .9.6ערבות ההצעה תשמש להבטחת מילוי כל התחייבויות המציע לפי מסמכי המכרז והחברה
תהא רשאית לחלט ולממש את הערבות כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו,
כאמור .אין במימוש/חילוט הערבות כדי לפגוע בזכות כלשהי מזכויות החברה לכל סעד
אחר ,עפ"י כל דין .המציע מצהיר ומאשר בזאת כי הסכום ה קוב בערבות מהווה פיצוי
מוסכם ומוערך מראש ביחס סביר ל זקים שעלולים להיגרם לחברה ,כתוצאה מסתברת
של הפרת התחייבות ע"י המציע.
 .9.7בעת החתימה על החוזה יחליף הזוכה את ערבות ההצעה בערבויות קבועות לפי ת אי
חוזה המסגרת .

 .9.8החברה תחזיר את ערבות ההצעה למציע שהצעתו לא זכתה לאחר סיום הליכי חתימת
החוזה עם הזוכים ,כמפורט להלן.
אי המצאתה של ערבות ההצעה תגרור פסילה של ההצעה .כל סטייה מ וסח הערבות
שב ספח ב 1ו/או מהדרישות דלעיל עלולה להביא לפסילת ההצעה.

 .10תצהירים ,אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה
על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:
 .10.1ספח ב'  – 1ערבות ההצעה;
הערבות תוגש ב וסח הקבוע ב ספח ובהתאם להוראות הקבועות לעיל.
 .10.2ספח ב'  – 2תצהיר כללי מטעם המציע
התצהיר יוגש מלא וחתום כדין על ידי המציע בפ י עו"ד ,ב וסח ה דרש המצורף.
 .10.3ספח ב' – 3תצהיר לפי סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-
התצהיר יוגש מלא וחתום כדין על ידי המציע בפ י עו"ד ,ב וסח ה דרש המצורף.
 .10.4ספח ב' – 4תצהיר המציע בדבר עמידה בת אי הסף
התצהיר יוגש מלא וחתום כדין ע"י המציע בפ י עו"ד
 .10.5ספח ב'  - 5חוו"ד רו"ח לע יין עמידת המציע בת אי הסף לע יין אית ות פי סית
חוות הדעת תחתם ע"י רואה החשבון של המציע .חוות הדעת תופ ה לחברה או למציע,
לשיקול דעת רואה החשבון.
 .10.6ספח ב'  - 6תצהיר המציע בדבר יסיו ו המקצועי
התצהיר יוגש מלא וחתום כדין ע"י המציע בפ י עו"ד.
 .10.7ספח ב' ) 6א(  -טבלת ריכוז יסיון המציע .
הטבלה תמולא בהתאם לה חיות המפורטות ב ספח ויצורפו לה האישורים ה דרשים.
הטבלה תיחתם ע"י המציע.
 .10.8ספח ב'  -7אישור עו"ד בדבר פרטי המציע ומורשי חתימה
האישור ימולא וייחתם ע"י עוה"ד של המציע.
 .10.9ספח ב'  - 8תצהיר לע יין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז
התצהיר יוגש מלא וחתום כדין ע"י המציע בפ י עו"ד.
 .10.10ספח ב'  – 9חלקים חסויים בהצעה
 .10.11ספח ב'  – 10הצהרה והתחייבות לעמידה בת אי החוק למ יעת העסקה של עבריי י מין.
.10.12

ב וסף ,המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים כדלקמן:

 .10.12.1צילום של רישיון קבלן על פי חוק רישום קבל ים לעבודות ה דסה ב איות תשכ"ט-
 ,1969בסיווג המתאים ,כקבוע לעיל בת אי הסף .אישורים זמ יים/מות ים לא
יתקבלו
.10.12.2אישור תקף על יהול פ קסי חשבו ות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים )אכיפות יהול חשבו ות( ,תשל"ו.1976-
.10.12.3אישור תקף על יכוי מס הכ סה במקור .

