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 רשימת מסמכי מכרז
 

 למכרז/חוזה זה:רשימת המסמכים 
 

 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף מסמך

 מסמך א' 

 

ותנאים תנאי התקשרות 
 כלליים

 

מדף  -תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן   מסמך ב'
 -)החוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל 3210

 (.2005נוסח תשס"ה 

 מסמך ג' 
 

 

לעבודות  כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי 
בנין ואופני המדידה ותכולת המחירים 

המצורפים למפרטים הכלליים, במהדורתם 
 העדכנית ביותר.

  תנאים כלליים מיוחדים 1-מסמך ג'

  2-מסמך ג'

 

מפרט מיוחד ואופני מדידה 
 מיוחדים

 

  כתב כמויות  מסמך ד' 

  מערכת התכניות  מסמך ה' 

 
 

 הערות:
 

המצוינים לעיל, שלא צורפו למכרז / חוזה זה ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לרכישה המפרטים הכלליים  א.
 טחון, או להורדה ברשת באופן חופשי בכתובת:יבהוצאה לאור של משרד הב

 ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspxhttp://www.online.mod.gov.il/ 
 

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. ב.

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 מסמך א'
   

 תנאי ההתקשרות ותנאים כלליים
 

 דף מידע.   - א' פרק .א

 תנאי והמכרז והוראות למשתתפים על נספחיהם.           -' ב פרק .ב

 .נוסח אישור עו"ד/רו"ח  -( 1נספח )                         
 תצהיר בדבר שמירה+  יר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימוםתצה    -( 2נספח )                                    

 .זכויות עובדים על
 .ערבות לצורך השתתפות במכרזנוסח כתב     -( 3נספח )                                    

 .הצהרה על שימוש בתוכנות מקור  -( 4נספח )   
 .תצהיר על העדר ניגוד עניינים -( 5נספח )   

 אישור על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -( 6נספח )
 הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז  – (7)נספח 
 אישור עסק בשליטת אישה  – (8)נספח 
 חלקים חסויים בהצעה  – (9)נספח 

 היעדר הרשעות קודמותהצהרה בגין   –( 10נספח )
 התחייבות לשמירה על סודיות  –( 11נספח )
 הוראות למילוי קובץ כתב הכמויות בהצעת המחיר בתוכנת בנארית מכרזית  -( 12נספח )
 כתב התחייבות קבלן ראשי -( 13נספח )

    
 .הצעת המציע          – ג' פרק .ג

                                      
 התחייבות קבלן בנושא בטיחות.  - (א)נספח 
 .ולתקופת הבדק נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע  - (ב)נספח 

             

 
, שאינו מצורף למסמכי המכרז, כי אז יהווה המפרט הנ"ל חלק הכללי אם תהיה במסמכים אלה הפניה למפרט 

. חתימתו של המשתתף על טופס "הצעת המציע", קבלתו/ועל המשתתף לדאוג לרכישתו ממסמכי המכרז
 תחשב גם כהצהרתו המעידה על כך שרכש את המפרטים הנ"ל, קראם והבינם במלואם.

 
 אין לצרף נספחים או מסמכים נוספים לאלה שנמסרו כמסמכי המכרז, אלא אם הדבר מתבקש במפורש. 
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 דף מידע –א'  פרק
 20/2020במכרז מס' 

 
 משתתפים נכבדים,

 
 דף מידע זה נועד לסייע בידכם להגיש את הצעתכם למכרז באופן ראוי ומסודר.

נא לקרוא בעיון ובתשומת לב את ההוראות המפורטות במסמך זה ולהקפיד על מילוי נכון ונאות של הדרישות 
 וההנחיות שמפורטות להלן.

 
  חמישיביום קיים תסיור באתר המיועד לביצוע העבודות. הסיור יך על כל המעוניין להשתתף במכרז לערו .1

בסמוך ) שכונת המעוף )מער(, חרישן נשוא מכרז זה בכתובת: יבאתר המתוכנן לבני 14:00שעה ב 5/11/2020
יובהר כי מציע אשר לא יתייצב לסיור יראו בו כמי שוויתר על זכותו  .הסיור הינו חובהכאמור, . (למאגר המים

פרוטוקול הסיור יופץ לכל המשתתפים בו וכן יתפרסם באתר האינטרנט של הרשות הארצית להשתתף במכרז. 
 לכבאות והצלה.

 
ללא קבל, יידרש ל והשתתף בסיור הקבלנים, כאמור לעיל, מי שיבקש להגיש הצעה לבקשה זו לקבלת הצעות .2

, את מסמכי המכרז להגשה ודיסק הצעת המחיר במשרדי נציבות כבאות והצלה כתנאי להגשת ההצעה, עלות
 .03-9430195( בראשון לציון, בתאום מראש בטל' ינסטר' משד)פינת  7 בכתובת שד' רחבעם זאבי

 
ארצית את ההצעות המפורטות במסמך מקור אחד יש להניח באופן אישי בתיבת המכרזים של הרשות ה .3

 שניליום ראשון לציון עד ,  127חדר  1, קומה 7(, שדרות רחבעם זאבי הרשות –להלן לכבאות והצלה )
. בסמוך לאחר מועד זה תיפתח תיבת המכרזים. יחד עם ההצעה על המציע בדיוק 12:00שעה ב 7/12/2020

 להלן:מפורט להחזיר את כל את החומר כ
ק דיסבעותק מודפס ואת כתב הכמויות המלא בכתב הכמויות המלא  :יש למסור את במעטפה אחת .א

יש למסור את חוברת המכרז הכוללת את הצעת המציע וכל במעטפה השנייה . בתוכנת בנארית מכרזית
 המסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו וכן את המפרט הטכני.

 להחזיר את התכניות.אין צורך  .ב

 12בנספח מכרזית בהתאם להוראות המצורפות בנארית בץ יש למלא בקובדיסק את הצעת המחיר  .ג
  כי המכרז.למסמ

תחנת כיבוי אזורית הקמת  - 20/2020מכרז מספר " שתי המעטפות יוכנסו למעטפה אחת עליה ירשם: .ד
 " חרישב

 
, לרבות נספחי החוזה והנוסחים וחתימת כל דף ממסמכי המכרזנא להקפיד על קריאה, הבנה, מילוי נאות  .4

על מסמך "תנאי המכרז והוראות למשתתפים", "הצעת המציע", כולל השונים של הערבויות והאישורים 
 אישור עו"ד, תוכניות, מפרטים וכתבי כמויות.

 
זהה לנוסח הערבות תהיה  ₪. 000003,בשיעור של או ביטוחית להצעתו, ערבות בנקאית  לצרףעל כל מציע  .5

 .)מסמך זה( מסמכי המכרזלב' לפרק  3המצורף כנספח 
 

ההצעה הזולה ביותר במכרז היא זו שתבחר. בהתאם לגובה סכומי ההצעות ידורגו ההצעות שיוגשו למכרז.  .6
יובהר כי לרשות שמורה הזכות שלא לבחור בהצעה הנמוכה ביותר. וזאת על בסיס נימוקים שירשמו כפי 

 בפרק ב' במסמכי המכרז 19מור בסעיף שתראה הרשות לנכון או לאור הא
 

 אנו מאחלים לכם הצלחה.                      
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 תנאי המכרז והוראות למשתתפים –ב'  פרק
 

 20/2020המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס' 

 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים:

 
מזמינה בזאת הצעות לביצוע  (הרשות –להלן הרשות הארצית לכבאות והצלה ) –המשרד לביטחון הפנים  .1

או  "השירותים"הכל כמפורט במסמכי המכרז )להלן:  ,חרישתחנת כיבוי אזורית בהקמת לעבודות 
 (."העבודות"

 נשוא המכרז

בתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז, לרבות , חרישיישוב תחנת כיבוי אזורית בהקמת להמכרז הינו  .2
 ההסכם והמפרטים.

 .רת צו התחלת העבודה על ידי הרשותמיום מסי חודשים 51על המציע לסיים את העבודה תוך  .3

על המשתתף במכרז לתת הצעת מחיר עבור ביצוע עבודות המכרז בדרך של ציון המחיר בצידו של כל סעיף עבודה  .4
. בכל מקרה מע"מכולל לא , המחיר הנקוב יהיה בש"חהמפורט בכתב הכמויות ובדיסק המצורף לחוברת המכרז. 

של סתירה, תוספת, החסרה וכל אי התאמה בין תוכן הדיסק לבין המסמכים הכתובים שבגדר הצעתו של המציע, 
 והם אלו שיקבעו. תוכן המסמכים הכתובים, כאמורל תהיה עדיפות

 התמורה. -רא להלן סכום ההצעה יהיה סופי ובלתי ניתן לשינוי ויק .5

המסמכים של המכרז, לרבות כל בקשה  בכלהסכומים והפרטים הנדרשים על המשתתף למלא את כל המחירים,  .6
 להצעות על פי חלופות שונות. 

התמורה תהא בגין ביצוע העבודות כהגדרתן לעיל ו/או בנוסח החוזה המצורף, וכוללת את כל ההתחייבויות שעל  .7
והעובדים, שעל המשתתף לרכשם המשתתף לקיימן על פי מסמכי המכרז והחוזה, כולל כל החומרים, המשאבים 

 או להעמידם לצורך ביצוע העבודות, או לשאת בתשלומם בגין ביצוע העבודות בשלמותן.

