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.1

מבוא
1.1

כללי
חברת תיבי איילון בע"מ )להלן" :החברה" או " תיבי איילון"( מזמי ה בזאת קבלת
הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי הבטחת איכות למקטע מס'  3בפרויקט
ה תיבים המהירים בדרך תיבי איילון )כביש  ,(20הכל כמפורט במסמכי המכרז.

1.2

1.3

רקע כללי
1.2.1

תיבי איילון ה ה חברה ממשלתית הממו ה על קידום התכ ון והביצוע של
פרויקטים תחבורתיים ,ומהווה זרוע ביצועית של משרד התחבורה.

1.2.2

בחודש יו י  ,2016הפכה החברה לחברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדי ת
ישראל .כפועל יוצא מכך ,תחומי פעילותה של החברה הוגדרו והורחבו זה
מקרוב באופן מהותי ,וזאת במסגרת החלטת הקבי ט החברתי-כלכלי מיום
) 9.3.2017החלטה מס' חכ.(62/

1.2.3

בהתאם להחלטה ה "ל ,מיועדת החברה להוות זרוע לביצוע מטלות של
הממשלה באמצעות משרד התחבורה ולעסוק בין היתר ,בתכ ון ,קידום ,יהול
וביצוע של פרויקטים תחבורתיים עירו יים ומטרופולי ים ,לרבות כאלו
המקדמים תחבורה ציבורית והפחתה של שימוש ברכב פרטי ,בכל רחבי הארץ,
וכן יהול ,ייזום ופיתוח פרויקטים בעולם החדש ות והטכ ולוגיה
התחבורתית ,והתאמת התשתיות להתפתחויות טכ ולוגיות בכלי רכב
ובמתק י הדרך.

פרויקט ה תיבים המהירים – תיאור כללי
1.3.1

פרויקט ה תיבים המהירים ועד להקמת מערכת תחבורה ציבורית בגוש דן
מראשון לציון ועד ת יה ,הכוללת בין השאר מרכזי תחבורה משולבים )ח יו י
ח ה וסע( ,מערך היסעים )שאטלים( ,תיבים מהירים לטובת תחבורה
ציבורית ,רכב רב תפוסה ורכב משלם אגרה ,מערכת אגרה ,מערכות ספירת
וסעים ועוד.

1.3.2

פרויקט ה תיבים המהירים מתוכ ן להתבצע בתחום כביש מס' ) 20דרך תיבי
איילון( ,כביש מס' ) 2כביש החוף( ו -כביש מס' ) 5כביש חוצה שומרון(
ובמסגרתו צפויים להיב ות מרכזים תחבורתיים משולבים עם מתק י ח ה וסע
בשפיים ,ראשון לציון ,מורשה ,תקווה וקסם .בשלב ראשון תוקם המערכת
בציר האורך בין ת יה וראשון לציון ,כולל המרכזים התחבורתיים המשולבים
בשפיים ובראשון לציון ובשלב מאוחר יותר המערכת בציר הרוחב לאורך כביש
 5כולל המרכזים התחבורתיים בקסם ,תקווה ובמורשה .יש לציין כי המערכת
תופעל בשלבים.

1.3.3

פרויקט ה תיבים המהירים מוקם בש י מכרזים פרדים – תקציבי וזכיי י:

1.3.4
1.4

1.3.3.1

מכרז  BOTהמקודם באמצעות וועדת מכרזים בי -משרדית
של החשב הכללי באוצר ,בו ייבחר זכיין ,אשר יקים את מתק י
הח ה וסע ,כבישי גישה וכן יתקין מערכות שו ות לרבות
מערכת אגרה ,סיעות שיתופיות ובקרת ת ועה בתחום
ה תיבים המהירים בכל תחום הפרויקט;

1.3.3.2

מכרזים תקציביים לסלילה ולהקמת ה תיבים המהירים ,אשר
יפורסמו על ידי החברה ,במספר מקטעים פרדים ומדורגים.

השירותים שוא מכרז זה ,הי ם שירותי הבטחת איכות עבור מקטע מס' 3
במסגרת מכרז ההקמה התקציבי שפורסם על ידי החברה.

מקטע מס'  3בפרויקט – תיאור כללי
להלן תיאור כללי ובלתי ממצה של מרכיבי הפרויקט העיקריים:
1.4.1

תוספת תיב עבור ה תיב המהיר ממחלף קק"ל ועד מחלף שבעת הכוכבים
)בש י הכיוו ים( וב יית ש י גשרים המחברים בין ה תיב המהיר בכביש  20לבין
ה תיב המהיר בכביש  5כמפורט להלן:
1.4.1.1

כביש 20
בקטע מסלול ) NBצפו ה(  -קטע כביש ממחלף קק"ל עד מחלף שבעת
הכוכבים שאורכו כ 4,500 -מ'.
בקטע מסלול ) SBדרומה(  -קטע כביש  20ממחלף שבעת הכוכבים
עד מחלף קק"ל שאורכו כ  4,500 -מ'.

1.4.1.2

כביש 5
בש י הכיוו ים ממחלף גלילות עד בואך יציאה למחלף הכפר הירוק כ
 1500 -מ'.

1.4.2

בין היתר מתוכ ים:
1.4.2.1

הוספה של ש י גשרים אשר יחברו את ה תיב הצפו י והדרומי ב תיבי
איילון ,לכביש  5לכיוון מזרח .הרמפות חולפות מעל תיבי סיעה
קיימים ,רצועת פסי הרכבת ורמפות המחברות את כביש איילון
לכביש ) 5ב סיעה לעבר כביש .(2

1.4.2.2

גשר הולכי רגל מעל כביש מס'  5מזרחית לירידה/עליה מגשר גלילות,
על כביש מס'  ,5חלופי לגשר הקיים המיועד לפירוק .הגשר ממוקם
מזרחית לירידה צפו ה מכביש  5לרחוב "שדרות יריב אהרון" )כ יסה
למח ות גלילות( וממזרח לגשר הולכי רגל קיים ,המתוכ ן לפירוק.

1.4.2.3

קירות תמך לרמפות עליה לגשר גלילות ) (BR01/02וגשר 721-722
.BR

1.4.2.4

מקטע וסף של כביש  ,5באורך של כ 300 -מטר.

1.5

עיקרי תכולת העבודה הקבל ית במקטע מס' :3
1.5.1

עבודות פירוק והריסה.

1.5.2

קידוחים ובדיקות קרקע על פי ה חיות המזמין.

1.5.3

עבודות עפר ,מילוי חפירה והידוק.

1.5.4

עבודות סלילה וקרצוף.

1.5.5

עבודות בטון ,דיפון וכלו סאות.

1.5.6

קירות תמך מבטון ומובלי יקוז ותעלות בטון.

1.5.7

עבודות הקמת ש י גשרים ורמפות מעל כביש  ,5מעל רצועת רכבת ומעל כביש
.20

1.5.8

הקמת גשר מפלדה להולכי רגל מעל כביש  5כולל מעליות.

1.5.9

עבודות יקוז ,כולל התאמות ושי ויים במערכות יקוז קיימות.

 1.5.10עבודות גישוש ע"פ לצורך.
 1.5.11עבודות חשמל  -בקרה ,תקשורת ,תאורה ותאורה זמ ית.
 1.5.12עבודות פיתוח ופי  -הכ ה לגי ון והשקיה ,עקירות ,גיזום והעתקת עצים.
 1.5.13עבודות סימון ,הסדרי ת ועה זמ יים ,תמרור ,שילוט זמ י לזמן ביצוע.
 1.5.14עבודות פלדה וגשרי שילוט.
 1.5.15העתקה ומיגון של תשתיות קיימות בהתאם לה חיות המזמין.
1.6

ל וחיות המציעים פורסמה באתר החברה ,יחד עם מסמכי המכרז ,מצגת המתארת את
עקרו ות המכרז הקבל י שפורסם לצורך ביצוע הפרויקט ,שמטרתה ליתן למציעים רקע
כללי על הפרויקט והמכרז .יחד עם זאת ולמען הסר כל ספק ,מובהר כי ה תו ים
המפורטים לעיל ובמצגת לא יחייבו את החברה ,לא יהוו מצג כלשהו ואין בהם כדי
לסתור את מסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמכי המכרז לבין
המצגת ה "ל ,יגברו הוראות מסמכי המכרז.

1.7

לאור האמור לעיל ,מבקשת החברה במסגרת מכרז זה ,להתקשר עם ספק המע יק
שירותי הבטחת איכות והכל כמפורט במסמכי המכרז.

1.8

השירותים יוע קו ל תיבי איילון בהתאם להוראות חוברת ת אי מכרז זו )מסמך א'
למסמכי המכרז( ,להסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז ולמפרט
השירותים המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז .

1.9

מטרת המכרז

מטרת תיבי איילון במכרז זה ,ה ה להתקשר עם מציע ,אשר יעמוד בת אי הסף
הקבועים למכרז ,אשר יע יק את השירותים כמפורט במסמכי המכרז על פי הצורך
ובהתאם לת אים הקבועים במכרז זה ולשיקול דעתה של החברה.
1.10

1.11

מתן השירותים במקטעים וספים של פרויקט ה תיבים המהירים
1.10.1

תיבי איילון מקדמת בימים אלו מכרזים וספים לביצוע מקטעים וספים
בפרויקט ה תיבים המהירים ,מעבר למקטע  3של הפרויקט )"המקטעים
ה וספים"(.

1.10.2

תיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,
לפ ות למציעים שיוגדרו כ"כשירים וספים" ,בהתאם להוראות סעיף 13
להלן ,על מ ת שיע יקו לה את השירותים שוא המכרז עבור המקטעים
ה וספים ,על פי הצעתם למכרז זה.

1.10.3

למען הסר ספק ,מובהר כי מימוש הזכות האמורה לפי סעיף  1.10זה ,יתבצע
לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה  ,לרבות עריכת הליך תיחור
פרד בגין הע קת שירותי הבטחת איכות במקטעים ה וספים ,וכי למציעים
אין ולא תהיה כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה שע יי ה מתן השירותים
במקטעים ה וספים כאמור.

1.10.4

כן מובהר ,כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של החברה לפעול בכל דרך
חוקית אחרת לצורך קבלת השירותים עבור המקטעים ה וספים ,לרבות,
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לבצע הליך חדש לבחירת זוכה למתן
השירותים.

הגדרות
לצרכי מכרז זה ,משמעות המו חים שלהלן תהיה כפי שזו מפורטת בצידם:
"החברה" "/תיבי איילון"

-

חברת תיבי איילון בע"מ;

"המכרז"

-

מכרז זה אשר פורסם על ידי תיבי איילון,
על כל ספחיו ,מסמכיו והעדכו ים
וההבהרות שצורפו אליו;

"השירותים"

-

שוא המכרז ,לרבות
השירותים
השירותים המפורטים בסעיף  1.9להלן
ובמפרט השירותים המצורף כמסמך ג'
למסמכי המכרז;

-

מציע אשר יוכרז כזוכה במכרז עימו
תחתום החברה על הסכם התקשרות
מחייב אשר וסחו מצורף כמסמך ב'
למסמכי המכרז;

"המציע
שירותים"

הזוכה" "/ותן

1.12

"הפרויקט"

-

פרויקט ה תיבים המהירים בדרך תיבי
איילון )כביש  ,(20כמפורט בסעיף 1.3
לעיל;

" והל הבטחת איכות"

-

והל הפעלת מ הל הבטחת איכות
בפרויקטי פיתוח ואחזקה ,של חברת
תיבי ישראל – החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ ,כפי שיתעדכן
מעת לעת ובשי ויים המחויבים.

"משרדי החברה"

-

משדרי החברה בב יין עזריאלי ראשו ים,
שדרות ים  ,2קומה  ,7ראשון לציון;

השירותים
מבלי לגרוע מהאמור במפרט השירותים המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז וביתר
מסמכי המכרז ,להלן יובא תיאור תמציתי של תכולת השירותים אותם יידרש להע יק
ל תיבי איילון המציע הזוכה במכרז:
1.12.1

1.13

יהול כולל של מערך הבטחת האיכות במקטע מס'  3בפרויקט.

1.12.2

פיקוח והבטחה כי התהליכים וטיב החומרים הי ם בהתאם לדרישות
המפורטות שהוגדרו ע"י החברה לקבלן המבצע.

1.12.3

בקרה צמודה על עבודת בקרת האיכות של הקבלן.

1.12.4

למען הסר ספק מובהר כי החברה שומרת על זכותה לדרוש מהמציע הזוכה
שירותים וספים אשר אי ם מוזכרים במפורש בסעיף זה ובמפרט השירותים
המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז )להלן" :השירותים ה וספים"( ,ה ובעים
והקשורים מעצם טבעם וטיבם בשירותים שוא המכרז .ככל שתבחר החברה
לממש את זכותה להזמין מהמציע הזוכה שירותים וספים כאמור ,תודיע על
כך החברה למציע הזוכה מראש ובכתב ,והתמורה עבור מתן השירותים
ה וספים כאמור תיקבע בהתאם לתעריפי תיבי איילון ,כהגדרתם בסעיף
 9.3.4להלן.

