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  מכרז לביצוע עבודות
  

01.07.2021  

   #269494סימוכין

  לכבוד

  משתתפי המכרז

  21/150מכרז/חוזה מס' הנדון : 

  ביצוע-רכש-בשיטת תכנון – דרום אשקלוןמסוף ב 9מיכל למתן שירותי תכנון, רכש והקמת 

  

  ת למכרזי תשתיות נפט ואנרגיה בע"מודיגיטלי הגשת הצעות

לאפשר הגשת הצעות למכרזי החברה בשיטה תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן: "החברה") בכוונת  .1

 דיגיטלית אשר מחייבת הגשת הצעה שחתומה אלקטרונית.

ואשר באמצעותה ניתן לזהות את  היא ייחודית לבעל אמצעי החתימהחתימה אלקטרונית היא חתימה אשר  .2

 כרטיס חכם./TOKENבעל החתימה. את החתימה האלקטרונית ניתן לבצע באמצעות מכשיר 

(ב) לחוק חתימה 9גורמים מאשרים לפי סעיף כרשם חברות שאושרו ע"י ה 2ככל הידוע לנו ישנן  .3

  .TOKEN, ובאמצעותן ניתן להשיג מכשיר 2001- אלקטרונית, התשס"א

 חברות: להלן שמות ה

 https://www.personalid.co.il/פרסונל איי.די. בע"מ כתובת אתר החברה:   .א

 https://www.comsign.co.il/קומסיין בע"מ כתובת אתר החברה:   .ב

חברת תשתיות נפט ואנרגיה מאפשרת להגיש את ההצעות למכרזים  31.12.21 -בתקופה שעד ה  .4

 בהגשה פיזית או בהגשה דיגיטלית בהתאם לבחירת הספק/קבלן. 

 לנוחיותכם מצורפות הנחיות טכניות לביצוע חתימה אלקטרונית בהצעות דיגיטליות. .5

 קשר הבאים:נשמח לסייע בשאלות נוספות בנושא, ניתן לפנות לאנשי  .6

  מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שירותים:

  גב' ליאת שרון

  09-9528611טל: 

  054-2828611 :נייד

  Contractsbid@pei.co.ilמייל: 

  –או 

  דור-עו"ד מאיה בן

  09-9528553טל: 

  054-2828553נייד: 

  Proposals@pei.co.ilמייל: 

  מכרזי טובין

  גב' טלמור סלע

  09-9528614טל: 

  054-2828614נייד:

 purchasebid@pei.co.il   מייל: 
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 חוברת תנאי המכרז -מסמך א' 

") מזמינה החברהבע"מ ו/או חברת קו מוצרי דלק בע"מ (להלן: "חברת תשתיות נפט ואנרגיה 

, מיכל לאחסון מוצרי נפט במסוף אשקלון דרום תהצעות למתן שירותי תכנון, רכש והקמ בזאת

  ").הפרוייקט" –להלן  ( , כמפורט במסמכי המכרזביצוע-רכש-בשיטת תכנון

  

 מסמכי המכרז .1

 (מסמך זה):חוברת תנאי המכרז על נספחיה   -מסמך א' 

  טופס פרופיל המציע;  - אנספח     

  ;פירוט פרויקטים דומים להוכחת עמידה בתנאי הסף  - בנספח     

  ;פירוט פרויקטים דומים להוכחת עמידה בתנאי הסף  - גנספח     

  ;ציוד בדברצהיר ת   -נספח ד    

  ;תצהיר לעניין התאמת הביטוחים  - הנספח     

  ;הטופס הצע   - ונספח     

  ;הצעת המחיר   - זנספח     

 ;1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  - ח נספח

הצהרת המציע על מניעת קבלת טובת הנאה ואי קבלת דמי   -ט נספח

 תיווך;

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים;  - ינספח 

  ;אופן הגשת מסמכי מכרז בהגשה דיגיטלית  - יאנספח 

 ;המפרט הטכני   - בנספח י
 .הביטוח נספח   - גי נספח      

  

 הסכם ההתקשרות.  -מסמך ב'   

  

כל מסמכי המכרז, בין שצורפו ובין שלא, מהווים רכושה של החברה, ונמסרים למציעים  .1.1

לשם הכנת הצעתם והגשתה, ולשם כך בלבד. על המציעים להחזיר את מסמכי המכרז עד 

ם רכושה של למועד האחרון להגשת ההצעות. למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה ה

ידי המציע, וכי החברה תוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי -החברה גם לאחר שמולאו על

שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את השירותים ובין אם לאו, מבלי 

שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. אין המציעים רשאים להעתיק את מסמכי 

 לכל מטרה אחרת.המכרז או להשתמש בהם 

  

סט מסמכי המכרז ניתן להורדה מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת:  .1.1

www.pei.co.il –  מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרותים. –מכרזים 
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 לוחות זמנים למכרז .2

 לוחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן: .2.1

  1.6.2021 - פרסום המכרז

  09.00בשעה:  8.6.2021  -  מפגש מציעים 

 המועד האחרון לשאלות הבהרה

  (לאחר דחיה)

  10:00בשעה  11.07.2021  -

 המועד האחרון להגשת ההצעות

 (לאחר דחיה)

- 15.07.2021   

 
החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך,  .2.2

 וזאת בהודעה שתינתן למציעים.לקיים מפגש מציעים נוסף, 

  

 מרכיבי העבודה העיקריים בפרויקט .3

בנפח תפעולי של  דלקיםלאחסון  מיכלה של תכנון, רכש והקמ שירותיהמציע יספק לחברה  .3.1

יהיה אחראי הזוכה  הבמסגרתביצוע, -רכש-בשיטת תכנון ,במסוף אשקלון דרוםקוב  57,000

 ביצועצוע מלוא פעולות הרכש הדרושות לביל ;על שלביו השונים תכנון הפרויקטבמכרז ל

מסירה סופית של המיכל לאחר אישורה של של הפרוייקט עד לביצועו הפרוייקט, וכן ל

  .המצורף למסמכי המכרז כנספח י"א ובמפרט הטכני כמפורט במסמכי המכרז החברה,

 במפרט הטכניכל מסמך או תוכנית המצורפים למסמכי מכרז זה, ב אמורמבלי לגרוע מה .3.2

צוין כי העבודות בפרויקט כוללות בעיקרן את ם, יובכל יתר מסמכי המכרז המקצועיי

 המרכיבים הבאים:

נדסה הה , בתחוםשל הקמת המיכל ומפורט מוקדםעקרוני, תכנון  – על כל שלביותכנון  . 3.2.1

 מיכל ,צנרת ומערכות צנרת ,הגנה קטודית, כולל ביסוס, יסוד, יריעת אטימהה ,אזרחית

 asומסירת תיעוד נדרש (, מערך כיבוי אש, וכן API650התאם לתקן אחסון לדלקים ב

made(. 

, ובכלל זאת רכישת ם הדרושים להשלמת הקמת המיכלחומריציוד והכלל הרכש  . 3.2.2

ממדינות ווה ערך או ש RST37 עשויים מפלדת מערכי אטימה, צינור ניקוז גג. פחים

OECD ,מעקב איכות של . המציע אחראי לביצוע ומתזים רי קצףזמפ, צנרת דלק וכיבוי

 אשר יירכשו בהתאם להוראות מכרז זה. חומריםציוד והה לכל

הזוכה המתכנן מטעם  ייערכו על ידיהביצוע ש כניותולתבהתאם , הקמת המיכל ביצוע . 3.2.3

 למסמכי המכרז.  י"אובהתאם לאמור במפרט הטכני המצורף כנספח במכרז, 
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  למפורט להלן: בהתאםיידרש לספק את השירותים  המציע .3.3

 הנחיות הנדרשות לפי כל דין; . 3.3.1

  נהלי החברה הרלוונטיים; . 3.3.2

  הנחיות נציג החברה; . 3.3.3

כל פעולה המהווה על פי טיבה וטבעה או על פי הנוהג חלק בלתי נפרד מהשירותים  . 3.3.4

)Best Engineering Practice and Sustainability.( 

 שימת לב לאופי העבודות.וחד תוך על רמת בטיחות גבוהה במיהזוכה במכרז יידרש להקפיד  .3.4

העבודות כוללות את כל הדרוש לתכנונן וביצוען, לרבות קבלת אישורים מהרשויות  .3.5

בנוסף לאישורי החברה, וכן תאום עם קבלנים אחרים העובדים באתר וקבלת  ,המוסמכות

 ן.כל האישורים לביצוע העבודה לפי כל די

, לבצע , ככל שיידרשורים הזמניים הדרושיםן על המציע לבצע את ההכנות הדרושות וההסדכ .3.6

מטלות תחזוקה, להיערך ולהשלים את תהליך המסירה, לדאוג לאספקת כל כוח האדם, 

וכל משאב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם תכנון וביצוע  הכלים, הציוד, המכונות

מכליות האמור, מבלי לגרוע ק. הפרויקט והחבויות הנדרשות במסגרתו עד תום תקופת הבד

מובהר כי על המצעים לבחון את כל הוראות הדין, טרם הגשת הצעתם מכרז ולשקלל 

במסגרתה את כל ההיבטים הכרוכים בתכנון ביצוע הפרויקט, אף אם אלה אינם מאוזכרים 

 ה.במפורש במסמכי מכרז ז

ישמשו מכרז זה  כילמסמ יםהמצורפ, המפרטים והערכות הכמותיות התכנוניםמובהר, כי כל  .3.7

ו יהילהקמתו של המיכל  המסמכים אשר יהוו את הבסיס. הזוכה במכרזרק לצורך בחירת 

חברה ה .זוכה במכרז, לאחר אישורו על ידי החברהעל ידי המסמכי התכנון אשר יבוצע 

, המפרטים והערכות הכמותיות לשנות את התכנונים -הבלעדי  העל פי שיקול דעת - תרשאי

  .זוכה במכרזעד גמר ההתקשרות עם הוזאת  ,מסמכי המכרזמצורפים לה

למען הסר ספק, העבודות המפורטות לעיל הינן תיאור כללי ותמציתי בלבד, שאינו ממצה  .3.8

את כלל העבודות הנדרשות במסגרת הפרויקט, והמורכבויות הייחודיות הכלולות בפרויקט. 

ת הקבלן בקשר תיאור הפרויקט והעבודות הכרוכות בהגשמתו, לרבות זכויות והתחייבויו

כניות, בכרך ההנדסי, בהסכם ההתקשרות ובכל יתר מסמכי המכרז ואליהם, מפורטים בת

  .המקצועיים
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 מתן שירותי התכנון, הרכש והביצוע, וזכויות החברה .4

 ים לעיל,מציע מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו שהמנגנון וההוראות המתוארה .4.1

לרבות זכויות החברה והאחריות המוטלת על ביצוע, -רכש-בדבר עבודות בשיטת תכנון

המציע במסגרתם, מהווה חלק בלתי נפרד מהליך המכרז וההתקשרות, והם משקפים 

בשל אופיו של הפרויקט המבוצע  המציע חלוקת סיכונים סבירה המוטלת באופן טבעי על

יות מלאה במסגרתו בין היתר, נוטל הזוכה על עצמו אחרביצוע, -רכש-ה של תכנוןבשיט

של ביצועו , ביצוע מלוא פעולות הרכש הדרושות להשלמת הפרוייקט, וכן לתכנון הפרויקט

, ובין היתר בעריכת בדיקות עצמאיות וקבלת מלוא הפרוייקט עד למסירתו לידי החברה

ההיבטים, ת, האחריות לחשיפות, הדרישות, המגבלות האפשריות, הבדיקות, החקירו

המידע הסטטוטורי, ההנדסי, המשפטי הדרושים לצורך ביצוע הניתוחים, הנחות המוצא, 

 ם.הפרויקט בהתאם לדרישות ולעדים שהוגדרו עבורו במסמכי המכרז וההסכ

במתכונת זו, על הזוכה גם לשאת באחריות המלאה, לתכנן ולבצע את העבודות על בסיס  .4.2

במסגרת  האלמנטים המפורטים במסמכי המכרז וההסכם, אך גם ובנוסף לשקלל ולהגשים

ם, התכנון, הביצוע וההצעה הכספית, את כל מרכיבי העבודות, לרבות האלמנטים הנוספי

החומרים הדרושים לתכנון הציוד והפרטים, התכנים, המתקנים,  ,התכולות, התוספות

ולביצוע האלמנטים האמורים, גם אם לא הופיעו במפורש במסמכי המכרז וההסכם ואף 

 ם.אויילגבש בגינם פתרונות תכנון ר

המציע מצהיר בזאת במפורש, כי שקלל בהצעתו את הסיכונים והחובות המוטלות עליו על  .4.3

 ם,ואת זכויות הברירה המוקנות לחברה במסגרתם ובמסגרת הוראות ההסכ האמור לעיל, פי

וכי הוא מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ותביעה בקשר לכך, לרבות טענות, דרישות 