המשתתף שיזכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מכל מין וסוג שהוא, בנוסף לתמורה שהוצעה על ידו  .8
תוספת לתמורה בגין טענה לטעות בהצעתו. לשם הסרת ספק, מובהר בזאת כי למשתתף לא תהא זכות לבקש 

חשבונית ו/או השמטת מחיר או פרט כלשהו בעניין כלשהו. סכום התמורה הכולל, הנקוב בהצעת המשתתף, 
יהיה הסכום הקובע. טענה לטעות סופר בסיכום סכומים של מסמכי ההצעה, תיבדק על ידי ועדת המכרזים 

 וסכום החישוב הנכון יחשב כסכום התמורה המוצע.

המשתתף במכרז או כל מי שמקבל לידיו את מסמכי המכרז, אסור השימוש במסמכי המכרז או בחלק מהם על  .9
 .הרשותבאיזה אופן שהוא שלא לצרכי מכרז זה, ללא הרשאה בכתב ומראש מראש 
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 כשירויות המציע

10.  

 כמפורט להלן: המצטברים בכל התנאיםזכאים להשתתף במכרז מי שעומדים  .א

)כוכבית( תקף ביום הגשת לעבודות ממשלתיות קבלנים הרשומים אצל רשם הקבלנים כקבלן מוכר  (1
, סוג קבוצה : ג' , על פי חוק רישום קבלנים 100בנייה , סימול:  , ענף ראשי3בקבוצת סיווג ההצעה, 

 ובהתאם להיקף הצעתם. 1969-לעבודות הנדסיות בנאיות, תשכ"ט

 נהלים ספרי חשבונות כחוק. עוסקים מורשים לצורך מע"מ ומ (2

 הבהיקף דומפרויקטים לפחות בגודל ו 2 -ב בניה ציבוריתבבעלי המלצות וניסיון קודם ומוכח  (3

סיונו וכושרו לניהול העבודה בהתאם לפירוט המבוקש ילעבודות נשוא המכרז. המציע יפרט את נ
 ויצרף המלצות. "המציע' "הצעת ג במסמך

העברת -שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקלי, כגון: אי העדר הרשעה ו/או חקירה בעבירה (4
מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות -דיווח לרשויות המס, אי-ניכויים, אי

 -; היה המעוניין להשתתף במכרז תאגיד 1981-לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות חשבים, תשמ"א
יש לצרף הצהרה חתומה ומאושרת על  ומנהליו הבכירים.היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו 

 ( למסמך ב'.10ידי עורך דין בנוסח המצורף בנספח )

 בעלי כל הרישיונות הנדרשים לפי כל דין. (5

המצאת כל האישורים והמסמכים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת קיום ו (6
 .1976-ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. המציע יהיה גוף משפטי אחד )לא ניתן להגישמען הסר ספק, ל .ב
 הצעה של שני גופים משפטיים נפרדים(.

 

 מסמכים

 :כל מציע יצרף להצעתו .11

 :נוסח אישור עו"ד/רו"ח

מפקיד תעודת עוסק מורשה מאת רשות המיסים לעניין תשלום מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או  .א
 השומה כי הינו מנהל ספרים כחוק.

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .ב
 .( למסמך ב'6כאמור בנספח ) 1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.        .ג

אישור בר תוקף של רשם הקבלנים, המעיד על היות המציע רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג ובסוג  .ד
 לעיל.  10הנדרשים כאמור בסעיף 

 תאגידים לסוגיהם יצרפו אישור רישום התאגיד ברשם החברות או השותפויות, בהתאם לסוג התאגיד.  .ה
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+ תזכיר + תקנון  נאמן למקורמאומת ע''י עו''ד כהעתק  צילום מתעודת ההתאגדות של התאגיד .ו
, מאמותים על ידי עו"ד כהעתקים נאמן ההתאגדות + תדפיס נסח על היעדר חובות לרשם התאגידים

 .למקור

 ( למסמך ב'.4מוש בתוכנות מקור כמפורט בנספח  מס' )ישהצהרה על  .ז

 .( למסמך ב'5תצהיר על העדר ניגוד עניינים כמפורט בנספח מס' ) .ח

 למסמך ב'. (7)מס' , כמפורט בנספח הצעות במכרז הצהרה בדבר אי תיאום .ט

ומעוניין כי תינתן לו  1992 -מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" כהגדרתה בחוק חובת המכרזים תשנ"ב  .י
. בסעיף זה, משמעות כל המונחים מאומת ע"י עו"ד העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר

בנוסח  1992 –ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 

 .מסמך ב'ל (8מס' )המצורף בנספח 

  ( למסמך ב'9כמפורט בנספח מס' ) חלקים חסויים בהצעהאישור בגין  .יא

 ( למסמך ב'.10)היעדר הרשעות קודמות, כמפורט בנספח מס' הצהרה בדבר  .יב

 ( למסמך ב'.11התחייבות המציע לשמירה על סודיות, כמפורט בנספח מס' ) .יג

 ( לעיל.3)א( ) 10פירוט ניסיונו של המציע והמלצות על פי האמור בסעיף  .יד

 למסמך ב' . (1)אישור עו"ד/רו"ח בנוסח כאמור בנספח מס'  .טו

"העסקת עובדים זרים ותשלום שכר  םלמסמך ב' שעניינ (2)פח מס' בנוסח המצ"ב כנס מיםחתו יםתצהיר .טז
 ."שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים" -ו מינימום"

 להלן. הערבות תהיה בנוסח 12כמפורט בסעיף  ש"ח 300,000בשיעור של או ביטוחית ערבות בנקאית  .יז
 למסמך ב' למסמכי המכרז. (3מס' )המצורף כנספח 

 שמורה הזכות לדרוש מהמציע להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו וכיו"ב. לרשות .יח
כמו כן, לרשות שמורה הזכות לבקש להציג בפניה מסמכים מקוריים מקום בו התבקש המצאת העתק 

 ככל שתמצא לנכון.

 

 ערבות להשתתפות במכרז

12.   

מחברת ביטוח המאושרת על ידי משרד האוצר, או ביטוחית להצעתו, ערבות בנקאית  לצרףעל כל מציע  .א

 למסמך ב' למסמכי המכרז. 3מפורט בנספח זהה לבנוסח  ₪, 0,00030אוטונומית בשיעור של 

 רשאית לבקש את הארכת הערבות הבנקאית . הרשות7/03/2021תוקף הערבות האמורה יהא עד ליום  .ב
 יהיה חייב לעשות כן על חשבונו., והמציע בהתאם לצורך עד לבחירת זוכה במכרזלתקופה נוספת 

הרשות. הערבות תהא חתומה צדדית של -הערבות חייבת להיות על פי תנאיה ניתנת לגביה לפי פניה חד .ג
יש להגיש ערבות מקורית בלבד. הגשת צילום של הערבות או העתק נאמן למקור תביא לפסילת  כדין.

 ההצעה.
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 לא תידון כלל קשובנוסח המהערבות יהיה שונה מה, או שנוסח הצעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש .ד
 .ותיפסל על הסף

 10לרשות תוך ( יהא עליו לחתום על ההסכם המצורף למכרז ולהחזירו "הזוכה"זכה המציע במכרז )להלן:  .13
 .יומצא לו ההסכם לפי מכרז זה לחתימה: עשרה( ימים מיום ש)במילים

 מיום ההודעה על זכייתו. זמין לצורך כל קריאה מטעם הרשות חויב להיותמהזוכה 

זוכה שנדרש לחתום על ההסכם ולא החזירו כשהוא חתום כחוק ובצירוף הערבות לביצוע ההסכם כאמור בסעיף  .14
פרק ל (אנספח ))והתחייבות קבלן בנושא בטיחות  3210דף בהתאם לנוסח בחוזה מלהלן, אישור ביטוחי קבלן  15

ימים מיום הדרישה כאמור לעיל, תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז,  10מכרז(, תוך מכי המסג' ל
קיום ההתחייבויות שנוטל -ומבלי לפגוע בכל סעד אחר ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי

 על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. 

 להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה שנייה, וכך הלאה.  יודגש כי במקרה כזה רשאית הרשות

מכרז עם מי ה ייחתם הסכם לביצוע העבודות נשואהערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תתקבל במכרז לאחר ש
 כזוכה. שייקבע על ידי הרשות

 

 ערבות לביצוע ההסכם

במועד חתימת ההסכם, ערבות להבטחת ביצוע העבודות נשוא המכרז, הכל כמפורט  הזוכה ימסור לרשות .15
 .)מסמך זה( למסמכי המכרזפרק ג' ל( בנספח )בהסכם. הערבות תהיה בנוסח המפורט ב

 

 חובה - קבלנים סיור

16.   

שכונת המעוף )מער(, אתר המיועד לבינוי בכתובת: ב 14:00שעה ב 5/11/2020 חמישיהסיור יתקיים ביום  .א
   (.בסמוך למאגר המים)חריש 

ועדת  תלמרכזבלבד,  wordבקובץ ניתן לפנות בשאלות הבהרה ו/או לקבלת פרטים נוספים בכתב,  .ב
שעה ב 19/11/2020 חמישי ליום, וזאת עד danielao@102.gov.ilאור, במייל:  דניאלה גב' –מכרזים 

הרשות  – באתר האינטרנט של המשרד לביטחון הפנים . שאלות שיוחלט להשיב אליהם יפורסמו12:00
 מתחייב להשיב על מי דאין המשר .14:00שעה ב 26/11/2020עד לתאריך  הארצית לכבאות והצלה

 מהשאלות וכן יהיה רשאי לשנות את השאלה, את החלקים עליהם יינתן מענה ולעשת בשאלה כל שינוי
  על בסיס שיקול דעתו הבלעדי.