.10.12.4אישור תקף של רו"ח/רשות מוסמכת על דבר היות המציע עוסק מורשה ומספרו
אצל רשויות מע"מ.
.10.12.5במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד יצורף צילום של תעודת התאגדות .אישור
עו"ד/רו"ח של המציע על גבי הצהרת המציע ובדף האחרון של החוזה.
.10.12.6קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
.10.12.7מסמך/כי הבהרות )כולל סיכום/פרוטוקול/ים של מפגש קבל ים( ,לרבות תיקו ים
ו/או שי ויים ו/או הבהרות שיוספו למסמכי המכרז ,עד למועד הגשת ההצעה ,אם
וככל שיתווספו ,חתום/ים בחתימה מחייבת על ידי המציע.
.10.12.8כל מסמכי המכרז  -על כל ספחיהם ,לרבות ת אי המכרז ,החוזה ,ספחיו וכן כל
מסמכי ההבהרות )ככל שיהיו( ופרוטוקול/ים של מפגש קבל ים ,כשהם מלאים
וחתומים בשולי כל דף בחתימתו המחייבת של המציע כמפורט בסעיף  14להלן .
המסמכים ו/או ה תו ים שיוגשו על ידי המציעים יהוו חלק בלתי פרד ממסמכי
המכרז והצעתו.
 .11מפגש קבל ים ושאלות הבהרה
 .11.1מפגש קבל ים אי ו חובה .מפגש הקבל ים ייערך במועד האמור בסעיף  3.1.1לעיל.
החברה תהיה רשאית בהודעה לקיים את המפגש במיקום אחר לרבות באמצעות תכ ת
שיח-וידאו )כדוגמת  (ZOOMעל גבי המרשתת.
 .11.2אם ימצא מציע במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק
כלשהו בקשר למוב ו המדויק של סעיף או פרט כלשהו ,עליו להודיע על כך בכתב לחברה,
באמצעות דוא"ל  Robbie@rhdc.co.ilוזאת לא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף 3.1.1
לעיל .טלפון לאישור קבלת הפקס/הדוא"ל 03-5470022 :יובהר כי על אחריות המציע
לוודא קבלת פ ייתו.
 .11.3בפ ייתו ,יציין המציע את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו ,מספר המכרז ,שם המסמך
ומספר הסעיף אליו מכוו ת שאלתו .השאלות יוגשו על גבי קובץ  WORDפתוח לעריכה,
במב ה הבא ,תוך הפרדה בין שאלות לע יין ההסכם ,שאלות לע יין המפרט ושאלות לע יין
המכרז:
מכרז/מפרט/הסכם

#

שאלה

סעיף

.1
.2

.

 .11.4תשובות תי ת ה בכתב בלבד לכל רוכשי מסמכי המכרז בצירוף השאלות ש שאלו ו/או
תמציתן )ללא פירוט בדבר זהות הפו ה( והן יהוו חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז .למען
הסר ספק מובהר בזאת כי רק שי ויים ותיקו ים שימסרו בכתב יחייבו את החברה .מציע
לא יהיה רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על תשובות ש ית ו לו ,אלא אם התשובות ית ו
כאמור בכתב .החברה ו/או מי מטעמה אי ם אחראיים למידע ו/או פירושים ו/או הסברים
שי ת ו למציעים במכרז )לרבות על ידי עובדי החברה ו/או מי מטעמה( שלא במסגרת
המתוארת לעיל של מתן מע ה בכתב לשאלות הבהרה.
 .11.5החברה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכ יס שי ויים
ו/או תיקו ים במסמכי המכרז ,מכל מין וסוג שהוא ,ו/או לשלוח למציעים מסמך הבהרות
ו/או מידע וסף ו/או דרישות או הוראות וספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בין ביוזמתה ובין בתשובה לשאלות הבהרה .השי ויים
והתיקו ים כאמור ,יהיו חלק בלתי פרד מת אי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של רוכשי
מסמכי המכרז.
 .11.6החברה תמסור את התשובות ו/או ההבהרות ו/או השי ויים ו/או התיקו ים בכתב
באמצעות דואר אלקטרו י ו/או פקסימיליה שפרטיהם יימסרו על ידי רוכשי מסמכי
המכרז .לא תישמע כל טע ה ממציע אם לא מסר על ידי ה ציג מטעמו דואר אלקטרו י
או מספר פקסימיליה כון.
 .11.7על המציעים לצרף להצעותיהם את הודעות החברה ו/או תשובותיה לשאלות ההבהרה
כשהן חתומות על ידי מורשי החתימה שלהם.
 .11.8החברה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכ יס שי ויים
ותיקו ים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים .השי ויים
והתיקו ים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי פרד מת אי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של כל
רוכשי מסמכי המכרז בפקס או דוא"ל.
 .12בדיקת מסמכי המכרז לפ י הגשת ההצעה והצהרות המציע
 .12.1בהגשת הצעתו ,מסכים המציע לת אים ולפרטים ,כאמור ,ומוותר על כל טע ת אי ידיעה
ו/או טעות ו/או אי התאמה.
 .12.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על המציע לבדוק בעצמו ,על אחריותו וחשבו ו ,את
כדאיות ההתקשרות על פי מכרז זה ,את אפשרותו לבצעה וכל דבר אחר שיש לו ,לדעת
המציע ,חשיבות או משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז .המציע יהיה מ וע מלעורר כל
טע ה בע יין זה כלפי העירייה ,החברה ו/או מי מטעמן בכל מועד שהוא לאחר מכן.
 .12.3באשר לעבודה מסוימת מובהר בזאת כי אין העירייה ,החברה ו/או מי מטעמן אחראיות
לדיוק הכמויות ,התכ יות והתיאורים הטכ יים .מובהר ,כי על המציע לבדוק את
הכמויות ,התכ יות והתיאורים הטכ יים המצורפים לצו התחלת עבודה של כל עבודה
מסוימת והוא מתחייב ,כי לא תהיה לו על טע ה או דרישה או תביעה בקשר לכמויות,
לתכ יות ולתיאורים הטכ יים ,כאמור.