 ר.ביישומן של זכויות החברה או אף באי יישומן של זכויות כאמוותביעות כאמור, שמקורן 

עוד מובהר, כי אישור או הבהרה או ייעוץ אותם תעניק החברה למציע/לזוכה, לא תגרע או  .4.4

לביצוע לרכש ו תפגע בשום מקרה מאחריותו הכוללת, היחידה והמלאה של הזוכה לתכנון,

בטיב, בלוח הזמנים או ביתר  ומסירת הפרויקט בהתאם להוראות מכרז זה וההסכם

  .ההתחייבויות המוטלות עליו בהתאם למסמכי המכרז

  

  אחריותתקופת  .5

מציע הבמשך שנה לאחר מועד מסירת המיכל התפעולי לידי החברה בהתאם לאישורה,  .5.1

יהיה אחראי כלפי החברה בנוגע לטיב השירותים אשר יסופקו מטעמו בהתאם להוראות 

ובכלל זאת בנוגע לשירותים שניתנו  ציוד ועבודות, וחלקיהם,מכרז זה, על כל רכיביהם 

 . ")תקופת האחריות(להלן: " מטעמם של צדדים שלישיים מטעמו של המציע

 בשירות אשר ניתן מטעמו של המציע ו/או צד שלישי מטעמו,פגם כלשהו  ככל שיתגלה  .5.2
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פת הציוד את כל השינויים, התיקונים או החל המציעיבצע  ,האחריותבמהלך תקופת 

  .כלשהו מצד החברה תשלום ביצוע הנדרשים, ללא

משך ל עבודות הבנויותיבטיח את היציבות המבנית לכל ה מציעהמבלי לגרוע מן האמור,  .5.3

  .מועד מסירת  המיכל התפעולי לידי החברהשנים מ 10-תקופה של לא פחות מ

  

   ההסכם .6

אשר יימסר  ההסכםשייחתם עם המציע הזוכה במכרז שבנדון יהיה בהתאם לנוסח  ההסכם

 .למציעים אשר ישתתפו בסיור הקבלנים

המציעים נדרשים לקרוא בפרוטרוט את נוסח החוזה כחלק בלתי נפרד מהכנת הצעתם למכרז 

    .שבנדון

 ור לעיל ולאבהגשת הצעתו למכרז שבנדון מסכים המציע לנוסח החוזה בגרסתו האחרונה כאמ

  ביחס נוסח החוזה או כל תניה המצויה בו. החברהתישמע כל טענה כנגד 

  

  ביטוח .7

מאלה המצורפים לנספח הביטוח  בהיקף כספי גדול יותר/במכרז זה נדרשים ביטוחים נוספים .7.1

 . הנדרש לצורך היכללות ברשימת הספקים המוכרים של החברה

המצורף ביטוח הנספח את להמציא לחברה, כתנאי לחתימת ההסכם,  המציע הזוכה ידרש .7.2

חתום ומאושר ע"י חברת ביטוח מוכרת בישראל (להנחת דעתה של למסמכי המכרז, 

   החברה).  

 . בכל מקרה של הגשתהמצורףהביטוח  אישור כל חריגה מנוסחיובהר כי לא תתאפשר  .7.3

ולדרוש  ה רשאית לפסול את ההצעהביטוח המכיל הסתייגויות/שינויים, תהא החבר אישור

, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת בקשר עם מהמציע את הפיצוי המוסכם המפורט להלן

   האמור.

טרם הגשת הצעתם,  המצורף הביטוח נוסח אישורהמציעים מתבקשים לעיין היטב ב .7.4

  להלן. 25.8ולהעביר לחברה כל הסתייגות/בקשה לשינוי בהתאם לקבוע בסעיף 

בקשה להבהרה כאמור, לא יהיה תוקף לכל טענה ו/או  אושרה על ידי החברה ככל שלא

הסתייגויות של המציע ביחס לנוסח החוזה או לכל תניה המצויה בו ו/או ביחס לאישור הביטוח 

  .שלא התקבלו על ידי החברה הנדרש

על אף האמור, החברה רשאית לשנות את היקף הביטוח הנדרש, על פי שיקול דעתה  

  הבלעדי, ולמציעים לא תעמוד כל טענה בעניין זה. 

 

  התמורה .8

, התמורה שתשולם בגין העבודות תהיה בהתאם להצעה הזוכה, בכפוף לתנאי ההסכם .8.1
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  .מכי המכרזלמס אי" הטכני המצורף כנספח ובהתאם לאבני הדרך אשר הוגדרו בנספח

כל השירותים כלולים בתמורה לספק, המהווה תמורה סופית וכוללת עבור מתן מלוא  .8.2

 השירותים.

תשומת לב המציעים לדרישות ולהוראות בקשר עם העמידה בלוחות זמנים ולחשיבות  .8.3

 .המיוחדת הניתנת לנושא זה

  

 לוח זמנים לביצוע והשלמת הפרויקט .9

  ימי לוח. 365הינה להקמת המיכל  תקופת הביצוע .9.1

פרק הזמן אשר יידרש לצורך  אינה כוללת את 9.1המצויינת בסעיף יובהר, כי תקופת הביצוע  .9.2

 ).נו של המיכלבדיקה וריקוביצוע ה, המיכל (מילוי על ידי המציע המבחן ההידרוסטטיביצוע 

בנספח הטכני  בני הדרך להשלמת התחייבויות הקבלן לתכנון וביצוע הפרויקט מוגדרותא .9.3

 למסמכי מכרז זה. המצורף כנספח י"א 

ומת לב המציעים מופנית לכך שלוח הזמנים להשלמת הפרויקט הינו מעיקרי ההתקשרות תש .9.4

שתהא בין החברה לבין הזוכה וכי בהתאם בכוונת החברה להקפיד הקפדה יתרה, כי 

הקפדה דווקנית  כלל זהוב ו,הפרויקט יבוצע ויושלם בתוך מסגרת הזמנים הקבועה לביצוע

. למסמכי המכרזאשר הוגדרו בנספח הטכני המצורף כנספח י"א על עמידה באבני הדרך 

הוראה המופיעה ביתר מסמכי המכרז, אי עמידה בלוחות הזמנים תקנה  מבלי לגרוע מכל

לחברה את מלוא הסעדים על פי כל דין ועל פי מסמכי המכרז וההסכם, לרבות ומבלי לגרוע 

  .ת פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש וחילוט ערבויותגביי –מהאמור 

 

 אחריות המציע לביצוע בדיקות ובירור נתונים רלוונטים .10

הינו תיאור כללי בלבד, ועל הספק לספק  במסמכי המכרזיובהר, כי תיאור השירותים המובא  .10.1

את כל השירותים הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט, ככל שיידרש במהלך תקופת 

 ההתקשרות.

עם כניסתו לתפקיד, הספק יידרש ללמוד את כלל המידע לגבי הפרויקט, לרבות: מטרות  .10.2

הפרויקט, הגורמים המעורבים, החלוקה למקטעים, שלבי הפרויקט, לוח הזמנים, אבני הדרך 

האילוצים, המצב הסטטוטורי, מסמכי תכנון הפרויקט, דרישות הרשויות השונות לגבי ביצוע 

 נהלי החברה. והפרויקט 

מובהר בזאת, והדבר הינו מעיקריה של הזמנה זו ומעיקריו של ההסכם שייחתם בעקבותיה,  .10.3

שלמותו ותאימותו  תו,כי החברה לא הציגה ואינה מציגה מצג כלשהו למציעים בדבר נכונו

 ן,, ביחס לנתונים בשטח או בדיפרט כלשהו אשר נמסר מטעמה במסגרת מסמכי המכרזשל 

משום התחייבות של החברה עמה של החברה לידי המציעים מסמך כלשהו מטואין במסירת 

הינו מלא, נכון ומדויק או משום גריעה מאחריותו  םכי האמור בה הל מי מטעמכו/או של 
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 ויתר השירותים אשר יסופקו מטעמו. הכוללת, המלאה והבלעדית של הזוכה לטיב התכנון

, כדי להקים למי םר בהאו שאינו אמו םובכל שאמור בהבכל מסמך ממסמכי המכרז  אין .10.4

כדי לחייב  ומהמציעים זכות כלשהי או טענה כלשהי כלפי החברה או כלפי מי מטעמה ואין ב

או על איזה מסמכי המכרז את החברה לאשר תכנון של הזוכה, המבוסס על האמור ב

  הם.ממרכיבי

תו הסתמכות של המציע ו/או כל מי מטעמו, על מידע הכלול במסמכי המכרז, הינה באחריו .10.5

ל מי מטעמה עו/או  בלבד. לא יהיה במידע הכלול במסמכי המכרז כדי להטיל על החברה

אחריות כלשהי בקשר למידע כאמור ו/או לשימוש בו, ככל שייעשה על ידי המציע/הזוכה ו/או 

מי מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל 

הוצאה שייגרמו למציע ו/או למי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו עקב סוג של נזק, הפסד או 

 ר.הסתמכות על מידע כאמו

 בהתאם לאמור לעיל, מוטלת על המציע אחריות מלאה ובלעדית, לבצע בעצמו ועל חשבונו .10.6

באמצעות בעלי מקצוע מומחים וייעודיים  ך)מבלי שיהיה זכאי לתשלום, פיצוי או שיפוי בגין כ(

טרם הגשת ההצעה  –תכנן בכל הדיסציפלינות הרלוונטיות והן כקבלן מבצע הן כמ –מטעמו 

הנתונים לתכנון ולביצוע וכן מלוא למכרז, לבדוק, לחקור, לוודא, לאמת, להשלים ולעבד את 

את נתוני הרקע אשר עשויים להוות מידע משלים לצרכי הגשה ושקלול ההצעה למכרז, 

ן במסמכי הרקע והן במסמכים המחייבים, ללא יוצא לתכנון וביצוע העבודות על פיו, וזאת ה

 ל.מן הכל

המציע יישא באחריות מלאה ובלעדית, לבחון בעצמו, באמצעות בעלי מקצוע מומחים  .10.7

כבר בשלב הליך המכרז ועד  ע)הן אחריות כמתכנן והן אחריות כקבלן מבצ( וייעודיים מטעמו

על הנתונים הטעונים בירור,  מלואלא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, את 

משפטיים והשלכותיהם של , הסטטוטוריים, ההנדסיים, ההמקצועיים ם, היבטיהםכל רבדיה

המסמכים לרבות אך מבלי לגרוע, טיב והיתכנות ט, כל אלה על תכנון וביצוע הפרויק

ללוח הזמנים ואבני הדרך בפרויקט, ההקשרים  ם, התאמתההנדסיים המצורפים למכרז

כל  –וכן בפרט ד ממסמכי ודרישות המכרז, , האינטגרציה וההתאמה בין כל אחההדדיים

להלן יחדיו: "פגם ( ליקוי, אי האתמה סתירה, פגם, טעות, השמטה, חוסר, לקונה וכיוצ"ב

 מסמכי המכרז.הכלולים ב ),"במסמכים

במתכונת  ב,המציע יישא באחריות המלאה והבלעדית להודיע ולהתריע לחברה, מראש ובכת .10.8

של שאלת הבהרה ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, על כל עניין המשקף 

יפרט המציע באופן מלא ומדויק  ה,. במסגרת שאלת ההבהרבמסמכיםלמיטב הבנתו פגם 

את מהות ותכניו של הפגם וטעמיו ויצרף לשם כך את כל האסמכתאות המקצועיות ו/או 

 ך.ו/או המשפטיות הדרושות לשם כההנדסיות ו/או הסטטוטוריות 
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, בין אם הובא לידיעתה של במסמכיםהזוכה יישא באחריות המלאה והבלעדית, לכל פגם  .10.9

החברה במהלך ובמסגרת שאלות ההבהרה במכרז ובין אם לאו, וכן לכל השלכה הנובעת 

אך על ביצוע הפרויקט, לרבות  ו/אוהציוד והחומרים על רכש  מפגם כאמור, על התכנון ו/או

מבלי לגרוע, בהיבטים הכרוכים בטיב התכנון, טיב ביצוע העבודות, התאמתן של העבודות 

האינטגרציה ם, להוראות כל דין ו/או לסטנדרטים הנדסיים מקובלים, הקשרים ההדדיי

השפעת הפגם על עיכובים בלוחות הזמנים בפרויקט ועל מסמכי המכרז, וההתאמות שבין 

 .מסגרתו וכיוצ"בעמידה באבני הדרך הכלולים ב

הזוכה מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, דרישה, תביעה מכל מין  .10.10

לרבות בדבר  האמור במסמכי המכרז,וסוג בקשר לכך ובפרט טענות בדבר הסתמכות על 

 ם).לרבות במתכונת של הוראות שינויי( עדכון לוח הזמנים ו/או עדכון התמורה בשל כך

, הומאחריות המציע על פימכל הוראה להוראות המכרז, ום צורה ואופן מבלי לגרוע בש .10.11