במכרז זה יש חובה להשתתף בסיור הקבלנים. אי התייצבות לסיור תביא לפסילת הצעה שם השתתפות ל   .ג

 מטעם מציעה.
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 הצהרות המציע

17.  

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז והמפרטים  .א
יעות, הכישורים את כל היד וההסכם המצורפים למכרז על נספחיו ידועים ונהירים למציע, וכי יש לו

 המקצועיות האחרות הדרושים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז כמפורט בהסכם. והיכולות

הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם -כל טענה בדבר טעות ו/או אי .ב
 על נספחיו לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

הצהרה ואישור כי מחירו נכלל במחירי יתר כירים כמוהו אי מילוי סעיף כלשהו בכתב הכמויות והמח .ג

 .ללא כל תשלום נוסף -הסעיפים, וכי יבצע את הפריט או הסעיף 

 לפסול הצעה הכוללת אי התאמה ו/ או טעות. למרות האמור לעיל רשאית הרשות  .ד

 

 שינויים ותיקונים

18.  

 אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהוא מתנאי המכרז.  .א

רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז,  הרשות .ב
 ולפסול את הצעתו.

 .תחשבונית, תתוקן ההצעה ע"י הרשו אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות .ג

ן בהצעה, תתוקן דות ובין המחיר של כל יחידה שצוינתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר היחי
אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל יחידה, ויראו את המציע כאילו הסכים שכל טעות חשבונית 

 שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור לעיל.

 מוכן לספקה/לבצעה ללא כל תמורה.בכל מקום שלא ננקב מחיר יחידה יראו את המציע כמי ש .ד

 

  החלטות הרשות

19.   

 ההצעות שתתקבלנה במכרז תיבחנה על ידי ועדה מקצועית שתמנה ועדת המכרזים של הרשות. .א

 המלצות הוועדה המקצועית יובאו בפני ועדת המכרזים של הרשות להחלטה בדבר הזוכה במכרז. .ב

רשאית להתחשב בכישורי המציע, ניסיונו וכל מסמך או פרט אחר  קביעת הזוכה תהיה הרשותעת ב .ג
 שנדרש המציע להציג ו/או למלא על פי תנאי המכרז והוראותיו.

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות  רשאית רשותה .ד
מתחייבת לקבל  אין הרשות בעי.ועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה כד מכרז, באופן שלדעתלתנאי ה

 את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
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 לבחון את כושרו של המציע לביצוע  או מהוראות כל דין, מוסמכת הרשותמבלי לגרוע מהוראות המכרז  .ה
 הרשות .ך ניסיון קודם של הקבלן עם הרשות וגופים ממשלתיים אחריםהעבודות נשוא מכרז זה גם על סמ

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחלק את ביצוע עבודות המכרז או כל חלק מהם, בין מספר 
 מציעים/זוכים ולפצל את הזכייה בין מספר משתתפים לפי שיקול דעת ועדת המכרזים.

רשאית לבצע את  ר לזוכה רק חלק מהעבודות, והרשותרשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למסו הרשות .ו
ת, בביצוע עצמי ו/או על ידי עובדיה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או על ידי מסירה לגורמים יתר העבודו

 אחרים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

הכולל. הוגדל  העבודה מערך 25% עדשל רשאית להגדיל ו/או להקטין את היקף העבודה, בשיעור  רשותה .ז
 ל ההצעה.ו/או הוקטן היקף העבודה, לא יחול שינוי בפרטי המחיר ש

הופחת היקף העבודה או חולקה העבודה בין קבלנים שונים כאמור לעיל, לא ישונו מחירי ההצעה של  .ח

 הקבלן לפרטיהם בגלל השינוי או הפיצול.

 ההסכם לא יחייב את הרשות ורק עם חתימת ההסכםכדין  ההסכם בידי הרשותעד למועד שבו ייחתם  .ט
הליכי המכרז עד רשאית לקיים דיונים ובירורים לצורך קידום  י המכרז ולפיכך הרשותיסתיימו הליכ

 .לחתימתה על ההסכם

יודגש כי לא תשולם לקבלן כל תמורה ו/ או תשלום כלשהו לרבות אחוזי קבלן ראשי עבור עבודה שלא  .י
 ביצע בעצמו.

י, רשאית לבטל את המכרז בכל זמן שהוא עד למועד הקובע, על פי שיקול דעתה הבלעד הרשות תהיה .יא
  .ובלבד שתדאג לפרסם את דבר הביטול באופן בו פורסם המכרז

בכל זמן שהוא, על פי שיקולה הבלעדי, ובלבד  רשאית לדחות את מועד הגשת ההצעות הרשות תהיה .יב
 שתודיע על כך באופן בו פרסמה את המכרז, לפי העניין.

 

 הגשת הצעות ומועדים

20.   

 כמו, ועל כל מסמכי המכרז חתימת מקור וולחתום עלי, אחד  מקורמסמך על המציע למלא הצעתו ב .א
 . על מדיה מגנטית )דיסק או דיסק און קי( pdfכן יש להכין עותק נוסף סרוק כקובץ 

  כל מסמכי המכרז.על המציע לחתום חתימה מקורית מלאה על 

כי שיצורף למסמ הצעת המחיר תמולא בתכנת בינארית בפורמט מכרזית שתשמר על גבי דיסקבנוסף 
 להלן. 12בהתאם להוראות המופיעות בנספח  שיצורף למסמכי המכרז המכרז

בחירת זוכה  כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה עד ליום .ב
 .על ידי הרשות

י הזהות של /ציון מספר היא תחתם בהתאם לסמכות החוקית לחתימתה, לרבותהוגשה ההצעה  .ג
ם, וכן חותמות כנדרש וככל הנדרש הוכחה על זכות החתימה והוכחה על רישום /ובתווכת החותם/מים
 .כנדרש בחוק
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 הסתייגויות המציע

21.  

, והוא חייב לקבלת הצעות זוו/או תנאי המופיעים בבקשה  למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט .א
 למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בחוברת זו.

שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההצעה, בתנאי החוזה ובנספחיו ו/או כל הסתייגות על ידי תוספת  כל .ב
 בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

הרשות הארצית לכבאות והצלה. שדרות את ההצעות יש להניח באופן אישי בתיבת המכרזים, במשרדי  .ג
יחד עם ההצעה על המציע להחזיר את כל החומר שנמסר, כולל מסמכים, בי, ראשון לציון. רחבעם זא

 תכניות, מפרטים וחוברות.

¬ במעטפה אחת יש למסור את כתב הכמויות המלא ואתאת מסמכי המכרז יש להחזיר באופן הבא:  .ד
 חרישאזורית בתחנת כיבוי הקמת ל 20/2020מכרז מספר הדיסק, על המעטפה ירשם: שם המציע וכן  "

". במעטפה השנייה יש למסור את חוברת המכרז הכוללת את הצעת המציע וכל המסמכים הצעת מחיר -
וכן את המפרט הטכני, על המעטפה ואת העותק הסרוק במדיה מגנטית אשר נדרש המציע לצרף להצעתו 

 .מסמכי המכרז" – חרישתחנת כיבוי אזורית בהקמת ל 20/2020מכרז מספר ירשם: שם המציע וכן  "

 אין צורך להחזיר את התכניות.

תחנת כיבוי אזורית הקמת ל 20/2020מכרז מספר שתי המעטפות יוכנסו למעטפה אחת עליה ירשם: "
 ".חרישב

 הוצאות המכרז

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף  .22
יהא זכאי להחזר כלשהו של הוצאה כלשהי, מסיבה כלשהי בין אם זכה במכרז, בין אם לא בלבד, והמשתתף לא 

 זכה בו, ובין אם המכרז בוטל.

 תנאי תשלום

תנאי התשלום יהיו בהתאם למפורט בחוזה שיחתם עם הזוכה/ים במכרז, שהעתק ממנו מצ"ב כחלק ממסמכי  .23
 המכרז.

 שמירת זכויות

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל וניסוחם שמורות לרשותכרז, תוכנם כל הזכויות במסמכי המ .24
 שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 הודעה לזוכה והתקשרות

25.  

, 3210מדף  דרש לחתום על חוזהיתודיע למשתתף שזכה על זכייתו במכרז. מציע שזכה י רשות הכבאות .א
עד  רשותבמסגרת המכרז, תישאר בידי ה תו. ערבות המשתתף שניתנהימים ממועד חתימ 10תוך  ויחזירו

 להחלפתה ביום חתימת החוזה בערבות הנדרשת על  פי תנאי החוזה.



  20/2020 מס': מכרז
 הקמת תחנת כיבוי אזורית בחריש

 
 

    
__________________________ 

 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                
     

 

להודיע למשתתף שזכה, בעל פה על זכייתו, בנוסף למשלוח  ודעה תהא בכתב, הגם שרשאית הרשותהה .ב
 ההודעה בכתב או במקומה.