 .12.4בכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים ,ה יתוחים ה דרשים
לשם הגשת הצעה וכמי שקיבל ייעוץ מקצועי )ובכלל זה יעוץ משפטי ,תכ ו י ,מימו י,
תפעולי-לוגיסטי וכו'( לגבי כל דבר וע יין הקשור במכרז זה לרבות בביצוע פרויקטים מכח
מכרז זה ו/או הכרוך בביצועם ,במישרין או בעקיפין ,וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או ה דרש
לצורך השתתפות במכרז והגשת הצעה .המציע לא ייחשב כמי שהסתמך באופן כלשהו על
המידע אשר כלל במסמכי המכרז.
 .12.5העירייה והחברה )לרבות ושאי משרה במי מהן וכן כל מי מטעמן( ,לא תישא ה באחריות
והמציע לא יהיה רשאי לתבוע ו/או לעלות כל טע ה גד העירייה ו/או החברה בגין זקים,
הפסדים ,עלויות ,חבויות הוצאות או הוצאות העשויות ל בוע או להיגרם )בין אם על רקע
חוזי ,זיקי או אחר( מאימוץ ,שימוש או יישום של מידע שהועבר או הועמד לרשות
המציע ,ככל שהועבר ,על ידי העירייה ,החברה ו/או כל מי מטעמן.
 .13תוקף הצעה
 .13.1הצעת המציע תהיה בתוקף עד ליום פקיעת הערבות כמפורט בסעיף  3.1.4לעיל.
 .13.2החברה תהיה לרשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה בארבעה חודשים וספים
בהודעה בכתב למציע ,והמציע יהיה חייב להאריך את תוקף ההצעה בהתאם לדרישת
החברה.
 .14הוצאות
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכ ת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחול ה
על המציע ,והמציע לא יהא זכאי לכל החזר או תשלום בגין הוצאותיו ה "ל ,דמי רכישת מסמכי
המכרז לא יוחזרו בכל מקרה.
 .15חוזה המסגרת ושמירת זכויות
 .15.1כל המסמכים שבחוברת המכרז הי ם רכושה של החברה ,הם ית ים למציע לשם הכ ת
הצעתו והגשתה בלבד ,ועליו להחזירם לחברה עד למועד הקבוע להגשת ההצעה בין אם
יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש; המציע אי ו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל
מטרה אחרת.
 .15.2בעת טילת חוברת המכרז ימסור הרוכש את פרטי המציע ,כתובתו ,מספרי הטלפון
הפקסימיליה והדואר האלקטרו י שבמשרדיו ושמו של איש הקשר שיטפל מטעם המציע
במכרז זה.
 .15.3כל חלקי חוברת המכרז הי ם חלק בלתי פרד מן המכרז לכל צורך ולכל ע ין .כמו-כן
ייחשבו כחלק בלתי פרד מן המכרז הה חיות המקצועיות אשר במפרט הכללי העדכ י
"הספר הכחול" ה זכר בת אי החוזה והמחירון – ספח  8לחוזה ,אלא אם קבע מפורשות
אחרת.
 .15.4בין הקבל ים הזוכים לבין החברה ייחתם חוזה המסגרת מכוחו תהא רשאית החברה
להוציא לקבלן)ים( הזוכה צווי התחלה ספציפיים לביצוע עבודה מסוג העבודות שוא
מכרז זה ,והקבלן הזוכה יהא מחויב לבצע את כל העבודות שתזמין החברה ,כאמור לעיל,
ועל פי כל צו עבודה שיוצא )לכל עבודה ,ב פרד( ,וזאת במחירי הצעתו במכרז )בהתאם
לעיקרון ההצעה הזולה ,כהגדרתה במסמכי המכרז(.