א שי צוות
1.13.1

לצורך מתן השירותים ה דרשים ,המציעים שיוכרזו כזוכים במכרז זה ,יעמידו
ב וסף לא שי הצוות המפורטים בסעיף  2.4להלן ,א שי צוות וספים העו ים
לפחות על הדרישות המפורטות ב ספח  12להלן באופן מלא )כל איש צוות ביחס
לתפקיד הרלוו טי לגביו( ,אשר אושרו על ידי החברה ,ואשר יע יקו את כל
השירותים ה וגעים להגדרות התפקיד הרלוו טית לגביהם המפורטים במפרט
השירותים המצורף כמסמך ג' ,וכפי שיידרשו על ידי החברה מעת לעת.

1.13.2

להלן פירוט א שי הצוות ה וספים אשר המציע הזוכה יידרשו להעמיד לטובת מתן
השירותים שוא המכרז:

1.13.3

1.13.2.1

מה דס חשמל ותשתיות תקשורת;

1.13.2.2

אדריכל וף ופיתוח ופי.

למען הסר ספק ,מובהר כי כלל הדרישות המפורטות לעיל ,הי ן בבחי ת דרישה
מזערית המוטלת על המציע הזוכה ,שאי ה פוטרת אותו ממלוא התחייבויותיו
בהתאם למסמכי המכרז ,ואין בתיאור המובא לעיל כדי להוות תיאור מלא או
ממצה של מספר א שי הצוות ,תפקידיהם וחובותיהם ,ואין לראות בדרישות
המפורטות לעיל מצג על פיו כח אדם זה הי ו מספק לצורך עמידה בהתחייבויותיו.
אם לדעת המציע הזוכה יש צורך בהעסקת א שי צוות וספים ו/או משלימים
מעבר לא שי הצוות המפורטים לעיל ,כי אז על המציע הזוכה להעסיק א שי צוות
כאמור על מ ת להבטיח עמידה במלוא התחייבויותיו ,והכל במסגרת התמורה
שהוצעה על ידו בהצעתו למכרז .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי המציע הזוכה
יהיה אחראי באופן מלא על יהול הבטחת האיכות בפרויקט בשלמותו ,מקצה
לקצה ,ובכלל זה על עמידה ביעדי איכות ,על תקציב לוח זמ ים ובטיחות ,והכל
בסט דרטים הגבוהים ביותר ,וזאת במסגרת השירותים הבסיסיים.

1.14

1.13.4

מובהר כי א שי הצוות ה וספים יועמדו על ידי המציע הזוכה לצורך מתן
השירותים בכל שלב משלבי ההתקשרות ככל ש דרש עבור יהול מיטבי של
הבטחת האיכות בפרויקט ולצורך מתן השירותים לשביעות רצו ה המלאה של
החברה.

1.13.5

כל א שי צוות ה וספים מטעם המציע הזוכה יאושרו מראש ובכתב על ידי החברה,
ויחלו עבודתם בהתאם לאישור כאמור ,בהתאם ללוז שייקבע על ידי החברה,
ובתיאום עמה ,ויועסקו במתן השירותים לאורך התקופה שתקבע על ידי החברה.

1.13.6

החלפת מי מבין א שי צוות ה וספים מות ית באישור החברה בלבד ,אשר יי תן
על פי שיקול דעתה הבלעדי ובשים לב להוראות כל דין .יובהר כי ,במקרה של
החלפת איש צוות על ידי המציע הזוכה ,יהיה עליו להעמיד איש צוות חלופי בעל
כישורים שאי ם ופלים מכישורי איש הצוות המוחלף.

1.13.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות הסכם ההתקשרות ,תיבי איילון תהיה
רשאית לדרוש החלפה של מי מבין א שי הצוות שיועסק במתן השירותים ,וכן
להעמיד כל דרישה וספת ו/או אחרת אשר תבטיח את מתן השירותים בצורה
אותה וראויה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא מיום קבלת צו התחלת העבודה ועד לתום
תקופת ביצוע הפרויקט.
כן מובהר ,כי תקופת ההתארג ות ,השגת האישורים ,מרווח הביטחון ) (Bufferוהמסירה
לחברה ,כללים במשך ביצוע הפרויקט .עוד מובהר ,כי העבודה בחלקים של הפרויקט
תיעשה במקביל וללא דרישות ו/או תביעות מצד המציע הזוכה עקב הארכת לוח הזמ ים
לביצוע.

1.15

לוחות זמ ים
לוחות הזמ ים המתוכ ים להליך הם כדלקמן:
-

פרסום המכרז

-

6.5.2020

-

מפגש מציעים וירטואלי )פרטי
המפגש יפורסמו באתר הממוכן(

-

 17.5.2020בשעה 12:00

-

המועד האחרון לשאלות הבהרה

-

 19.5.2020בשעה 12:00

-

המועד האחרון להגשת ההצעות

-

 31.5.2020בשעה 12:00

החברה רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לש ות את לוחות הזמ ים להליך,
בהודעה שתי תן למציעים.
.2

ת אי הסף
רשאי להגיש הצעה מציע העו ה על כל הת אים הבאים ,במצטבר:
2.1

המציע הי ו בעל יסיון של  10ש ים לפחות במתן שירותי הבטחת איכות ו/או בקרת
איכות בפרויקטי תשתיות תחבורה;

2.2

המציע הע יק שירותי הבטחת איכות ,החל מיום  1.1.2009ועד למועד האחרון להגשת
הצעות למכרז ,במסגרתם של שלושה פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות ,אשר היקפו
הכספי של כל אחד מהפרויקטים ה "ל הי ו למעלה מ) ₪ 70,000,000 -בערכים קבל יים
לביצוע ,ומי לי ,ללא מע"מ( ,כאשר לפחות בש י פרויקטים מתוך הפרויקטים ה "ל
הושלם שלב הביצוע.

2.3

המציע הי ו בעל יסיון במתן שירותי הבטחת איכות במסגרת פרויקטי תשתיות
תחבורה ,בכל אחת מהדיסציפלי ות הבאות :עפר וסלילה ,בטון ,גישור ,חשמל ותשתיות
תקשורת ,גי ון ופיתוח ופי.

2.4

המציע מעסיק בעצמו )ביחסי עובד-מעסיק( ,או לחלופין קשור בהסכם התקשרות ,עם
א שי צוות כמפורט להלן:
2.4.1

מ הל הבטחת איכות –
מה דס אזרחי העו ה על כל הדרישות המפורטות להלן ,במצטבר:
2.4.1.1

בעל יסיון של  10ש ים לפחות במתן שירותי הבטחת איכות
בפרויקטים תחבורתיים;

2.4.1.2

החל מיום  1.1.2009ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז,
הע יק שירותי הבטחת איכות במסגרתם של ש י פרויקטי
תשתיות תחבורה לפחות ,אשר היקפו הכספי של כל אחד
מהפרויקטים ה "ל הי ו למעלה מ) ₪ 70,000,000 -בערכים
קבל יים לביצוע ,ומי לי ,ללא מע"מ(.

2.4.2

מה דס עפר וסלילה –
מה דס אזרחי העו ה על כל הדרישות המפורטות להלן ,במצטבר:

2.4.3

2.4.2.1

בעל יסיון של  7ש ים לפחות במתן שירותי הבטחת איכות
בתחום סלילת כבישים בפרויקטים תחבורתיים;

2.4.2.2

החל מיום  1.1.2009ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז,
הע יק שירותי הבטחת איכות במסגרתם של ש י פרויקטי
תשתיות תחבורה לפחות ,אשר היקפו הכספי של כל אחד
מהפרויקטים ה "ל הי ו למעלה מ) ₪ 35,000,000 -בערכים
קבל יים לביצוע ,ומי לי ,ללא מע"מ(.

מה דס בטון )גשרים ומב י דרך( –
מה דס אזרחי העו ה על כל הדרישות המפורטות להלן ,במצטבר:
2.4.3.1

בעל יסיון של  7ש ים לפחות במתן שירותי הבטחת איכות
בתחום הקמת גשרים ומב י דרך בפרויקטים תחבורתיים;

2.4.3.2

החל מיום  1.1.2009ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז,
הע יק שירותי הבטחת איכות במסגרתם של ש י פרויקטי
תשתיות תחבורה לפחות ,אשר היקפו הכספי של כל אחד
מהפרויקטים ה "ל הי ו למעלה מ) ₪ 35,000,000 -בערכים
קבל יים לביצוע ,ומי לי ,ללא מע"מ(.

2.5

המציע הי ו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל )חברה או שותפות רשומה(;

2.6

אי ו מצא בהליכי כי וס כסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות
תלויות שעומדות גדו מסוג זה ,הוא אי ו עומד בפ י חדלות פירעון ,וכן לא הוטלו על
כסיו עיקולים מהותיים;

2.7

בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976

הגדרות והבהרות ביחס לת אי הסף שלעיל:
א.

"מה דס אזרחי" :מה דס אזרחי הרשום בפ קס המה דסים בע ף ה דסה אזרחית ,כהגדרתו בחוק
המה דסים והאדריכלים ,תשי"ח .1958-מובהר כי אין הכרח שאיש הצוות המוצע יהיה בעל רישיון
מה דס אזרחי בתוקף ,אולם יש להציג א שי צוות שהי ם מה דסים הרשומים בפ קס המה דסים
כאמור בע ף ה דסה אזרחית בלבד.

ב.

"השלמת שלב הביצוע" :קבלת תעודת גמר לפרויקט )לרבות תעודת גמר מות ית(; או קבלת חשבון
סופי לפרויקט; או פתיחת הפרויקט לת ועה; או קבלת פרוטוקול סיור מסירה לא מות ה מטעם
המזמין; או אישור המזמין בכתב להשלמת הביצוע.

ג.

"פרויקט תשתיות תחבורה" :פרויקט ה דסה אזרחית אשר בוצע בישראל ובמסגרתו בוצעו עבודות
כבישים ו/או גשרים ו/או מב י דרך ו/או מ הרות ו/או תשתית רכבתית ו/או רכבת קלה.

.3

שקילת ההצעות
3.1

ההצעות תיבדק ה על ידי החברה אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי
שתמצא ל כון.

3.2

לאור מורכבותם של השירותים ,היקפם הכספי וחשיבותם ,מובהר ומודגש בזאת
במפורש כי החברה אי ה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית ה מוכה ביותר או הצעה
כלשהי ,והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי .עוד מובהר כי החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,במקרה
ותסבור כי אין לקבל אף אחת מן ההצעות ,ל הל משא ומתן עם המציע בעל ההצעה
הטובה ביותר מבין ההצעות שהוגשו ,לפי שיקול דעתה ,ועל פי תוצאות משא ומתן זה
להחליט אם לקבל את הצעתו או לבטל את המכרז.

3.3

בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים:
3.3.1

שלב א'  -בדיקת עמידת המציעים בת אי הסף של ההליך
בשלב זה תיבדק עמידת המציעים בת אי הסף של המכרז .רק מציעים העומדים
בת אי הסף של ההליך יעברו לשלב ב'.

3.3.2

שלב ב'  -יקוד מרכיב איכות ההצעה
בשלב זה תיבחן איכות ההצעות )המהווה  60%מהציון הסופי המשוקלל של
ההצעה( על ידי ועדת מש ה מקצועית ,אשר תמו ה על ידי ועדת המכרזים של
החברה )להלן" :ועדת המש ה"(.
תשומת לב המציעים מופ ית לאמות המידה המקצועיות לבחי ת איכות הצעות
המציעים המפורטות ב ספח  7לחוברת ת אי המכרז.