ועדת המכרזים, זוכה חליפי למקרה בו הזוכה לא יממש זכייתו מכל סיבה היה ויומלץ, אם יומלץ, על ידי  .ג
 יום ממועד ההודעה לזוכה. 30עד חלוף  מסמכי הזוכה החליפי בידי הרשות, שהיא, יוותרו

שניתנה  ביטוחית/הבנקאית ותעביר להם את הערבותתודיע למשתתפים שלא זכו על אי זכייתם,  הרשות .ד
 במסגרת המכרז.

 ות מי שיוסמך על ידה לצורך כך, תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציע שזכה., באמצעהרשות .ה

 אי עמידה בהתחייבויות

 היה והזוכה במכרז לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז או בחלק מהן ו/או יפר אותן או את חלק .26

תנה לזוכה התראה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב לזוכה, וזאת לאחר שני מהן, תהיה הרשות
בכתב לעמידה בהתחייבויותיו ו/או לתיקון ההפרה על פי התחייבויותיו והזוכה לא עמד בהתחייבויותיו או לא 

 ימים ממועד משלוח ההתראה בדואר רשום. 10תיקן ההפרה תוך 

 התוה, לגבייה ולחלט אימים, רשאית הרשות להגיש את הערבות שביד 10בתום אותם  בוטלה הזכייה במכרז .27
בצירוף הפרשי הצמדה, כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לה 
על פי כל דין, ולמסור את ביצוע המכרז לזוכה חליפי אחר שיקבע על ידה, מבין משתתפי המכרז או לפרסם מכרז 

 אחר, והכל על פי שיקול דעתה המוחלט.

 

 סתירה בין מסמכי המכרז

 התאמה בין מסמכי המכרז תבוצע העבודה בהתאם לאמור כלהלן; -במקרה של סתירה ו/או אי .28

 עדיפות לצרכי ביצוע .א

במקרה של סתירה ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים לצורך ביצוע העבודות יחליט 
בהתאם להוראות המפקח מהם הפרטים וההוראות המחייבים לצורך ביצוע והקבלן יהיה חייב לבצע 

 המחייבות הנ"ל. המפקח יונחה בהתאם לסדר העדיפות הבא, כאשר הקודם עדיף על הבאים אחריו:

 תכניות הביצוע.  (1
 מפרטים מיוחדים. (2
 כתב הכמויות. (3
 המפרט הבינמשרדי המשותף בהוצאה לאור של משרד הביטחון. (4

 

 עדיפות לצרכי תשלום .ב

ן הנוגע לתשלומים, אופני ים והדרישות במסמכים בעניבמקרה של סתירה ו/או פירוש שונה בין התיאורי
 מדידה או תכולת מחירים, יכריע המפקח בהתאם לביצוע בפועל.

 הסבה איסור
29.  

לאחר בשום צורה  כל אחד מן המציעים, לרבות המציע הזוכה, אינם רשאים להעביר להסב או להמחות .א
או אופן זכויותיהם במישרין או בעקיפין כל זכות לפי מסמכי המכרז או ההסכם שייחלם , ככל שייחתם. 
המציעים מתחייבים לא להוסיף או לצרף אף שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת זכות או חובה על 
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שור והסכמה מראש וכתב פי מסמכים המכרז או ההסכם שייחתם ככל שייחתם, אלא לאחר שקיבלו אי
 מהרשות.

 
פעולה שלא תקבל את אישור מראש וכתב של הרשות, אשר תחליט לפי שקול דעתה בנושא, תהיה  .ב

 מבוטלת ולא תהיה לה כל תוקף כלפי הרשות. ככל שייחתם הסכם ייחשב הדבר כהפרה יסודית.
30.  

. בסמוך לאחר מועד זה בדיוק 0012:שעה  2020/21/7 שנירון להגשת ההצעות הוא יום המועד האח .א
 .המכרזיםתיבת תיפתח 

 
בהתאם להנחיית החשב הכללי במשרד האוצר, החלה במועד פרסום המכרז, הצעות מחיר יודגש כי  .ב

 שיתקבלו במכרז, יפתחו רק לאחר אישור ועדת החריגים במשרד האוצר.
 

 
 

 בברכה,            
 טפסר שמעון בן נר                   

 ויו"ר ועדת המכרזיםסגן הנציב 
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 1נספח 
 

 נוסח אישור עו"ד/רו"ח

 
 

 לכבוד
 הרשות הארצית לכבאות והצלה –המשרד לביטחון הפנים 

 
 א.ג.נ.,

 
 אישור עו"ד/רו"חהנדון: 

 
 
הצעת חברת ___________________ אני הח"מ _________________________ עו"ד/רו"ח, מאשר בזאת  .1

, לרבות החוזה ונספחיו, נחתמו בפני ___________________________במסגרת מכרז מס' __________ ל 

___ / מס' שות' __________. על ידי ________________________ נושא ת.ז. _________________ /ח.צ

_____________________ )להלן: "המשתתף"( באמצעות ________________________ נושא ת.ז. 

_________ נושא ת.ז.________________, שהינם מורשי החתימה _________ -_____________, ו

 והמוסמכים על פי כל דין לחתום בשם המשתתף ולחייבו בחתימתם.

 
הריני לאשר כי חתימת המשתתף הינה חתימתו על פי כל דין והיא מחייבת את המשתתף על פי הדין, לכל דבר  .2

 וענין.

 
ם וכי החלטתו להשתתף במכרז, להגיש ולחתום על מסמכי המכרז נתקבלו הריני לאשר כי המשתתף פועל כדין וקיי .3

על פי כל דין ו/או מסמכי התאגדותו. כמו כן הריני לאשר כי כנגד המשתתף )או מי מחבריו או מנהליו אם המשתתף 
עימה קלון,  הינו תאגיד( לא מתקיימים הליכי כינוס נכסים, פירוק, או פשיטת רגל*, או הליך פלילי בגין עבירה שיש

 וכן לא הורשע בעבר, הוא עצמו ו/או מנהל ממנהליו, על ידי בית משפט, בגין עבירה שיש עימה קלון.
 
 
  היה ובתקופה שבין הגשת אישור זה, לבין מועד ההחלטה בדבר הזוכה במכרז ו/או מתן צו התחלת עבודה או

ים, יחל הליך מאלו הנזכרים בסיפא לסעיף התחלת עבודה בפועל )אם יזכה המשתתף במכרז(, המאוחר מבין המועד
ייב להודיע לנציג לעיל, או שיוטל עיקול באופן שמונע או מסכל ביצוע העבודות על פי מסמכי המכרז, הריני מתח 3

 , על ההליך או העיקול הנ"ל.הרשות
 
 

 
  

 
 ________________     _______________________ 
 עו"ד/רו"חחתימת וחותמת       תאריך       
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 2נספח 
 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 9761 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 
___________, לאחר שהוזהרתי כי ___, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________________אני הח"מ, מר/גב' __

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים  עליי להצהיר
 
 לחתום על תצהיר זה (המציע - להלן)________________ _______הנני מצהיר כי הוסמכתי כדין על ידי __ .1

פורסם על ידי ר שוא _____________________________ לבנית __בינוי מס' _ בתמיכה להצעה למכרז
 .(המכרז -ןלהל) הרשות הארצית לכבאות והצלה – המשרד לביטחון פנים

 
 הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .2

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים. .א
ביותר משתי  עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט .ב

 חוק עובדים זרים.עבירות לפי 
זרים אני מצהיר  אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים .ג

 כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות.
  

 הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .3
 בעבירה לפי חוק שכר מינימום.המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו  .א
ביותר משתי  עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט .ב

 עבירות לפי חוק שכר מינימום.

מינימום אני מצהיר  אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר .ג
 הצעות. שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת כי חלפה לפחות

 
 1981, התשמ"א (רישוי) לעיל: "אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" כמשמעותם בחוק הבנקאות 2ו  3לעניין סעיפים 

 ; "בעל זיקה" כל אחד מאלה:
 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; (1)
או  חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו )ב(בעל השליטה בו;  )א(ה: אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאל (2)

דומים במהותם  שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם
 מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; )ג(לתחומי פעילותו של הספק; 

שלט שליטה מהותית חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי אם הספק הוא חבר בני אדם שנ (3)
 ששולט בספק.

 (2002באוקטובר  21) ה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"גהורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעבר -"הורשע" בעבירה 

 .1991-התשנ"א, ם(קה שלא כדין והבטחת תנאים הוגניאיסור העס)חוק עובדים זרים   - ק עובדים זרים""חו
 1987-זחוק שכר מינימום, התשמ"  -"חוק שכר מינימום" 

 של אמצעי שליטה בחבר בני האדם; החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים  - "שליטה מהותית"
 
 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. (4)
 

______________                 __________________ 
 חתימת המצהיר/ה            תאריך        
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 אישור

 
 ____________, מאשר/ת בזאת כי ביום_____________, עורך דין, מרחוב_______________אני הח"מ ___

מציע, ושזיהה ___________, המוסמך לחתום מטעם ה____________הופיע/ה במשרדי מר/גב' ____________
___________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה _______ שמספרה ת.ז עצמו באמצעות

 .רתו דלעיל וחתם עליה בפנילא יעשה כן, אישר את נכונות הצה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם
 
 
 

 ________________         ________________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד         תאריך       
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 תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים
 
 

___________  ___"(, נושא ת.ז.המציע______________ )להלן: " _______אני הח"מ מורשה חתימה מטעם 

שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה,  המציעמצהיר בזאת כי 

צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות 

יים ושכר משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאל

 מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 

_____________            ____________   _______________  ___________ 

 ותמתתאריך             שם מורשה החתימה          חתימה                             ח     

 

 

 אישור

רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________  המציע______, עו"ד מאשר/ת בזאת כי ___אני הח"מ ________

הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן 

, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי המציעאישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם 

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן. 