 .15.5על כל עבודה שוא כל צו התחלת עבודה ספציפי 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 של אותה עבודה ,כפי שיפורטו בכל הזמ ה ספציפית ,ובכלל זה:
תאור העבודה ,משך העבודה וכל הת אים לביצועה ,שיצורפו לכל הזמ ה ספציפית.
החברה תהא רשאית לפרט בכל צו התחלת עבודה ספציפי ע יי ים שיהוו שי וי מת אי
חוזה המסגרת.
 .15.6יובהר למען הסר ספק כי העבודות שוא המכרז יבוצעו במספר אתרים שו ים בהתאם
להזמ ות וצווי התחלת עבודה שתוציא החברה ,כאמור ,מדי פעם ולפי הצורך .כמו כן
מובהר ,למען הסר ספק ,כי הקבלן)ים( הזוכה)ים( יידרש ,בין היתר ,להציב מ הל עבודה,
כהגדרתו בחוזה המסגרת ,לכל אתר ,ל הל יומ י עבודה פרדים ,להגיש חשבו ות שוטפים
וחשבו ות סופיים עבור כל אתר ב פרד.
 .15.7מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי ביצוע כל עבודה מסויימת בפועל מות ה
בקבלת היתר ב ייה וגם באישור התקציב לכל עבודה ועבודה ב פרד  -וכן בהוצאת צו
התחלת עבודה ספציפי לקבלן לכל עבודה ב פרד .עיכוב בתחילת העבודה ו/או ביטול
המכרז ו/או ביטול עבודות המכרז ,כולן או חלקן ,ואף לאחר שהוצאה הזמ ה לעבודה
כלשהיא ,בשל אי קבלת היתר הב ייה ו/או בשל אי אישור התקציב לא תהווה עילה
לתביעה כלשהי מצד הזוכה במכרז.
 .16הגשת ההצעה
 .16.1הגשת ההצעה על ידי המציע ,תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע בחן את מלוא מסמכי
המכרז ,ביקר ובדק את מקום ביצוע העבודות וסביבתו ,מכיר ,מבין ויודע את כל הת אים
ה דרשים לביצוע העבודות ומסכים להם ,התייעץ עם כל היועצים המקצועיים ה דרשים,
לרבות קבלת ייעוץ משפטי .המציע יהיה מ וע מלטעון כל טע ה בקשר עם הגשת הצעתו,
לרבות ,אך לא רק ,בגין חוסר ידיעה ,הב ה מוטעית ,ספק ,טעות וכיו"ב.
 .16.2על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו הכוללת את כל מסמכי המכרז ,בהתאם
לדרישות ות אי המכרז ,וכן את יתר מסמכי המכרז ש מסרו לו על ידי החברה ,במעטפה
סגורה ,בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה עד לא יאוחר מהמועד הקובע
בסעיף  3.1.3לעיל .על המעטפה יצוין" :מכרז פומבי מס'  02/2021להתקשרות בהסכם
מסגרת לביצוע עבודות בי וי".
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל ,אי ו עו ה על דרישות המכרז.
באחריות המציע לקבל ,במעמד הגשת ההצעה ,שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו,
השעה והמועד בהם הוגשה.
 .16.3המציע ימלא את הצעתו הכספית במקום המיועד לכך במסמך ב' .ההצעה תיחתם על ידי
מורשי החתימה של המציע ותאושר על ידי עו"ד .הצעת המציע תהיה על דרך של מתן
ה חה באחוזים ביחס לסכומים הרשומים במחירון שב ספח  8להסכם– הה חה תהיה
אחידה ושווה לכל הסעיפים ה כללים במחירון .
 .16.4הה חה המוצעת על ידי המציע למחירון תייושם על הפרויקטים על פי היקפם באופן הבא:
 .16.4.1עבור עבודות בהיקף כספי של עד  ,₪ 500,000ת וכה ממחירי החוזה הה חה
המוצעת על ידי הזוכה בהצעתו.