מובהר בזאת במפורש, כי במסגרת וכחלק בלתי נפרד מאחריותו של המציע, להגיש את 

הצעתו לתכנון בהתאם להוראות מסמכי המכרז, יישא המציע באחריות המלאה והבלעדית 

מומחים  –קצוע מתכננים באמצעות בעלי ממסמכי המכרז, לבחון בקפידה רבה את 

ולקבל בעצמו אחריות המסמכים מטעמה של החברה,  מטעמו, להיכנס בנעליהם של עורכי

  על ידו מלכתחילה. כונער אלו כאילו המסמכים ההנדסיים אשר צורפו למכרזמלאה על 

 על המציע לתכנן ולבצע את הפרויקט בהתאם להוראות ודרישות הביצוע הכלולים במסמכי .10.12

 והיתר בהתבסס על הנתונים לתכנון ולביצוע הכלולים במסגרתם, כפי שאל , ביןהמכרז

 .עשויים להתעדכן במסגרת הליך המכרז

ידי -ו/או בכל מידע/נתון אחר המופק עלם המופיעים במסמכי המכרז אין לראות בנתוני .10.13

לרבות מידע, תיאורים, הסברים, מסמכים, הערכות, ( ידי מי מטעמה-החברה ו/או על

כאמור שנמסרו ו/או הופצו על ידי החברה, ו/או על ידי מי מטעמה במסגרת ו/או פרסומים 

, משום מצג, הצהרה או התחייבות כלשהי מטעם ט)כחלק מהמכרז ו/או בקשר עם הפרויק

החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר ביחס לפרויקט, תכנונו, ביצועו וחלוקת הסיכונים 

במסגרת מסמכי המכרז, רת במפורש ובכתב הנובעים ממנו, למעט אם הנושא הוגדר אח

החברה אינה מתחייבת לשלמות, נכונות, דיוק ומהימנות איזה מהנתונים כאמור. המידע ו

שנמסר על ידי החברה אינו משקף בשום צורה ואופן את מלוא המידע הדרוש למציע לצורך 

סירת בנוסף מובהר כי יכול וממועד מ ם.השתתפותו במכרז ולצורך התקשרותו בהסכ

המידע ועד למועד חתימת ההסכם ו/או עד מועד ביצוע איזה מהתחייבויות הזוכה על פיו, 

 ה.יחולו שינויים במידע שנמסר על ידי החבר

מבלי לגרוע מכל הוראה, ומאחריותו של הזוכה על פי מסמכי מכרז זה והסכם ההתקשרות,  .10.14

בחון, לסקור, לסייר מבוהר בזאת כי בנוסף למסמכי המכרז, מוטלת על המציע החובה ל
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ולבדוק, כבר בשלב הליך המכרז ועד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, 

על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו, באופן עצמאי ובאמצעות תקנים וציוד 

מתאימים וכן באמצעות בעלי מקצוע מומחים ייעודיים מטעמו את כל השטחים והמתחמים 

לרבות תנאים ו/או מגבלות פיזיים, טופוגרפיים  ,, גבולותיו וסביבותיובהם מבוצע הפרויקט

וגיאולוגיים של האתר וסביבתו, אפשרויות הגישה אליו וממנו, התשתיות הקיימות באתר 

ובסביבתו ו/או קבלנים וספקים אחרים המבצעים עבודות ו/או פעולות באתר ו/או הנושאים 

ההסדרה והממשק הדרושים עמם, ממצאים לעבודות שבוצעו באתר ואופני  באחריות

באתר ובסביבתו, פסולת, חומרים, מבנים, ציוד ומתקנים המצויים באתר ובסביבתו, פגעי 

טבע, ליקויים, דרכי הגישה אל האתר וממנו, השימושים המתבצעים באתר ו/או השימושים 

ויים לעכב, הנעשים בסביבתו וכן כל מגבלה, אירוע, חסם, אינדיקציה, מידע נוספים העש

רויקט בהתאם למסמכי פלהפריע, לשנות, להגביל, להפסיק ו/או למנוע את תכנון וביצוע ה

 . המכרז וללוח הזמנים האמור

של  ו,מובהר, כי אחריותו של המציע משתרעת גם לבדיקה עצמאית של המציע, על חשבונ .10.15

המכרז, לרבות סביבת האתר, מחוץ לגבולות הביצוע של ביצוע העבודות כמופיע במסמכי 

 ש.בחינת הצורך לקבלת היתרים ואישורים לביצוע העבודות, ככל שיידר

ם ובהר, כי על המציע בלבד מוטלת האחריות המלאה לקבלת כל הרישיונות, ההיתריי .10.16

הבדיקות העצמאיות בנוגע לביצוע  , מלבד ההיתר מטעם החברה,הנדרשים והאישורים

בדיקות אלה תשלום, פיצוי או שיפוי מהחברה בגין המציע לא יהיה זכאי לכל כי ולפרוייקט, 

 ם.וכל הקשור אליה

ל המציע לבחון את ממצאי האתר ומגבלותיו לגופם וכן את הפער שבינם לבין האמור ע .10.17

ובהתחשב באמור, את האפשרויות ליישם ולהגשים את תכנון וביצוע ז, במסמכי המכר

 מסגרתו.בהתאם למסמכי המכרז וללוח הזמנים הקבוע ב ט,הפרויק

בעצם הגשת הצעה על ידי המציע רואים בכל מציע כמי שבחן והעריך בהתאם לאמור לעיל  .10.18

את כל ההיבטים הרלוונטיים ואת כל המידע אשר יכולים להשפיע ו/או שיכולה להיות לו 

השלכה, במישרין או בעקיפין, על השתתפותו במכרז זה ו/או על הצעתו. כן מצהיר כל 

שת הצעה על ידו, כי ניתנה לו הזדמנות, פרק זמן מספק וכל יתר מציע במפורש ובעצם הג

האמצעים, במסגרת וכחלק מהליך המכרז, לבחון את ממצאי האתר ומגבלותיו, באופן 

 ה.ובתנאים כמפורט בסעיף ז

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר, כי  אמור לעיל,מבלי לגרוע מה .10.19

ר להגשת הצעתו במכרז, לבחון באופן מלא ומדוקדק, וכי ניתנה לו האפשרות המלאה עוב

בעצמו ובאמצעות בעלי  ,הן כמתכנן והן כקבלן מבצע, ערך והשלים כבעל מקצוע וכמומחה

מקצוע מומחים מטעמו, לשביעות רצונו המלאה, בדיקה מלאה, מקיפה ויסודית של כל 
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ביצועי,  ,יניסטרטיבי, תכנוניאדמ-חומר, פרט, עניין, מידע ו/או נתון פיזי, משפטי, מנהלתי

הנדסי, תפעולי או עסקי בנוגע להגשת ההצעה למכרז, ההתקשרות בהסכם וביצוע 

מתו, מסירתו ותקופת ללרבות ביחס לתכנון וביצוע הפרויקט, הש( התחייבויותיו על פיו

וזאת, למען הסר ספק, ללא קשר וללא תלות במידע שנמסר למציע  ),התחזוקה והבדק

 י המכרז. כחלק ממסמכ

 כל אלה: , בין היתר, אתבמסגרת זו, בחן המציע .10.20

נתון ומידע נוסף אותו פרסמה ר, כל חומ ;מסמכי המכרז, על כל חלקיהם ונספחיהם .10.20.1

גרת הליך המכרז וכן כל חומר אשר עלול להשפיע על סו/או תפרסם החברה במ

המסחרית קבלת ההחלטה להגשת הצעתו במכרז ו/או על כדאיותה הכלכלית ו/או 

של ההצעה כאמור וכן כל חומר, נתון, מידע, פרט ועניין, מכל מין וסוג שהם, 

המשפיעים ו/או עשויים להשפיע על תכנון, ביצוע והשלמת הפרויקט וביצוע יתר 

 ;התחייבויות הזוכה על פי מסמכי המכרז וההסכם

כל  ל הוראות הדין, לרבות הוראות והנחיות של כל הרשויות הרלוונטיות וכןכ .10.20.2

הרישיונות, ההיתרים, האישורים, התעודות, ההסמכות והתקנים בהן יידרש הזוכה 

לעמוד ו/או שאותם יידרש לקבל, בין היתר מהרשויות המוסמכות, לביצוע והשלמת 

 רז;התחייבויותיו על פי מסמכי המכ

כל הפעילויות המתקיימות בתחומי הפרויקט והשלכותיהן של פעילויות אלו על ביצוע  .10.20.3

 ט;יקהפרו

כל ההיבטים והסיכונים הטכנולוגיים, ההנדסיים, המשפטיים והכספיים הנוגעים  .10.20.4

לביצוע הפרויקט, לרבות כלל ההיבטים, הסיכויים והסיכונים הפיננסיים, העסקיים, 

ביצוע והשלמת הפרויקט ן, רכש, המימוניים, הכלכליים והכספיים הכרוכים בתכנו

על הזוכה להיערך מראש על מנת לתכנן וביתר התחייבויות הזוכה על פי ההסכם. 

ולהעמיד כנדרש את כל המשאבים הדרושים לתכנון, ביצוע והשלמת הפרויקט 

 ם;וביצוע כלל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז וההסכ

, סדרי האישור טכל ההיבטים והסיכונים התכנוניים ו/או הקשורים לביצוע הפרויק .10.20.5

והתכנוניים, קיימים ועתידיים מכל מין וסוג,  סטטוטוריים;והטיפול בכל ההיבטים ה

הכרוכים בעריכת התכנון של הפרויקט, ביצוע והשלמת הפרויקט ויתר התחייבויות 

רבות השפעות אפשריות על ביצוע להמציע על פי מסמכי המכרז וההסכם, 

 ז;התחייבויות המציע ועל הצעתו התכנונית והכספית למכר

ואים בכל מציע כמי שבחן והעריך בהתאם לאמור לעיל בעצם הגשת הצעה על ידי המציע ר .10.21

את כל ההיבטים הרלוונטיים ואת כל המידע אשר יכול להשפיע ו/או שיכולה להיות לו 

 במישרין או בעקיפין, על השתתפותו במכרז זה ו/או על הצעתו. ה, השלכ
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רק זמן כן מצהיר כל מציע במפורש ובעצם הגשת הצעה על ידו, כי ניתנה לו הזדמנות, פ .10.22

מספק וכל יתר האמצעים, במסגרת וכחלק מהליך המכרז, לבחון את ההיבטים המפורטים 

בהתאם, המציע מוותר בזאת באופן סופי, מלא  ה.לעיל, באופן ובתנאים כמפורט בסעיף ז

ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה בדבר שגיאה, טעות, הטעיה, אי 

או אי התאמה מכל מין וסוג שהם בקשר לתכנון המוצע על ידו, /דיוק, פגם, מום, חוסר ו

להצעתו הכספית, ההסכם, הפרויקט וכל הזכויות וההתחייבויות הקשורות בו או הנובעים 

ממסמכי המכרז, לרבות טענות שמקורן באחריות החברה לשלמות, נכונות, דיון ומהימנות 

מכי המכרז ו/או הליך המכרז ו/או החומר, המידע, הפרטים והנתונים שנמסרו במסגרת מס

במידע, חומר ונתון אשר לא היה מצוי בידי החברה ו/או שהיה מצוי  ,ובכלל זאת ,לעדכנם

  .בידי החברה ואשר זו החליטה, מכל סיבה שהיא, שלא למוסרו למציע

  

  שיטת ביצוע .11

תמציתי של שיטת הביצוע אשר תשמש אותו לצורך המציע יגיש עם הצעתו הצהרת תיאור  .11.1

  אשר בהתאם אליהם יבוצעו העבודות.נהלים ארגוניים במסגרתה יפורטו הפרויקט,  ביצוע

ת תכלול תיאור מסכם של אמצעי התכנון והבקרה הספציפיים שישמשו אשיטת הביצוע  .11.2

בקרת עמידה בבנייה בתנאים הרלוונטיים של היקף תוך שימת דגש על  ,המציע בעבודתו

ל דרישות לתקציב, לוח הזמנים של הפרויקט וכ, רכש, HSEהעבודה, איכות העבודה, 

  הפרויקט.