 

____________ ______                                                                         _______ 

 חתימה וחותמת עורך דין                                  תאריך                                           

 
 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

פומבי מס  מכרז באני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי 
את האמור בחוקי העבודה המפורטים  לגבי העובדים שיועסקו על ידי חרישתחנת כיבוי אזורית בהקמת ל 20/2020

 בהמשך לזה:
 1959 -חוק התעסוקה, תשי"ט

 1951 -חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א
 1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו

 1951 -חוק חופשה שנתית, תשי"א
 1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד

 
 1996 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו

 1952 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג
 1953-חוק החניכות, תשי"ג

 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט
 1958 -חוק הגנת השכר, תשי"ח

 1963 -חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג
 1987 -חוק שכר מינימום, תשמ"ז

                                                   1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה
 

____________    _______________      ______________ 

 הקבלןחתימה וחותמת   הקבלןשם מלא של נציג   תאריך        



  20/2020 מס': מכרז
 הקמת תחנת כיבוי אזורית בחריש

 
 

    
__________________________ 

 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                
     

 

 3נספח 
 

 נוסח כתב ערבות להשתתפות במכרז

 
 תאריך ______________

 

 לכבוד

 ישראל מדינת

 הרשות הארצית לכבאות והצלה – פנים לביטחון המשרד באמצעות

 ירושלים

 ,נ.א

 

 מס' _____________ ערבות כתב :הנדון

 

 תדרשו אשר  )ש"ח אלף שלוש מאותבמילים: )₪  300,000  של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

תחנת כיבוי הקמת ל 20/2020 'מס מכרז עם בקשר החייב( –)להלן  ____________________________ :מאת

 .חרישאזורית ב

 

 לנמק חייבים שתהיו מבלי ,רשום בדואר הראשונה דרישתכם מתאריך יום 15 תוך ל"הנ הסכום את לכם נשלם אנו

 לדרוש או , כלפיכם לחיוב בקשר לחייב לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את

 .החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה

 

 . 7/03/2021 תאריך עד בתוקף תהא זו ערבות

 

 :להלן המופיעים הפרטים פי על הביטוח חברת / הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

   

 ________:פקס __________ :טלפון :_______________כתובת: ___________הביטוח חברת/הבנק שם

 

 

 ,רב בכבוד    

    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

-  

 

 להעברהלהסבה או ערבות זו אינה ניתנת 



  20/2020 מס': מכרז
 הקמת תחנת כיבוי אזורית בחריש

 
 

    
__________________________ 

 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                
     

 

 4נספח 

 
 הצהרה על שימוש בתוכנות מקור

 

 ___________תאריך ____

 

 _____________, ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי___אני הח"מ, __

 לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

 

המזמין  שהוא גוף המבקש להתקשר עם [שם המציע]זה בשם ________________________הנני נותן תצהיר  .1

 . (המציע - להלן) ______במסגרת מכרז מס' 

 לתת תצהיר זה בשם המציע.________________ והנני מוסמך/ת אני מכהן כ __ .2

  ולצורך ______וריות לצורך מכרז מס' כנות מקהריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתו .3

הרשות הארצית  – ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתנו תוכרז כזוכה על ידי המשרד לביטחון פנים

 .לכבאות והצלה

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

 

       -----------------------------  ----------------------   -------------------------- 

 חתימה    תפקיד            שם פרטי ומשפחה             

 

 

-----------------------------  ---------------------- 

 תאריך         חותמת המציע                                              

 

 

 אישור

 

 מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום ________________, עורך דין, ______אני הח"מ __

 ת.זהמציע, ושזיהה עצמו באמצעות _, המוסמך לחתום מטעם ____________הופיע/ה במשרדי מר/גב' _____

_____, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ___________ שמספרה

 .ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניעשה כן, אישר את נכונלא י בחוק אם

 

 

 ________________      ____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד         תאריך             



  20/2020 מס': מכרז
 הקמת תחנת כיבוי אזורית בחריש

 
 

    
__________________________ 

 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                
     

 

 5נספח 

 
 עניינים ניגוד היעדר בדבר תצהיר

 

 :כדלקמן המציע בשם ומתחייבים מצהיריםהמציע(,  – להלן) המציע בשם ולחתום להתחייב המורשים ,מ"הח ,אנו

 

בינוי מס' _____ לבניית  במכרז המבוקשים השירותים בין עניינים לניגוד חשש או עניינים ניגוד כל קיים לא .1

 במציע משרה נושאי של / במציע בכירים של ,המציע של אחרת פעילות כל לבין__________ ____________

 .למציע הקשורים יועצים / משנה קבלני / מגופים אחד כל של או

 

 או מקצועי ,אישי עניינים ניגוד לרבות בעקיפין או במישרין עניינים לניגוד חשש או עניינים ניגוד כל קיים לא .2

 .זה מכרז עם בקשר מטעמם מי או הכבאות מערך או/ו המדינה או/ו המזמין לבין המציע בין עסקי

 

 השירותים למתן בקשר עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב המציע .3

 עניינים ניגוד של במצב אותו שיעמיד אחר גורם או גוף לכל שירותים ממתן להימנע זה ובכלל ,זה מכרז נשוא

 .המזמין כלפי עניינים ניגוד של לקיומו חשש או

 

 תפקידים בעלי ,המציע שבגינם מצב או נתון כל על ,דיחוי כל וללא ידימ באופן למזמין להודיע מתחייב המציע .4

 לניגוד חשש של במצב או עניינים ניגוד של במצב להימצא העלולים ,מטעמם או מטעמו מי או ,במציע בכירים

 משלבי שלב בכל ,עליהם למציע היוודע עם מיד וזאת ,זה מכרז נשוא השירותים למתן בקשר ,כאמור עניינים

 .עימו יתקשר והמזמין במידה ,המזמין עם ההתקשרות או המכרז

 

 מתן סיום לאחר גם עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב המציע ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .5

 .עימו יתקשר והמזמין במידה ,זה במכרז המבוקשים השירותים

 

 שלאחר התקופה ולרבות ,עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של קיומו בדבר ההחלטה כי למציע ידוע .6

 .עת בכל ,לנחיותיו בהתאם לפעול מתחייב והמציע ,בלעדי באופן ,למזמין נתונה ,ההתקשרות סיום

 

 המוחלט דעתו שיקול לפי ,זו להצהרה הנוגעים בעניינים המזמין של החלטה כל לבצע עצמו על יקבל המציע .7

 אחר 'ג צד לבין המציע בין או המזמין לבין בינו התקשרות הפסקת על החלטה לרבות ,המזמין של והבלעדי

 עם ההתקשרות תקופת במהלך והכל ,שהוא כל 'ג צד עם מהתקשרות הימנעות על החלטה ולרבות ,כלשהו

 .שלאחריה ולתקופה המזמין



  20/2020 מס': מכרז
 הקמת תחנת כיבוי אזורית בחריש

 
 

    
__________________________ 

 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                
     

 

 

 :החתום על באנו ולראיה

 

 

_______________________________ _________________  ____________________ 

 חתימה       תפקיד               ומשפחה פרטי שם                  

 

 

_______________________________ _________________  ____________________ 

 חתימה      תפקיד               שם פרטי ומשפחה                   

 

 

_______________________________                      ____________________

 חתימה וחותמת                  תאריך

 

 

 אישור

 _______ ביום כי בזאת ת/מאשר ,_____________________ מרחוב ,דין עורך ,_____________ מ"הח אני

 ת.ז באמצעות עצמו ושזיהה המציע מטעם לחתום המוסמך__________________ גב/מר במשרדי ה/הופיע

 הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ואחרי ________________שמספרה

 בפני. עליה וחתם דלעיל הצהרתו נכונות את אישר  ,כן יעשה לא אם בחוק

 

 

________________      __________________ 

 ד"עו וחותמת חתימה                     תאריך                

  



  20/2020 מס': מכרז
 הקמת תחנת כיבוי אזורית בחריש

 
 

    
__________________________ 

 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                
     

 

 6 נספח
 

 ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על אישור

  1976-ו"התשל

 
 
 , 1976-התשל"ו ,ציבוריים גופים עסקאות בחוק כמשמעותו "מורשה פקיד _________________הח"מ ניא .1

 :ידיעתי למיטב כי בזאת מדווח] המיותר את מס ]מחק יועץ / חשבון רואה
 

 ("הספקן: ")להל __________________________   _____________________

 המציע של רשום תאגיד מס                    המציע שם          
 
 הכנסה מס פקודת פי על לנהל שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את המיותר[ את ]מחק מלנהל  פטור / מנהל .א

 .1976 -ו"התשל ,מוסף ערך מס וחוק
 .מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מ"מע ולמנהל הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהג .ב
 
 ערר ועדת בפני כלשהי בצורה לחייב כדי בו אין ,החשבונות פנקסי קבילות לעניין אסמכתא מהווה אינו זה אישור .2

 הסכומים נכונות או הגשתם מועדי, הדוחות של לתקינותם ביחס עמדה קובע הוא ואין המשפט בית בפני או
 .פיהם על ששולמו

 
 .___________ ליום ועד הנפקתו מיום האישור וקףת .3

 
 
 

 
____________________ _____________ ______________ _____________________ 

 חתימה       רישיון' מס       תואר              מלא שם         
 
 
 

 __________ ____     תאריך
 
 
 

 הספק ח"רו של מכתבים נייר גבי על אישור לצרף יש
  



  20/2020 מס': מכרז
 הקמת תחנת כיבוי אזורית בחריש

 
 

    
__________________________ 

 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                
     

 

 7נספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

 

 
  כדלקמן:___ )שם התאגיד( מצהיר ___________ העובד בתאגיד __ת"ז ___________ ___________________ מסאני הח"מ__

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

 בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו(: .3

 שם התאגיד
 תחום העבודה בו 

 קבלנות המשנהניתנת 
 פרטי יצירת קשר

   

   

   

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע  .4

 לעיל(.  3אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש  .5

 לעיל(.  3לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

ר במכרז הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אח .9

 זה. 
 