 .16.4.2עבור עבודות בהיקף כספי מ ₪ 500,001 -ועד  ,₪ 1,000,000ת וכה ממחירי החוזה
הה חה המוצעת על ידי הזוכה בתוספת .2%
 .16.4.3עבור עבודות מעל  ,₪ 1,000,000ת וכה ממחירי החוזה הה חה המוצעת על ידי
הזוכה בתוספת .6%
 .16.5הצעת המציע תצורף בש י עותקים – וסח מקורי )על גבי חוברת המכרז( והעתק צילומי.
יתר מסמכי המכרז יוגשו בעותק אחד בלבד.
 .16.6החברה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
 .16.7על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז ולחתום חתימה
מלאה בכל מקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ,לרבות על הטפסים המצורפים למכרז.
על המציע לחתום בחתימה ובחותמת ליד כל תיקון בהצעתו .על המציע למלא את כל
הפרטים הטעו ים מילוי בכל מסמכי המכרז ,וזאת בדיו.
 .16.8הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,וכל המסמכים ה דרשים במכרז,
כולל הערבות הב קאית ,ה יסיון והסיווגים הקבל יים ,יהיו על שם המציע במכרז בלבד,
אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
 .16.9במידה והחברה תשלב בעבודה מסויימת קבלן וסף מטעמה )להלן" :קבלן מש ה"( ,יקבל
הקבלן שיזכה במכרז ,תוספת של חמישה אחוז ) (5%מסכום עבודות קבלן המש ה וזאת
בגין שירותיו כקבלן "ראשי" בפרויקט ,ככל שיי ת ו .תוספת זאת הי ה בגין כל
התיאומים ,עריכת ביטוחים וכל יתר החובות החלות על הקבלן כקבלן "ראשי".
 .16.10הצעת המציע תהא סופית ,וכי אי התקיימות איזו מהערכות המציע ו/או אי התממשות
של איזו מציפיותיו ,תחזיותיו או תכ יותיו ,לא יהוו בשום מקרה עילה לשי וי של הצעתו
ו/או לכל שי וי אחר בת אים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.
 .16.11לתמורה לא יתווספו הפרשי הצמדה ו/או כל תשלום אחר בגין התייקרויות ,אלא אם
קבע מפורשות אחרת בהסכם – מסמך ג'.
 .16.12בכפוף לאמור בסעיף עיל ,שכרו של הקבלן הזוכה במכרז בגין כל עבודה מסויימת
שתימסר לביצועו על פי חוזה המסגרת ,ייקבע על פי מחירי המחירון ב יכוי הה חה
שהוצעה על ידו בהצעתו.
 .16.13החברה אי ה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד
האמור .הבאתן של הצעות לתיבת ההצעות תהא באחריות המציעים בלבד.
 .16.14כל מסמכי המכרז ,לרבות כל המסמכים שיש לצרף להצעה בהתאם ,חייבים להיות
חתומים ,כדלקמן:
אם המציע הוא יחיד  -בחתימת המציע.
אם המציע הוא תאגיד  -בחותמת המציע ובחתימה של מורשי החתימה של המציע,
בהתאם לאישור רו"ח/עו"ד המצורף כ ספח ג' למכרז.
 .16.15הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל מסמכי המכרז,
הבין את האמור בהם ו תן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.

 .17ביטוחי המציע
 .17.1המציעים הזוכים יידרשו לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם להוראות הביטוח המפורטות
בהסכם המסגרת שבמסמך ג' ובאישור על קיום ביטוחים המצורף כ ספח  6א' להסכם
המסגרת )להלן" :אישור על קיום ביטוחים "(.
 .17.2המציע מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות בהסכם
המסגרת ובאישור על קיום הביטוחים ,ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן,
ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים ה דרשים
כמפורט לעיל ולהלן.
 .17.3המציע מתחייב לבצע את הביטוחים ה דרשים במסמכי המכרז והמפורטים בהסכם
המסגרת ובאישור על קיום ביטוחים  ,ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר מ 7-ימים לאחר
הודעת הזכיה ,את אישור על קיום ביטוחים ) וסח מקורי( כשהוא חתום כדין על ידי
המבטח.
 .17.4מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי הביטוחים ה דרשים יש להעלות במסגרת
פ יה להבהרות ובתוך המועד ש קבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבל ה הסתייגויות
לגבי הביטוחים ה דרשים.
 .17.5למען הסר ספק מובהר בזה ,כי המצאת ספח הביטוח המצורף להסכם המסגרת ,אישור
על קיום ביטוחים  ,חתום כדין על ידי מבטחי המציע ) וסח מקורי( ,הוא ת אי לחתימת
הסכם המסגרת עם הזוכים ות אי לתחילת העבודות.
 .17.6מובהר כי שי ויים ביחס לאישור על קיום ביטוחים האמור לעיל ,עלולים לגרום לפסילת
ההצעה .מבלי לגרוע מכלל האמור לעיל ,לשלב ההגשה המציע דרש להגיש ספח זה
כשהוא חתום על ידו בתחתית העמוד בלבד.
 .17.7מובהר בזאת במפורש ,כי אם לא ימציא זוכה לחברה את כל המסמכים אותם יש
להמציא ,לרבות אישור על קיום ביטוחים חתום על ידי המבטח ,במועד שייקבע לכך על
ידי החברה ,תהא החברה רשאית ,בין היתר ,לחלט את ערבות המכרז ולפעול כאמור
בסעיף  19.7שלהלן.
 .18בחי ת ההצעות
 .18.1החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל ת איה או בשל חוסר
התייחסות לת אי המכרז באופן שלדעת החברה מו ע הערכת ההצעה כדבעי .מחירים
בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .18.2אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שי וי או תוספת שייעשו
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שי וי או תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .18.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,החברה תהא רשאית לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן
האישורים ו/או המסמכים המתחייבים מת אים אלה לעיל .למרות זאת ,החברה תהיה
רשאית – לשיקול דעתה הבלעדי וקודם מימוש זכות הפסילה ,כאמור ,לדרוש מן המציע
השלמת איזה מן האישורים ו/או המסמכים האמורים ,לרבות כאלה ה דרשים להוכחת
עמידה בת אי הסף אלא אם אמר מפורשות אחרת.