3.3.3

שלב ג'  -יקוד מרכיב המחיר
בשלב זה תשוקלל ה הצעות המחיר של המציעים.
התחרות בגין רכיב המחיר תהא על גובה הה חה או התוספת אשר תוצע על ידי
המציע ביחס לתמורה החודשית הקבועה ,כהגדרתה בסעיף  9.2להלן ,בגין
השירותים המפורטים בסעיף  1.12לעיל ובמפרט השירותים המצורף כמסמך ג'
למסמכי המכרז.
מובהר בזאת ,כי שיעור הה חה או התוספת המרבי אותו יהיה רשאי המציע
ל קוב לא יעלה על  20%מהתמורה החודשית הקבועה ,כהגדרתה בסעיף 9.2
הלן.
תשומת לב המציעים מופ ית בזאת להוראות הקבועות בסעיף  9להלן ביחס
להצעת המחיר.
המזמי ה ת קד את כל אחד מרכיבי הצעת המחיר בהתאם ל וסחה הבאה:
OP=[(20%-PS)/40%]*100

כאשר:
 = OPהציון שיי תן בגין הצעת המחיר של המציע;
 = PSשיעור הה חה )במקרה זה  PS-יהיה בעל ערך שלילי( או התוספת )במקרה
זה  PSיהיה בעל ערך חיובי( לתמורה החודשית הקבועה.
דוגמה מספרית לשקלול הצעות המחיר במקרה בו בח ות שתי הצעות ,מציע אחד
הציע ה חה בשיעור של  10%עבור התמורה החודשית ,לעומתו ,המציע הש י הציע
תוספת בשיעור של  5%עבור התמורה החודשית:
המציע הראשון הציע ה חה בשיעור של  .10%המציע י וקד כדלקמן:
)20% − (−10%
 75קודות = ∗ 100
40%
המציע הש י הציע תוספת של  .5%המציע י וקד כדלקמן:
)20% − (5%
 37.5קודות = ∗ 100
40%
בהתאם לכך ,יי תן לכל הצעה ציון סופי בגין רכיב המחיר.
על מ ת לאפשר לחברה לקבוע את יקוד האיכות של כל הצעה ,באופן
אובייקטיבי ,דרשים המשתתפים להגיש את הצעת המחיר ) ספח  ,(2.1וכן
כל מסמך אחר המפרט את מחיר ההצעה ,בלשו ית הייעודית במערכת
הממוכ ת .הצעת המחיר תיבדק רק לאחר שיושלם תהליך מתן יקוד מרכיב
האיכות להצעות המשתתפים ,בהתאם לשלבים המפורטים לעיל.
יודגש כי את טופס הצעת המחיר ספח  2.1יש להגיש עם יתר מסמכי המכרז
כשהוא חתום ,ללא ציון סכום ההצעה הכספית אשר כאמור ימולא במערכת
הממוכ ת בלבד.

3.3.4

שלב ד'  -שקלול מרכיב איכות ההצעה ומרכיב המחיר ומתן ציון סופי להצעה
לאחר שקלול מרכיב המחיר ,יי תן לכל הצעה ציון סופי משוקלל על פי היחס
הבא :משקלו של ציון מרכיב המחיר יהיה  ;40%ומשקלו של ציון מרכיב איכות
ההצעה יהיה .60%
ההצעות ידורגו בהתאם לציון הסופי המשוקלל.

3.4

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה ,החברה תהיה רשאית שלא למסור את העבודות שוא
מכרז זה למציע שהצעתו היא הטובה ביותר ,וזאת ,בין היתר ,עקב יסיו ה הרע של
החברה עם המציע ו/או א שי הצוות המוצעים על ידו ו/או עקב היכרותה את המציע
ו/או את א שי הצוות המוצעים על ידו ,או במידה שמדובר בתאגיד ,עקב יסיו ה הרע
עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו ו/או היכרותה אותם .כן תהיה
רשאית החברה שלא למסור את העבודות שוא מכרז זה למציע שהצעתו היא הטובה

ביותר ,וזאת אם יתברר לה ,על פי בדיקות שתערוך ,ועל פי שיקול דעתה המקצועי ,כי
לגופים ציבוריים אחרים יש יסיון רע עם המציע ו/או עם א שי הצוות המוצעים על ידו
ובמקרה שהמציע ה ו תאגיד ,עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו.

.4

3.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לדחות כל הצעה שאי ה
שלמה ,או ברורה ,או שאי ה ערוכה על פי מסמכי המכרז ,וזאת על פי שיקול דעתה הסופי
והבלעדי של החברה.

3.6

מבלי לפגוע מהאמור לעיל ,החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז ,מכל סיבה
שהיא ,בכל מועד שהוא ,לרבות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות .בכלל זה ,מספר
ההצעות אשר תוגש ה ,והסכום ה קוב בהן ,ה ם ימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד
החלטת החברה לבטל את המכרז.

3.7

ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפ ות לכל
המציעים או חלקם בכל עת בדרישה להמציא מידע וסף ו/או הבהרות ו/או הסברים
ו/או השלמות ו/או כל דבר אחר ה חוץ לדעתה ו/או לאפשר למציע לעשות כן ,לרבות
בע יין המצאת כל מסמך ,אישור ,היתר או רישיון כ דרש לפי ת אי מכרז זה ,ולרבות
לצורך הוכחת עמידת המציע ו/או א שי הצוות המוצעים מטעם המציע בת אי הסף
למכרז ,ובלבד שכל מסמך ,רישיון ,אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד
האחרון להגשת ההצעות.

3.8

החברה שומרת לה את 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 דעת ועדת
המכרזים של החברה.

3.9

החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ל הל משא ומתן עם המציעים )או מי מהם(.

מסמכי המכרז
4.1

אלה המסמכים המהווים את מסמכי המכרז:
4.1.1

מסמך א' – חוברת ת אי המכרז ,על ספחיה )מסמך זה(:
4.1.1.1

ספח  - 1טופס פרופיל המציע;

4.1.1.2

ספח  - 2טופס ההצעה;

4.1.1.3

ספח  - 2.1טופס הצעת מחיר  -יש להגיש במעטפה סגורה ו פרדת;

4.1.1.4

ספח  - 3הצהרת המציע בדבר הב ת ת אי המכרז;

4.1.1.5

ספח  - 4אישור עו"ד;

4.1.1.6

ספח  - 5תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-

 4.1.1.7ספח  - 6הצהרת המציע על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים
מתווכים";
4.1.1.8

ספח  - 7אמות מידה ל יקוד איכות ההצעה;

4.1.1.9

ספח  - 8תצהיר להוכחת יסיון המציע;

 4.1.1.10ספח  - 9תצהיר להוכחת יסיון א שי הצוות מטעם המציע;
 4.1.1.11ספח  - 10תצהיר בדבר מצב המציע;
 4.1.1.12ספח  - 11הצהרה בדבר היעדר יגוד ע יי ים;
 4.1.1.13ספח  - 12דרישות כשירות מי ימאלית א שי צוות וספים;
 4.1.1.14ספח  - 13ת אי השתתפות במכרז במסגרת מערכת "דקל מכרז";
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4.1.2

מסמך ב' – הסכם התקשרות.

4.1.3

מסמך ג' – מפרט השירותים.

4.1.4

מסמך ד' – תעריפי תיבי איילון להתקשרות עם ות י שירותים חיצו יים.

4.2

כל מסמכי המכרז ,בין שצורפו ובין שלא ,מהווים רכושה של החברה ו מסרים למציעים
לשם הכ ת הצעתם והגשתה ולשם כך בלבד .על המציעים להחזיר את מסמכי המכרז עד
למועד האחרון להגשת ההצעות .למען הסר ספק מובהר ,כי מסמכים אלה הם רכושה
של החברה גם לאחר שמולאו על ידי המציע ,וכי החברה תוכל לעשות בהם כל שימוש,
על פי שיקול דעתה הבלעדי ,וזאת בין אם המציע בחר לבצע את השירותים ובין אם
לאו ,מבלי שלמציע תהא כל טע ה או תביעה בקשר לכך .אין המציעים רשאים להעתיק
את מסמכי המכרז או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

4.3

את סט מסמכי המכרז יתן להוריד )ללא תשלום( מאתר החברה בכתובת
 . www.ayalonhw.co.ilהגשת ההצעות תתבצע על גבי סט מסמכי המכרז אשר יוגש
לתיבת המכרזים המקוו ת בלבד.

מסמכים שיש לצרף להצעה
5.1

להוכחת יסיון המציע כ דרש בת אי המכרז ,לרבות בסעיף  2לעיל ,ולצורך יקוד איכות
ההצעות בהתאם לאמות המידה המקצועיות המפורטות ב ספח  7לחוברת ת אי המכרז,
יצרף המציע להצעתו את כל האישורים והמסמכים ה דרשים ,ובכלל זה יצרף את
המסמכים הבאים:
5.1.1

להוכחת עמידת המציע בת אי הסף הקבועים בסעיפים  2.1-2.3לעיל ,יצרף
המציע להצעתו תצהיר ערוך ומאומת כדין ב וסח המצורפים כ ספח  8לחוברת
ת אי המכרז;

5.1.2

להוכחת עמידת א שי הצוות המוצעים על ידי המציע בת אי הסף הקבועים
בסעיף  2.4לעיל יצרף המציע תצהיר ערוך ומאומת כדין ב וסח המצורף כ ספח
 9לחוברת ת אי המכרז ,בו יפרט את יסיו ם של א שי הצוות מטעמו כ דרש
בת אי הסף ,וכן יצרף המלצות ,קו"ח ,תעודות ,אסמכתאות ואישורים שיש בהם
כדי לתמוך בתצהיר כאמור;

5.2

5.1.3

להוכחת עמידת המציע בת אי הסף הקבוע בסעיף  2.5לעיל ,יצרף המציע
להצעתו תעודת עוסק מורשה ו/או את מסמכי ההתאגדות של המציע וכן סח
עדכ י מרשם החברות או מרשם השותפויות ,לפי הע יין;

5.1.4

להוכחת עמידת המציע בת אי הסף הקבוע בסעיף  2.6לעיל ,יצרף המציע
להצעתו תצהיר חתום ומאומת ב וסח המצורף כ ספח  10לחוברת ת אי המכרז;

5.1.5

להוכחת עמידת המציע בת אי הסף הקבוע בסעיף  2.7לעיל ,יצרף המציע
להצעתו תצהיר חתום ומאומת ב וסח המצורף כ ספח  5לחוברת ת אי המכרז;

5.1.6

כן יצרף המציע להצעתו את כל המסמכים האחרים ה דרשים להוכחת עמידתו
בת אי הסף הקבועים בסעיף  2לעיל ,ובכלל זה כל האישורים ה דרשים לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-

על המציע לצרף להצעתו ,ב וסף לצירופים אחרים ה דרשים על פי חוברת ת אי המכרז
זו ,וב וסף למסמכי ההצעה החתומים ,גם את המסמכים המפורטים להלן:
5.2.1

טופס פרופיל המציע בהתאם ל וסח המצורף כ ספח  1לחוברת ת אי המכרז;

5.2.2

טופס הצעה מלא וחתום ,ב וסח המצורף כ ספח  2לחוברת ת אי המכרז;
תשומת לב המציעים ,כי את טופס הצעת המחיר יש להגיש על גבי ספח 2.1
לחוברת ת אי המכרז במעטפה חתומה ,סגורה ו פרדת.

5.2.3

הצהרת המציע בדבר הב ת ת אי המכרז ,ב וסח המצורף כ ספח  3לחוברת ת אי
המכרז;

5.2.4

אישור תקף מפקיד השומה ,או רו"ח המעיד שהמציע מ הל כדין פ קסי חשבו ות
ורשומות שעליו ל הל על פי פקודת מס הכ סה ) וסח חדש( ,התשכ"א1961 -
וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו;1975 -

5.2.5

אישור תקף על יכוי מס במקור;

5.2.6

אישור עו"ד ,על פי ה וסח שב ספח  4לחוברת ת אי המכרז ,המפרט כדלקמן –
 5.2.6.1כי ביצוע השירותים וההתקשרות בהסכם התקשרות זה לביצוען ה ן
במסגרת סמכויות המציע;
5.2.6.2

שמות המ הלים של המציע;

5.2.6.3

שמות הא שים אשר חתימתם מחייבת את המציע;

5.2.6.4

פירוט בעלי המציע;

 5.2.6.5אישור כי החתומים על ההצעה ומסמכי המכרז מוסמכים לעשות כן,
וחתימתם מחייבת את המציע לכל דבר וע יין.
5.2.7

הצהרת המציע על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמי מתווכים" ,ב וסח המצורף
לת אי המכרז כ ספח  6לחוברת ת אי המכרז;

5.2.8
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הצהרה בדבר היעדר יגוד ע יי ים ב וסח המצורף כ ספח  11לחוברת ת אי
המכרז ביחס למציע וביחס לכל אחד מא שי הצוות המוצעים;

5.3

על המציע למלא את כל הפרטים הטעו ים מילוי בכל מסמכי המכרז.

5.4

כל מסמכי המכרז ,כמפורט בסעיף  4לעיל ,ייחתמו על ידי מורשי החתימה של המציע
ויצורפו להצעתו .דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקום החתימה ,ייחתמו בראשי תיבות
בלבד .דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס ,לרבות בהסכם ההתקשרות,
ייחתמו בשם מלא ובמידת הצורך )תאגיד( בליווי חותמת ועל פי והלי המציע .מקום
ש דרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או רו"ח.

5.5

על המציע לוודא ,כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים ,לרבות רישום במע"מ
)תעודת עוסק מורשה( ובמס הכ סה )אישור על יהול ספרים( ,יהיה זהה .אם וככל שאין
התאמה במספר המזהה ,יצרף אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך.

5.6

יש להגיש את כל המסמכים ה "ל ,יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז.
הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור ,תהיה ועדת המכרזים של החברה
רשאית ,אך לא חייבת לפסול אותה מטעם זה בלבד ,ולא לדון בה.

