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מסמך ד'1-
כללים לחישוב שטחים לעבודה הפאושלית ולעבודה
למדידה
 .1כללי – הצעת מחיר בפנייה הפרטנית
בהצעת המחיר הפרטנית אשר יגיש הקבלן במסגרת כל פניה פרטנית לביצוע פרויקט
במסגרת הליך זה ,על הקבלן ליתן הנחות (בנוסף על ההנחה שניתנה על ידו במכרז המסגרת
ביחס למחיר הבסיסי למ"ר) ,כמפורט להלן:
 .1.1הנחה נוספת למחיר הפאושלי למבנה – הנחה זו תחול הן על המחיר הבסיסי למ"ר
(בנוסף להנחה שנתן במסגרת המכרז) ,והן על התוספות שיפורטו במסגרת הפניה
הפרטנית (ראו שורה י"ג לטופס הצעת המחיר (מסמך ד' 2-ו-ד' ,)3-וכן בסעיף 2
להלן ,על תתי סעיפיו).
 .1.2הנחה על עבודות הפיתוח ,תשתיות והסלילה בפרויקט (מחיר למדידה) – בהתאם
למחירים שיוגדרו במסמכי הפנייה הפרטנית (ראו שורה י"ז לטופס הצעת המחיר
וכן בסעיף  3להלן).
מובהר ,כי אי מילוי הנחה ביחס לאחד הסעיפים שלעיל בפנייה הפרטנית ,ייחשב כ0%-
הנחה.

 .2עבודות במחיר סופי למ"ר (פאושלי)
ביחס לכל פרויקט שיופנה להתמחרות בין הזוכים במכרז במסגרת פניה פרטנית (בהתאם
לאשכול הרלוונטי) ,האדריכל יערוך תשריט גבולות לעבודות הפאושליות ,פוליגון עם סימון
השטחים בכל קומה ,וכן חתכים עם סימון גבול חישוב שטחים (על גבי תוכנית ועל גבי חתך
וחזית) (להלן" :התשריטים").
מובהר ,כי התשריטים יצורפו לכל פניה פרטנית ביחס לפרויקט מסוים וקביעת השטח
שתוגדר בפנייה על ידי אדריכל הפרויקט תהיה סופית ומוחלטת לענין חישוב השטחים
מהם נגזרת התמורה הפאושלית.
 דוגמה לתשריט חישוב שטחים ע"י האדריכל – מצ"ב כנספח  1להלן.כן מובהר ,כי לענין פרויקט באשכול  1בלבד הכולל מבנה משולב עם מעון – חישוב שטח
המעון בטופס ההצעה הכספית (מסמך ד' )3-יהיה בהתאם לשטח הרצפה של המעון.
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א.

הגדרות:
 .1שטח ברוטו  -קונטור המבנה לרבות עובי חיפוי האבן/טיח ו/או כל חיפוי אחר וכן
הצללות לחלונות ופתחי כיתות/חדרים .מובהר ,כי גגונים יחושבו כתוספת במסגרת
טופס הצעת המחיר לפרויקט פרטני.
 .2שטח נטו  -שטח הברוטו לאחר הפחתת קירות וחללים נוספים כמפורט להלן.

ב.

ג.

השטחים הנכללים בחישוב שטח הפוליגון של המבנה (לצורך חישוב המחיר הבסיסי
למ"ר):
•

שטח ברוטו.

•

חלל כפול  -מובהר ,כי החלל יחושב כשטח רצפה פעם אחת בלבד .על אף האמור,
בהתאם לצורך ולפי קביעת המזמין ,תינתן תוספת בעבור גובה החלל במסגרת טופס
הצעת המחיר לפרויקט פרטני.

•

פירי מעליות (יחושב השטח בכל הקומות).

•

פירי מערכות (יחושב השטח בכל הקומות).

•

מדרגות מילוט חיצוניות.

•

גרם מדרגות (השטח יחושב כרצפה בכל קומה).

•

קיר מבנה המשמש גם כקיר תמך בכל עובי.

תוספות מעבר לסטנדרט
בכל פניה פרטנית מנהל הפרויקט יקבע את סוג התוספות ועלותן.
מובהר ,כי עלויות התוספות לפרויקט המפורטת להלן הינה סופית ,והקבלן לא יהיה
זכאי לתשלום בגין רכיבים ,עבודות או חומרים נוספים מעבר לתשלום שפורט במסגרת
הפניה הפרטנית (למעט במסגרת שאלת הבהרה אשר אושרה בכתב על ידי מוריה
קודם למועד הגשת ההצעות בפנייה הפרטנית) .כמו כן מובהר ,כי רשימת התוספות
להלן תשולם לקבלן ,ככל שמוריה הורתה על כך ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,
ובכפוף לביצוע הרכיבים בפועל בהתאם למפרטי התכנון.
רשימת התוספות ועלותן ייקבעו ,בין היתר ,בהתאם לכללים הבאים:
ג.1.

שטחים שייכללו בתוך שטח הפוליגון ובעבורם תינתן תוספת מחיר (מעבר
למחיר למ"ר) (ייצבעו בצבע שונה):
•

כיתות מעבדה ,מדעים ,חדר הכנה ,מוקד לוגיסטי או חדר הכנה לכיתות
האמורות  -תינתן תוספת של  20%למחיר למ"ר עבור שטח הנטו של
הכיתה/החדר במבנה.

•

חדר טכנולוגיה ,חדר מחשבים ,חדר הכנה/שרתים – תינתן תוספת של
 10%למחיר למ"ר עבור שטח הנטו של הכיתה/החדר במבנה.
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•

כיתות אקוסטיות (ליקויי שמיעה/תקשוב) – תינתן תוספת עבור ביצוע
דלת אקוסטית בלבד לכל יחידת כיתה במבנה (ולא על פי שטח) ,בסך של
( ₪ 2,280בתוספת מע"מ) לכל דלת.