תתאר את הנהלים והתהליכים שישמשו למשימות העיקריות שיטת הביצוע יתר על כן,  .11.3

שיטת בניית תחתית  ;תהליך ריתוך לא רק:ובכלל זאת, אך , ביצוע הפרוייקטהקשורות ב

כל שאר הפרטים הרלוונטיים המדגימים את יכולתו של  , וכןהמיכל וגג המיכל , דופןמיכלה

לוח הזמנים ובהתאם לכל תקני האיכות בהתאם ללבצע את עבודות הבנייה ביעילות,  המציע

  .בנסיבות העניין החלים

  

  הצעת המחיר .12

ובגין מילוי כל התחייבויותיו מציע בגין מתן השירותים בהתאם להוראות מכרז זה תמורה לה .12.1

כפי שיוצע על ידי המציע ), Fixed-Price Turn-keyע (בסכום כולל וקבולפי ההסכם תהא 

 .)"התמורה הכוללת" או "התמורה"(לעיל ולהלן:  בהצעתו

ושתשולם לו על ידי החברה, תכלול את כל החבויות  המציעהתמורה הכוללת שתוצע על ידי  .12.2

התחשבות ללא המכרז, המוטלות על הקבלן לתכנון ולביצוע הפרויקט בהתאם למסמכי 

, רכש הציוד בשינויי תכנון מטעם המציע וכן הוצאותיו בגין העסקת כוח האדם הנדרש

 ט.קי, במהלך כל שלבי ביצוע הפרויוהחומרים הדרושים וביצוע עבודות הקמת המיכל
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אשר  המציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, דרישה ותביעה לפיה במסגרת ההצעה .12.3

 כלשהו הכרוך בביצוע העבודות הדרושות במסגרת הפרוייקט.תוגש מטעמו, לא שקלל רכיב 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי שקלל במסגרת הצעת  .12.4

המחיר את מלוא ההתחייבויות הכלולות בהסכם, לרבות חלוקת הסיכונים וזכויות החברה 

ורות במישרין ו/או בעקיפין המפורטות במסמכי המכרז, את כל העלויות מכל מין וסוג הש

בתכנון ובביצוע הפרויקט וכן כל ההוראות, הדרישות וההתחייבויות לפי ההסכם, לרבות 

השלמת העבודות, מסירת הפרויקט וקבלת תעודת גמר ללא הסתייגויות, וכן התחייבויות 

 ה.הקבלן לבדק ועבודות תחזוק

לא בשקלים חדשים בלבד צעת המחיר של המציע תמוה - אופן הגשתה של הצעת המחיר .12.5

הצעת המחיר תמולא גם בספרות וגם במילים. . למסמכי המכרז ו' וללא מע"מ על גבי נספח

  .יגבר האמור במילים –במקרה של סתירה 

  

  אופן הגשת ההצעה .13

מועד הגשת (" 15.07.2021עד ליום וכל המסמכים הנלווים לה המציע יגיש את הצעתו  .13.1

טפה מעב ההצעה הפקדתבאמצעות  או (א) משתי הדרכים הבאות: באחת, ")ההצעות

, הנמצאת במשרדי הנהלת החברה בתיבת המכרזים ,המכרזסגורה שעליה ציון מספר 

; ")פיזית הגשה(להלן: " , בקומת הכניסה, א.ת. הרצליה פיתוח3הסדנאות רחוב  בכתובת:

, עם ")החשבון המיועד("  pei.co.il-tender21@150באמצעות דוא"ל לכתובת  או (ב)

הצעה הגשת  – XXXשורת נושא המציינת את שם המציע ומספר המכרז (לדוגמא: חברת 

בהתאם  )"הגשה"ל דואו/או בהתאמה " "הגשה דיגיטלית(להלן: " )XX/XXXמכרז מס' ל

הגשה (להלן: ". ח "אופן הגשת מסמכי מכרז בהגשה דיגיטלית" להנחיות המפורטות בנספ

הצעה שתוגש על ידי מציע בשתי במקרה של . ")הגשה"ל דוא" ו/או בהתאמה "דיגיטלית

, תוכל החברה לפסול את ההצעה או לבחור באחת משתי ההצעות, המפורטות לעיל השיטות

  ולמציע לא תהיה כל טענה בעניין. וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט

  זמנה זו.היצורפו כל הנספחים המצורפים להצעת המציע ל .13.2

  כל חתימה הנדרשת מהמציע לפי הוראות מכרז זה תהיה על ידי מורשי החתימה בו. .13.3

  

  המסמכים שיש לצרף להצעה .14

 כל הנספחים המצורפים לפניה זו, כשהם מלאים וחתומים כנדרש. .14.1

  .להלןהמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, לרבות כמפורט  .14.2

 ההצעה הכספית.  .14.3

כשהם חתומים בראשי תיבות  ,מסמכי המכרז לרבות מסמך ההבהרות וסיכום סיור הקבלנים .14.4

כשהם חתומים בחתימה  או; בתחתית כל דף, וחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך
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  .אלקטרונית

אישור זכויות  -ככל שמדובר בספק שאינו כלול ברשימת הספקים המאושרים של החברה  .14.5

  חתימה במציע חתום על ידי עו"ד או רו"ח.

 .תמציתי של שיטת הביצועתיאור  .14.6

  במידת הצורך. –להלן  23אישור ניהול עסק בידי אישה לפי סעיף  .14.7

 

  בחירת ההצעה הזוכה .15

ר הוגשו לה ו/או לאחר שניהלה משא ומתן לאחר שוועדת המכרזים תשקול את ההצעות אש .15.1

עם המציעים כמפורט לעיל ו/או קיבלה מהם הבהרות, תחליט ועדת המכרזים על זהות 

 ז.הזוכה במכר

נאים המקדמיים תיבחר כזוכה ההצעה שתמצא הזולה ביותר מבין ההצעות שיעמדו בת .15.2

  במכרז.שנדרשו במכרז, ובלבד שהיא עומדת בכל תנאי הסף 

על אף האמור יובהר כי אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  .15.3

אחרת, מכל סיבה שהיא, לרבות ביטחונית ולרבות היותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

החברה, בלתי כלכלית ו/או חורגת מהאומדן שקבעה החברה ו/או מהתקציב העומד לרשות 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מי החברה לביצוע העבודות. כמו כן, 

  מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.

מובהר ומודגש, כי החברה ו/או ועדת המכרזים תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה  .15.4

המתאימה ביותר או להחליט לא לבחור כל הצעה שהיא, והכל במטרה להבטיח את מירב 

כל טענות ו/או  לעדי והסופי, ולמשתתפים לא תהיינההיתרונות לחברה ולפי שיקול דעתה הב

  ך.דרישות ו/או תביעות בקשר לכ

הוגשו שתיים או יותר הצעות זהות בסכומן המיועדות לזכות במכרז, תערוך החברה הליך  .15.5

, בו יתבקשו המציעים שהגישו הצעות זהות וכן Best and Finalהתמחרות בדרך של 

מההצעות הזולות, להגיש הצעה  10% -של לא יותר מהמציעים שהצעותיהן קרובות בפער 

מתוקנת. המציע שהציע את ההצעה הזולה ביותר לאחר הליך זה, ייקבע כזוכה. אם התקבלו 

לאחר הליך זה תוצאות זהות, יהיה ניתן לחזור על הליך זה פעמים נוספות עד לקבלת 

ף יים הליך תחרותי נוסאין באמור כדי לגרוע מסמכותה של החברה לק ההצעה הזולה ביותר.

)Best & Final (גם במקרה בו אין מדובר בשתי הצעות זוכות.  

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, במקרה שתסבור כי אין לקבל אף אחת מן ההצעות,  .15.6

לנהל משא ומתן עם המציע בעל ההצעה הטובה ביותר מבין ההצעות שהוגשו, לפי שיקול 

 להחליט אם לקבל את הצעתו או לבטל את המכרז.דעתה, ועל פי תוצאות משא ומתן זה 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה אשר  .15.7
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מתקיים בה אחד מאלה: איננה שלמה או ברורה; הינה בלתי סבירה, הינה תכסיסנית, 

ערוכה על  מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, או שאינה

 ה.פי מסמכי המכרז, וזאת על פי שיקול דעתה הסופי והבלעדי של החבר

בלי לפגוע באמור, החברה שומרת על זכותה לבטל את ההליך, מכל סיבה שהיא, בכל מ .15.8

מועד שהוא, לרבות לאחר מועד הגשת ההצעות הסופיות. בכלל זה, מספר ההצעות אשר 

אשר עשויים לעמוד ביסוד החלטת החברה לבטל  תוגשנה, והסכום הנקוב בהן, הינם נימוקים

את ההליך. למען הסר ספק מובהר כי לחברה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בכל הצעה 

אם המחיר הנקוב בה אינו נמוך דיו או נמוך מידי, או שהינו בלתי סביר, ולמשתתפים לא 

 ך.תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לכ

ית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים החברה תהא רשא .15.9

שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס למציע 

ו/או להצעתו של מציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, 

תנאי בקשה זו, ולרבות לצורך הוכחת עמידת  אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי ,תחשיב

המציע בתנאי הסף, ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה 

 ת.למועד האחרון להגשת ההצעו

ה את הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי בקשה זו אשר עצמהחברה שומרת ל .15.10

 .בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעתהאינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע 

ברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן כל אחד מהמציעים לפגישה אישית במהלכה יציג הח .15.11

המציע את הצעתו, כולה או חלקה, בפני ועדת המכרזים ו/או יועציה, הכל על פי שיקול 

 .דעתה

מתן ביחס כפוף לכל דין, החברה שומרת על זכותה לזמן כל אחד מהמציעים למשא וב .15.12

 ו.להצעת

תהא  –מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, נותרה בפני החברה הצעה כשרה אחת  .15.13

 החברה רשאית לפעול כדלקמן: 

נהל עם המציע משא ומתן, ובכלל זה תהא רשאית להחליט כי המציע לא יהיה חייב ל .15.13.1

 - או לחילופין ;להגיש הצעה סופית כמפורט בהזמנה זו, אלא באופן שתקבע

יט כי לא ינוהל משא ומתן עם המציע, והכל מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של להחל .15.13.2

  .החברה לפי כל דין, לרבות שלא לבחור בהצעה זו כלל

  

  תנאי סף .16

הצעה שלא תעמוד בתנאים המפורטים  .על ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף הבאים בעת הגשתה

    להלן, תיפסל:

 .וכספי מותאם להצעתו 150המציע רשום במרשם הקבלנים בסיווג מקצועי  .16.1
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המציע, או מי מטעמו שיבצע את עבודת ההנדסה האזרחית, רשום ברשם הקבלנים בסיווג  .16.2

  .סיווג כספי מותאם להצעתובו 130מקצועי 

השנים שקדמו למועד  5) במהלך Major Repair by API 653למציע ניסיון מוכח בשיפוץ ( .16.3

מ"ק לפחות, ובעל גג צף חיצוני  30,000בנפח של אחד  ( מיכלהגשת ההצעות במכרז, של 

או לחילופין  ,ארה"ב API 653לכשירות כמיכל לאחסון דלק, ואושרע"י בודק  וחזראשר נבדק 

השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז, של  10למציע ניסיון מוכח בהקמה במהלך 

, 650APIוני על פי תקן  לפחות, לאחסון דלק גולמי או תזקיקים, בעל גג צף חיצ אחד מיכל

  מ"ק לפחות.  30,000בנפח  של 

 למציע, או מי מטעמו שיתכנן את המיכל, ניסיון מוכח בתכנון שיפוץ מיכלי דלק בהתאם לתקן .16.4

API653, בעלי גג צף חיצוני או ניסיון  ,מ"ק 14,000מלי של ימיכלים לפחות, בנפח מינ 3-ב

השנים  5מ"ק במהלך   3000מלי של בנפח מינAPI 650 בתכנון הקמת מיכל לפי תקן 

  כולל עבודות הנדסה אזרחית נדרשות.  ,האחרונות

. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברשות למציע כל הציוד המקצועי הנדרש לביצוע העבודות .16.5

הציוד  .לפחות יםמטר 36מכונת ריתוך אוטומטית המתאימה למיכלים בקוטר המציע מצויה 

 המציע או עומד לשימושו לצורך הפרוייקט . האמור צריך להיות בבעלותו של

  , כמפורט במסמכי המכרז.8.6.2021המציע ישתתף בסיור קבלנים שיתקיים ביום  .16.6

למציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול  חשבונות  .16.7

  .1976 –ותשלום חובות מס), התשל"ו 

 

  אופן הוכחת העמידה בתנאי הסף .17

המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, לרבות על  .17.1

  המסמכים הבאים:

רק  חל( המבוקשמרשם הקבלנים המעידה כי הקבלן רשום בסיווג  בתוקףתעודה  .17.1.1

  .)ברשימת הספקים המוכרים של החברה כלול שאינועל מציע 

אישור רואה חשבון או פקיד שומה של ניהול ספרי חשבונות כדין, ואישור על דווח  .17.1.2

 כלול שאינוחל רק על מציע ( 1976 –למע"מ, לפי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו 

  .)ברשימת הספקים המוכרים של החברה

 שכלולרק על מציע  חל( למציע על ידי החברה שנשלחבתוקף  מוכראישור ספק  .17.1.3

 .)החברה של המוכרים הספקים ברשימת

  להזמנה להציע הצעות כשהוא מלא וחתום ומאומת ע"י עורך דין.נספח א'  .17.1.4

  נספח ב' כשהוא מלא וחתום. .17.1.5

 ,כתבי כמויות ו/או חשבונות סופיים/ חלקיים בקשר לפרויקטים העומדים בתנאי הסף .17.1.6
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 ובהר כי במידה והמציע מסתמך בהצעתו עלי. וכן המלצות מטעם מזמין העבודה

פרויקטים אשר בוצעו בחברה, רשאית החברה להכיר בפרויקטים המוצגים לצורך 

הוכחת העמידה בתנאי הסף, אף ללא צירוף כתבי כמויות ו/או חשבונות 

 סופיים/חלקיים.