מכרז ממוכן )מקוון(
6.1

מכרז זה ית הל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תק ה 19ג לתק ות חובת המכרזים
התש "ג –  .1993המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות
מערכת המכרזים האלקטרו ית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" )"המערכת
הממוכ ת "( ,וכי לא יתקבלו הליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכ ת.

6.2

כל המעו יין להשתתף במכרז ,דרש להירשם מראש במערכת הממוכ ת .לצורך הרישום
מראש ,יש להיכ ס ללי ק למערכת הממוכ ת אשר יפורסם באתר תיבי איילון תחת
לשו ית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוו טי ,למלא את הפרטים ה דרשים ולשלוח את
בקשת הרישום לא יאוחר מ 48 -שעות לפ י המועד האחרון להגשת הצעות  /שאלות
הבהרה .מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות
אפשריות שו ות.

6.3

יובהר כי ככל והמשתתף רשם בעבר למערכת הממוכ ת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

6.4

לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע ,בהודעת דוא"ל ,אישור מהמערכת על ביצוע
הרישום עם פרטי כ יסה למערכת .מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב
ובקרה.

6.5

ככל שלא התקבל אישור הרישום ,על המציע ליצור קשר עם הגב' אושרת אלון מחב' דקל
בטלפון  04-8145400שלוחה  1או במייל oshrata@dekel.co.il :ולוודא כי הבקשה
לרישום למכרז בוצעה .באחריותו הבלעדית של המציע לוודא זמן מספיק מראש כי
הרישום למכרז בוצע כהלכה וכי ית ה לו גישה למערכת הממוכ ת לשם השתתפותו
בהליך ,והמציע מוותר בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טע ה כלפי החברה בדבר
היעדר אפשרות של המציע להגיש את שאלות ההבהרה  /הצעתו במועד באמצעות
המערכת הממוכ ת כאמור.
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6.6

מאחר ורק מציע שביצע רישום מוקדם למכרז והצטייד באמצעי הזיהוי כ דרש יהיה
רשאי להגיש את שאלות הבהרה להליך  /הצעתו במכרז ,לא תתקבל כל טע ה לפיה מ ע
מהמציע להגיש את שאלותיו  /הצעתו במועד בשל כל סיבה שהיא ,לרבות בשל תקלה
טכ ית ,העדר חיבור אי טר טי מתאים או חוסר זמי ות של הסיוע הטכ י בביצוע
הרישום.

6.7

על המציע לסרוק את כל מסמכי המכרז החתומים על ידו ,כמפורט בסעיפים  4,5לעיל ,
לרבות ספחי המכרז ,ולצרף את כל המסמכים ה דרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה
בעמידה בת אי הסף.

6.8

תשומת לב המציעים מופ ית להוראות ספח  13לחוברת ת אי המכרז  -ת אי השתתפות
במכרז במסגרת מערכת "דקל מכרז" ,אותו יש להגיש בחתימת המציע יחד עם מסמכי
המכרז.

הסתייגות
אין להכ יס כל שי וי ,בין בדרך של הוספה ,בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר ,במסמכי
המכרז .כל שי וי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז ,מכל מין וסוג ,או כל הסתייגות לגביהם,
בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת
ההצעה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
ב וסף ,אי מילוי פרט ש דרש מן המציע למלא ו/או אי חתימה ו/או סטייה מדרישות חוברת ת אי
המכרז ,עלולים גם כן לגרום לפסילת ההצעה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של
החברה.
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סתירות ו/או אי התאמות הבהרות ושי ויים
8.1

ככל שלדעת המציע ,קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע
לפ ות ,בכתב ,בשאלות הבהרה עד השעה  12:00ביום  19.5.2020באמצעות הלשו ית
הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות ,הסתירות ,השגיאות ,אי
התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למוב ו המדויק של כל סעיף או כל פרט
שהוא.
יובהר כי לצורך הגשת שאלות הבהרה ,יש להירשם למערכת הממוכ ת כמפורט בסעיף
 6לעיל.

8.2

תשובותיה של החברה לפ יות המציעים תועל ה לעמוד המכרז במערכת הממוכ ת ,תחת
לשו ית המכרז ,ותהי ה זמי ות לעיון המציעים יחד עם כל יתר מסמכי המכרז .על
המציעים מוטלת החובה להתעדכן באתר באופן שוטף ביחס לפרסומי החברה בקשר עם
המכרז.

8.3

יודגש ,כי בתום המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה ,המערכת תהיה עולה בפ י
הגשת שאלות הבהרה .אין להגיש שאלות הבהרה בכל אופן אחר מאשר כמפורט לעיל
ובאמצעות המערכת הממוכ ת כאמור.
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8.4

מי שלא יפ ה כאמור ,יהיה מ וע מלטעון טע ות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות,
שגיאות ,אי התאמות ,טעות וכיו"ב.

8.5

החברה תהא רשאית שלא להתייחס לפ יות להבהרות ו/או השגות כאמור בסעיף 8.1
לעיל ,או חלקן ,וכן תהא רשאית למסור התייחסותה לכלל המציעים )מבלי ל קוב בשם
המציע אשר פ ה אליה( ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .לא התייחסה החברה
לפ יה ו/או השגה עד למועד האחרון להגשת ההצעות יראו בכך דחיית פ יית המציע.

8.6

מבלי לגרוע מהאמור ,החברה שומרת על זכותה להכ יס שי ויים ותיקו ים במסמכי
המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים,
והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי .השי ויים והתיקו ים כאמור ,יהוו חלק בלתי פרד
מת אי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של משתתפי המכרז בהודעה שתפורסם באתר
החברה בכתובת ה "ל .ככל ששי ויים כאמור ה ם מהותיים ומחייבים ,לדעת החברה
ועל פי שיקול דעתה ,את דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות ,תהא החברה רשאית
להודיע על דחיית מועד זה.

8.7

כל תשובה של החברה ו/או של ציגה למציע תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה
שתי תן בדרך אחרת .החברה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיי ת ו על ידי עובדיה,
קבל י מש ה מטעמה ו/או כל אדם אחר בהקשר לת אי המכרז ו/או להצעה ,והקשר בין
החברה למציעים יבוסס על מסמכים בכתב בלבד.

8.8

מובהר כי התייחסותה של החברה לפ יות המציעים לקבלת הבהרות ו/או שי ויים ,אם
תהא התייחסות שכזו ,לפי שיקול דעת החברה ,תעשה מבלי ל קוב בשם המציע אשר
פ ה אליה..

מפגש מציעים
9.1

בכוו ת החברה לערוך מפגש מציעים .מטרת המפגש הי ה ליתן רקע כללי על השירותים
שוא המכרז ומע ה לשאלות אשר עלולות להתעורר אצל המציעים .יחד עם זאת ולמען
הסר כל ספק ,מפגש המציעים הי ו כלי עזר אשר מטרתו ל סות וללבן שאלות אשר
תתעורר ה .מוצהר ומובהר כי דברים אשר ייאמרו במהלך מפגש המציעים כאמור לא
יחייבו את החברה ,לא יהוו מצג כל שהוא ואין בהם כדי לסתור את מסמכי המכרז.
בעצם השתתפותו במפגש כאמור ותן המציע את הסכמתו לאמור בסעיף זה..

9.2

זולת אם ייקבע אחרת ,מפגש המציעים יתקיים באופן וירטואלי ביום  17.5.2020בשעה
..12:00

9.3

מובהר בזאת ,כי השתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אי ה חובה .המעו יי ים
להשתתף במפגש המציעים מתבקשים לדייק ולהתחבר בזמן למערכת דקל ,באמצעותה
יתקיים המפגש.

9.4

מובהר בזאת ,כי החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,תהא רשאית לערוך מפגש מציעים
וסף

9.5
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הגשת ההצעה
10.1

כללי
 10.1.1ההצעה על כל ספחיה ,הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות אותם דרש
לצרף המציע ,תוגש במערכת הממוכ ת כמפורט לעיל.
 10.1.2על מ ת לאפשר לחברה לקבוע את יקוד האיכות של כל הצעה ,באופן
אובייקטיבי ,דרשים המשתתפים להגיש את הצעת המחיר ) ספח  ,(2.1וכן כל
מסמך אחר המפרט את מחיר ההצעה ,בלשו ית הייעודית במערכת הממוכ ת.
הצעת המחיר תיבדק רק לאחר שיושלם תהליך מתן יקוד מרכיב האיכות
להצעות המשתתפים ,בהתאם לשלבים המפורטים לעיל.
יודגש כי את טופס הצעת המחיר ספח  2.1יש להגיש עם יתר מסמכי המכרז
כשהוא חתום ,ללא ציון סכום ההצעה הכספית אשר כאמור ימולא במערכת
הממוכ ת בלבד.

10.2

10.1.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הצעת המציע תכלול ,בין היתר ,כל מסמך
ה דרש לצורך הוכחת עמידת המציע בת אי הסף וכל מסמך ה דרש לצורך
יקוד איכות ההצעה ,אשר תיבחן ות וקד במסגרת שלב יקוד מרכיב איכות
ההצעה )שלב ב'( ,וזאת ככל שהמציע יוכיח את עמידתו בת אי הסף למכרז.

10.1.4

הצעת המחיר היא קבועה ,כוללת וסופית ,היא אי ה צמודה למדד כלשהו
והיא כוללת כל מס או היטל החל על ביצוע עבודה זו ,למעט מע"מ.

הצעת המחיר
10.2.1

התמורה החודשית הקבועה בגין השירותים המפורטים בסעיף  1.9לעיל
ובמפרט השירותים המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז ,הי ה ₪ 100,000
)לא כולל מע"מ( )להלן" :התמורה החודשית הקבועה"( .המציע מתבקש
ל קוב בלשו ית הצעת המחיר במערכת הממוכ ת בשיעור הה חה או התוספת
המוצע על ידו ביחס לתמורה החודשית הקבועה.
מובהר כי שיעור הה חה או התוספת המרביים אותו רשאים המציעים
להציע לא יעלה על .20%

10.3

אופן תשלום התמורה
10.3.1

התמורה לה יהיה זכאי המציע הזוכה במכרז ,בגין השירותים המפורטים
בסעיף  1.9לעיל ובמפרט השירותים המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז,
תחושב בהתאם לתמורה החודשית הקבועה ,ולאחר יכוי שיעור הה חה או
התוספת המוצעים על ידי המציע .התמורה תשולם עבור מטלות שבוצעו על
ידי ותן השירותים בפועל בהוראת החברה ולאחר אישורה.

10.3.2

התמורה בגין ביצוע השירותים ה וספים ,כמפורט בסעיף  1.11.4לעיל
תחושב בהתאם לתעריף המרבי לשעת עבודה בהתאם לתעריפי תיבי איילון

להתקשרות עם ות י שירותים חיצו יים ,כפי שיעודכ ו מעת לעת )להלן:
"תעריפי תיבי איילון"(.
מובהר כי הה חה/התוספת המוצעת בהתאם לאמור בסעיף  9.2.1לא תחול
על תעריפי תיבי איילון כמפורט בסעיף  9.3.2לעיל.
כן מובהר כי ככל שהחברה תבחר להזמין מהמציע הזוכה שירותים וספים
כלשהם ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,החברה תעביר למציע הזוכה הודעה על
כך מראש ובכתב.

10.4

10.3.3

למען הסר ספק מובהר ,כי התמורה כאמור לעיל ,מהווה תמורה סופית
הכוללת את כל הוצאות המציע ,ובכלל זה :הוצאות תקורה ,התייקרויות,
הוצאות משרדיות ו/או כלליות ,עלות אספקת ציוד ,עלות תוכ ות ו/או
רישיו ות שימוש בתוכ ות ,עלויות שכר עובדי ו/או מועסקי ותן השירותים
)לרבות מלוא ההוצאות הסוציאליות בגי ם( ,וכן כל הוצאה וספת ו/או
אחרת ,ישירה ו/או עקיפה ,מכל סוג שהוא.

10.3.4

תשומת לב המציעים מופ ית להסכם ההתקשרות )המצורף כמסמך ב'
למסמכי המכרז( ,המפרט את מ ג ון תשלום התמורה המלא ל ותן
השירותים.

עותק מושחר
10.4.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המציע רשאי להגיש עותק אחד וסף של
המסמכים שהוגשו על ידו )ללא ההצעה הכספית( ,שבו הושחר המידע שלדעת
המציע הוא מהווה מידע סודי או סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו
למציעים האחרים .עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית".

10.4.2

החברה אי ה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע .למען הסדר
הטוב מובהר בזאת ,כי ככל שהחברה תבחר לגלות למציעים האחרים מידע
אשר סומן על ידי המציע כמידע שאין לגלותו ,תודיע החברה למציע ,לפ י
גילוי המידע ,על החלטתה בדבר המידע שבכוו תה לגלות בפ י המציעים
האחרים ותי תן למציע שהות של ארבעים ושמו ה ) 48שעות( כדי לערער על
החלטה זו.

10.4.3

למען הסר ספק ,במידה והמציע לא יגיש עותק מושחר כאמור לעיל ,תהא
החברה רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על
כל פרטיה ות איה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

10.5

המועד האחרון להגשת ההצעות ה ו שעה  12:00ביום  .31.5.2020הצעה שלא תמצא
בתיבת המכרזים הממוכ ת במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.

10.6

הצעת המציע תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה ,למשך שלושה ) (3חודשים ,אלא אם כן
יסכים המציע לבקשת החברה ,אם תהא כזאת ,להאריך את תוקפה .ביקשה החברה
להאריך את תוקף ההצעות ,ולא תקבלה הסכמת מציע כלשהו ,תיפסל הצעת המציע
שלא הסכים להארכת תוקף הצעתו ,והחברה תהא רשאית להמשיך בהליך המכרז

ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף הצעתו,
וזאת אף אם ההצעה האחרת ,שתוקפה לא הוארך כאמור ,הייתה הצעה עדיפה.
.11

יגוד ע יי ים
החברה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את ההוראות הבאות:
אורגן בחברה )לרבות דירקטור או מ כ"ל( ,קרובו ,סוכ ו או שותפו ,או תאגיד שאחד מהאמורים
לעיל מחזיק בו ,במישרין או בעקיפין ,זכויות כלשהן ,ו/או שאחד מהם מ הל או עובד אחראי בו,
לא יוכל לקחת חלק במכרז זה .לע יין זה "קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות.
מציע או מי מטעמו ,אשר לגביו קיים חשש של יגוד ע יי ים עם השירותים שוא מכרז זה ו/או
חשש ל יגוד ע יי ים בי ו לבין תיבי איילון – לא יוכל לקחת חלק במכרז ,אלא אם ת ה החברה
את אישורה לכך ובכפוף לת אים שתעמיד למציע ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.12

ת אים מוקדמים לחתימת הסכם; ביטול ההתקשרות עם הזוכה והתקשרות עם מציע אחר
12.1

מובהר כי ת אי מקדים לחתימת החברה על הסכם התקשרות עם המציע הזוכה במכרז
ה ו עמידת המציע הזוכה בכל הת אים המפורטים להלן:
12.1.1

על המציע הזוכה להגיש לחברה אישור עריכת הביטוח חתום על ידי חברת
הביטוח ,כאמור בהסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז;

12.1.2

על המציע הזוכה להגיש לחברה בתוך ארבע עשרה ) (14ימים מיום קבלת
הודעת הזכייה את כל האישורים והמסמכים ה דרשים על מ ת להוכיח את
עמידתו בכל הת אים כאמור בסעיף זה ,לשביעות רצו ה של החברה.

12.1.3

על המציע הזוכה להגיש לאישורה של החברה בתוך  14ימים ממועד קבלת
הודעת הזכיה את א שי הצוות המוצעים מטעמו לביצוע השירותים )כמפורט
במפרט הטכ י למכרז(.

12.2

לא עמד המציע הזוכה בהתחייבותו לפי סעיף זה ,תהא רשאית החברה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לבטל את זכייתו או ליתן לו ארכה וספת למלא אחר התחייבויותיו.

12.3

למציע שזכייתו בוטלה כאמור ,לא תהיה כל טע ה כלפי החברה ובעצם הגשת הצעתו
הוא מוותר על כל טע ה ,תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם ביטול זכייתו.

12.4

מבלי לגרוע מן האמור ,ביטלה החברה את זכיית המציע בשל אי עמידתו בת אי סעיף
זה ,תהא רשאית החברה להכריז על המציע שהצעתו דורגה במקום שלאחר המציע
שזכייתו בוטלה כעל המציע הזוכה או לבטל את המכרז ,הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ,ולמציע שהצעתו דורגה לאחר הצעת המציע שזכייתו בוטלה אין ולא תהיה
כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה שע יי ה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז.

12.5

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה ,וב וסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין ועל
פי ת אי המכרז ,במקרה שבו במהלך הש ה הראשו ה להסכם ביטלה החברה את הסכם
ההתקשרות עם המציע הזוכה מכל סיבה שהיא ,תהיה רשאית החברה ,אך לא חייבת,
לפ ות למציע שהצעתו דורגה במקום שלאחר המציע שזכה ,ולהציע לו להתקשר עמה

בהסכם התקשרות על פי ת אי הצעתו ,וזאת תחת יציאה למכרז חדש .מציע כאמור ייתן
את תגובתו בכתב להצעת החברה בתוך שבעה ) (7ימים .סרב המציע להצעת החברה או
שלא ית ה מטעמו כל תגובה ,תהיה רשאית החברה לפ ות בהצעה דומה למציע שהצעתו
דורגה במקום שלאחר מכן ,וכן הלאה .למען הסר ספק מובהר כי הזכות האמורה לפי
סעיף זה ה ה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ,וכי למציע שהצעתו דורגה
במקום שלאחר הצעת המציע שהסכם ההתקשרות עמו בוטל ו/או לכל מציע אחר אין
ולא תהיה כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה שע יי ה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה
במכרז עקב ביטול הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.
 .13כשיר וסף
 13.1מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ,החברה שומרת לעצמה את הזכות לפ ות אל ש י
המציעים שדורגו במדרג ההצעות לאחר המציע שהוכרז כזוכה במכרז )להלן" :כשיר וסף"
( ,על מ ת שיע יק את השירותים על פי הצעתו ,וזאת הן במקרה שמציע זוכה אי ו עומד
בהתחייבויותיו על פי ת אי המכרז ו/או ההסכם ,והן במקרה בו החברה תהיה מעו יי ת
בקבלת השירותים שוא המכרז מגורם וסף.
 13.2במידה ותבחר החברה לפעול כאמור בסעיף  13.1לעיל ,תודיע החברה למציע על היותו כשיר
וסף ,והכשיר ה וסף יפעל בהתאם להוראות החלות על הזוכה במכרז ,כשלע יין זה יראו
במועד פ יית החברה על פי סעיף זה כמועד הודעת הזכייה.
 13.3לכשיר ה וסף תי תן שהות של  7ימים ממועד פ יית החברה להודיע לחברה על קבלת הצעתה.
לא עשה כן הכשיר ה וסף ,או שהשיב בשלילה ,תהא רשאית החברה לחזור ולהציע את הצעתה
זו למציע שדורג במדרג ההצעות במקום שלאחר הכשיר ה וסף וכך הלאה.
 13.4למען הסר ספק ,מובהר כי מימוש הזכות האמורה לפי סעיף זה לפ ות לכשיר וסף או למציע
הבא שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן ,הי ו לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של
החברה ,וכי למציעים אין ולא תהיה כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה שע יי ה הכרזת הצעתו
כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול זכייתו של מציע זוכה ו/או ביטול הסכם ההתקשרות עם
מציע זוכה.
 13.5אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של החברה לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה,
לרבות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לבצע הליך חדש לבחירת זוכה למתן השירותים .אין
בבחירת כשיר וסף או בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע בכל זכות או טע ה שתעמוד ה לחברה
כ גד הזוכה במקרה כאמור.
.14

דרישות ביטוח
תשומת לב המציעים מופ ית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה במכרז .כל
הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פ יה להבהרות ובתוך המועד ש קבע לכך.
לאחר הגשת ההצעה לא תתקבל ה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.

.15

זכות עיון בהצעה הזוכה
לאחר סיום הליך המכרז והכרזה על תוצאות המכרז ,משתתפי המכרז יהיו רשאים לעיין בחומרי
המכרז בהתאם להוראות תק ה )21ה( לתק ות חובת המכרזים ,התש "ג .1993 -העיון יתבצע

במשרדי החברה ,בכפוף למשלוח בקשה בכתב לעיון לחברה ולתיאום מראש של מועד העיון עם
ציג החברה באמצעות דוא"ל  shanil@ayalonhw.co.ilובכפוף לתשלום הוצאות בסך של 500
 ₪לחברה ,עבור כל פגישת עיון ,וזאת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון.

.16

ת אים כלליים
16.1

אישור תקציבי וביטול המכרז
מובהר כי במועד פרסום המכרז ,טרם תקבל האישור התקציבי לביצוע השירותים שוא
המכרז .לכן ,קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע
השירותים עקב אי קבלת אישור תקציבי ו/או ביטולו עפ"י שיקול דעת החברה .בעצם
הגשת ההצעה למכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל,
וכמוותרים על כל טע ה ,דרישה ו/או תביעה כ גד החברה ו/או מי מטעמה בע יין זה
ומתחייבים שלא להעלות כל טע ה ,דרישה ו/או תביעה כ גד החברה ו/או מי מטעמה,
בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית תחילת ביצוע השירותים שוא המכרז מכל סיבה
שהיא.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה של ביטול המכרז ו/או דחייה במועד תחילת
ביצוע השירותים ,מכל סיבה שהיא ,לא יהיו זכאים המציעים לכל פיצוי ו/או תשלום
וסף ,מכל סוג ומין שהוא ,לרבות תשלום עקב הוצאות שהוציאו בהכ ת ההצעה ו/או כל
הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז.

16.2

דין חל
הליך זה כפוף לדי י מדי ת ישראל ,ב וסחם מעת לעת .ההצעות תערכ ה ותוגש ה
בהתאם לכל דין ,והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות
בהליך והגשת ההצעות.

16.3

ת יית שיפוט
כל ע יין ה וגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל אביב-יפו.

16.4

הוצאות ההשתתפות בהליך
המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי מ תיבי איילון
בגין הוצאות אלה.

16.5

הצעה בודדת
כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .האמור לעיל חל גם על מי ששולט ב ותן
השירותים ,או ה שלט על ידו ,או ה שלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו .לצורך כך
מוגדר המו ח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ 50%-מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית
או הזכות למ ות יותר מ 50% -מהדירקטורים.
לא תותר הגשת הצעה משותפת לש י גופים משפטיים.

איתמר בן מאיר
המ הל הכללי

ספח 1
טופס פרופיל המציע

שם המציע _______________________ :מס' התאגיד/הע.מ__________________________ :

ש ת ייסוד________________________:

כתובת המציע_____________________________________________________________:

טלפון _________________________:פקס_____________________________________:

דואר אלקטרו י___________________________________________________________ :

שם איש הקשר במציע __________________:תפקיד_______________________________:

טל' סלולארי_________________________ :

שמות בעלי המציע:

 _____________________.1ת.ז_____________________ .

 _____________________.2ת.ז_______________________ .

 _____________________.3ת.ז_______________________ .

)אם בעל התאגיד ה ו תאגיד יש לפרט את בעליו של אותו תאגיד(
שמות מורשי החתימה מטעם התאגיד________________________________________:

חתימת המציע_______________________:

ספח 2
לכבוד
חברת תיבי איילון בע"מ
רח' שדרות ים ,2
ראשון לציון
א.ג,. .
טופס ההצעה
 .1א ו החתומים מטה ,לאחר שקרא ו בעיון ,בח ו והב ו את הוראות תיבי איילון בע"מ )להלן:
"החברה"( למתן הצעה להתקשר עמה במסגרת מכרז מס'  15/20למתן שירותי הבטחת איכות
למקטע מס'  3בפרויקט ה תיבים המהירים בדרך תיבי איילון )כביש ) (20להלן" :המכרז" ו-
"השירותים" ,בהתאמה( על כל הת אים והדרישות המפורטות בכל מסמכי המכרז על ספחיהם,
מציעים בזה לחברה לבצע את השירותים ,הכל כמפורט במכרז על כל ספחיו.
 .2ה ו מודיעים כי הצעת ו ערוכה על פי המכרז על כל ספחיה ,וכי קיבל ו ו/או הועמדו לרשות ו כל
המסמכים הקשורים להצעה וכן קיבל ו הסברים בכל הקשור להצעה ולביצוע השירותים.
 .3ה ו מצהירים ומתחייבים כי אם תתקבל הצעת ו ,בצע את כל השירותים בהתאם לכל ת אי המכרז
וה ספחים לו ולשביעות רצו כם המלאה וזאת במתכו ת המחירים )לא כולל מע"מ( המפורטים להלן.
 .4היה והצעת ו תתקבל ה ו מתחייבים לחתום ,כמפורט ב והלי המכרז ות איו ,על הסכם ההתקשרות
המצורף ,ושלא להעביר לגורם אחר זכות מזכויותי ו על פי הסכם זה ולא להוסיף או לצרף שום שותף
או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת שימוש בזכויותי ו.
 .5כן רצ"ב להצעת ו כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי ו .ידוע ל ו שאי מילוי ו/או אי צירוף
מסמך כלשהו ו/או עריכת שי וי/תוספת במסמכי ההצעה ,עלולים לגרום לפסילת הצעת ו.
 .6הצעת ו זו היא בלתי חוזרת ואי ה ית ת לביטול או לשי וי .א ו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא
חייבים ,לראות בהצעת ו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בי י ו לבי יכם .ידוע ל ו וא ו מסכימים
כי אתם תהיו רשאים ל הל כל הליך שע י ו הגשת הצעות מתוק ות .כן ידוע ל ו שתהיו רשאים לבטל
את המכרז.
 .7היה והצעת ו תתקבל א ו מתחייבים לעמוד בכל הת אים המוקדמים לחתימת הסכם ההתקשרות
על ידכם ,כמפורט במסמכי המכרז ,וכי תוך ארבע עשרה ) (14ימים מיום הודעתכם חתום על מסמכי
הסכם ההתקשרות ו פקיד בידיכם את פוליסות הביטוח המפורטות בו ,ואת כל המסמכים והראיות
ה וספים הטעו ים המצאה.
 .8ה תו ים ו/או המסמכים הכלולים בהצעת ו והמהווים ,לדעת ו ,מידע סודי ה ם:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
שם המציע )מלא(_______________________________________ :
שמות מורשי החתימה מטעם המציע_________________ :
חתימות מורשי החתימה______________ :

________________

__________________

תאריך________________ :

חותמת המציע______________:

ספח 2.1

)יוגש במעטפה סגורה ו פרדת(
לכבוד
חברת תיבי איילון בע"מ
רח' שדרות ים 2
ראשון לציון
א.ג,. .
ה דון :טופס הצעת המחיר
א ו החתומים מטה ,לאחר שקרא ו בעיון ,בח ו והב ו את הוראות חברת תיבי איילון בע"מ )להלן:
"החברה"( במסגרת מכרז מס'  15/20למתן שירותי הבטחת איכות למקטע מס'  3בפרויקט ה תיבים
המהירים בדרך תיבי איילון )כביש ) (20להלן" :המכרז" ו"-השירותים" ,בהתאמה( ,מציעים בזה
להע יק את השירותים לחברה בהתאם לכל דרישות החברה המפורטות במסמכי המכרז ובהסכם
ההתקשרות ,וזאת בתמורה לתשלום כפי שיפורט להלן:

רכיב

תמורה מקסימלית

שיעור ה חה  /תוספת

התמורה החודשית
** שיעור הה חה  /התוספת המרבי לא יעלה
על 20%

) ₪ 100,000ללא מע"מ(

*יוגש באופן מקוון בלבד*
ההצעה תוגש באחוזים
בלבד

הבהרות והצהרות ב וגע להצעת המחיר:
ידוע ל ו כי התמורה המוצעת על ידי ו לביצוע השירותים כאמור לעיל ,הי ה תמורה סופית וכוללת למתן
השירותים שוא פ יה זו בכללותם ,וכי לא תשולם ל ו כל תוספת ,מכל מין וסוג ,בגין ו/או בקשר עם
עבודת ו ,מעבר לתמורה ה קובה בהצעת ו לעיל ,בתוספת מע"מ.
ידוע ל ו כי התמורה תחושב על פי ביצוע השירותים בפועל באישורה של תיבי איילון ובהתאם לה חיותיה
ולשביעות רצו ה ובהתאם לשיעור הה חה /התוספת המוצע על ידי ו ביחס לתמורה המקסימלית ,כפי
ש קבעו על פי תוצאות המכרז.
א ו מצהירים כי כל הפרטים ש מסרו על ידי ו כאמור לעיל ה ם כו ים ומדויקים.
שם המציע )מלא(_______________________________________ :
שמות מורשי החתימה מטעם המציע_________________ :

________________

חתימות מורשי החתימה______________ :

__________________

חותמת המציע______________:

תאריך________________ :

ספח 3
הצהרת המציע בדבר הב ת ת אי המכרז
א ו הח"מ לאחר שקרא ו בעיון ובח ו בחי ה זהירה את כל מסמכי מכרז מס'  15/20למתן שירותי הבטחת
איכות למקטע מס'  3בפרויקט ה תיבים המהירים בדרך תיבי איילון )כביש ) (20להלן" :המכרז" ו-
"השירותים" ,בהתאמה( ,בין המצורפים ובין שאי ם מצורפים אך מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי
המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1

א ו מצהירים בזאת כי הב ו את כל האמור במסמכי המכרז והגש ו את הצעת ו בהתאם .כי למד ו
ובדק ו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז ,ובדק ו את כל הדרישות ,הת אים וה סיבות,
הפיזיים והמשפטיים ,העשויים להשפיע על הצעת ו או על ביצוע השירותים שוא המכרז .כי א ו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומאשרים ומתחייבים כי לא ציג כל תביעות או דרישות
המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הב ה ,וא ו מוותרים בזאת מראש על טע ות כאמור .מבלי לפגוע
בכלליות האמור ,ידוע ל ו ,וא ו מסכימים ,כי בעצם הגשת הצעת ו גלום ויתור מפורש על כל
טע ה ,מכל מין וסוג ,בדבר אי התאמה ו/או חריגה ,מכל מין וסוג ,של ת אי המכרז ו/או ת אי
מת איו ו/או מכל ת אי על פי דין.

.2

א ו מצהירים כי א ו עומדים בכל הת אים ה דרשים במכרז וכי הצעת ו עו ה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז וכי א ו מקבלים על עצמ ו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לת אים שבמסמכי
המכרז ,ולרבות הסכם ההתקשרות.

.3

א ו מצהירים כי ידוע ל ו שביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז מחייב שמירת סודיות בכל ה וגע
למידע שיגיע לרשות ו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמי ות ומהימ ות וא ו מתחייבים למלא
אחר ביצוע הוראות מסמכי הסכם ההתקשרות ולמלא אחר כל התחייבויותי ו על פי הסכם
התקשרות זה במהימ ות ואמי ות ,תוך שמירה קפד ית על הוראות כל דין .א ו מצהירים כי אי ו
רשאים להעביר כל מידע שברשות ו כתוצאה מהשתתפות ו במכרז זה לשום גורם אחר ,או
לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.

.4

א ו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא שום קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ,וכי לא
גילי ו את פרטי הצעת ו למשתתפים אחרים במכרז.

.5

א ו מצהירים כי הצעת ו ה ה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו
מוגשת ההצעה וכי א ו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מ יעה על פי כל דין
או הסכם לחתימת ו על הצעה זו.

___________
תאריך

____________
חתימת המציע

ספח 4
לכבוד
תיבי איילון בע"מ
אישור עו"ד
א י הח"מ ,_________________ ,עו"ד של _________________ )להלן" :המציע"( ,מאשר בזאת
כדלקמן:
 .1ביצוע השירותים וההתקשרות בהסכם ההתקשרות לפי מכרז מס'  15/20למתן שירותי הבטחת
איכות למקטע מס'  3בפרויקט ה תיבים המהירים בדרך תיבי איילון )כביש  ,(20ה ן במסגרת
סמכויות המציע.
 .2שמות מ הלי המציע ה ם._____________________________________ :
 .3שמות הא שים אשר חתימתם מחייבת את המציע ה ם.__________________________:
 .4אופן החתימה המחייב את המציע ה ו.______________________ :
 .5בעלי המציע ה ם.__________________________ :
 .6חתימות ה"ה ______________ וכן ___________________ ,אשר חתמו בפ י על הצעה זו
ועל הסכם ההתקשרות המצורף לה ,בצירוף חותמת התאגיד המציע ,מחייבות את התאגיד
המציע לכל דבר וע יין.

__________________
תאריך

_______________________
חתימת וחותמת עו"ד

ספח 5
תצהיר
בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מי ימום
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
א י הח"מ ,מר/גב' ______________ ,ושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב כדלקמן:
.1

א י הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן" :המציע"( לחתום על תצהיר זה
בתמיכה להצעה למכרז מס'  15/20למתן שירותי הבטחת איכות למקטע מס'  3בפרויקט
ה תיבים המהירים בדרך תיבי איילון )כביש ) (20להלן" :המכרז"(.

.2

ה י מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:

.3

)א(

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים.

)ב(

עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין
חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.

)ב(

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק
עובדים זרים  -כי חלפה לפחות ש ה אחת מן ההרשעה האחרו ה ועד המועד האחרון
להגשת ההצעות.

ה י מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:
)א(

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מי ימום.

)ב(

עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין
חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מי ימום.

)ג(

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק
שכר מי ימום  -כי חלפה לפחות ש ה אחת מן ההרשעה האחרו ה ועד המועד האחרון
להגשת ההצעות.

לע יין סעיפים  2ו 3-לעיל:
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הב קאות )רישוי( ,התשמ"א;1981-
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
) (1חבר ב י אדם ש שלט על ידי הספק;
) (2אם הספק הוא חבר ב י אדם ,אחד מאלה) :א( בעל השליטה בו; )ב( חבר ב י אדם
שהרכב בעלי מ יותיו או שותפיו ,לפי הע יין ,דומה במהותו להרכב כאמור של הספק,
ותחומי פעילותו של חבר ב י האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; )ג( מי
שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
) (3אם הספק הוא חבר ב י אדם ש שלט שליטה מהותית  -חבר ב י אדם אחר ,ש שלט
שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק
"הורשע" ,בעבירה  -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה ש עברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג )31
באוקטובר ;(2002

"חוק עובדים זרים"  -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים( ,התש "א-
.1991
"חוק שכר מי ימום"  -חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז;19876-
"שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר ב י
האדם;
.4

זה שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
______________
חתימת המצהיר/ה
אישור

א י הח"מ _________ ,עורך דין ,מרחוב __________________ ,מאשר/ת בזאת כי ביום
_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________ ,המוסמך לחתום מטעם המציע ,ושזיהה עצמו
באמצעות ת.ז .שמספרה ____________ ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ י.

________________
חתימה וחותמת עו"ד

תצהיר
בדבר ייצוג הולם לא שים עם מוגבלות
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
א י הח"מ ,מר/גב' ______________ ,ושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב כדלקמן:
.1

א י הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן" :המציע"( לחתום על תצהיר זה
בתמיכה למכרז מס'  15/20למתן שירותי הבטחת איכות למקטע מס'  3בפרויקט ה תיבים
המהירים בדרך תיבי איילון )כביש ) (20להלן" :המכרז"(.

.2

ה י מצהיר ומאשר כי הוסברה לי וכי א י מבין את משמעותו של סעיף  9לחוק שוויון זכויות
לא שים עם מוגבלות ,התש "ח) 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות"(.

.3

ה י מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למ הל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותי עם תיבי איילון בע"מ.

.4

יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:



הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות אי ן חלות על המציע.



הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
במידה והמציע מעסיק  100עובדים לפחות עליו להתחייב כדלקמן:



המציע מתחייב לפ ות למ הל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחי ת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת ה חיות בקשר
ליישומן.



במידה והמציע מעסיק  100עובדים לפחות והמציע התחייב בעבר לפ ות למ הל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחי ת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון
זכויות ,המציע מצהיר כי פ ה כ דרש ממ ו ופעל ליישומן של ה חיות ,במידה ו ית ו לו.

.5

זה שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
______________
חתימת המצהיר/ה
אישור

א י הח"מ _________ ,עורך דין ,מרחוב __________________ ,מאשר/ת בזאת כי ביום
_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________ ,המוסמך לחתום מטעם המציע ,ושזיהה עצמו
באמצעות ת.ז .שמספרה ____________ ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ י.
________________
חתימה וחותמת עו"ד

ספח 6

הצהרת המציע על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים"

.1

ב וסף לכל החובות והאיסורים החלים עליו מכוח הדין ,ולרבות חוק העו שין ,התשל"ז – ,1977
המציע ומי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
1.1

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין או בעקיפין ,כל טובת ה אה ו/או כסף ו/או כל
דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל
של חברת תיבי איילון בע"מ )להלן " :תיבי איילון"( ו/או של ושא משרה ב תיבי
איילון ו/או עובד ב תיבי איילון ו/או כל מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר עם הליך
התקשרות ו/או כל חוזה/הזמ ה ה ובעים ממ ו.

1.2

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם ושא משרה ב תיבי איילון ו/או
עובד תיבי איילון ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם מטעמה ו/או כל גורם אחר על מ ת
לקבל מידע חסוי/סודי הקשור עם הליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמ ה אחר ה ובעים
ממ ו.

1.3

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם ושא משרה ב תיבי איילון ו/או
עובד תיבי איילון ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה
מלאכותית ו/או לא תחרותית.

1.4

לא פעלו ב יגוד לאמור בס"ק  1.1-1.3לעיל במסגרת הליכי התקשרות שוא מכרז זה.

.2

התעורר חשד סביר כי מציע ו/או מי מטעמו פעל ב יגוד לאמור בסעיף  1דלעיל ,תיבי איילון
שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים
חשד כי עשתה הפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר )להלן" :התקשרות"( ו/או לא לקבל את
הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהתקשרות ו/או לבטל בכל זמן
שהוא את החוזה/הזמ ה ה ובעים מהליך ההתקשרות.

.3

באחריותו הבלעדית של המציע להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבל י המש ה שלו ,ציגיו,
סוכ יו ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם תיבי איילון ו/או
חוזה/הזמ ה ה ובעים ממ ו.

ועל זה בא ו על החתום ,מורשי החתימה של המציע ,המוסמכים לחייבו בחתימתם:

______________
המציע

ספח 7
אמות מידה לבחי ת איכות הצעת
אמת מידה
היקף הפרויקטים שהוצגו על ידי המציע:
יסיון המציע ,החל מיום  1.1.2009ועד
למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז,
במתן שירותי הבטחת איכות ,במסגרת
פרויקטי תשתיות תחבורה שהיקפם
הכספי הי ו למעלה מ₪ 70,000,000 -
)בערכים קבל יים לביצוע ,ומי לי ,ללא
מע"מ(.

המציע1

אופן הבחי ה

יקוד
מקסימלי

עבור כל פרויקט בהיקף של  70-100מלש"ח עד  25ק'
– יוע קו  2ק';
עבור כל פרויקט בהיקף של  101-150מלש"ח
– יוע קו  5ק';
עבור כל פרויקט בהיקף העולה על 150
מלש"ח – יוע קו  10ק';
*מובהר כי לצורך יקוד האיכות בגין אמת
מידה זו ,יימ ו גם פרויקטים אשר הוצגו
לצורך הוכחת העמידה בת אי הסף הקבוע
בסעיף  2.2לעיל.

היקף הפרויקטים שהוצגו על ידי מ הל עבור כל פרויקט בהיקף של  70-100מלש"ח עד  25ק'
– יוע קו  2ק';
הבטחת האיכות המוצע:
יסיון מ הל הבטחת האיכות המוצע מטעם עבור כל פרויקט בהיקף של  101-150מלש"ח
המציע ,החל מיום  1.1.2009ועד למועד – יוע קו  5ק';
האחרון להגשת ההצעות למכרז ,במתן
עבור כל פרויקט בהיקף העולה על 150
שירותי הבטחת איכות ,במסגרת פרויקטי
מלש"ח – יוע קו  10ק';
תשתיות תחבורה שהיקפם הכספי הי ו
למעלה מ) ₪ 70,000,000 -בערכים *מובהר כי לצורך יקוד האיכות בגין אמת
מידה זו ,יימ ו גם פרויקטים אשר הוצגו
קבל יים לביצוע ,ומי לי ,ללא מע"מ(.
לצורך הוכחת העמידה בת אי הסף הקבוע
בסעיף  2.4.1.2לעיל.
היקף הפרויקטים שהוצגו על ידי מה דס עבור כל פרויקט בהיקף של  35-70מלש"ח –
יוע קו  2ק';
העפר והסלילה המוצע:

 15ק'

יסיון מה דס העפר והסלילה המוצע עבור כל פרויקט בהיקף של  71-100מלש"ח
מטעם המציע ,החל מיום  1.1.2009ועד – יוע קו  5ק';
למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז,
עבור כל פרויקט בהיקף העולה על 100
במתן שירותי הבטחת איכות ,במסגרת
מלש"ח – יוע קו  10ק';
פרויקטי תשתיות תחבורה שהיקפם
 1למען הסר ספק ,מובהר כי לכל המו חים ב ספח זה תהיה אותה המשמעות ש ית ה להם בחוברת ת אי המכרז.

הכספי הי ו למעלה מ* ₪ 35,000,000 -מובהר כי לצורך יקוד האיכות בגין אמת
)בערכים קבל יים לביצוע ,ומי לי ,ללא מידה זו ,יימ ו גם פרויקטים אשר הוצגו
לצורך הוכחת העמידה בת אי הסף הקבוע
מע"מ(.
בסעיף  2.4.2.2לעיל.
היקף הפרויקטים שהוצגו על ידי מה דס עבור כל פרויקט בהיקף של  35-70מלש"ח –
יוע קו  2ק';
הבטון המוצע:

 15ק'

יסיון מה דס הבטון המוצע מטעם המציע ,עבור כל פרויקט בהיקף של  71-100מלש"ח
החל מיום  1.1.2009ועד למועד האחרון – יוע קו  5ק';
להגשת ההצעות למכרז ,במתן שירותי
עבור כל פרויקט בהיקף העולה על 100
הבטחת איכות ,במסגרת פרויקטי תשתיות
מלש"ח – יוע קו  10ק';
תחבורה שהיקפם הכספי הי ו למעלה מ-
) ₪ 35,000,000בערכים קבל יים לביצוע* ,מובהר כי לצורך יקוד האיכות בגין אמת
מידה זו ,יימ ו גם פרויקטים אשר הוצגו
ומי לי ,ללא מע"מ(.
לצורך הוכחת העמידה בת אי הסף הקבוע
בסעיף  2.4.3.2לעיל.
שביעות רצון מזמי י עבודה קודמים לצורך הערכת טיב השירותים שמע יק
המציע תבחר תיבי איילון ,לפי שיקול דעתה
משירותי המציע
הבלעדי ,ש י ציגי מזמי י עבודה מבין
מזמי י העבודה שהוצגו על ידו להוכחת
עמידתו בת אי הסף למכרז ,ותבצע הערכה
של שביעות רצון מזמי י העבודה בדרך של
פ יה טלפו ית לאיש קשר רלוו טי אצל
מזמי י עבודה אשר צוי ו בתצהיר המציע
ו/או איש קשר רלוו טי אחר שהי ו ציג
מזמין העבודה.
ל ציג מזמין העבודה יוצגו שאלות ביחס לכל
אחד מ 5-ה ושאים המפורטים להלן ,כאשר
ביחס לכל אחד מה ושאים יוצג סולם הדירוג
בין  0ל.5 -
הציון שיוע ק ביחס לכל שאלה יומר ל יקוד
לפי סולם ההערכה שלהלן:
ציון

0

יקוד 0

1

2

3

4

5

0.4

0.8

1.2

1.6

2

יקוד האיכות שיוע ק לכל שאלה יהיה זהה
)עד  2קודות לכל שאלה( ,ההערכה תתבצע
לפי סולם ההערכה שלעיל.
רשימת השאלות שיוצגו ל ציג מזמין
העבודה(:

עד 10
קודות
לכל
מזמין
עבודה ו-
 20ק'
סה"כ

 .1שביעות רצון כללית מטיב שירותי
הבטחת האיכות שהוע קו על ידי המציע.
 .2איכות כח האדם שהועמד על ידי המציע
לצורך הע קת שירותי הבטחת האיכות.
 .3התאמת א שי הצוות לצורכי הפרויקט.
 .4מתן השירות בזמן ע"י כל אחד מא שי
צוות הבטחת האיכות בדיסציפלי ה
המתאימה.
 .5עמידה בלוחות הזמ ים הקבועים להגשת
דוחות.

ספח 8

תצהיר
להוכחת יסיון המציע
לצורך הוכחת העמידה בת אי הסף שבסעיפים  2.1-2.3לחוברת ת אי המכרז ולצורך יקוד איכות
ההצעה
א י הח"מ ,מר/גב' ______________ ,ושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב כדלקמן:
.1

א י משמש כמ הל בחברת ______________ ,מס' תאגיד ____________ )להלן" :המציע"(
והוסמכתי כדין על ידי המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז מס'  15/20למתן
שירותי הבטחת איכות למקטע מס'  3בפרויקט ה תיבים המהירים בדרך תיבי איילון )כביש (20
)להלן " :המכרז"(.

 .2המציע הי ו בעל יסיון של ___ ] דרש להשלים מספר ש ות יסיון[ ש ים במתן שירותי הבטחת
איכות ו/או בקרת איכות בפרויקטי תשתיות תחבורה;
 .3המציע הי ו בעל יסיון במתן שירותי הבטחת איכות במסגרת פרויקטי תשתיות תחבורה ,בכל אחת
מהדיסציפלי ות הבאות :עפר וסלילה; בטון; גישור; חשמל ותשתיות תקשורת; גי ון ופיתוח ופי.
 .4החל מיום  1.1.2009ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,הע יק המציע שירותי הבטחת איכות,
במסגרת ____ ] דרש להשלים מספר פרויקטים[ פרויקטי תשתיות תחבורה ,אשר היקפו הכספי
של כל אחד מהפרויקטים ה "ל הי ו למעלה מ) ₪ 70,000,000 -בערכים קבל יים לביצוע ,ומי לי,
ללא מע"מ( ,כאשר לפחות בש י פרויקטים מתוך הפרויקטים ה "ל ,הושלם שלב הביצוע ,כמפורט
להלן:
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מס'

.1

שם הפרויקט

תיאור תמציתי של
השירותים
שהוע קו

תקופת ביצוע
הפרויקט )יש
לציין תאריכים
מלאים ,חודש
וש ה לכל
הפחות(
מועד התחלה:
חודש___ :
ש ה____ :
השלמת
מועד
שלב הביצוע:
חודש___ :
ש ה____ :

.2

מועד התחלה:
חודש___ :
ש ה____ :
השלמת
מועד
שלב הביצוע:
חודש___ :

היקף כספי
)בערכים קבל יים
לביצוע ,ומי לי ,ללא
מע"מ(

שם מזמין
השירותים

איש הקשר אצל מזמין השירותים
)יש לציין שם מלא של עובד הגוף הציבורי,
תפקיד ,מספר טלפון ישיר לצורך יצירת קשר
וכתובת דוא"ל(
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ש ה____ :
.3

מועד התחלה:
חודש___ :
ש ה____ :
השלמת
מועד
שלב הביצוע:
חודש___ :
ש ה____ :

.4

מועד התחלה:
חודש___ :
ש ה____ :
השלמת
מועד
שלב הביצוע:
חודש___ :
ש ה____ :

.5

מועד התחלה:
חודש___ :
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ש ה____ :
השלמת
מועד
שלב הביצוע:
חודש___ :
ש ה____ :
.6

מועד התחלה:
חודש___ :
ש ה____ :
השלמת
מועד
שלב הביצוע:
חודש___ :
ש ה____ :

.7

מועד התחלה:
חודש___ :
ש ה____ :
השלמת
מועד
שלב הביצוע:
חודש___ :
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ש ה____ :

**על כל מציע להציג את ה יסיון הקודם לצורך הוכחת העמידה בת אי הסף על גבי פורמט זה.
** יתן למלא את הפרטים המבוקשים על גבי הטופס עצמו או על גבי מסמך פרד  -ב וסח זהה.
חתימת המציע
תאריך ;_________:שם המציע ;_______________:חתימה+חותמת__________________ :
אישור עו"ד לחתימת המציע
א י הח"מ _________ ,עורך דין ,מרחוב __________________ ,מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________ ,שזיהה
עצמו באמצעות ת.ז .שמספרה ____________ ,ו -מר/גב' ___________ ,שזיהה עצמו באמצעות ת.ז .שמספרה ____________ ,אשר הי ם מורשי
החתימה המוסמכים לחתום על תצהיר זה מטעם המציע ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ י.
________________
חתימה וחותמת עו"ד
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ספח 9

תצהיר א שי הצוות
להוכחת העמידה בת אי הסף שבסעיף  2.4לחוברת ת אי המכרז ול יקוד איכות ההצעה
בהתאם לאמות המידה המפורטות ב ספח  7לחוברת ת אי המכרז

יש לצרף תצהיר פרד ב וסח זה לצורך הוכחת כל אחד מא שי הצוות המוצעים :מ הל
הבטחת איכות  /מה דס עפר וסלילה  /מה דס בטון
א י הח"מ ,מר/גב' ______________ ,ושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב כדלקמן:
 .1ה י מיועד לשמש כ -מ הל הבטחת איכות  /מה דס עפר וסלילה  /מה דס בטון )גשרים ומב י דרך(
] דרש להקיף את החלופה הרלוו טית[ במסגרת הצעת המציע _________ מס' תאגיד
_________ )להלן" :המציע"( למכרז מס'  15/20למתן שירותי הבטחת איכות למקטע מס' 3
בפרויקט ה תיבים המהירים בדרך תיבי איילון )כביש ) (20להלן" :המכרז"(.
 .2ה י בעל יסיון של _____ ] דרש להשלים מספר ש ים[ ש ים ,במתן שירותי הבטחת איכות
בפרויקטים תחבורתיים  /במתן שירותי הבטחת איכות בתחום סלילת כבישים בפרויקטים
תחבורתיים  /במתן שירותי הבטחת איכות בתחום הקמת גשרים ומב י דרך בפרויקטים
תחבורתיים ] דרש להקיף את החלופה הרלוו טית ,בהתאם לתפקיד איש הצוות הרלוו טי[
 .3החל מיום  1.1.2009ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,הע קתי שירותי הבטחת איכות,
במסגרת ____ ] דרש להשלים מספר פרויקטים[ פרויקטי תשתיות תחבורה ,אשר היקפו הכספי
של כל אחד מהפרויקטים ה "ל הי ו למעלה מ) ₪ 70,000,000 -ביחס למ הל הבטחת איכות( /
) ₪ 35,000,000ביחס למה דס עפר וסלילה ומה דס בטון( ] דרש להקיף את החלופה הרלוו טית[
)בערכים קבל יים לביצוע ,ומי לי ,ללא מע"מ( ,כמפורט להלן:
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תיאור תמציתי של
שירותים שהוע קו