 .18.4החברה תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את כל המרכיבים
וה תו ים העולים ממסמכי המכרז ,המסמכים וה ספחים ש דרשו וצורפו על ידי המציע
להצעתו ומאלה שעלו מבדיקות שערכה החברה ובכלל זה ,איכות ביצוע העבודות,
אמי ותו של המציע ,כישוריו ,יסיו ו המקצועי ,מומחיותו ,המלצות אודות המציע ומידת
שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו ,הן של אחרים והן של החברה,
קיומם של סכסוכים משפטיים בעבר ו/או בהווה בין המציע לבין החברה ו/או עיריית
רמת השרון ו/או רשויות מקומיות אחרות שע יי ם הפרת חוזה על ידי המציע ו/או ביצוע
עבודות בצורה לקויה.
 .18.5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה תהיה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה,
להחליט לפסול ו/או שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או לבחור בהצעה של קבלן כלשהו ,אם
לעיריית רמת השרון ו/או לחברה היה יסיון רע עמו או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית
של מזמין עבודה אחר ,בכל הקשור לעבודות שבוצעו על ידו ובין היתר ,בקשר עם כושרו
של המציע ,עמידתו בלוחות זמ ים ,בטיב השירותים ,ביכולתו לבצע את העבודות ,בדרכי
הת הלותו ,באמי ותו ,במיומ ותו ואופן עמידה בהתחייבויות .כן רשאית החברה
להתחשב בקיומם של סכסוכים משפטיים בעבר ו/או בהווה בין המציע לבין החברה ו/או
עיריית רמת השרון ו/או רשויות מקומיות אחרות עם המציע שע יי ם הפרת חוזה על ידי
המציע ו/או ביצוע עבודות בצורה לקויה .במקרים אלה ,ככל שהצעת המציע הי ה הצעה
אשר ללא חוות הדעת השלילית היה בה כדי להיבחר כהצעה הזוכה – תי תן למציע זכות
טיעון לפ י מתן ההחלטה הסופית .זכות הטיעון יכול ותמומש בכתב או בעל פה וזאת
בכפוף לשיקול דעת של ועדת המכרזים.
 .18.6החברה תהא רשאית לפסול כל מציע אשר מצא עמה ו/או עם העירייה בסכסוך או
בהליכים משפטיים ,מכל סוג שהוא.
 .18.7כן תהיה החברה רשאית לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח
לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי
בעלות בין המציעים ,קשרים בין חברות אחיות ,קשרים בין חברות ב ות וכיו"ב ו/או אם
קיים חשש כי ההצעה תכסיס ית.
 .18.8החברה תהיה רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים אחרים
הדרושים לה לצורך קבלת החלטה .מבלי לגרוע מן האמור לעיל החברה שומרת לעצמה
את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות
למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור ל יסיו ו ו/או יכולתו
ו/או כשירותו של המציע וזאת ,בין היתר ,לצורך עמידתו של המציע בת אי סף שפורטו
לעיל.