•

מערכת תקשורת מחשבים במבנה – תינתן תוספת של  1.5%למחיר למ"ר
עבור שטח נטו בהפחתת חדרי שירותים וחדרי מדרגות נטו .מובהר ,כי
התוספת כוללת את כל מרכיבי וסוגי המערכת כפי שיאושרו ע"י עיריית
ירושלים ומתכנן החשמל של הפרויקט.

•

מתזים ומערכת כיבוי אש אוטומטית במים (ספרינקלרים) – תינתן תוספת
של  3%למחיר למ"ר לפי שטח נטו לאחר הפחתת חללים בהם לא נדרשים
מתזים לפי תוכנית כיבוי אש מאושרת .מובהר ,כי התוספת כוללת את כל
מרכיבי וסוגי המערכת כפי שיאושרו ע"י מכון התקנים והנחיות כיבוי אש.

•

תוספת לגובה קומה – תשולם תמורה על ההפרש בין גובה הקומה
הראשונה לגובה הקומה הבאה אחריה ממפלס ריצוף עד תחתית תקרת
בטון בגובה שלא יעלה על  350ס"מ (אשר נכלל במחיר הפאושלי) .הנוסחה
לחישוב תהיה כדלקמן :השטח שבו יש תוספת גובה  Xההפרש שבין גובה
 350ס"מ (הכלול במחיר הפאושלי) לבין הגובה המתוכנן  X 0.1% Xהמחיר
למ"ר בו זכה הקבלן במכרז.

•

מעלית נוספת  -המחיר למ"ר שבסעיף 2ב לעיל כולל אספקת מעלית אחת
(לכל סוגי המעליות ולכמות הנוסעים שתוגדר ע"י המתכננים) ,וכן את
התקנתה ומתן שירותי אחריות ושירות למעלית ל 12-חודשים לפחות .אם
המבנה יכלול יותר ממעלית אחת  -תשולם תוספת בהתאם לקבוע בסעיף
ג 3להלן ,אשר תפורט בטופס "פירוט תוספות למדידה מעבר לסטנדרט"
(נספח  3להלן) .מובהר ,כי פירי המעליות כלולים במחיר למ"ר ולא תשולם
בעבורם תוספת.

-

תחשיב התוספות לפרק זה ייעשה בהתאם ל"טופס פירוט חישוב שטחים
לתוספות" המצ"ב כנספח  2להלן.

ג.2.

שטחים שלא יכללו בשטח הפוליגון ובעבורם תינתן תוספת מחיר (מעבר למחיר
למ"ר) (ייצבעו בצבע שונה):
•

קומה/חלל מפולש כולל גימורים ללא רצפת בטון  -תינתן תוספת של 35%
מהמחיר למ"ר עבור שטח הנטו של הקומה /החלל.

•

קומה/חלל מפולש כולל גימורים וכולל רצפת בטון – תינתן תוספת של
 50%מהמחיר למ"ר עבור שטח הנטו של הקומה/החלל.

מובהר ,כי קומה/חלל מפולש יכול ויהיה:
.1

קומה/חלל שהוגדרו בתוכניות ו/או בתשריט כ"קומה מפולשת"; ו/או
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.2

קומה/חלל עמודים מקורה עד גובה  2קומות ,הפתוחים בצד אחד או
בשני צדדים או ב 3-צדדים או ללא קירות בדפנות.

למען הסר ספק ,רק אם נקבע בתוכניות כי חלל/קומה הינם "קומה/חלל
מפולש" תשולם בעבורם תוספת ,כאשר קביעת האדריכל של המזמין
לעניין זה תהא סופית.
-

ג.3.

תחשיב התוספות לפרק זה ייעשה בהתאם ל"טופס פירוט חישוב שטחים
לתוספות" המצ"ב כנספח  2להלן.

עבודות או רכיבים במבנה שלא יכללו בשטח הפוליגון ולא כלולים במפרט,
אולם יכללו במחיר הפאושלי ,ובעבורם תינתן תוספת מחיר (מעבר למחיר
למ"ר) ,לפי תנאי המכרז והחוזה:
עבודות/רכיבים אלה יתומחרו לפי מחירון דקל לעבודות גדולות ,המעודכן
ביותר במועד פרסום הפנייה הפרטנית ללא כל תוספות כל שהן (כגון :רווח קבלן
ראשי ,מרחק וכו') ,ובניכוי הנחה קבועה של  15%וכן בניכוי ההנחה הנוספת
שייתן הקבלן בפנייה הפרטנית למחיר למ"ר .בהעדר מחיר במחירון דקל –
התמחור ייעשה בהתאם למדרג המפורט בסעיף  60לחוזה הקבלנים.
עבור עבודות אלו יצורף לפנייה הפרטנית כתב כמויות מתאים ,אשר ישמש לעזר
בלבד לקבלנים לצורך תמחור הצעתם בלבד ואין להסתמך עליו ,כאשר בכתב
הכמויות האמור לא יצויינו מחירים.
להלן פירוט העבודות אשר ישולמו בשיטת המדידה:
•

שטח רצפה של פאטיו  -השטח המרוצף של חצר פנימית המהווה חלק
מובנה ואינטגרלי מהמבנה המקיף אותה.

•

כלונסאות ביסוס בקוטר רחב מ 45-ס"מ ו/או אורך מעל  15מ' – תינתן
תוספת עבור ההפרש שבין קוטר  45ס"מ ו/או אורך  15מ' לבין הקוטר ו/או
האורך הנדרש בפרויקט .תשומת לב המציעים ,כי כלונסאות בקוטר עד 45
ס"מ ו/או אורך של עד  15מ' נכללות במסגרת המחיר הפאושלי כמפורט
במפרט המיוחד ולא תשולם בעבורן תוספת.

•

מגרש ספורט ,חצר ,או מרפסת אשר על גבי גג מבנה  -כולל ריצופים,
חיפויים ,מעקות ,אלמנט הצללה .מובהר ,כי התשלום יינתן רק עבור
עבודות הנדרשות מעל יריעות האיטום (בטקל ו/או בטון שיפועים) ,כאשר
הבידוד התרמי ,הבט קל  /בטון שיפועים ,ושכבות האיטום נכללים במחיר
הפאושלי של המבנה וכלולים במחיר למ"ר הבסיס.