תקופת ביצוע הפרויקט )יש לציין
תאריכים מלאים ,חודש וש ה לכל
הפחות(

מועד התחלה:
חודש___ :
ש ה____ :
מועד השלמת שלב הביצוע:
חודש___ :
ש ה____ :
מועד התחלה:
חודש___ :
ש ה____ :
מועד השלמת שלב הביצוע:
חודש___ :
ש ה____ :

היקף כספי )בערכים קבל יים לביצוע,
ומי לי ,ללא מע"מ(

שם מזמין השירותים

איש הקשר אצל מזמין השירותים
)יש לציין שם מלא של עובד הגוף
הציבורי ,תפקיד ,מספר טלפון
ישיר לצורך יצירת קשר וכתובת
דוא"ל(
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מועד התחלה:
חודש___ :
ש ה____ :
מועד השלמת שלב הביצוע:
חודש___ :

**על כל מציע להציג את ה יסיון הקודם לצורך הוכחת העמידה בת אי הסף על גבי פורמט זה.
** יתן למלא את הפרטים המבוקשים על גבי הטופס עצמו או על גבי מסמך פרד  -ב וסח זהה.
חתימת איש הצוות
תאריך ;_________ :שם איש הצוות ;_______________ :חתימה+חותמת__________________ :
אישור עו"ד לחתימת איש הצוות
א י הח"מ _________ ,עורך דין ,מרחוב __________________ ,מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה
במשרדי מר/גב' ___________ ,שזיהה עצמו באמצעות ת.ז .שמספרה ____________ ,ו -מר/גב' ___________,
שזיהה עצמו באמצעות ת.ז .שמספרה ____________ ,אשר הי ם מורשי החתימה המוסמכים לחתום על תצהיר זה
מטעם המציע ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה
כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ י.
________________
חתימה וחותמת עו"ד

 -44חתימת המציע
תאריך ;_________:שם המציע ;_______________:חתימה+חותמת__________________ :

אישור עו"ד לחתימת המציע
א י הח"מ _________ ,עורך דין ,מרחוב __________________ ,מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה
במשרדי מר/גב' ___________ ,שזיהה עצמו באמצעות ת.ז .שמספרה ____________ ,ו -מר/גב' ___________,
שזיהה עצמו באמצעות ת.ז .שמספרה ____________ ,אשר הי ם מורשי החתימה המוסמכים לחתום על תצהיר זה
מטעם המציע ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה
כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ י.
________________
חתימה וחותמת עו"ד
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ספח 10
תאריך_____________ :
לכבוד
ועדת המכרזים
חברת תיבי איילון
א.ג,. .

ה דון :תצהיר בדבר מצב המציע
א י הח"מ ,מר/גב' ______________ ,ושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב כדלקמן:
 .1א י הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן" :המציע"( לחתום על תצהיר זה
בתמיכה להצעת המציע למכרז מס'  15/20למתן שירותי הבטחת איכות למקטע מס'  3בפרויקט
)להלן" :המכרז" ו"-השירותים",
ה תיבים המהירים בדרך תיבי איילון )כביש (20
בהתאמה()להלן" :המכרז"(.
 .2ה י מצהיר בזאת כדלקמן:
 2.1המציע אי ו מצא בהליכי כי וס כסים ,פשיטת רגל או פירוק;
 2.2המציע אי ו עומד בפ י חדלות פירעון;
 2.3לא הוטלו על כסי המציע עיקולים בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו.
 .3זה שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
______________
חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד
א י הח"מ _________ ,עורך דין ,מרחוב __________________ ,מאשר/ת בזאת כי ביום
_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________ ,המוסמך לחתום מטעם המציע ,ושזיהה עצמו
באמצעות ת.ז .שמספרה ____________ ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ י.
________________
חתימה וחותמת עו"ד
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ספח 11

הצהרה בדבר היעדר יגוד ע יי ים

]המציע וכל אחד מא שי הצוות המוצעים במסגרת הצעתו דרשים לחתום על הצהרה זו
ולצרפה להצעה[
תאריך_____________ :
לכבוד
ועדת המכרזים
חברת תיבי איילון
א.ג,. .
תצהיר
א י הח"מ ,מר/גב' ______________ ,ושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב כדלקמן:
.1

א י משמש כ _______________ ב_________________ ,מס' תאגיד ______________
)להלן" :המציע"( וה י חותם על תצהיר זה בתמיכה להצעת למכרז מס'  15/20למתן שירותי הבטחת
איכות למקטע מס'  3בפרויקט ה תיבים המהירים בדרך תיבי איילון )כביש ) (20להלן " :תיבי
איילון"(;

.2

אין ולא יהיה למציע במהלך תקופת מתן השירותים עבור תיבי איילון ,יגוד ע יי ים מכל מן וסוג
שהוא ,קשרים עסקיים ו/או אישיים ו/או קשרים אחרים ו/או כל ע יין אחר שעלולים להעמיד את
המציע ו/או א שי הצוות במצב של יגוד ע יי ים או חשש לקיומו של יגוד ע יי ים )להלן :״ יגוד
ע יי ים״(;

.3

ככל שהמציע יזכה במכרז ,המציע יפעל ב אמ ות כלפי תיבי איילון ולטובת האי טרסים שלה בלבד;

.4

המציע מתחייב להימ ע מלהימצא במצב של יגוד ע יי ים כלשהו עם תיבי איילון ,ומתחייב להודיע
ל תיבי איילון ,מייד עם התעורר חשש כלשהו בדבר הימצאות במצב של יגוד ע יי ים עם תיבי
איילון כאמור;

.5

המציע מתחייב בזאת ,כי בכל מקרה בו יתעורר חשש כאמור בסעיף  4לעיל ,לחדול מלבצע כל פעולה
בשם תיבי איילון ו/או ליתן כל שירות ה וגע לפרויקט ו/או ל תיבי איילון ,וזאת עד לקבלת ה חיות
תיבי איילון בע יין;

.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,להלן יפורטו הגורמים ו/או התאגידים הקשורים במישרין ו/או
בעקיפין למציע ו/או לא שי הצוות ו/או שהמציע ו/או א שי הצוות מע יקים להם שירותים ו/או
שלמציע ו/או לא שי הצוות קיים קשר אישי או עסקי איתם בעת הגשת הצעה למכרז ,אשר עלולים
להעמיד את המציע ו/או א שי הצוות במצב של יגוד ע יי ים:

הגורם

מהות הקשר של הגורם ו/או מי
מטעמו
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.7

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
______________
תאריך
______________
ת.ז.

____________________
שם המצהיר
____________________
חתימת המצהיר

אישור עו"ד
א י הח"מ _____________ עו"ד ,מאשר בזאת כי בתאריך _____________ הופיע בפ יי _______,
אשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז ,_____ .ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי באם לא
יעשה כן ,יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק ,מסר הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ יי.
________
תאריך

______________________
חתימה וחותמת עו"ד
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ספח 12
א שי הצוות
 .1כללי
 .1.1למען הסר ספק ,מובהר כי כלל הדרישות המפורטות ב ספח זה הי ן בבחי ת דרישה מזערית
המוטלת על המציעים הזוכים ,שאי ה פוטרת אותם ממלוא התחייבויותיהם בהתאם למסמכי
המכרז ,ואין בתיאור המובא להלן כדי להוות תיאור מלא או ממצה של מספר א שי הצוות,
תפקידיהם וחובותיהם ,ואין לראות בדרישות המפורטות ב ספח זה מצג על פיו כח אדם זה הי ו
מספק לצורך עמידה בהתחייבויותיהם .אם לדעת המציע הזוכה יש צורך בהעסקת א שי צוות
וספים ו/או משלימים מעבר לא שי הצוות המפורטים ב ספח זה ,כי אז על המציע הזוכה
להעסיק א שי צוות כאמור על מ ת להבטיח עמידה במלוא התחייבויותיהם ,והכל במסגרת
התמורה שהוצעה על ידו בהצעתו למכרז .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי המציע הזוכה יהיה
אחראי באופן מלא על יהול הבטחת האיכות בפרויקט בשלמותו ,מקצה לקצה ,ובכלל זה על
עמידה ביעדי איכות ,על תקציב לו"ז ובטיחות ,והכל בסט דרטים הגבוהים ביותר ,וזאת
במסגרת השירותים הבסיסיים.
 .1.2לכל המו חים ב ספח זה תהא המשמעות ש ית ה להם במסמכי המכרז ,אלא אם צוין אחרת.
 .1.3לצורך מתן השירותים ה דרשים ,כמפורט במסמכי המכרז ,המציעים הזוכים יעסיקו )או
לחילופין יהיו קשורים עם א שי הצוות בהסכם התקשרות שיעמוד בתוקפו לאורך כל תקופת
ההתקשרות בין המציע ל תיבי איילון( לכל הפחות את א שי הצוות ה וספים המפורטים להלן:
 .2א שי הצוות
 .2.1מה דס חשמל ותשתיות תקשורת
.2.1.1מה דס חשמל בעל יסיון של  7ש ים לפחות במועד האחרון הגשת ההצעות למכרז במתן
שירותי הבטחת איכות בתחום החשמל והתקשורת בפרויקטי תשתיות תחבורה;
 .2.2אדריכל וף ופיתוח ופי
 .2.2.1אדריכל וף בעל יסיון של  7ש ים לפחות במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז במתן
שירותי הבטחת איכות בתחום עבודות גי ון ופיתוח ופי בפרויקטים תחבורתיים.

-49 -

ספח 13
.1
.2

ת אי השתתפות במכרז במסגרת מערכת "דקל מכרז"
ה י מאשר/ת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז לעיל וכי ידוע לי שכל מסמכי המכרז לרבות ספח
זה ,ללא יוצא מהכלל ,מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז על כל המשתמע מכך.
מכרז זה מ והל באמצעות אתר אי טר טי מקוון בשם "דקל מכרז" )"האתר"( ואשר כתובתו הי ה
") .https://bids.dekel.co.il/ayalonכתובת האתר"(.

 .3להלן שלבי המכרז ,כפי שאלה מ והלים באמצעות האתר ,כדלקמן :
 .3.1רישום לאתר "דקל מכרז" וה פקת שם משתמש וסיסמא אישית למשתתף .יודגש כי
כ יסת המציעים תבוצע באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית בלבד.
 .3.2עיון במסמכי המכרז ,צפייה בת אי הסף .
 .3.3רישום למכרז באמצעות האתר וקבלת אסמכתא )בחוזר( המאשרת כי המשתתף רשם
למכרז.
 .3.4יהול צרופות :את כל מסמכי המכרז לרבות ה ספחים והאסמכתאות יש להוריד
בלשו ית הייעודית לכך .על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי
הה חיות המפורטות בחוברת ת אי המכרז .לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל
המסמכים ה דרשים ,יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה וחה
ולהגישם בלשו יות הייעודיות לפי הסיווג :מסמכי חובה ,מע ה לשאלות הבהרה
)יפורסם בהתאם למועד שיקבע למע ה( ,הודעות וספות ומסמכי רשות.
יובהר ויודגש כי המערכת הממוכ ת אי ה בודקת את תוכן המסמך אשר הוגש או את
התאמתו לדרישות המכרז ,ועל המציע בלבד מוטלת האחריות לעשות כן.
 .3.5הצעת המחיר תוגש בלשו ית הייעודית לכך בכתובת האתר בלבד ,ולאחר שהמציע יאשר
בלחיצה על כפתור אישור שליחת הצעת המחיר.
המערכת תחתום ,תצפין ותשלח את הצעת המציע באופן מוצפן שאי ו יתן לצפייה ע"י
אף גורם טרם הגיע מועד פתיחת התיבה ע"י ועדת המכרזים ו/או מורשי הפתיחה
מטעמה.
 .3.6שליחת הצעה בודדת .יובהר ויודגש למשתתפים כי לא תתאפשר הגשת מספר הצעות על
ידי אותו משתתף וכי לאחר הגשת הצעת המציע באמצעות המערכת הממוכ ת ,המערכת
ת על בפ י הגשת מסמכים וספים על ידי המציע.
לכל שאלה יתן לפ ות לגב' אושרת אלון מחב' דקל בטלפון  04-8145400שלוחה  1או במייל:
. oshrata@dekel.co.il
.4

ה י מצהיר/ה בזה ,כי הב תי את כל המסמכים על פרטיהם וכי מקום ביצוע החוזה ,ת אי הגישה וכן
כל הגורמים האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע עליו ,לרבות ביחס להיקף ההוצאות ,ידועים
ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי.
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שם המשתתף______________________________ :
כתובת ______________ :טל________________ :
איש הקשר_______________________________ :
חתימה וחותמת____________________________ :
תאריך_________________________________ :