בבדיקת עמידת המציע בתנאי המכרז ובכלל זה תנאי הסף, יחולו בין השאר ההוראות  .17.2

  הבאות:

ת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר רשאית, אך לא חייבמכרזים הועדת  .17.2.1

רחב  מוצדק בנסיבות העניין, להסיר או לוותר על כל דרישה פורמאלית ולפרש באופן

כל דרישת סף, בשים לב לתכליתה והיחס בינה לבין העבודה ואופי ההתקשרות 

 נשוא המכרז. 

ת ו/או רשאית, אך לא חייבת, לפנות למציע בבקשה לקבלת השלמומכרזים הועדת  .17.2.2

הבהרות בדבר ההצעה, וכן לאפשר הגשת חומר ותיעוד נוספים הקשורים לצורך 

הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, לרבות הגשת אישור שנשמט, תיקון נספח ב' 

להצעה והגשת מסמכים נוספים בהתאם וכדומה ובלבד שהתקיימו תנאי הסף במציע 

מפרידה בין תנאי  דת מכרזיםועבמועד הגשת ההצעות למכרז. יובהר לעניין זה כי 

  הסף המהותי לבין דרכי הוכחתו.

סף באמצעות ועדת משנה מקצועית, ההחברה רשאית לבחון את העמידה בתנאי  .17.2.3

 ידי ועדת המכרזים של החברה.-אשר תמונה על

  

   סיור קבלנים .18

  (התקיים) .אשקלוןב 09.00 בשעה 8.6.2021 סיור הקבלנים יתקיים בתאריך

רשאי לפנות לחברה  במפגש מציעים קודם אשר נערך במסגרת המכרז, מציע אשר לא השתתף

באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  בבוקר 11:00בשעה  06.07.2021עד ליום 

contractsbid@pei.co.il .בבקשה לקיים מפגש מציעים , 

על המציע לציין בפנייתו את פרטי המציע ואיש הקשר מטעמו, לרבות כתובת דוא"ל של איש 

 הקשר. 

הרי שמפגש זה יהיה מיועד למציעים אשר לא במידה שיוחלט על קיום מפגש מציעים נוסף, 

 השתתפו במפגש קודם שנערך במסגרת המכרז.   

 פיצוי מוסכם .19

 עד פיצוי לחברהשלם המציע י פורטות להלן,מוסכם בזה כי בשל כל אחד מסוגי ההפרות המ

"), ללא פיצוי מוסכם" –"ח, כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש (להלן ש 100,000 של לגובה

מזכות כלשהי של סעיף זה כדי לגרוע צורך בהוכחת נזק. למען הסר ספק מובהר בזה כי אין ב

, לרבות הזכות לפיצוי 1971-לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א החברה



 
  

  

  תשתיות ארגיה בע״מ

 09-9528553משרד  4612002, 2121א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד.  3הסדאות  maya_b@pei.co.ilwww.pei.co.ilמייל 

נזק גבוה יותר חברה גרמה ל המציעשל  יגבוה יותר מסכום הפיצוי המוסכם, היה והפרה כלשה

  מסכום הפיצוי המוסכם.

  בו מהצעתו, ו/או לא יקיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות. חזר המציע .19.1

רב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר יס המציע .19.2

 .ד בהתחייבויותיו במלואן ובדייקנותעמהחתימה על הסכם ההתקשרות, ו/או לא 

ובכל האמצעים החוקיים העומדים החברה תהיה רשאית לגבות את החוב עפ"י הדין,  .19.3

ע, בין מהתקשרות זו או אחרת לרשותה. כמו כן, ככל שיש לחברה חובות כלשהם כלפי המצי

או בשל כל עילה אחרת, מסכים המציע כי החברה תהיה רשאית לקזז את הפיצוי המוסכם 

  מכל חוב כספי, קיים או עתידי, שיש או יהיה לה כלפי המציע.

  

  בונוסים וקנסות בהתאם למועד השלמת הפרוייקט .20

בהתאם למועד השלמת הפרויקט על ידו ומסירתו מדיניות בונוס/קנס, המציע מקבל על עצמו  .20.1

חברה האינטרס של הלאחר קבלת אישורה. מובהר, כי במצב תפעולי מלא, לידי החברה 

לוח הזמנים של בהחלת מדיניות בונוס/קנס היא להביא לעמידה מצד המציע באבני הדרך ו

 ת אישורה. לידי החברה לאחר קבלבמצב תפעולי , עד למצב של מסירתו הסופית הפרויקט

ישלם המציע לוחות הזמנים אשר נקבעו לפרויקט, בהתאם לאחריותו של המציע לעמידה ב .20.2

בהשלמתו  יום 30דולר ארה"ב בגין עיכוב של עד  50,000של  סךב ,לידי החברה פיצוי כספי

 9.1לעומת המועד אשר נקבע בסעיף הסופית של הפרויקט ומסירתו במצב תפעולי מלא 

בהשלמתו הסופית  יום נוספים 30דולר בגין עיכוב של כל  70,000של  , וכן סך נוסףלעיל

(ובלבד לאחר קבלת אישורה  לידי החברהשל הפרויקט ומסירתו במצב תפעולי מלא 

ישולם על ידי המציע כאשר בגין כל חודש עיכוב נוסף  ,החברה) ינגרם על ידלא שהעיכוב 

במסירה במקרה של עיכוב  .סכום באופן מצטבר וללא הגבלת דולר 70,000סך נוסף של 

, יחושב גובה הקנס שישולם על ידי המציע באופן יחסי מתוך אשר אינו מסתיים בחודש מלא

  , בהתאם למשך העיכוב.שנקבע עבור פרק הזמן בו חל העיכובהסך 

לגרוע מחובתו של המציע להשלים סעיף זה כדי אמור בלמען הסר ספק מובהר בזה כי אין ב .20.3

לעיל, וכי אין באמור  9.1תיו בקשר עם הפרויקט במועד אשר צויין בסעיף את התחייבויו

חוק החוזים  מסמכי מכרז זה ולפי לפי החברהמזכות כלשהי של לגרוע  בסעיף זה כדי

 .  1971-(תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א

 לידי החברה, במצב תפעולי מלא, לאחרוימסור אותו המציע את הפרויקט ישלים  בו במקרה .20.4

לעיל, יהיה המציע זכאי  9.1יום מוקדם מהמועד אשר נקבע בסעיף  30 קבלת אישורה,

דולר בגין  70,000סך נוסף של לתשלום , וכן דולר ארה"ב 50,000בסך של  לתשלום בונוס

יום נוספים בהשלמתו הסופית של הפרויקט ומסירתו במצב תפעולי מלא  30הקדמה של כל 

(ובלבד שההקדמה לא נבעה מהפחתה של היקף  לידי החברה לאחר קבלת אישורה
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, יחושב במקרה של הקדמה במסירה אשר אינו מסתיים בחודש מלא. העבודות הנדרש)

שנקבע עבור פרק הזמן בו חלה  מתוך הסך גובה הבונוס שישולם לידי המציע באופן יחסי

וס מובהר, כי המציע לא יהיה זכאי לתשלום הבונ ., בהתאם לתקופת ההקדמהההקדמה

  במקרה בו המיכל ייכשל בביצוע הבדיקה ההידרוסטטית.

  

  אומדן .21

. המכרזים , אשר הופקד במעטפה בתיבתבמכרז זה נערך אומדן של שווי ההתקשרות .21.1

  החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפסול הצעה הסוטה באופן משמעותי מן האומדן.

האומדן, רשאית החברה,  במידה וכל ההצעות שהוגשו למכרז יהיו מרעות עם החברה לעומת .21.2

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקיים הליך תחרותי נוסף בין המציעים שהגישו את ההצעות 

  המתאימות ביותר.

הוגשה הצעה יחידה או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים במחיר המרע עם  .21.3

עה, למגיש ההצ החברה לעומת אומדן שווי ההתקשרות, רשאית החברה להודיע על כך

ולאפשר לו להגיש הצעת מחיר בתנאים מיטיבים במועד שתקבע, להחליט על בחירת 

הכל לפי שיקול דעתה  -ההצעה בהתאם לתנאי המכרז, או להחליט על ביטול המכרז 

  הבלעדי.

במכרזים שבהם הוגשו לפחות חמש הצעות שעמדו בתנאי הסף, החברה תהא רשאית  .21.4

ספיות מממוצע ההצעות הכ 90%-ו נמוכות מלפסול לפי שיקול דעתה, הצעות אשר יהי

שעמדו בתנאי הסף. לצורך חישוב ממוצע ההצעות כאמור לעיל, לא תילקחנה בחשבון 

ההצעה הזולה ביותר וההצעה היקרה ביותר. ככל אשר קיימות שתי הצעות קיצון זהות 

  .(גבוהות או נמוכות מהאומדן), לא תגרענה הצעות אלה מהחישוב כאמור

  

  ההצעהתוקף  .22

ימים מהמועד האחרון להגשת  120ההצעות אשר יוגשו במסגרת המכרז יהיו בתוקף במשך 

ההצעות. לאחר תום תקופה זו, יישארו ההצעות בתוקף עד למועד שבו התקבלה אצל עורך 

המכרז בקשה בכתב של המציע לבטל את הצעתו. אם לא הוגשה בקשה בכתב של מציע 

הימים כאמור. בוטלה  120גם בחלוף כזוכה במכרז תו כאמור, החברה רשאית לבחור בהצע

(אם  הימים האמורים, רשאי עורך המכרז לחלט את ערבות ההצעה 120ההצעה לפני תום 

או לגבות את הפיצוי המוסכם, לפי  ב לתקנות חובת המכרזים16, בהתאם לתקנה נדרשה)

  .שיקול דעתה המוחלט

  

  מתן העדפות על פי דין .23

ב לחוק 2שיוגשו ע"י עסקים בשליטת אישה כהגדרתם בסעיף  צעותלה העדפה תיתן החברה .23.1
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קבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה כך שאם י, 1992-חובת המכרזים תשנ"ב

ישה, תיבחר שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת א

  .שור ותצהירההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אי

 המסמכים את להצעתו לצרף המציע על, לעיל 22.1 בסעיף כאמור מההעדפה ליהנות בכדי .23.2

  :  הבאים

נושאת במציע מכהנת  כי אישור ובה במציע החתימה מורשי ידי על חתומה הצהרה .23.2.1

 משרה אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה

 אף אחד מאלה: במציע מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. וכי לא התקיים 50%-מ

הוא אינו קרוב של המחזיקה  –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  )1(

אין הם קרובים של המחזיקה  –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  )2. (בשליטה

 .בשליטה

 בהצהרת כמפורט ת אישהכי המציע הינו עסק בשליט חשבון רואה מאת אישור .23.2.2

 תצורף ואליו, בישראל המקובלים הביקורת לתקני בהתאם יערך האישור. המציע

 זיהוי לשם החשבון רואה בחותמת מסומנת, לעיל 23.2.1 בסעיף המציע הצהרת

  .בלבד

  

  ובקשת מידע לפי חוק חופש המידע עיון במסמכי המכרז .24

 תשלום  תמורת ייעשה, 1993-ג"התשנ, המכרזים חובת תקנות פי על המכרז בתוצאות עיון .24.1

 יום 30 תוך, יוחזר לא ואשר לעיון הבקשה הגשת עם לחברה ישולם אשר, ח"ש 1,000 של

  .העניין לפי, פסילה או הזכייה-אי הודעת קבלת ממועד

 מהווים בהצעתו) בכלל אם( חלקים אלו ברורה בצורה לפרט המציע על, הצעתו הגשת עם .24.2

 לא. נימוקים מתן תוך, אחרים מציעים לעיון להעבירם אין אשר מקצועי או מסחרי סוד לדעתו

 הצעתו כל את להעביר רשאית החברה תהא - מסחרי כסוד מהצעתו חלק אף המציע סימן

  . אחרים מציעים לעיון

 על בזאת מוותר הריהו, מסחרי כסוד בהצעתו מסוימים חלקים המציע שסימן ככל כי, מובהר .24.3

 לקבל החברה את לחייב כדי באמור אין כי מובהר. אחרות בהצעות המקבילים בחלקים עיון

  . שלו מהצעתו חלקים לחשוף שלא המציע עמדת את

 בשלב גם בעניין עמדתו את להבהיר למציע לאפשר, חייבת לא אך, רשאית תהיה החברה .24.4

  . יותר מאוחר

 תיקח, אחרים מציעים לעיון להעביר בהצעה פרטים אלו לקבוע תידרש שהחברה ככל .24.5

 מובהר. לעיל כאמור העיון נתבקש שבהצעתו המציע עמדת את שיקוליה במסגרת החברה

 הצעתו ובהגשת, החברה של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה כאמור החלטה כי זאת עם

 של לעיונם חלקה או הצעתו להעברת בקשר שהיא טענה כל לו תהיה לא כי המציע מסכים
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  .אחרים מציעים

 ספק קיים כי, הבלעדי דעתה שיקול לפי, תסבור שהחברה במקרה כי מסכים המציע כן כמו .24.6

 רשאית החברה תהיה, בה לעיין יבקש שהמציע בהצעה מידע לגלות יש האם בשאלה

 .פנייתו לפי משפט בית צו ניתן לא עוד כל, כאמור מידע כל מלגלות להימנע

או במסמכי לעיון בהצעה הזוכה  במידה ותקבל החברה פנייה לפי חוק חופש המידע .24.7

מסור לפונה תרשאית החברה  מראש כי מסכים הזוכה מראש כי מסכים הזוכה ,ההתקשרות

לזוכה לבקשת הסכמתו. נוספת מידע אודות שמו של הזוכה וסכום ההתקשרות, ללא פנייה 

חוסה תחת סודיות, עליו לציין  ומחיר התקשרות) - פרטיו  -( ככל והמציע סבור כי מידע זה

  ., באופן מנומקזאת מפורשות בהצעתו

  

  הוראות כלליות .25

למציע, או לקבלן משנה מטעמו, בעל שליטה במי מהם, וחברת בת של מי מהם, אסור להגיש  .25.1

  יותר מהצעה אחת במכרז. 

אי מילוי אחת או יותר על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה.  .25.2

הסתייגות מהתנאים המפורטים במכרז, בטופס ההצעה ו/או אות האמורות ו/או מההור

לגרום לפסילת  יםבטופס למילוי על ידי המציע, לרבות שינוי או תוספת בכל דרך שהיא, עלול

  , זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.ההצעה

רבות תיקון בנוסף רשאית החברה להתיר תיקון והשלמה של הצעה חסרה או פגומה, ל .25.3

והשלמת פרטים ומידע שבה, וכן תיקון כל פגם אחר שתראה לנכון. כמו כן, החברה תהא 

  רשאית לוותר על דרישות או תנאים הכלולים במסמכי המכרז ככל שהם אינם מהותיים.

החברה רשאית לפסול, לפי שיקול דעתה הבלעדי, גם את הצעתו של מציע אשר לחברה  .25.4

בהתקשרויות קודמות, לרבות אי שביעות רצון או אי עמידה  קיים לגביו ניסיון שלילי

בסטנדרטים הדרושים מאופן ביצוע העבודה, מאספקת הטובין או ממתן השירותים על ידו, 

  הפרת התחייבויות כלפי החברה, חשד למרמה וכיו"ב.

 עימם רע נסיון בעקבות במכרזיה מלהשתתף מציעים להשהות רשאית החברה כי, מובהר   .25.5

 רשאיים זה במכרז. שימוע עריכת ולאחר, קצוב לזמן תארך זו השהייה. דומות בהתקשרויות

 . החברה במכרזי מלהשתתף הושהו אל אשר מציעים רק להשתתף

החברה שומרת לעצמה את הזכות להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודה גם בטרם חתימת  .25.6

  החוזה, באם ישתנו צורכי החברה. 

 ימים 10תוך  וביטוחים ערבויותציא את כל מסמכים הנדרשים לרבות על הזוכה במכרז להמ .25.7

במועד  לחברהימסרו . במידה ומסמכים אלו לא 7בסעיף  כמפורטמיום קבלת הודעה הזכייה, 

  .אחר ציעהחברה שומרת לה את הזכות לבטל את זכייתו ולעבור למ האמור,
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 בלבד.בדואר אלקטרוני  בן דורמאיה לעו"ד יש לפנות , בקשת הבהרה/בכל מקרה של שאלה .25.8

עד השעה  11.07.2021וזאת לא יאוחר מיום   Contractsbid@pei.co.ilכתובת המייל : 

  .בבוקר 10:00

  בכבוד רב,

  

  מאיה בן דור, עו"ד

  מח' רכש והתקשרויות       
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  המציעטופס למילוי על ידי  -ספח א' נ

____________, ת.ז -אנו הח"מ (שמות החותמים), ______________ ת.ז. ________ ו

_______ ______________שפטי)המ(שם הגוף  ____________, מגישים תצהיר זה בשם

  .ת.ז./ח.פ.   _________________ 

___________________________________________ מיקוד _________ __כתובת 

  טלפון _____________________ פקס. _______________     

  "המציע") -מייל _______________________________________________ (להלן 

  ומאשרים ומצהירים בזה:

   -ביצוע העבודות  .1

מכי ההזמנה להציע הצעות; לרבות שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מס .1

"מסמכי ההזמנה")  -החוזה ונספחיו, וטופס זה (להלן כולם ביחד וכל אחד לחוד 

  ואנו מסכימים לכל האמור בהם.

יש לנו היכולת הארגונית, הפיננסית והמקצועית, לרבות הידע והניסיון לבצע את  .2

 העבודות, כמפורט במסמכי ההזמנה, על כל נספחיהם.

נתן שירותים ו/או נותן שירותים לכל גורם שהוא, אשר עלולים לגרום המציע לא  .3

לנגוד עניינים בין אותם השירותים שהוא נותן לבין השירותים נשוא הזמנה זו 

 להציע הצעות.

הנני מצהיר כי המציע עומד בכל תנאי הסף המפורטים בהזמנה  – סף בתנאי עמידה .2

  להציע הצעות.

   להזמנה להציע הצעות. 7להצעה זו מצורפים כל המסמכים הנדרשים, כמפורט בסעיף   .3

בצע את כל פרטי החוזה ונספחיו אני מצהיר ומתחייב כי במידה והמציע יזכה במכרז, הוא י  .4

ידרש, במדורג על פי לוח יתחיל בביצוע העבודות מיידית או בכל יום אחר כפי שיבמלואם, ו

  בתנאים המפורטים בחוזה. ביצועמשיך ביהחברה, ו זמנים שייקבע על ידי

יום  120המציע מצהיר בזאת כי הצעתו זו אינה ניתנת לביטול והיא עומדת בתוקפה   . 5

  מהמועד האחרון להגשת ההצעה.

 7חלפו  –ואם הורשעו כאמור (המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון   .6

שנים מהמועד בו סיימו לרצות את עונשם) וכן ולא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום בגין 

  עבירה שיש עמה קלון. 

  במקום המתאים): Xהמציע ו/או מי ממנהליו (יש לסמן   .7

גופים  [  ] לא הורשעו בעבירה על חוק שכר מינימום, וחוק עובדים זרים לפי חוק עסקאות עם

  ציבוריים.

[  ] הורשעו בעבירה על חוק שכר מינימום, או חוק עובדים זרים לפי חוק עסקאות עם גופים 
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  ציבוריים, אולם חלפו מאז ___ שנים.   

אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז וקיום כל ההתחייבויות שבהסכם המצורף   . 8

עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי עניין בו, לבין  לו, ואין אפשרות לניגוד עניינים, ישיר או

  ביצוע העבודות על ידי המציע ומי מטעמו.

המציע כשיר להתמודד במכרזי החברה, ואינו מושעה מהתמודדות בעת הגשת ההצעה,  . 9

   .בהתאם לנהלי החברה

 במקום המתאים):   Xנכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (יש לסמן.      10

(להלן: "חוק  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9] הוראות סעיף     [

  שוויון זכויות") לא חלות על המציע;

לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא  9הוראות סעיף  ]    [

, המציע מצהיר עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות 100 –מעסיק יותר מ 

) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 1( :ומתחייב גם כדלקמן

 – לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד 2לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן, או לחילופין (

לחוק שוויון  9חה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף העבודה הרוו

 פעל ליישומן. -זכויות, ואם קיבל ממנו הנחיות בעניין 

כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. המציע מצהיר ומתחייב בזאת,  –" מעסיקלצורך סעיף זה: "

ווחה והשירותים כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה, למנכ"ל משרד העבודה הר

 .ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 30החברתיים, בתוך 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא   . 11

התייעצות הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר, ולא הוצגו בפני כל 

משנה בהם בכוונת המציע להשתמש במסגרת הצעה זו, מציע אחר כאמור, למעט ספקי 

נא  -אשר פרטיהם הינם: ________________________________ (אם קיימים 

 לציין שם ספק המשנה, התחום בו נותן שירותים, ופרטי יצירת קשר).

 במקום המתאים):   Xנכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (יש לסמן  . 12

  חברת בת/ חברת אם/ חברה אחות.[  ] למציע אין 

[  ] למציע יש חברת בת/ חברת אם/ חברת אחות בשם _______ אך היא לא הגישה 

 הצעה במכרז זה. 

המציע או מי מטעמו לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז   . 13

 זה.

אחר להגיש הצעה גבוהה או המציע או מי מטעמו לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה   . 14

 נמוכה יותר מהצעה זו.
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המציע או מי מטעמו לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית   . 15

 מכל סוג שהוא

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או   . 16

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

ני והמציע מתחייבים להודיע למזמין על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על א  . 17

 התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות.

מודעים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר  ני והמציעא  . 18

  בפועל.

לא יהיו מעורבים  אני והמציע, מנהליו, מורשי החתימה בו, עובדיו ומי מטעמם או בשמם,  .19

בהצעה, הבטחה, מתן, קבלת או שידול לקבלת שוחד, מענק וטובת הנאה כלשהי, בין 

במישרין ובין בעקיפין, לעובד של החברה או מי מטעמה ולעובד ציבור אחר, הן בכלל והן 

בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם. אני, המציע וכל מי מטעמנו מודעים לכך 

בור המציע או מי מטעמו כמפורט לעיל על הוראות סעיף זה, תש"ן תהיה כי ככל שיע

  רשאית לסיים את ההתקשרות עם המציע לאלתר וללא התראה מראש.  

  

     אמת. -הנני מצהיר כי החתימה המופיעה מטה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי

____________________    ____________________    _______________  

  חותמת וחתימה    תאריך    המציעשם 

  

  אישור

אני הח"מ, ______________________ עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך  

____________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב _________________ מר/גב' 

ידי ת.ז. מס' _________________ / המוכר לי -____________________ שזיהה עצמו על

המוסמך לחתום בשם _______________ [המציע], ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו אישית, 

להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את 

  נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

___________________                 _________________           

  חתימה                  חותמת
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 נספח "ב"

  )16.3פרויקטים דומים העומדים בתנאי הסף (תנאי סף 

פרטי הפרויקט   שם הלקוח

  והיקף כספי

שנת / תקופת 

  ההתקשרות

שם איש קשר + 

  מס' טלפון

  הערות

  

  

  

יש לצרף כתבי כמויות ו/או       

 חשבונות סופיים/ חלקיים

בקשר  וכן המלצות

לפרויקטים העומדים בתנאי 

  הסף.

יש לצרף כתבי כמויות ו/או         

חשבונות סופיים/ חלקיים 

בקשר  וכן המלצות

לפרויקטים העומדים בתנאי 

  הסף.

יש לצרף כתבי כמויות ו/או         

חשבונות סופיים/ חלקיים 

בקשר  וכן המלצות

לפרויקטים העומדים בתנאי 

  הסף.

  

 תצהיר מורשי חתימההנדון : 

בהזמנה להציע הצעות  16.3אני הח"מ_______________ מאשר/ת בזאת, בהתאם לסעיף 
"), כי המציע ביצע את הפרויקטים המנויים בנספח ב' למכרז, על כל המכרז(" ________למכרז 

  פרטיהם. 
  אישור

הנני מאשר כי ביום ______________ הופיע/ו בפני, עו"ד ___________, ה"ה 

________________________, נושא ת.ז. מס' ____________________/המוכר/ים לי 

חברת _______ בע"מ, ואחרי שהזהרתי  -באופן אישי ואשר הינם מורשי חתימה בשם המציע 

ה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/יעשו אותו/ם כי עליו/הם להצהיר אמת וכי יהי

  כן, אישר/ו נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/מו עליה.

  __________, עו"ד
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 "גנספח "

  )16.4פרויקטים דומים העומדים בתנאי הסף (תנאי סף 

פרטי הפרויקט   שם הלקוח

  והיקף כספי

שנת / תקופת 

  ההתקשרות

שם איש קשר + 

  מס' טלפון

  הערות

  

  

  

יש לצרף כתבי כמויות ו/או       

 חשבונות סופיים/ חלקיים

בקשר  וכן המלצות

לפרויקטים העומדים בתנאי 

  הסף.

  

 תצהיר מורשי חתימההנדון : 

בהזמנה להציע הצעות  16.4אני הח"מ_______________ מאשר/ת בזאת, בהתאם לסעיף 
"), כי המציע ביצע את הפרויקטים המנויים בנספח ב' למכרז, על כל המכרז(" ________למכרז 

  פרטיהם. 
  אישור

הנני מאשר כי ביום ______________ הופיע/ו בפני, עו"ד ___________, ה"ה 

________________________, נושא ת.ז. מס' ____________________/המוכר/ים לי 

חברת _______ בע"מ, ואחרי שהזהרתי  -חתימה בשם המציע  באופן אישי ואשר הינם מורשי

אותו/ם כי עליו/הם להצהיר אמת וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/יעשו 

  כן, אישר/ו נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/מו עליה.

  __________, עו"ד
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  בדבר ציוד תצהיר -' דספח נ

  

___________ בעל ת.ז. מס' ________ העובד כ________ ב_____________ אני הח"מ  
"), לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים המציע(להלן: "

  בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 
  על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו. לחתוםאני מוסמך  .1

 אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה. אני נושא המשרה אשר .2

בבעלות המציע (או עומד לשימוש המציע לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז) הציוד  .3

 הבא:

  הציוד המקצועי הנדרש לביצוע העבודותכל 

  מטר לפחות   36מכונת ריתוך אוטומטית המתאימה למיכלים בקוטר 

 

_______    _________     __________      ___________     ___________  

  חתימת המצהיר         שם המצהיר      חותמת המציע           שם המציע       תאריך  

  

  אישור

  

, מאשר בזה כי ביום  מרח' ________  אני הח"מ, עו"ד __________ מ.ר. _______

אישי והמוסמך לחתום  ______ הופיע בפניי _______ שזיהה עצמו ע"י ת.ז./ המוכר לי באופן

בשם המציע על ההצהרה לעיל, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי 

  לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר הוא את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

          ______________  

  שם מלא וחותמת                  
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  הביטוחים התאמת על תצהיר  'הח_נספ

 

 לומר עליי כי ,שהוזהרתי לאחר___________,  מס .ז.ת נושא______ , _______מ"הח אני

 :כדלקמן בכתב בזה מצהיר ,בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה כן אעשה לא אם וכי האמת את

 יש) [*מציע"ה" :להלן( _____________  מכרז/חוזה במסגרת זה תצהירי עושה אני  .1
 שה]מור עוסק תעודת/ההתאגדות בתעודת מופיע הוא כפי מציעה של המלא בשמו לנקוב

 _______________________________________.  עבודות לביצוע
 את היכרותי ומכוחמציע, ה מטעם כן לעשות מורשה היותי מכוח זה תצהירי נותן הנני .2

 .התצהיר מושא העובדות
 ולאחר המתאימים המקצוע אנשי /איש עם והתייעצות קריאה לאחר כי בזאת מצהיר אני .3

 .וצרופותיו החוזה פי על הביטוח בדרישות עומדים מציעה של הביטוחים כל ,ובדיקה בירור
 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו ,שמי זה .4
  

  ד"עו אישור

 

 .המכרז לצורך ולחייבו התאגיד בשם לחתום מוסמך המצהיר כי ,בחתימתי ומאשר מצהיר הריני

 צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר ידי על הוזהר המצהיר כי ,בחתימתי מאשר הנני ,כן כמו

 .זה תצהיר על בפני חתם ,כאמור שהזהרתיו ולאחר ,כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים

  

                                                        __________________________________  

 תאריך                                                                ד"עו וחותמת חתימת

  

  

   



 
  

  

  תשתיות ארגיה בע״מ

 09-9528553משרד  4612002, 2121א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד.  3הסדאות  maya_b@pei.co.ilwww.pei.co.ilמייל 

  טופס הצעה – 'וח_נספ

  

  לכבוד

  חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

   3רח' הסדנאות 

  הרצליה

  

  א.ג.נ.,

  

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את הוראות 

במסוף  9למתן שירותי תכנון, רכש והקמת מיכל  21/150 ") במסגרת מכרז מס'החברה(להלן: "
"), על כל התנאים והדרישות השירותים(להלן: " ביצוע-רכש-בשיטת תכנון –אשקלון דרום 

בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי  המפורטות בכל מסמכי המכרז ונספחיהם
  :מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן"), המכרז(להלן: "נפרד ממסמכי המכרז 

  אנו מציעים בזה לחברה לבצע את השירותים, הכל כמפורט במכרז על כל נספחיו. .1

להצעה; כי קיבלנו אנו מצהירים בזאת, כי קיבלנו ו/או הועמדו לרשותנו כל המסמכים הקשורים  .2
הסברים בכל הקשור להצעה ולביצוע השירותים במסגרת הפרויקט; כי הבנו את כל האמור 
במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם; כי למדנו ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי 
המכרז, ובדקנו את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע 

צעתנו או על ביצוע השירותים נשוא המכרז; כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז, על ה
ומאשרים ומתחייבים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, 
ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור, ידוע לנו, ואנו 

צם הגשת הצעתנו גלום ויתור מפורש על כל טענה, מכל מין וסוג, בדבר אי מסכימים, כי בע
  התאמה ו/או חריגה, מכל מין וסוג, של תנאי המכרז ו/או תנאי מתנאיו, מתנאי כל דין.

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות  .3
עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי  שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על
  המכרז, ולרבות הסכם ההתקשרות.

הננו מצהירים ומתחייבים, כי אם תתקבל הצעתנו, נבצע את כל השירותים בהתאם לכל תנאי  .4
המכרז והנספחים לו, לשביעות רצונכם המלאה, וזאת במתכונת המחירים (לא כולל מע"מ) 

  בהצעתנו.המפורטים במסמכי המכרז ו

אנו מתחייבים לעמוד בכל התנאים המוקדמים לחתימת הסכם אם הצעתנו תתקבל,  .5
ימים מיום הודעתכם על  14ההתקשרות על ידיכם, כמפורט במסמכי המכרז, לחתום בתוך 

מסמכי הסכם ההתקשרות, ולהפקיד בידיכם את הערבויות הנדרשות בהסכם ההתקשרות, את 
, הכל את כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאהפוליסות הביטוח המפורטות בו, ו

פי -כמפורט בנוהלי המכרז ותנאיו. אנו מתחייבים שלא להעביר לגורם אחר זכות מזכויותינו על
  הסכם זה, ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת שימוש בזכויותינו.

ידינו. ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צירוף -עלרצ"ב להצעתנו כל מסמכי המכרז כשהם חתומים  .6
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  מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי ההצעה, עלולים לגרום לפסילת הצעתנו.

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי. אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך  .7
ייב בינינו לביניכם. ידוע לנו, ואנו לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מח

מסכימים, כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו 
  שתהיו רשאים לבטל את המכרז.

  הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעתנו והמהווים, לדעתנו, מידע סודי הם: .8

                                  
                                
                                
        

אנו מצהירים כי ידוע לנו שביצוע השירותים על פי מסמכי המכרז מחייב שמירת סודיות בכל  .9
הנוגע למידע שיגיע לרשותנו, וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואנו מתחייבים 
למלא אחר ביצוע הוראות מסמכי הסכם ההתקשרות ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי הסכם 

רות זה במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין. אנו מצהירים כי ההתקש
איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, 

  או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.

ם מציעים אחרים, וכי לא אנו מצהירים בזאת, כי הצעה זו מוגשת ללא שום קשר ו/או תיאום ע .10
  גילינו את פרטי הצעתנו למציעים אחרים במכרז.

אנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו  .11
כל דין  על פימוגשת ההצעה וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה 

 או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 
 

    
אני מצהיר, כי האמור בהצעתי זו הוא אמת, וכי הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, 

  שינוי או תיקון, עומדת בתוקפה ומחייבת לתקופה הקבועה במכרז.
  

_____________________  
  חתימת מגיש ההצעה

_____________________  
  חותמת

_______________________ 
  תאריך
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   אישור
  

אני הח"מ, עו"ד ____________________ מרחוב ___________________ מספר רישיון 
_____________, המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה כי 

-_____________________ ת.ז. ___________________       ו
___ אשר חתמו על הצעת _____________________ ת.ז. __________________

והצהרת המציע בפני, בשם המציע, הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי 
המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצעת 

   והצהרת המציע הנ"ל.
  
  
  

____________________
__  

  חתימת עו"ד

____________________
__  

  חותמת

____________________
__  

  תאריך
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  הצעת המחיר - 'ז חנספ

חברת תשתיות נפט ואנרגיה אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את הוראות 

 9למתן שירותי תכנון, רכש והקמת מיכל  21/150 במסגרת מכרז מס'") הלן: "החברהבע"מ (ל

על כל התנאים והדרישות  ),להלן: "המכרז"( ביצוע-רכש-בשיטת תכנון –במסוף אשקלון דרום 

המכרז,  המפורטות בכל מסמכי המכרז על נספחיו, מציעים בזאת לחברה לבצע את העבודות נשוא

  ם.הבהתאם לכל דרישות החברה המפורטות במסמכי המכרז, על כל נספחי

  

  א:סכום הצעתנו הכספית למכרז הו

  

  תמורה כוללת. –בספרות: ____________________________ ש"ח (לא כולל מע"מ) 

  

  תמורה כוללת. –____________________________ ש"ח (לא כולל מע"מ)  :ובמילים

   

דקנו את כל הטעון בדיקה מוקדמת ושקלנו כל דבר אשר עשוי להשפיע על קביעת הצעת המחיר, ב

בגין ו/או  החברהואנו מוותרים מראש באופן מפורש, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי 

  .בקשר עם האמור

  

  _________________________________________ (מלא)                המציע שם

  _________________      _______________       מות מורשי החתימה מטעם המציעש

  _________________          ______________                     חתימות מורשי החתימה

  ________________ תאריך          ______________           ותמת המציע: ח
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  1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולפי חוק  תצהיר –' חנספח 

  

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר 

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

  מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

  

") לחתום על תצהיר המציע____________________ (להלן: "ידי -אני הוסמכתי כדין על .1

במסוף  9למתן שירותי תכנון, רכש והקמת מיכל  21/150 מכרז מס'זה בתמיכה להצעה 

ידי תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ -, שפורסם עלביצוע-רכש-בשיטת תכנון –אשקלון דרום 

  ").המכרז(להלן: "

 

  הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .2

  המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים. .2.1

עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק  .2.2

  דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.

תר לפי חוק אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יו .2.3

כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון  -עובדים זרים 

  להגשת ההצעות. 

 

  הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .3

  המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.   .3.1

אליו בפסק עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה  .3.2

  דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  .3.3

כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון  -שכר מינימום 

  להגשת ההצעות.

 

  לעיל: 3-ו 2לעניין סעיפים  .4

-כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א -" שליטה" ו"החזקה", "שליטהאמצעי "  

1981 ;  

  כל אחד מאלה: -" בעל זיקה"  

  ידי הספק; -חבר בני אדם שנשלט על  )1(

אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (א) בעל השליטה בו; (ב) חבר   )2(  

ה במהותו בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומ

להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים 

במהותם לתחומי פעילותו של הספק; (ג) מי שאחראי מטעם הספק על 

  תשלום שכר העבודה; 

חבר בני אדם  -אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית   )3(  

  אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק 
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הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג   -"בעבירה הורשע"  

  ); 2002באוקטובר  31(

חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), -"חוק עובדים זרים"  

  ; 1991-התשנ"א

  ; 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז-"חוק שכר מינימום"  

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר   -"שליטה מהותית"  

  בני האדם; 

 

 במשבצת המתאימה): Xהנני מצהיר כי (יש לסמן  .5

  להלן: "חוק  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף)

 שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

  חלות על המציע והוא מקיים אותן. לחוק שוויון זכויות 9הוראות סעיף 

  

 עובדים לפחות: 100אם המציע מעסיק  .6

  המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים

לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  –

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים

לחוק שוויון זכויות, והוא כי פנה  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

  כנדרש ממנו ופעל ליישומן של הנחיות, במידה וניתנו לו.  

י של משרד העבודה המציע מצהיר כי הוא מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכלל

  ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

  

  זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .7

  

  

________________  

  חתימת המצהיר/ה   
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  אישור

  

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום 

_________ הופיע/ה בפני מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו 

באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה 

  בפני.

  

  
____________________

__  
  חתימת עו"ד

____________________
__  

  חותמת

____________________
__  

  תאריך
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  הצהרת המציע על מניעת קבלת טובת הנאה ואי קבלת דמי תיווך -' טנספח 

 – בנוסף לכל החובות והאיסורים החלים עליו מכח הדין, ולרבות חוק העונשין, התשל"ז .1

 :, המציע ומי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן1977

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל  1.1

דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או 

) ו/או של נושא משרה מחדל של חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן: "החברה"

בחברה ו/או עובד בחברה ו/או כל מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר עם הליך 

  .התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד  1.2

רם אחר על מנת לקבל מידע החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם מטעמה ו/או כל גו

 .חסוי/סודי הקשור עם הליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה אחר הנובעים ממנו

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד  1.3

החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית 

 .ו/או לא תחרותית

לעיל במסגרת הליכי התקשרות נשוא  1.1-1.3פעלו בניגוד לאמור בס"ק  כי הם לא 1.4

 .מכרז זה

 

דלעיל, החברה  1התעורר חשד סביר כי מציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף  .2

שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו 

") ו/או לא לקבל התקשרותעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר (להלן: "קיים חשד כי נעשתה הפ

את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהתקשרות ו/או לבטל 

  .בכל זמן שהוא את החוזה/הזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות

 

המשנה שלו, באחריותו הבלעדית של המציע להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני  .3

נציגיו, סוכניו ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או 

  .חוזה/הזמנה הנובעים ממנו

  

____________________
__  

  חתימת מגיש ההצעה

____________________
__  

  חותמת

____________________
__  

  תאריך
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 09-9528553משרד  4612002, 2121א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד.  3הסדאות  maya_b@pei.co.ilwww.pei.co.ilמייל 

  הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים - ינספח 

  תצהיר 
  

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר 
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

  מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
  
") וחותם על המציעאני משמש כ _____________ ב ____________________ (להלן: " .1

למתן שירותי תכנון, רכש והקמת מיכל  21/150 מכרז מס'לתצהיר זה בתמיכה להצעת המציע 
ידי חברת -"), שפורסם עלהמכרז(להלן: " ביצוע-רכש-בשיטת תכנון –במסוף אשקלון דרום  9

 ").החברהתשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן: "
מתן השירותים עבור החברה ניגוד עניינים  , במהלך תקופתמטעמואין ולא יהיה למציע או למי  .2

מכל מן וסוג שהוא, קשרים עסקיים ו/או אישיים ו/או קשרים אחרים ו/או כל עניין אחר שעלולים 
במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים  מי מטעמולהעמיד את המציע ו/או 

 ״);ניגוד עניינים(להלן: ״
יפעלו בנאמנות כלפי החברה ולטובת האינטרסים  ומי מטעמוציע אם המציע יזכה במכרז, המ .3

  שלה בלבד;
מתחייבים להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם החברה,  ומי מטעמוהמציע  .4

ומתחייבים להודיע לחברה, מייד עם התעורר חשש כלשהו בדבר הימצאות במצב של ניגוד 
 עניינים עם החברה;

מתחייבים בזאת לחדול  ומי מטעמולעיל, המציע  4שש כאמור בסעיף בכל מקרה שיתעורר ח .5
מלבצע כל פעולה בשם החברה ו/או ליתן כל שירות בקשר לפרויקט ו/או לחברה, וזאת עד 

 לקבלת הנחיות מהחברה;
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להלן יפורטו הגורמים ו/או התאגידים הקשורים במישרין ו/או  .6

מעניקים להם שירותים ו/או שלמציע  מי מטעמוו/או שהמציע ו/או  מי מטעמוו/או  בעקיפין למציע
קיים קשר אישי או עסקי איתם בעת הגשת הצעה למכרז, אשר עלולים להעמיד  למי מטעמוו/או 

 במצב של ניגוד עניינים: מי מטעמואת המציע ו/או 

  הגורם  מהות הקשר של הגורם ו/או מי מטעמו

    

    

    

    

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זהו  .7
 

_____________________
__  

  חתימה

_____________________
__  

  מס' ת"ז

_____________________
__  

  תאריך
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  אישור
אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רישיון 

_________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _________ מאשר בזה כי ביום 
_____________________ ת.ז. _________________ וחתם/מה בפני על הצהרה זו לאחר 
שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים 

  בחוק.
  

____________________
__  

  חתימת עו"ד

____________________
__  

  חותמת

____________________
__  

  תאריך
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  אופן הגשת מסמכי מכרז בהגשה דיגיטלית - אנספח י

מועד המציע יגיש את הצעתו וכל המסמכים הנלווים לה עד לתאריך הנקוב במסמכי המכרז ("
  "). הגשת ההצעות
  באופן הבא: תבוצעהגשה דיגיטלית הגשת הצעה ב

יש לשלוח אך ורק לכתובת הדואר האלקטרוני המצוינת במסמכי המכרז (להלן: את ההצעה  .1
"), באופן שיפורט להלן. על המציעים למלא בדייקנות אחר הוראות תיבת הדואר הייעודי"

 ההגשה.
כי הצעה  בזאת, הדיגיטלית מובהר ההגשה לענייןהכלליים,  המכרז תנאימבלי לגרוע מ .2

 -מה אלקטרוניתיחת ללאצעה שתוגש הושתישלח שלא לתיבת הדואר הייעודי במכרז 
 . תיפסלנה

קבצים שיישלחו ביחד בהודעת דוא"ל אחד, כאשר בנושא יש לציין  4 -את ההצעה יש לחלק ל .3
הגשת הצעה למכרז מס'  – XXXשם המציע ומספר המכרז (לדוגמא: חברת את 

XX/XXX( : 
 חתום.  PDF: מסמכים המוכיחים את עמידת המציע בתנאי סף בקובץ 1קובץ מס'  .3.1

 יש לשמור את הקובץ בשם: "תנאי סף".
חתום וכן בקובץ אקסל (אם מצוי במכרז). אם  PDF: הצעת מחיר בקובץ 2קובץ מס'  .3.2

 PDF -והן קובץ אקסל,  אזי במקרה של סתירה, האמור בקובץ ה PDFמוגש הן קובץ 
 האקסל. יגבר על האמור בקובץ

  יש לשמור את הקובץ בשם: "כתב כמויות".
: מפרט טכני וסיכום סיור (אם התקיים סיור במכרז זה) חתומים בקובץ 3קובץ מס'  .3.3

PDF . 
 יש לשמור את הקובץ בשם: מפרט טכני וסיכום סיור חתום.

 חתום, בהתאם לתנאי המכרז.  PDF: שאר מסמכי המכרז בקובץ 4קובץ מס'  .3.4
 בשם: "כללי".  יש לשמור את הקובץ

להודעת הדוא"ל תישלח הודעת אישור אוטומטית מתיבת הדואר הייעודי, הכוללת בתוכה את  .4
הקבצים התקבלו. ככל  4הקבצים שהתקבלו בתיבת הדואר הייעודי. על המציע לוודא כי כל 

שלא יתקבל אישור להודעת דוא"ל או שלא יוחזרו כל הקבצים, ובכפוף למועד הנקוב בסעיפים 
 להלן. 9להלן, על המציע לפנות לחברה כמפורט בסעיף  8-9

. יובהר, כי ניתן להשתמש בתוכנות MB9משקלה הכולל של הודעת הדוא"ל לא יעלה על  .5
 לדחיסת קבצים, אולם יש לוודא כי כל הקבצים קריאים וברורים.

יובהר, כי לא ניתן לשלוח לתיבת הדואר הייעודי קישורים לאתרים חיצוניים אשר משבשים  .6
את קבלת ההצעה, וכי על ההצעה לכלול את כל הפרטים הנדרשים. בין היתר, לא ניתן לצרף 

 או דומיו. JumboMailהפניה לאתר 
אדם  כל הקבצים המוגשים במסגרת ההצעה חייבים להיות חתומים אלקטרונית על ידי .7

המוסמך להגיש את ההצעה מטעם המציע באמצעות חתימה אלקטרונית מאובטחת, לפי 
אשר: (א) קשורה באופן ייחודי לאדם  2001-הוראות חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א

(ג) נמצאת תחת גישה ובקרה בלעדית  -המוסמך; (ב) מזהה את האדם המוסמך כחותם; ו
 .של היחיד המורשה.

שעות לפני מועד הגשת  24לפתוח את תיבת הדואר הייעודי למכרז החברה תהא רשאית  .8
"), אך ורק כדי לבדוק קבלת הודעות דוא"ל בתיבת הדואר זמן הבדיקה המוקדמתההצעות ("
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להלן. למען הסר ספק, החברה לא תפתח שום  9הייעודי, כתוצאה מפניה כמפורט בסעיף 
וק האם להודעת הדוא"ל צורפו הודעת דוא"ל במהלך תקופת הבדיקה המוקדמת ולא תבד

קבצים. יובהר כי במקרים בהם, מכל סיבה שהיא, התקבלה הודעת דוא"ל ללא קובץ כלשהו, 
 מגיש ההצעה נושא באחריות המלאה לכך, ולא תהיה לו כל טענה לחברה בעניין.

את הצעתו באמצעות הודעות הדוא"ל, כמתואר  מציע ששלח לפני זמן הבדיקה המוקדמת .9
בת הדואר הייעודי,  ולא קיבל הודעת דוא"ל חוזרת מתיבת הדואר הייעודי כאמור לעיל, לתי

ובכל מקרה   Contractsbid@pei.co.ilבכתובת   באופן מיידי,לעיל, יפנה לחברה  4בסעיף 
במקביל לכך, יעביר לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, לצורך בירור העניין. 

דיגיטלית, לפי בחירתו, ויודיע  אוהמציע העתק נוסף של ההצעה לחברה בהגשה פיזית 
 לחברה לאחר שעשה זאת. 

החברה תהא רשאית לפתוח את תיבת הדואר הייעודי לאחר זמן הבדיקה המוקדמת, וזאת  .10
רק לאחר הודעה של מציע כי הצעתו לא התקבלה ולכן הוא שלח את הצעתו פעם נוספת 

בדוא"ל, וגם בפעם זו ולא קיבל הודעת דוא"ל חוזרת מתיבת הדואר הייעודי. פתיחת תיבת 
 זה תיעשה אך ורק כדי לבדוק האם ההצעה התקבלה.  הדואר הייעודי כאמור ברישת סעיף

במקרה בו תתקבל יותר מהצעה אחת של אותו המציע בחשבון המיועד, ההצעה המאוחרת  .11
 בזמן תחייב את המציע. 

למען הסר ספק, יובהר כי ניתן להגיש הצעות לאחר זמן הבדיקה המוקדמת, כל עוד הן  .12
אחרון להגשת ההצעות. לעניין זה, יקח המציע תתקבלנה בתיבת הדואר הייעודי לפני המועד ה

בחשבון, כי לעיתים הודעות דוא"ל מתקבלות בתיבת דוא"ל חיצונית זמן מה לאחר שהן 
נשלחות, וישלח את הצעתו בהתאם ומספיק זמן לפני מועד הגשת ההצעות, כדי שהיא תתקבל 

ת הדואר הייעודי מוטלת בזמן. יובהר, כי כל האחריות בעניין מועד הגעת הודעות הדוא"ל לתיב
 9למעט במקרים כאמור בסעיף על המציע בלבד, ולא תהיה לו כל טענה לחברה בעניין זה. 

לעיל, לאחר זמן הבדיקה המוקדמת לא יהיה ניתן עוד לברר את הגעתם של הודעות 
הדוא"ל לתיבת הדואר הייעודי, ועל המציעים תוטל מלוא האחריות למקרים בהם מחמת 

 . ת הצעתם לא תתקבל בתיבת הדואר הייעודיתקלות טכניו
בעצם הגשת הצעתו, כל מציע: (א) מאשר ומסכים, כי התכתבויות עם החברה ביחס למכרז  .13

(ולחוזה, ככל שייחתם מאוחר יותר), תתקיימנה באמצעות כתובת הדוא"ל ממנה שלח את 
הצעתו, זאת אלא אם כלל המציע בהצעתו כתובת דוא"ל אחרת לצורך התכתבויות ומשלוח 

דעה אחרת מטעם המציע; (ב) מצהיר ומתחייב, כי כל הודעות בעתיד מהחברה, או עד להו
המסמכים המצורפים שעליהם חתימה, חותמת או אישור בכתב של צד שלישי, הם עותקים 
אמיתיים ואותנטיים של המסמך המקורי, שהוצא כדין על ידי אדם שהוא הנציג המוסמך של 

באמצעותה הוגשה ההצעה אותו צד ג'; (ג) מתחייב, כי ההתכתבויות, החתימה האלקטרונית ש
 והקבצים המצורפים החתומים אלקטרונית, עומדים בדרישות הדין בעניין.

במקרה של הצעה שתוגש על ידי מציע הן בהגשה דיגיטלית והן בהגשה פיזית, תהא החברה  .14
רשאית לפסול את ההצעה או לבחור באחת משתי ההצעות, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט, 

  טענה בעניין.ולמציע לא תהיה כל 

  