 

 :במקום המתאים  יש לסמן 

  כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרזלמיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא. 

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 .1988-וק ההגבלים העסקיים, תשמ"חא לח47לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  אני מודע

  
 

 חתימה וחותמת המציע שם המציע תאריך

 
  



  20/2020 מס': מכרז
 הקמת תחנת כיבוי אזורית בחריש

 
 

    
__________________________ 

 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                
     

 

 8נספח 

 שהיבשליטת א תצהיר תאגיד

 תצהיר בעלת השליטה

 

מצהירה בזאת כי התאגיד  __ __________________אני _____________________________ מס' ת.ז.   

ב לחוק חובת  המכרזים,  2__________________________, מספר תאגיד ________________  נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 .1992 –התשנ"ב 

 

   

 חתימה המצהירהשם  תאריך

 

 אישור עו"ד

 

 עצמה שזיהתה__________ _____' ____גב בפני הופיעה____________  ביום כי ת/מאשר ד"עו ________________, מ"הח אני

ולאחר שהזהרתיה כי עליה להצהיר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי , אישי באופן לי המוכרת___ /______. _______ז.ת באמצעות

 . וחתמה עליה בפני תהיה צפויה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה דלעיל

 

 

  
 

  חותמת חתימה תאריך

 

 

 אישור רו"ח

 

אני רו"ח ______________________ מאשר בזאת כי )שם התאגיד( _________________________________ , מספר תאגיד  .1

 –ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2____________________ )להלן באישור זה: "התאגיד"(, הינו בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף 

1992. 

 הינה:   דהמחזיקה בשליטה בתאגי .2

 

 

 

  

   

 מס' ת.ז  גב'

  
  

  וחותמת רו"ח חתימה מספר רישיון שם רו"ח תאריך



  20/2020 מס': מכרז
 הקמת תחנת כיבוי אזורית בחריש

 
 

    
__________________________ 

 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                
     

 

 

 9ספח נ

 חלקים חסויים בהצעה

בראש המסמך  מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו בצורה מפורשת ובולטת .1

מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו  ,זה לכך בנספחבמקום המיועד ו

 או סוד מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. 1999-כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט מציע, לחשוף סוד מסחרי

 

כחסויים, יהיו בכל מקרה חסויים בפניו אם יבקש לעיין בהצעה הזוכה או בהצעות נתונים או מסמכים, אשר כמותם ציין מציע בהצעתו  .2

 מציעים אחרים במכרז.

 

 :מקצועי או מסחרי סוד היותם בשל, בהצעתי הבאים בסעיפים עיון זכות תינתן שלא מבקש אני .3

 תיאור העמוד והסעיפים במסמכי המכרז מספר עמוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

מובהר בזאת, כי ועדת המכרזים של הרשות תחליט בבקשת המציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ומבלי שתידרש לנמק החלטתה  .4

זו, מהם הנתונים או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בקשר 

 לכך.

 

 אינה חסויה בשום מקרה. –של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית  יובהר כי ההצעה הכספית .5

 

 .זה למכרז שיוגשו, ההצעות ביתר בפני חסויים יהיו סעיפים אותם אזי, ל"הנ בקשתי את תקבל המכרזים ועדת אם כי, עלי מוסכם .6

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך
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 היעדר הרשעות קודמות 

 
 ידי כל מורשה חתימה מטעם המציע: -ההצהרה להלן תמולא על

 
 

אני הח"מ____________________, ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי 
 אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 
 נחקרתי בעבר בגין עבירה כנגד בטחון המדינה, או בגין עבירה  הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או

שנושאה פיסקאלי )כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות וכיו"ב(, או בגין עבירות 
הן חלפה , למעט עבירות שלגבי1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414 -ו 393עד  383, 297עד  290לפי סעיפים 

 .1981 -תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"א
 

ידוע לי כי לצורך ההתקשרות עם המזמין וביצוע השירותים בחלק מהפרויקטים נשוא הפנייה, שהנם בעלי אופי 
 ביטחוני, יתכן ויידרש ממני לעבור בדיקות ביטחוניות )רישום פלילי ו/או כל בדיקה אחרת שתידרש ע"י המזמין(. 

 
 דעה במקרים של מסירת מידע כאמור לעיל.כמו כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הו

 
 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות עם המזמין.

 
 ולראיה באתי על החתום:

 
       __________    __________________       _______________ 

 תעודת זהות  שם פרטי ומשפחה                תאריך                         

 

__________________________ _____________________   _____________________ 

 כתובת                                        חותמת וחתימה                      תפקיד במועמד                       

 
 

 אישור עורך הדין

 

מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני  ,אני הח"מ ________________________, עו"ד

במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, 

היה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי י

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 
_____________             ______________________         _____________     

 רך הדיןחתימת עו               חותמת ומספר רישיון עורך דין              תאריך    



  20/2020 מס': מכרז
 הקמת תחנת כיבוי אזורית בחריש

 
 

    
__________________________ 

 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                
     

 

 11נספח 

 תצהיר בדבר התחייבות לשמירה על סודיות 

 

 שנערכה ונחתמה ב_______________ ביום ______ בחודש _____________שנה _________
 

 ___________________________ על ידי:                 שם
 

 ___________________________ ת"ז                             
 

 ___________________________ כתובת                            
 
 

הואיל:       ועורך המכרז/המזמין יצא במכרז פומבי מס' _____ ל_____________________________        
 (, על בסיס ידע וניסיון של הרשות בתחום;המזמין  -להלן )
 

 במכרז;והואיל:    והנני מועסק בקשר לאספקת השירות כמפורט 
 

 והואיל:    והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן.
 

 :לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן
 

 הגדרות:
 

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
 
 כפי שהוצגו במסמכי המכרז ובחוזה שנחתם בין הצדדים.    –" שירות"
 
(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) -" מידע"

מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור 
ת בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, שאינו מצוי בנחל הכלל או שחייב ידיעו

 לגלותו על פי כל דין
 
כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת הציוד, בין אם נתקבל במהלך מתן הציוד או לאחר  -" סודות מקצועיים"

מידע אשר יימסר ע"י מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: 
 מטעמה. 

 
 שמירת סודיות

 
הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך 

רסם, להעביר, אספקת השירות נשוא המכרז. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפ
להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים או כל שאילתא שהועברה אלי 

 במסגרת עבודתי.
 

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות 
 .1977 -רשמיים( לחוק העונשין, התשל"ז 

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 

______________________  ______________________ 
 שם העובד וחתימה                                                                   תאריך                     
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 הוראות למילוי קובץ כתב הכמויות בהצעת המחיר בתוכנת בנארית מכרזית

 לצורך מילוי כתב הכמויות והצעת המחיר למכרז יש להתקין תכנת בנארית מכרזית. 

 .מכרזיתכתב הכמויות בתוכנת הוראות להורדת תוכנה למילוי להלן  .1

לדף  בסמוך עליון" בתפריט התוכנות בנאריתלרובריקה " www.benarit.com   הכנס לאתר בנארית .א
 .הבית

 בתפריט הימני יש ללחוץ על "עזרים למכרזים" .ב

 בחירה של האופציה "מכרזית" .ג

 ".הקלק כאן להורדת קובץ התקנה לתוכנת מכרזית בעבריתבחירה של האופציה " .ד

אם בחרת  ניתן לשמור את הקובץ לתיקיה במחשבך או להריץ ישירות את הפעלת תוכנית ההתקנה. .ה
מיד עם  open להפעילו לאחר מכן מהתיקיה בה נשמר או ללחוץ עללשמור את הקובץ לתיקיה, חשוב 

 .סיום השמירה

 לסיוע נוסף ניתן להתקשר למחלקת התמיכה של חב' בנארית כמופיע באתר שלעיל. .ו

 הוראות להגשת המכרז: .2

 להלן מס' צעדים אותם יש לבצע בעת מילוי קובץ כתב הכמויות בהצעת המחיר: 

 .הנמצאים בדיסק כרזלמלא מחירים לכל סעיפי המיש  .א

 למלא הנחות )אם יש(.יש  .ב

 .(bnr)מתקבל קובץ מסוג  לנעול את ההצעהיש  .ג

 להפיק תדפיס מתאים לנעילה אחרונה.יש  .ד

 לחתום בכל דף של התדפיס.יש  .ה

 ואת התדפיס במעטפת המכרז.עם ההצעה הנעולה להחזיר את הדיסק יש  .ו

 להלן מס' דגשים: .3

 פעמים.ניתן לפתוח ולנעול את ההצעה מספר  .א

 אין לבצע תיקונים ידניים על גבי התדפיס. .ב

 בלבד. יש להגיש תדפיס של הנעילה האחרונה .ג

 

http://www.benarit.com/
http://www.benarit.com/
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 קבלן ראשיכתב התחייבות 

 

ת.ז. ____________________ מורשה חתימה בחברת אני הח''מ ____________________ 

מבלי החברה( המורשה להתחייב בשם החברה לעניין כתב התחייבות זה,  –________________________ )להלן 

  בין הצדדים לביצוע פרויקט ____________________ מצהיר ומתחייב כדלהלן: לגרוע מהוראות ההסכם

 

, זה מכרזהמפורטות ב העבודות ביצוע אתגורם אחר,  לכלו/או להסב  העבירל תרשאי לאידוע לי כי החברה  .א

הרלוונטיים ואני מתחייב שהחברה תבצע בעצמה את כל עבודות הבינוי הרטובות והיבשות, כמוגדר בפרקים 

 בכתב הכמויות.

, לעיל אהמפורטים בסעיף  הפרקים לפי שלאהובהר לי על ידי הרשות, שאת העבודות, המפורטות במכרז זה,  .ב

 מראש אישור קבלתאוכל לבצע באמצעות קבלני משנה, העומדים בכל דרישות ותנאי הסף במפרט, רק לאחר 

 , מאת סגן נציב כבאות והצלה או מי מטעמו לביצוע העבודות באמצעות קבלני משנה.ובכתב

 מנהל הפרויקט בשטח יועסק על ידי החברה. .ג

יאושר לה גם אם  של כל העבודות מושא מכרז זה,  הביצועואופן טיב ל תיהבלעד תהאחראיהחברה תהיה   .ד

 .לעיל  בכמפורט בסעיף קבלני משנה,  לבצע עבודות באמצעות

ימי  5בתוך  תחליפו החברהאם המפקח ידרוש את הרחקתו של קבלן משנה, ספק או כל פועל של קבלן משנה,  .ה

 .הפרויקט לא תשמש עליה להארכת זמן ביצועהחלפה זו  .עבודה

יום לאחר קבלת  120התשלומים השוטפים המגיעים לקבלן משנה במשך  שלם אתבמקרה בו החברה לא ת .ו

כאשר הסכומים שישולמו  , לרשות הזכות לשלם ישירות לקבלן המשנה את המגיע לוהתשלום מאת הרשות

 .י המשנה ינוכו מהכספים המגיעים לחברהלקבלנ

 ה הפרה יסודית של ההסכם.אי קיום התחייבות אחת מהאמור תהוו .ז

 ולראיה באתי על החתום:

 
 
 

_______________  _______________  _______________ 
 תאריך               חותמת    חתימה           
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 הצעת המציע –ג'  פרק
 

 20/2020 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  מס'
 

 אריך: _______________________ת                                                                                              
 

 שם המציע: _____________________
 

 לכבוד:
 הרשות הארצית לכבאות והצלה –המשרד לביטחון הפנים 

 

 א.ג.נ.,
 _____________הצעה לביצוע עבודות הנדון:  

 
הח"מ _______________________________ מצהירים בזה, כי קראנו בעיון והבנו את כל מסמכי המכרז  אנו .1

לרבות נוסח החוזה, התנאים הכלליים לביצוע העבודה, כל נספחיהם, המפרטים, אופני המדידה וכתב הכמויות, 
ר צורפו למכרז ההזמנה, ואשר נזכרים בו ולא ועיינו בתוכניות ובשרטוטים בכל אחד מהמסמכים האחרים אש

צורפו אליו, והמהווים כולם יחד חלק בלתי נפרד מהצעתנו זו, ובהתאם לכך, אנו מגישים הצעתנו להתקשר בהסכם 
 כמפורט להלן. הרשות(, –לן ההרשות הארצית לכבאות והצלה )ל -שרד לביטחון הפנים מהעם 

 
ים את כל הפרטים הקשורים למקום העבודה, טיב הקרקע ושאר גורמים אנו מצהירים בזה כי אנו מכירים ומבינ .2

המשפיעים על הכנת תכניות העבודה, ביצוע העבודה, משך ביצוע העבודה וכל ההוצאות הכרוכות בעבודה על כל 
 שלביה, וכי בהתאם לכך הוכנה הצעתנו.

 

ודה, מבלי שתהיה לנו כל תביעה ו/או רשאית לצמצם או להגדיל את היקף העב אנו מצהירים כי ידוע לנו שהרשות .3
 ה בשל השינויים כאמור, ואנו נבצע את העבודה בהתאם.כלפידרישה ו/או טענה 

 

4.  
 ידוע לנו כי הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול או לשינוי, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. .א
מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר שהוגשה לה או הצעה כל שהיא מבין אלו  ידוע לנו כי אין הרשות .ב

 שיוגשו לה.
 
תחייב אותנו לחתום  ר להלן קבלת הצעתנו זו ע"י הרשותאנו מצהירים ומסכימים כי בכפוף לתנאי ההזמנה ולאמו .5

כמויות, על התכניות ועל על החוזה, לרבות כל נספחיו וכל המסמכים המהווים חלק ממנו, על המפרטים, על כתב ה
 .העבודה, מיד עם קבלת הודעת הרשותהשרטוטים וכל המסמכים האחרים אשר עם ביצוע 

 

אנו מצהירים ומסכימים כי החוזה על כל המסמכים המצורפים אליו, בכפוף לתנאי ההזמנה ולאמור להלן, מחייב  .6
 אותנו, מיום חתימתו על הצעה זו, כאילו היה חתום על ידינו.

 
מצהירים בזה כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה, כמפורט בכל המסמכים של הצעה זו בשלמותם אנו  .7

ושיש באפשרותנו לרכוש את כל החומרים הדרושים ולספק את כוח האדם והציוד הדרושים וזאת בהתאם ללוח 
 הזמנים לביצוע מושלם של העבודה.
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לשהו מסעיפי כתב הכמויות, ייקבע מחיר היחידה החסר על פי ההצעה ידוע לנו כי במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כ .8
הנמוכה מבין כלל ההצעות לגבי אותו סעיף, במידה ויחסרו מספר ניכר של מחירי יחידה בסעיפים שונים, רשאית 

 ועדת המכרזים לפסול את הצעת המשתתף, לפי שיקול דעתה.
 
נת ההצעה ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, ידוע לנו כי ועדת המכרזים תהא רשאית להתחשב בבחי .9

משרד לביטחון כישוריו, מיומנותו והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, בניסיון קודם של ה
אם היה כזה, ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר אותו מוצאת היא  -בהתקשרות עם המציע  הפנים והרשות

 לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. לנכון לשקול
 

רשאית לקבל, לפי שיקול דעתה, רק חלק מהצעתנו ולמסור לקבלנים  לנו ואנו מסכימים  לכך כי הרשות ידוע .10
 אחרים חלקים אחרים מן העבודה נשוא הצעתנו.

 

בודה כמפורט יקף הערשאית שלא לבצע כלל את העבודות וכן להגדיל ו/או להקטין את ה כמו כן, תהיה הרשות
 במסמכי המכרז.

 
ימים מתאריך הודעתכם בדבר  10באם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים לבצע את הפעולות המפורטת להלן, בתוך  .11

 זכייתנו במכרז:
 .לחתום על ההסכם ולהחזירו לרשות כשהוא חתום .א
ההתקשרות  וםמסכ 5%להנחת דעתה ולתקופה שתידרש על ידה ערבות בנקאית בשיעור  להפקיד בידי הרשות, .ב

 מע"מ כשיעורו בחוק(, כמפורט במסמכי המכרז. )כולל
 

אנו מציעים לבצע את העבודה נשוא הצעתנו, בהתאם לאמור בכל המסמכים המצורפים להצעה ואלו שלא צורפו  .12
מחירים המצוינים בכתב המפורט בהצעת המחיר בהתאם ל אליה, המהווים חלק ממנה, תמורת הסכום הכולל

 הכמויות.
 

, כפי שיתפרסם זו, הוא המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות נשוא מכרז זה הבסיסי לעניין הצעתנו המדד
 על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

  למסמכי המכרז.ב'  מסמךלחוזה,  33כאמור בסעיף תנאי התשלום יהיו  .13
 

למכרז בלבד". ידוע לנו, ואנו התוכניות המצורפות בזה הן תכניות לצורך הגשת ההצעה והמסומנות בחותמת " .14
להוציא תכניות נוספות/או הכוללות שינויים והשלמות  רשותהמסכימים לכך כי לצורכי ביצוע העבודה רשאית 

 ביחס לתוכניות המצורפות בזה, ותוכניות נוספות ו/או מתוקנות אלה יהוו חלק בלתי נפרד מן החוזה.
 

ההזמנה ולמפורט לעיל, להתחיל בביצוע העבודה בתאריך אנו מתחייבים עם קבלת הצעתנו, בהתאם לתנאי  .15
שייקבע בצו התחלת העבודה, לפי הוראות החוזה, לבצע את העבודה בקצב ובשלבים הנדרשים ולסיימה בתוך 

 הכל כפי שיקבע החוזה, על כל נספחיו. -תקופת הביצוע 

 
ה ובמסמכי ההצעה. ואנו מוותרים אנו מאשרים בזה כי אנו מסכימים לכל האמור בהזמנה להציע הצעות, בהצע .16

בקשר להצעתנו או  ו תביעה מכל סוג שהוא כנגד הרשותמראש על כל טענה, ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה א
בקשר להוצאות עבור הכנת הצעתנו, בין אם תתקבל ובין אם לאו, בין אם נתקבלה הצעה כלשהי ובין אם בוטלה 

בעניין מסמכי ההצעה הנדונה ובקשר להליכי הדיון וההחלטה  ותאו בקשר לכל החלטה שתחליט הרש ההזמנה
 בהצעות השונות.

 
 

17.   
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אנו מאשרים ומצהירים בזאת כי לא שינינו באיזה אופן שהוא בכתיבה, הדפסה, מחיקה או כל שינוי אחר  .א
 או כל שינוי אחר במסמכי המכרז או בחלק מהם.ספר, סיפרה, מילה, הדגשה, פיסוק שהוא פרט כלשהו, מ

 
אנו מתחייבים בזאת שלא לעשות שימוש כלשהו במסמכי מכרז זה או בחלק מהם בשלמות או בשינוי או בדרך  .ב

אחרת, ולא להעבירם באיזה אופן שהוא, בתמורה או שלא בתמורה, ממאן דהוא, מבלי לקבל מראש הרשאה 
 .מהרשות

 
 אנו מאשרים ומצהירים בזה כדלקמן: .18
 

מהם,  משתתפים אחרים או חלק עצמאי ללא כל קשר שיתוף או תיאום עם כי הצעה זו מוגשת על ידינו באופן  .א
 וכי לא קשרנו קשר, עסקה, התחייבות או כל חיוב אחר, ביננו לבין משתתפים אחרים או מי מהם.

 

כי היה ונזכה במכרז או שנקבע כזוכה חליף, או שלא נזכה במכרז, לא נפעל באופן הנוגד את הדין ובהעדר תום  .ב
 להשפיע באיזה אופן שהוא על זוכה, זוכה חליפי או כל אחד אחר. לב, על מנת

 
בשיעור ובתנאים  ביטוחית/אנו מאשרים ומצהירים, כי להבטחת קיום הצעתנו, אנו מוסרים בזה ערבות בנקאית .19

 כמפורט במסמכי המכרז.
 

אנו מסכימים כי הערבות אנו מאשרים ומצהירים, כי היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו או בחלק מהן,  .20
הנ"ל וכל ערבות נוספת שניתנה בידיכם תמומש על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם  ביטוחית/הבנקאית

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, ואנו מוותרים בזה ויתור מלא ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה מכל 
 מין וסוג שהוא כנגדכם.

 

ם, כי הצעתנו זו הינה במסגרת המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו נו מאשרים ומצהיריא .21
 מוגשת ההצעה. אנו מצהירים כי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם, לחתימתנו על הצעה זו.

 
 :הנדרשים על פי מסמכי המכרזהאישורים והמסמכים כלל כן אנו מצרפים להצעתנו את  .22
 

 סיוננו:ישר לנקים באולהלן הפרטים המדוי .23
 

 )כולל מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ./מס' שותפות או אגודה(: ____________________ שם המשתתף .23.1
 משרד: ________________________________________________________ כתובת

 מס' טל': ______________________ מס' פקסימיליה: _________________________
 _________________________מס' טלפון נייד: _____

 מס' עוסק מורשה: ____________________________   
 

 ניסיון כללי .23.2

____________________ סיון כללי: __ימס' שנים בתחום ביצוע עבודות בנין הנדסיות ופירוט נ
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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 קטים בביצוע המשתתף בהווה ובעבר:פרוי .23.3
 

  

 גודל הפרוייקט במ"ר היקף כספי  של העבודה סוג העבודה/ציוד שם המקום

    
    
    
    
    
    

        
 שמות האנשים שניתן לקבל מהם חוות דעת בהתייחס לעבודות לעיל )נא לציין כתובות ומספרי טלפון(:

 

 טלפון נייד טלפון בעבודה פרטי ומשפחהשם  שם מוסד/ארגון

    

    

    

    

 
 

הנני מצהיר בזה כי כל הפרטים דלעיל נכונים וכי עומדים לרשותי כל הציוד הנדרש והעובדים לשם ביצוע הנדרש במכרז 
 במיומנות ובמקצועיות.

 
 
 

       _______________ ___________________ ____  ______________________ 
 חתימת המשתתף              שם המשתתף              תאריך        
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 'אנספח 

 בטיחות –התחייבות קבלן 

 

הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות  .1
 אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל 

מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את הספקים וכל אדם  .2
 אחר מטעמו.

, פקודת 1954-הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .3
, תקנות 1988-, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח1970-תש"להבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, 

, תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות העבודה(, 1997-הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, תשנ"ז
, וכן כל התקנות והצווים שפורסמו ומתפרסמים מעת לעת, לפיהם הוא מתחייב לנהוג על פיהם 1988-תשמ"ח

וכל מי מטעמה עקב הפרת  רשותנות והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד הבקפד
 כל הוראה.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ההוראות  .4
שרד התחבורה, המשטרה וההנחיות שתינתנה על ידי רשות מוסמכת, לרבות משרד העבודה והרווחה, מ

והמועצה המקומית. הקבלן יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של 
 הרשויות המוסמכות, ותוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות.

טיחות הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים ומיומנים שעברו הדרכת ב .5
כללית, והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. כמו כן יעסיק הקבלן קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, 
שמכירים את נהלי הבטיחות ושחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה. בשום פנים ואופן לא 

. מבלי לגרוע מכל חובה מחובות יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים
לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של  פי הדין, ובהתאם להסכם, רשאית הרשות הקבלן ומאחריותו על

 קבלן המשנה והעובדים לפי שיקול דעתה המוחלט.

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים וכי כל  .6
ות הקבלן שבידיו תקנים ותקפים, וכל הכלים שבהם הוא עובד, לרבות כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד רישיונ

מכאניים או חשמליים, תקינים וכל כלי הדורש בדיקת בודק מוסמך תקופתית אכן נבדק ונמצא תקין, והוא 
 מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.

עובדיו, לשולחיו ולכל הפועלים מטעמו, את כל ציוד המגן והציוד הבטיחותי הדרוש בהתאם הקבלן יספק ל .7
להוראות החוק הנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא ההסכם )לרבות נעלי 

 .העבודה, בגדי עבודה, אוזניות, כובעי מגן, משקפי שמש וכד'(, ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה

הקבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים, סדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש  .8
בביצוע העבודות, וכן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד, המכשירים, המכונות 

 עבודה.וכלי העבודה שלו. כמו כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש במקום ה

הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, כולל הצבת ציוד מגן, על פי החוק, כפי שמפורט  .9
לעיל, כולל מחסומים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, תמרורי ושלטי אזהרה ופנסים מהבהבים,  3בסעיף 

מניים בכל אותם המקומית שבטיחות הציבור ידאג לתאורה במשך הלילה, יכוון את התנועה והסדר מעברים ז
 והעובדים ידרשו זאת.
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הקבלן ימציא למפקח האזורי במשרד העבודה, לא יאוחר משבוע ימים לאחר התחלת העבודה, הודעה בכתב  .10
המציינת את פרטי המבצע ומענו, מקומה ומהותה של הבנייה ושאר הפרטים. חובה זו תחול על עבודה שתושלם 

 ישה( שבועות.)ש 6-תוך פחות מ

 

 הצהרה והתחייבות

 תאריך:     _____________________

לעיל, ואני  1-10הנני מאשר בזה כי קראתי בעיון את האמור לעיל, הבנתי היטב והפנמתי את משמעות האמור בסעיפים 
 מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות אלה.

 _._____כתובת ________________  _______________ __ת.ז.  ____________שם הקבלן: _______

 ___________  מס' קבלן רשום: ___________.____מס' פקס: __ מס טלפון: ____________________

 

 שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן:

 

 __________________________כתובת: _ ת.ז.: __________________ שם:_________________

 

 ________________כתובת: ___________ ת.ז.: __________________ שם:_________________

 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן:

 

 ________________________כתובת:  ת.ז.: __________________ ____שם:_______________

 __________________________  מס' רשום: _____מס טלפון: ___________________מס' פקס: 

 

 

  הקבלןחתימת 

 

 

 חתימת מנהל העבודה

  מקום 
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 'ב נספח

 נוסח ערבות ביצוע וערבות בדק

 כתב ערבות

 

 ממשלת ישראל  לכבוד

 לביטחון הפניםמשרד הבאמצעות 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 )במילים _______________________( ________________אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _

עם חוזה  אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשר

  .חרישתחנת כיבוי אזורית בהקמת ל

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם,  שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

 __________________________        דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו

 בנק/חב' הביטוחשם ה

_______________________   _______________________________ 

 כתובת סניף הבנק/חב' הביטוח            מס' הבנק מס' הסניף      

 

                  ________________                       ________________                       ________________ 

  חתימה וחותמת               שם מלא         תאריך                                                  

 
 או להסבה ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

 
 

 