•

מצחיות/גגונים/פרגולות/מרפסות זיזיות  -שאינם מוגדרים כקומה
מפולשת ואינם כלולים בפוליגון חישוב השטחים .מובהר ,כי הצללות
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בחלונות כיתות מעבדה ,כיתת מדעים ,חדרי הכנה ,חדר לוגיסטיקה ,חדר
מחשבים ,מוקד לוגיסטי וחדר שרתים כלולות במחיר הפאושלי .
•

גגות רעפים.

•

עבודות שיפוץ בתוך מבנה קיים ו/או על גג קיים ו/או בכל אלמנט אחר
קיים.

•

כל אלמנט אחר בבניין שהמזמין קבע במסגרת הפנייה הפרטנית כי אינו
כלול בתמורה הפאושלית.

 תחשיב התוספות לפרק זה ייעשה בהתאם ל"טופס פירוט תוספות למדידהמעבר לסטנדרט" המצ"ב כנספח  3להלן.

 .3עבודות פיתוח וסלילה וכן עבודות נוספות למדידה
כלל העבודות והחומרים עבור עבודות פיתוח ,תשתיות וסלילה ,וכן עבודות נוספות שהוגדר
בפנייה הפרטנית כי ישולמו לפי מדידה ,בהתאם לכתב כמויות (הכולל מחירים) שיועבר
במסגרת הפניה הפרטנית ע"י מנהל הפרויקט.
ככלל ,העבודות והחומרים יתומחרו לפי מחירון דקל לעבודות גדולות ,המעודכן ביותר במועד
פרסום הפנייה הפרטנית ללא כל תוספות כל שהן (כגון :רווח קבלן ראשי ,מרחק וכו') ,ובניכוי
הנחה קבועה של  15%וכן בניכוי ההנחה שייתכן הקבלן בפנייה הפרטנית .בהעדר מחיר
במחירון דקל – התמחור ייעשה בהתאם למדרג המפורט בסעיף  60לחוזה הקבלנים.
עבודות אלו יכללו כל עבודה ,רכיב או חומר אשר צוין במסגרת הפניה הפרטנית כי התשלום
בעבורן ייעשה לפי סעיף זה .בין היתר ,יכללו עבודות אלו גם את העבודות המפורטות להלן:
• חפירה ו/או חציבה כללית בשטח  -ממפלס  80ס"מ מתחת מפלס תחתית ריצפת בטון
ראשונה  ,כולל פינוי עודפי עפר לכל מרחק שיידרש למטמנה מאושרת ע"י הרשות
המקומית.
• עבודות פיתוח (קירות כובד יתומחרו בסעיף אחד למ"ק ,הכולל את כל העבודות
והחומרים הנדרשים ,לרבות :חפירה ו/או חציבה נדרשת ליסוד ולקיר ,יסוד הקיר ,בטון
ב ,20-זיון נדרש ,נקזים ,חיפוי אבן מסותת בגמר תלטיש או גמר אחר שייבחר האדריכל
מטעם המזמין ,קופינג אבן בגובה של לפחות  5ס"מ.
• עבודות חיבור המבנה לתשתיות עירוניות ורשויות נוספות החל מ 1-מ' מהמבנה ו/או
משוחה ראשונה בתשתית ביוב וניקוז.
• עבודות תשתית נדרשות לרבות קווי ביוב ,קווי מים ,ניקוז ,טל"כ ,בזק ,חשמל ,תאורה.
• עבודות כבישים ,חניות ותנועה והתחברות לכבישים קיימים.
• ביצוע כבישים משניים ,דרכי גישה וכו'.
• עבודות בטיחות וגידור מיוחד ,לרבות בצמוד למבנה קיים.
• גידור אקוסטי הנדרש מהמחלקה לאיכות הסביבה לעבודה בצמוד למבנה/מבנים
מאוכלסים.
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נספח  1למסמך ד'1-
דוגמה לתשריט חישוב שטחים שמכין האדריכל
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נספח  2למסמך ד' - 1-דוגמה לטופס פירוט חישוב שטחים לתוספות
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נספח  3למסמך ד'1-
דוגמה לטופס פירוט תוספות למדידה מעבר לסטנדרט

12

מכרז פומבי מס' 500/2021
להתקשרות בחוזה מסגרת לעבודות בנייה והקמה של מוסדות חינוך ומבני ציבור ברחבי העיר ירושלים

מסמך ד'2-
טופס הצעת מחיר פרטנית
(למעט לפרויקט באשכול  1הכולל מעון)
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מסמך ד'3-
טופס הצעת מחיר פרטנית לפרויקט באשכול  1הכולל מעון
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מסמך ד'4-
דוגמה* לנוסח פנייה פרטנית וטופס הצעת מחיר בפנייה
פרטנית
* מובהר כי מדובר בדוגמה בלבד ומוריה רשאית לבצע שינויים בנוסח הפנייה הפרטנית ,ותנאיה
בהתאם לצורך.
* כן מובהר ,כי מוריה רשאית לחייב את הזוכים להירשם למערכת המכרזים המקוונת ,ולקבוע
כי הליכי ההתמחרות במסגרת הפניות הפרטניות יבוצעו באמצעות הגשת הצעות במערכת
המקוונת.
לכבוד:
הקבלנים
ג.א.נ,.
הנדון :פנייה פרטנית מכח מכרז פומבי מס'  500/2020להתקשרות בחוזה מסגרת לעבודות בנייה
והקמה של מוסדות חינוך ומבני ציבור ברחבי העיר ירושלים
אשכול ___
פרויקט לביצוע עבודות ___________
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (להלן" :מוריה") פונה אליכם ,במקביל לפנייה לקבלנים
נוספים אשר זכו במכרז פומבי מס' ________ (להלן" :המכרז") ,בהזמנה להציע הצעת מחיר
משופרת לביצוע עבודות _________ (להלן" :העבודות" ו/או "הפרויקט") ,כמפורט להלן:
.1

כללי
.1.1

לצורך קידום הפרויקט מוריה מבקשת להתקשר עם קבלן לביצוע העבודות,
במסגרתן יבצעו ,בין היתר ,כלל העבודות הבאות.____________________ :

.1.2

הסיווג הקבלני הנדרש למכרז זה הוא.______ :
על הקבלן לצרף להצעתו העתק של תעודת רישום תקפה המעידה על רישומו
כקבלן בפנקס הקבלנים ,בסיווג האמור.