 .18.9החברה רשאית לקחת בחשבון שיקוליה ,בין היתר ,את הידע המקצועי ,היכולת הכספית
וטיב העבודה של המציע ,את אמי ותו וכושרו של המציע לבצע את העבודות ,את יסיו ה
של החברה ו/או של רשויות אחרות עם המציע בעבר וכן את יסיו ו של המציע בעבודות
קודמות דומות .מבלי לגרוע מהאמור ,החברה תהיה רשאית שלא למסור את העבודות
מושא מכרז זה למציע שהצעתו היא הטובה ביותר ,וזאת ,בין היתר ,עקב יסיו ה הרע של
החברה ו/או של רשויות אחרות עם המציע ,או אם מדובר בתאגיד ,עקב יסיו ה הרע עם
היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו.
 .18.10בכפוף לכל דין החברה שומרת על הזכות למחול על קיום דרישה או ת אי מת אי מכרז זה
אשר אי ם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעתה.
כמו כן ,החברה רשאית למחול או לתקן טעות סופר או טעות טכ ית בהצעה ,ככל שאין
בהן לדעתה כדי לפגוע בעקרון השוויון ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .18.11בחירת ההצעה הזוכה תתבצע באופן הבא ,בכפוף לכל יתר הוראות מכרז זה:
.18.11.1ההצעות שעמדו בת אי הסף תדורג ה על פי הה חה באחוזים ביחס למחירון,
וייבחרו שלושה זוכים ,אשר עמם תחתום החברה על הסכם מסגרת ,כפי
שיפורט להלן.
.18.11.2הזוכה הראשון שייבחר יהא המציע שהצעתו מצאה כשרה וש קב בשיעור
הה חה הגבוה ביותר.
.18.11.3לאחר מכן החברה תפ ה למציע ,שהצעתו מצאה כשרה והיא הש יה בשיעור
הה חה ה קוב בה ,ותת ה את זכייתו במכרז באימוץ הה חה שהע יק הזוכה
הראשון .אם יסכים המציע להצעה זו ,יוכרז כזוכה ש י במכרז .לא הסכים,
תפ ה החברה למציע ,שהצעתו מצאה כשרה והיא שלישית בשיעור הה חה
ה קוב בה ,ותת ה את זכייתו באימוץ הה חה שהע יק הזוכה הראשון ,וכך
הלאה ,עד לבחירת הזוכה הש י ,ככל שהדבר אפשרי .לאחר מכן תערוך תהליך
זה ביחס לזוכה השלישי ,ככל שדבר אפשרי.
.18.11.4החברה תהא רשאית להפחית את מספר הזוכים ,אם אין בהם כדי להבטיח את
מירב היתרו ות לחברה.
 .19הודעה על תוצאות המכרז
 .19.1המציעים הזוכים יחתמו על הסכם המסגרת המצורף כמסמך ג' תוך  7ימים מיום
שיידרשו לכך .עד למועד חתימת הסכם המסגרת יחליפו הזוכים את ערבות המכרז
בערבות ביצוע בסכום המפורט בהסכם ,ב וסח כתב הערבות המצורף להסכם המסגרת.
 .19.2עד למועד החתימה על הסכם המסגרת ימציאו הזוכים את כל המסמכים והאישורים
שעליהם להמציא בהתאם לת אי המכרז ,ובכלל זה ,בין היתר ,אישור על קיום ביטוחים
ב וסח ה דרש ב ספח ג' להסכם המסגרת ,חתום כדין על ידי חברת הביטוח ) וסח מקורי(.