.2

.1.3

מובהר ,כי פנייה זו נעשית מכח המכרז ובהתאם לנוהל הצעת מחיר ,וכל תנאי
המכרז וחוזה הקבלנים של מוריה אשר נחתם מכוחו עם הקבלן (להלן:
"החוזה") ,ימשיכו ויחולו לכל דבר וענין בהתאם לאמור בפנייה זו ביחס לקבלן
שיזכה בביצוע העבודות.

.1.4

כן מובהר ,כי הליך תיחור זה אינו הליך מכרזי ,וכי מוריה שומרת על זכותה שלא
לבחור באף הצעה מבין ההצעות שיוגשו לה במסגרת פנייה זו.

מסמכי הפנייה הפרטנית
.2.1

מסמך א  -טופס הצעת מחיר בפנייה הפרטנית.

.2.2

מסמך ב  -תכניות.

.2.3

מסמך ג  -כתב כמויות (עם ובלי מחירים).
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.3

.2.4

מסמך ד  -מסמך המוקדמות.

.2.5

מסמך ה -לוח זמנים ע"פ אבני דרך שלדיות.

.2.6

אחר._____________ :

לוחות זמנים להליך התיחור הפרטני
.3.1

לוח הזמנים להליך התיחור יהיה כדלקמן:
ביום ___________בשעה
___________ בבוקר
באתר העבודות אשר רח'_____

מועד ומקום מפגש מציעים

.3.2
.4

.5

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

ביום ___________ ,בשעה
 12:00בצהריים

מועד אחרון להגשת הצעת מחיר בפנייה
הפרטנית

ביום ___________ ,בשעה
 12:00בצהריים

מובהר ,כי על אף האמור לעיל ,מוריה רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי ,לשנות את לוחות הזמנים להליך ,וזאת בהודעה שתפורסם למציעים.

העבודות
.4.1

העבודות יכללו את כל הנדרש לביצוע הפרויקט לפי מסמכי פנייה זו על נספחיה,
ולפי מסמכי המכרז והחוזה.

.4.2

בין היתר יכלול הפרויקט את העבודות הבאות.______________ :

לוח זמנים לביצוע הפרויקט
.5.1

על הקבלן יהיה להתחיל בעבודות במועד קבלת צו התחלת עבודה ולסיים את
העבודות ,כולל השגת כל האישורים והמסמכים הנדרשים מעיריית ירושלים,
משרד החינוך או מכל גורם אחר ,וכולל מסירה לאגף החינוך בעיריית ירושלים
או לכל גורם אחר עליו תורה ,בתוך ____ (במילים )____ :חודשים ממועד קבלת
צו התחלת עבודה (להלן" :לוח הזמנים המקורי").

.5.2

העבודות יתבצעו בהתאם ללוח הזמנים השלדי המצורף לפניה זו .מובהר ,כי אי
עמידה בלוח הזמנים השלדי או המפורט כפי שיאושר ע"י המזמין יגרור קנסות
כמפורט בחוזה הקבלנים.

.5.3

סיום העבודות כאמור ,משמעו קבלת כל אישור או טופס נדרש מעיריית ירושלים,
המזמין ו/או כל מסמך אחר שנדרש לפי הנחיות מוריה.

.5.4

מודגש ,כי לוח זמנים זה מחייב עבודה אינטנסיבית ורציפה ,ששה ימים בשבוע
(כולל יום ו' וערבי חג) ,וכן עבודות לילה ככל שיידרש .למען הסר ספק מובהר כי
אין לעבוד בשבתות ובחגי ישראל .המציע נדרש לקחת את האמור בחשבון בעת
הגשת הצעתו ,והוא לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין האמור לעיל ,ובכלל
זה בגין הצורך לעבוד בשתיים או שלוש משמרות ,ככל שיהיה בכך צורך .הזוכה
בלבד יהיה אחראי לכל האישורים וההיתרים שיידרשו בקשר לכל האמור לעיל.

.5.5

בהגשת הצעתו מצהיר הקבלן ,כי ברורה לו החשיבות העליונה שהמזמין רואה
בביצוע הפרויקט בלוח הזמנים שנקבע.
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.6

.7

שאלות הבהרה ,סיור קבלנים והגשת הצעות
.6.1

ניתן לפנות בשאלות הבהרה ביחס להוראות הליך התמחור באמצעות דוא"ל:
___________ וזאת עד ליום ______ בשעה  ,12:00למר ______ ממשרד
__________ ,אשר ישמש כמנהל הפרויקט מטעם מוריה .רק תשובות בכתב
תחייבנה את מוריה .מוריה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להתייחס או שלא
להתייחס לשאלות הבהרה.

.6.2

מפגש מציעים – מועד ומיקום המפגש הינם כקבוע בסעיף  2לעיל.

.6.3

עוד מובהר ,כי השתתפות במפגש המציעים אינה חובה ואינה מהווה תנאי
להגשת הצעה .יחד עם זאת יובהר ,כי מציע שיבחר שלא להגיע למפגש יהיה מנוע
מלהעלות בעתיד כל טענה בקשר לאי הבנת הוראות ההליך וכדומה בשל אי
השתתפותו במפגש המציעים .פרוטוקול המפגש יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז ועל המציעים לצרפו להצעתם ,בין אם השתתפו במפגש ובין אם לאו,
כשהוא חתום על ידם בכל עמוד (חתימה וחותמת).

.6.4

הצעת המחיר בפנייה הפרטנית תוגש לתיבת המכרזים [המצויה במשרדי מוריה,
רח' הלני המלכה ( 9קומה  )3ירושלים או לתיבת מכרזים אלקטרונית] [ייקבע
בנפרד במסגרת כל פניה] ,במעטפה סגורה ואטומה ,אשר עליה יצוין "פנייה
פרטנית לפרויקט __________" .אין לציין על גבי המעטפות כל פרט המזהה
את הקבלן או כל כיתוב אחר מעבר לאמור לעיל.

.6.5

המועד האחרון להגשת ההצעות  -יהיה כקבוע בסעיף  2לעיל .מובהר ,כי מוריה
רשאית להאריך את המועד האמור לתקופה נוספת על פי שיקול דעתה במשלוח
הודעות לקבלנים.

.6.6

מוריה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .בנוסף,
מוריה תהא רשאית להזמין את הקבלנים ,כולם או חלקם ,לניהול משא ומתן
בקשר להצעתם ו/או לניהול הליך תיחור נוסף (.)Best & Final

.6.7

בהתאם לסעיף (3ו)( )2לחוק מוסר תשלומים לספקים ,התשע"ז ,2017-ניתנת
בזאת הודעה לקבלנים כי הפרויקט ממומן במימון מלא מצד עיריית ירושלים או
משרד החינוך או גורמים ציבוריים נוספים .לנוכח האמור יחולו מועדי התשלום
כקבוע בחוזה קבלנים מוריה .כל קבלן מצהיר ומתחייב בהגשת הצעתו כי קרא,
הבין והסכים לאמור וכי לא תשמע על ידו כל טענה בעניין.

צוות מקצועי וחברת בקרת איכות
לצורך מתן השירותים וביצוע העבודות ,יעמיד הקבלן את אנשי הצוות הבאים,
.7.1
כאשר מובהר כי אנשי הצוות לא יועסקו באף פרויקט אחר למעט הפרויקט מושא
המכרז לאורך כל תקופת ביצוע הפרויקט:
 .7.1.1מהנדס ביצוע :הזוכה יעסיק מהנדס אזרחי שהוא מהנדס הרשום
בפנקס המהנדסים והאדריכלים בעל ניסיון של ____ שנים לפחות
בביצוע "עבודות בניה" כהגדרתן במכרז.
המציע יפרט בהצעתו את זהות המהנדס ,יצרף את פרטי קורות החיים
ופרטי ניסיונו וכן תעודת רישום של המהנדס.
 .7.1.2מנהל עבודה :הזוכה יעסיק מנהל עבודה רשום במשרד התמ"ת ,בעל
ניסיון של ____ שנים לפחות בביצוע "עבודות בניה" כהגדרתן במכרז.
המציע יפרט בהצעתו את זהות מנהל העבודה ,יצרף את פרטי קורות
החיים ופרטי ניסיונו ומסמך המעיד על רישומו במשרד התמ"ת.
 .7.1.3ממונה בטיחות :הזוכה יעסיק ממונה בטיחות ,בעל ניסיון של ____
שנים לפחות בתחום "עבודות בניה" כהגדרתן במכרז.
המציע יפרט בהצעתו את זהות ממונה הבטיחות ,ויצרף את פרטי
קורות החיים ופרטי ניסיונו.
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.7.1.4

.7.2
.8

.9

חברת בקרת איכות חיצונית :הזוכה יתקשר עם חברת בקרת איכות
חיצונית בעלת ניסיון של ____ שנים לפחות בתחום "עבודות בניה"
כהגדרתן במכרז .תנאי ההתקשרות צריכים לכלול התחייבות של
החברה להעמיד לרשות הזוכה צוות בקרת איכות בהתאם לנדרש
בפרויקט ,ולפחות _____ עובדים .על צוות בקרת האיכות להיות באתר
ביצוע העבודות ,בכל זמן ביצוע העבודות .עוד מובהר כי ההתקשרות
עם חברת בקרת האיכות טעונה את אישור המזמין או המפקח מטעמו
וכי בכל מקרה שבו לא תאושר התקשרות הזוכה עם חברת בקרת
האיכות אשר הוצעה על ידו במסמכי ההצעה ,יידרש הזוכה להתקשר
עם חברת בקרת איכות אחרת ,ללא תוספת תמורה ,הכל להנחת דעתה
ובהתאם להנחיותיה של מוריה.
המציע יפרט בהצעתו את זהות חברת הבקרה החיצונית ויצרף פירוט
על אודות החברה.

על המציעים למלא את פרטי הגורמים המקצועיים האמורים בנספח  1לפניה
ולצרף לגבי כל אחד מהם את המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל.

הצעות מחיר
במסגרת המענה לפנייה הפרטנית ,על הקבלן לנקוב בטופס הצעת המחיר נספח 2
.8.1
המצ"ב לפנייה זו באחוזי הנחה כדלקמן:
 .8.1.1הנחה על העבודות להקמת המבנה המבוצעות במסגרת התמורה
הפאושלית – אחוז הנחה כולל עבור כלל העבודות להקמת המבנה (הן
עבודות ההקמה הבסיסיות המחושבות לפי מ"ר בניכוי הנחת הקבלן
במכרז ,והן העבודות המיוחדות הנוספות של הפרויקט הפרטני כפי
שפורטו במסמכי הפנייה הפרטנית)[ .שורה י"ג לטופס הצעת המחיר]
 .8.1.2הנחה על עבודות הפיתוח (ועל עבודות נוספות שהוגדר בפנייה
הפרטנית כי ישולמו לפי מדידה ,ככל שישנן) – אחוז הנחה נפרד ואחיד
עבור עבודות הפיתוח והעבודות הנוספות שהוגדר בפנייה הפרטנית כי
ישולמו לפי מדידה; וזאת מעבר להנחה בסיסית של  15%ממחירון דקל
לעבודות גדולות (ללא כל תוספת ,אף אם זו מופיעה במחירון)[ .שורה
י"ז לטופס הצעת המחיר]
מובהר ,כי לא ניתן להציע הנחה שלילית או תוספת.
.8.2
מסמכים שיש לצרף להצעה
כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים:
העתק של תעודת רישום תקפה המעידה על רישומו כקבלן בפנקס הקבלנים,
.9.1
בסיווג האמור בסעיף  1.2לעיל.
העתק אישור עדכני משלטונות מס הכנסה ומע"מ המעיד ,כי המציע מנהל עסקיו
.9.2
כדין עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו ,1975-כשכל אחד
מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע נכון למועד האחרון להגשת
הצעות.
נספח  1כשהוא מלא וכן מסמכים נוספים להוכחת ניסיון הצוות המקצועי
.9.3
כמפורט בסעיף  7לעיל.
מכתבי ההבהרה ,פרוטוקול מפגש מציעים ,וההודעות למציעים כשהם חתומים על
.9.4
ידי המציע ,בצירוף חותמת המציע.
טופס ההצעה הכספית.
.9.5

.10

ביטוח ,ערבות ביצוע וניכויים
 .10.1הדרישות הביטוחיות ביחס לעבודות מושא הליך זה תהיינה בהתאם לנדרש לפי
מסמכי המרכז והחוזה.
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 .10.2הזוכה יידרש להפקיד ערבות ביצוע ביחס לעבודה ,בהתאם להוראות במכרז.
.10.3

כן תשומת לב הקבלנים לניכויים המופיעים בחוזה הקבלנים של מוריה ,וביניהם:
.10.3.1

בהתייחס לסעיף (70א) לחוזה הקבלנים – מובהר כי מוריה תנכה 0.9%
מכל חשבון שיגיש הקבלן לצורך בקרה ,בדיקות ,והוצאות נלוות ,וזאת
בכל מקרה ,וללא קשר לבדיקות בהן מחויב הקבלן לבצע על חשבונו,
במסגרת בקרת האיכות.

 .10.3.2בהתייחס לסעיף (70ב) לחוזה הקבלנים – מובהר כי על הזוכה יהיה
לרכוש את ביטוח העבודות הקבלניות וכן את כל יתר הביטוחים
הנדרשים על פי החוזה.
.11

שונות
.11.1

אין לשנות ,למחוק ,לסייג או להתנות את ההצעה ובכל מקרה כאמור תהיה
מוריה רשאית להתעלם מהמחיקה או ההסתייגות או לפסול את ההצעה ,הכל לפי
שקול דעתה הבלעדי .המחירים המוצעים בהצעה לא יכללו מע"מ.

.11.2

הצעת הקבלן במסגרת הליך הפנייה הפרטנית תעמוד בתוקפה ל 6-חודשים
ממועד מתן ההצעה ,וזאת אף אם התקבלה אצלו הודעת אי-זכייה .במשך 6
חודשים נוספים (דהיינו ,עד תום  12חודשים ממועד הגשת ההצעות) ,יהיה רשאי
המזמין לפנות לפי שיקול דעתו הבלעדי אל מציע אשר לא זכה בהליך הפנייה
הפרטנית ,ובמידה שהמציע יסכים לכך ,להכריז עליו כזוכה נוסף או חלופי
בהליך ,וזאת אף אם הוא לא הוגדר כ"כשיר נוסף" לביצוע העבודות.

.11.3

בכל מקרה של שינויים ו/או העדר תקציב תהא מוריה רשאית לבטל את הפניה,
אף לאחר הפצתה  -בין לפני שנבחר זוכה ולבין לאחר מכן ,מבלי שלמי מהקבלנים
תהא טענה בענין ,או להתקשר עם הקבלן בשלבים לצורך ביצוע הפרויקט.

.11.4

מובהר כי על כל אחד מהזוכים במכרז הרשומים באשכול אליו הופנתה הפנייה
להגיש הצעה במסגרת הפנייה הפרטנית .כן מובהר ,כי בהתאם להוראות המכרז
מוריה תהא רשאית לגרוע מרשימת הזוכים באשכול מסוים קבלן אשר לא יגיש
הצעה שלוש פעמים ברצף באותו אשכול ,או למעלה מ 5-פעמים ולבטל את
ההתקשרות עמו ,מבלי שתהיה לזוכה כל טענה בענין.

.11.5

בחתימתו על ההצעה ובהגשתה ,מאשר הקבלן את הסכמתו לכל האמור במסמך
הפנייה ובתנאיו ומסכים ומתחייב כי לאחר הגשת ההצעה יהיה מנוע מלהעלות
כל טענה כנגד מסמך הפנייה ,על כל הכלול בו והנובע ממנו.
בברכה,
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
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מסמך ב' – רשימת תכניות
[ יעודכן בפניה הפרטנית]
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מסמך ג' – כתבי כמויות
(לעזר ביחס לעבודות הכלולות בתמורה הפאושלית ,וכן למדידה ביחס לעבודות הפיתוח)
[ יעודכן בפניה הפרטנית]
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נספח  - 1פרטי אנשי הצוות המקצועי
בהתאם להוראות הפניה לביצוע עבודות במסגרת פרויקט ____ ,אנו הח"מ ______________
מצהירים בזה בכתב ,כי אלה הגורמים שיועסקו על ידי המציע במשך ביצוע העבודות נשוא
ההליך וכי זו חברת בקרת האיכות עמה נתקשר ,במידה והצעתנו תזכה במכרז:

שם

ת.ז /.ח.פ.

מס' שנות
ניסיון קודם

ביקורת מציע  -האם
צורפו המסמכים
הנדרשים?
תעודת רישום +

מהנדס ביצוע

קורות חיים
קורות חיים  +מסמך
מנהל עבודה

המעיד על רישום
במשרד התמ"ת

ממונה

קורות חיים

בטיחות
חברת בקרת

פירוט על אודות

איכות

החברה  +שם איש

חיצונית

הקשר

* יש לצרף את המסמכים הנלווים (קו"ח /פרופיל חברה /תעודות) בהתאם לנדרש
בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .לעיל ,ביחס לכל אחד מהגורמים דלעיל.
חתימת המציע
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נספח  – 2בקשה להשתתף והצהרה
לכבוד
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ ("מוריה")
שם המשתתף:
מספר
התאגיד:

רישום

כתובת:
טלפון:
פקס:
דוא"ל:
הצהרה
אנו הח"מ ,________________________ ,מצהירים בזה בכתב כדלקמן:
 .1קראנו בעיון את מסמכי ההזמנה להציע הצעות (להלן גם" :ההזמנה") ,בקשר לפנייה
הפרטנית לביצוע עבודות ___________________ ,וזאת בהמשך לפנייתה של מוריה אלינו
כקבלן זוכה במכרז פומבי מס'  500/2021להתקשרות בחוזה מסגרת לעבודות בנייה והקמה
של בניית מוסדות חינוך ומבני ציבור ברחבי העיר ירושלים ,ואנו מבקשים להגיש את הצעתנו
במענה להזמנה לקבלת הצעות.
 .2בדקנו את מסמכי ההזמנה ,לרבות חוזה קבלנים מוריה ,ביסודיות ,בעצמנו ובאמצעות יועצים
מקצועיים מטעמנו ,כפי שמצאנו לנכון ,ואנו מגישים את הצעתנו לאחר שכל תנאי מסמכי
ההזמנה ברורים ונהירים לנו ובדקנו את השלכותיהם ואת משמעויותיהם לעומק .לפיכך ,אנו
מ וותרים בזה מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי מוריה או מי מטעמה ,בכל הקשור והכרוך
במסמכי ההזמנה ובהבנת תוכנם .כל הגורמים המשפיעים ו/או יכולים להשפיע על מתן
השירותים או העבודות ולרבות שינויי תכנון ,ביוזמת מוריה ו/או מזמין העבודות ממנה,
שיקולי תקציב ,כמות העבודות ,סוגיהן ,הפירוט הטכני לגביהן ,התוכניות ,לוחות הזמנים,
וכל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי או התחייבויותיי ידועים לי
ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי והנני מאשר כי לא אגיש כל תביעה או דרישה בשל אי הבנה
או אי ידיעה כלשהי של נתוני העבודות ו/או תנאי החוזה על נספחיו ,צרופותיו ומסמכיו או מי
מהם ,והנני מוותר בזה מראש על כל תביעה ו/או דרישה כאמור.
 .3אנו מגישים הצעתנו זו מטעמנו בלבד ,וללא שיתוף פעולה עם גורם אחר כלשהוא מלבדנו .לא
תיאמנו את הצעתנו עם איש ומחירי ההצעה נקבעו אך ורק על ידינו ,על פי שיקולינו
הבלעדיים.
 .4אנו עומדים בכל התנאים אשר נקבעו במסגרת מסמכי ההזמנה ויש ביכולתנו לקיים את כל
ההתחייבות הקבועות במסמכי ההזמנה ,לרבות חוזה ההתקשרות עמכם.
 .5אנו מתחייבים לקיים את מלוא ההתחייבויות כלפי מוריה ,אם נבחר לביצוע העבודות ולמתן
השירותים נשוא מסמכי ההזמנה בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי מוריה .מבלי לגרוע
מכלליות האמור אנו מתחייבים להעסיק את הצוות המקצועי אשר פורט בהצעתנו.
 .6ידוע לנו כי מוריה רשאית לנהל עם המשתתפים בהליך ,כולם או חלקם ,משא ומתן ביחס
להצעות .כמו כן ידוע לנו כי אין בקיום משא ומתן עמנו בין ביחס להצעה כולה ובין ביחס
לחלקה ,כדי להוות מצג מכל סוג שהוא או ללמד על איזו כוונה מצדכם להתקשר עמנו
בהסכם .כמו כן ידוע וברור לנו כי אין בקיום האפשרות לניהול משא ומתן כדי להתיר הבעת
הסתייגויות מהאמור בתנאי ומסמכי ההזמנה .ברור לנו גם כי אין לכם כל התחייבות או
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מחויבות לשאת ולתת עמנו ,בין אם תנהלו משא ומתן עם קבלנים אחרים ובין אם לאו ,והכל
על פי שיקול דעתכם הבלעדי.
 .7ככל שהמשתתף מאוגד כחברה  -הגשת הצעתנו נעשית במסגרת המטרות אשר נקבעו במסמכי
היסוד שלנו ובהתאם לתקנוננו ,והיא חתומה בידי המוסמכים לכך מטעמנו .אין כל מניעה
משפטית או אחרת להגשת הצעתנו בתשובה לבקשה להצעות או מהתקשרותנו בהסכם עם
מוריה לביצוע העבודות אם נבחר כזוכים.
 .8חתימתנו על מסמכי ההזמנה מחייבת אותנו לכל דבר ועניין ,ובמידה ותתקבל הצעתנו אנו
נהיה מחויבים כלפיכם על-פיה ועל-פי נוסח החוזה המצורף למסמכי ההזמנה על נספחיהם,
צורפותיהם והשינויים להם במסמכי ההזמנה (להלן ביחד" :ההסכם המקורי") .בנוסף לכך
אנו מתחייבים שאם הצעתנו תקובל ,בין מיידית ובין בעקבות משא ומתן ,נחתום במועד
שנדרש על ידכם לעשות זאת על נוסח מעודכן של ההסכם הכולל את מלוא התחייבויות
הצדדים כפי שעלו מהצעתנו ומהמשא ומתן שנוהל (להלן" :ההסכם המעודכן") .ידוע וברור
לנו כי אין בדרישה לחתימה על הסכם מעודכן כדי לגרוע מהתחייבויותינו על פי ההסכם
המקורי ,וכי רק מוריה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לאשר ,בכתב ,שינוי מהאמור
במסמכי ההזמנה .ברור לנו כי מוריה רשאית ,בכל עת ,להפסיק את העבודות אשר יבוצעו על
ידינו ,בהתאם להוראות החוזה ,כי מדובר בתנאי יסודי להתקשרות עמנו וכי לא תהיה לנו כל
טענה ,תביעה או דרישה במקרה של הפסקת ההתקשרות קודם לסיום הפרויקט ,ובכלל.
 .9אנו מאשרים ומסכימים כי כל ההוצאות בקשר לבדיקת כל מסמכי ההזמנה כמו גם בדיקת
הנדרש בקשר לעבודות והכנת הצעה זו תחולנה עלינו בלבד במלואן ולא יהיו לנו כל דרישה או
תביעה כלשהי בגין כך.
 .10הצעתנו זאת ,על כל המשתמע ממנה ,הנה בתוקף לתקופה של שישה חודשים ממועד הגשתה.

 .11שיעורי ההנחה המוצעים על ידנו בהתאם לכללי ההליך הינם כמפורט
בטופס הצעת המחיר בפנייה הפרטנית המצורף להצהרתנו זו.
* מודגש ,כי אחוז ההנחה למבנה ולתוספות יהיה אחיד ויתייחס לכל העבודות והחומרים
הנדרשים לפי מסמכי הפנייה .בנוסף ניתן להציע אחוז הנחה שונה עבור עבודות הפיתוח
והעבודות למדידה.
* אין לתת הנחה שלילית או תוספת.
* תנאי התשלום ואופן ההצמדה יהיו כמפורט במסמכי המכרז.
 .12הובהר לנו ,ואנו מאשרים ומסכימים ,כי במידה ונבצע עבודה אשר אינה מתומחרת בכתב
הכמויות שצורף למסמכי ההזמנה ,היא תבוצע בהתאם למחירה בכתב הכמויות (בניכוי הצעת
הקבלן) אשר הוגש במסגרת המכרז .מחיר עבודות נוספות מעבר לאלו ,אשר אינן מופיעות
באף אחד מכתבי הכמויות האמורים ,יתומחרו בהתאם לקבוע בעניין זה בחוזה קבלנים
מוריה.
 .13אנו מאשרים כי התמורה שהתבקשה על ידינו כאמור היא סופית וכוללת .אנו מאשרים גם כי
המחירים המוצעים על ידינו הם סופיים וכוללים ,בין השאר ,את כל עלויות התכנון ,הייצור,
האספקה ,ההובלה ,החומרים ,חומרי העזר ,ההוצאות הכלליות ,העבודה ,הביטוח ,עלויות כח
אדם ,מסים ,אגרות ,היטלים וכל תשלום והוצאה אחרים מכל מין וסוג בקשר ולצורך ביצוע
העבודות וידוע לנו כי לא נהיה רשאים לדרוש ו/או לקבל כל תשלום או תמורה נוספים.
 .14ידוע לנו שמוריה רשאית להכניס בכל עת ,שינויים במסמכי ההזמנה ורק המסמכים הסופיים,
כפי שיחתמו על ידי מוריה ועל ידי הקבלן שייבחר יחייבו את מוריה.
 .15להצעתנו מצורפים כל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי ההזמנה.
ולראיה ,באנו על החתום ,היום._______________ ,
חתימה וחותמת הקבלן
24

מכרז פומבי מס' 500/2021
להתקשרות בחוזה מסגרת לעבודות בנייה והקמה של מוסדות חינוך ומבני ציבור ברחבי העיר ירושלים

אישור
אני הח"מ ,______________________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי מסמך זה נחתם בידי ה"ה
_________________ ו ,____________________ -אשר הם מוסמכים לחתום עליו בשמו
של המשתתף ,וחתימתם מחייבת את המשתתף לכל דבר ועניין .עוד הנני מאשר כי נתקבלו כל
ההחלטות והאישורים הדרושים במוסדות המשתתף לשם אישור השתתפותו בהליך זה.
חתימה וחותמת עו"ד
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מסמך א' לפנייה הפרטנית
הנחיות למילוי טופס הצעת מחיר בפניה הפרטנית
 .1עבודות הבינוי
 .1.1בסעיף זה:
מחיר הבסיס

תוספות קבועות

מכפלת העלות למ"ר (בהתאם למחיר למ"ר שנקבע במכרז
המסגרת ,בניכוי הנחת הקבלן במכרז המסגרת) ,בשטח המבנה
כפי שנקבע על ידי האדריכל לפי הכללים הקבועים במסמך ד'1-
(כללים לחישוב שטחים לעבודה הפאושלית ולעבודה למדידה).
עבודה ,פריט ,או פרויקט מסוים בגינם אשר במסגרת הפניה
נקבעה בגינם תוספת תשלום לנוכח מורכבות מיוחדת ,לרבות לוח
זמנים קצר יותר [ראו סעיפים 2ג(2-)1ג( )3למסמך ד'.)1-

 .1.2מובהר ,כי העלות למ"ר וכן התוספות הקבועות בפניה אינם למילוי ואין לשנותן ,להוסיף
עליהן או לגרוע מהן.
 .1.3הקבלן יציין את שיעור ההנחה האחידה (באחוזים) הנוסף על ההנחה שנתן במסגרת
הצעתו במכרז לעלות הבסיס ולתוספות הקבועות .אין לתת הנחות שונות לעלות הבסיס
ולתוספות הקבועות.
 .2עבודות הפיתוח ועבודות למדידה
 .2.1לפניה יצורף כתב כמויות לעבודות הפיתוח הכולל מחירים.
 .2.2הקבלן יציין את שיעור ההנחה האחידה (באחוזים) הנוסף על ההנחה שנתן במסגרת
הצעתו במכרז לכתב הכמויות לעבודות הפיתוח ולעבודות למדידה.
 .3מילוי ההצעה
 .3.1הצעת המחיר תיעשה על גבי טופס הצעת המחיר .אין לשנות ו/או להוסיף על טופס הצעת
המחיר למעט מילוי ההצעה במקומות המיועדים לכך בלבד.
 .3.2הקבלן אינו רשאי ,בכל מקרה שהוא ,להרע את הצעתו במסגרת מכרז המסגרת או
להוסיף עליה ,אלא ליתן שיעור הנחה נוסף (או  )0בלבד.
 .3.3הצעה שתוגש שלא על גבי טופס הצעת המחיר עלולה לגרום לפסילת ההצעה.
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