 .19.3כמו כן ,יהא על הזוכים להציג לחברה ,תוך  15יום מהודעת החברה לכל זוכה בדבר זכייתו
במכרז ,אישור משטרה לפיו אין מ יעה להעסקתו ולהעסקת כלל המועסקים מטעמו
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.
 .19.4עד למועד חתימת הסכם המסגרת יעביר כל אחד מהזוכים לאישור החברה את פרטיהם
שלבעלי התפקידים שמי ויים דרש ממ ו בהסכם המסגרת.
 .19.5אם זוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,תהא החברה רשאית לבטל את
הזכיה במכרז בהודעה בכתב לאותו מציע ,ולהתקשר עם מציע שעמד בת אי הסף והצעתו
דורגה כהצעה הבאה בתור ,וזאת לאחר ש ית ה לזוכה הודעה בה דרש לתקן את המעוות,
והזוכה לא תיקן המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן ש קבע בה .אין בסעיף זה כדי לגרוע
מזכויות החברה על פי כל דין לרבות חילוט ערבות המכרז שהוגשה על ידי הזוכה.
 .19.6ב וסף לאמור לעיל ,תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:
 .19.6.1כשיש בידי החברה הוכחות ,לה חת דעתה ,כי זוכה או אדם אחר מטעמו תן או
הציע שוחד ,מע ק ,מת ה או טובת ה אה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.
 .19.6.2התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של זוכה ש ית ה במכרז אי ה כו ה ,או
שהזוכה לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר ,לדעת החברה ,היה בה כדי
להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.
 .19.6.3החברה מצאה את הצעתו של זוכה כתכסיס ית או ככזו שהוגשה בחוסר תום לב.
 .19.7בוטלה הזכייה במכרז מהטעמים המפורטים בסעיפים  19.6.1עד  19.6.3לעיל ,רשאית
החברה להגיש את הערבות הב קאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע המכרז למי
שייקבע על ידה ,והזוכה יפצה את החברה על כל הפסד שייגרם לה בגין כך.
 .20שמירת זכויות
 .20.1מבלי לפגוע באמור ,החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ,בכל
מועד שהוא ,לרבות לאחר הגשת הצעות ,ולמציעים לא תהא טע ה ו/או תביעה כ גד
החברה בשל כך.
 .20.2המציעים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכ ת
והגשת הצעה במכרז זה .מסמכי המכרז הם רכושה של החברה ,והם ית ים למציע
בהשאלה לשם הכ ת הצעתו והגשתה בלבד ,ועליו להחזירם לחברה עד המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז ,בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש .אין המציע רשאי ,בין
בעצמו ובין על ידי אחרים ,להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם
לכל מטרה אחרת.
 .21הסתייגות
 .21.1בכל מקרה של שי וי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או
כל הסתייגות לגביהם ,בכל דרך וצורה שהיא )להלן" :הסתייגויות"( ,רשאית החברה:

 13.1.1לפסול את הצעת המציע למכרז.
 13.1.2לראות בהסתייגויות כאילו לא כתבו כלל ולהתעלם מהן.
 13.1.3לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכ י בלבד.
 13.1.4לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לש ות
את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.
 .21.2ההחלטה בין האפשרויות דלעיל תו ה לשיקול דעתה של החברה בלבד .אם תחליט
החברה ל הוג לפי אחת האלטר טיבות המ ויות לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתה,
רשאית החברה לפסול את ההצעה ו/או לחלט את ערבות המכרז.
 .22עיון בהצעת המציע
 .22.1על פי דין ,מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת הקבלן הזוכה.
 .22.2מציע אשר סבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ,עסקיים או מקצועיים
)להלן" :חלקים סודיים"( ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים ,יציין
במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמ ם באופן ברור )במרקר צהוב(.
 .22.3מציע שלא סימן חלקים אלו בהצעתו יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון
מציעים אחרים ,אם וככל שהצעתו תזכה .אמירה כללית לפיה כל המידע בהצעה הי ו
בגדר סוד מסחרי של המציע לא תיחשב.
 .22.4סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שככל שזוכה ,שאי ו המציע ,יסרב לגילויים
במסגרת מתן עיון ,הוא מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה בהצעת הזוכה.
 .22.5יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הוא של ועדת המכרזים בלבד.
אם תחליט ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה
הגדירם כסודיים ,היא תיתן התראה לזוכה ותאפשר לו להשיג על כך בפ יה בתוך פרק
זמן סביר .אם תחליט ועדת המכרזים לדחות את ההשגה ,היא תודיע על כך לזוכה בטרם
מסירת החומר לעיו ו של המבקש.
 .22.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע ,יסיו ו ,לקוחותיו והמחיר
שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.
 .22.7עיון במסמכי המכרז ,ככל שיותר העיון ,בכפוף להחלטת החברה ,ייעשה תמורת תשלום
של  ₪ 300בתוספת מע"מ ,לכיסוי העלות הכרוכה בקיום הוראות הדין לע יין זה.
 .22.8במקרה של ערעור על הליכי המכרז ,על ידי מי ממגישי ההצעות במכרז זה ,תהא החברה
רשאית להמציא מסמכים של המציעים האחרים ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,והמציעים
האחרים מאשרים זאת מראש .העיון לא יוגבל משיקולים של סוד מסחרי או מקצועי.
מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך הסכמתו לאמור בסעיף זה.
 .23הוצאות
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכ ת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,יחולו
על המציע ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא.

 .24דין חל
החוק והדין אשר יחולו על מכרז זה ,על יחסי הצדדים ועל כל ה ובע ו/או המתייחס למכרז ,יהיו
הדין והחוק הישראלי .ההצעות תערכ ה ותוגש ה בהתאם לכל דין ,והמציעים ייחשבו כמי
שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.
 .25ת יית שיפוט
כל ע יין ה וגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של תל אביב.

בכבוד רב,
רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ

