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  כללי

"), פונה בזאת המזמין" ו/או "מוריהריה לפיתוח ירושלים בע"מ (להלן: "חברת מו .1.1
בהזמנה לקבלת הצעות לביצוע כלל העבודות המפורטות במסמכי ההזמנה ובכלל זה 

פיתוח ברחובות פרופ' ו סלילהמעבר תת קרקעי,  ת, עפר, בטונים,תשתיעבודות לביצוע 
רחוב לב ציון עם בן דור עד (מצומת  ) ושז"ר בתוואי הקו הירוק7נחמיה לב ציון (כביש 

כחלק מעבודות הרכבת הקלה (שלוחת הקו , ) והרחובות הסמוכיםלצומת נורדאו
  ירושלים., )32הירוק, מקטע 

את מסמכי ההזמנה להציע הצעות ניתן לרכוש אצל גב' רות זנגי מחברת "מוריה",  .1.2
ש"ח  12,000בסך תשלום כנגד  וזאת ,28.8.2019החל מיום , ירושלים, 2כיכר ספרא 

מע"מ), כאשר התשלום לא יוחזר למשתתפים. מובהר כי תנאי להגשת ההצעה  (כולל
 על ידי משתתף הוא רכישת מסמכי ההזמנה על ידו. 

מוריה תהא רשאית, לפי שקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה של מציע אשר היה  .1.3
שמיום  בתקופה -לרבות בפרויקט שהסתיים זה מכבר  - למוריה נסיון רע עמו 

נסיון רע כולל, בין היתר: אי  -ועד למועד הגשת ההצעות. לענין סעיף זה  1.1.2014
עמידה מצד המציע בהתחייבויות, כולל בקשר ללוחות זמנים, טיב העבודה, תביעות 
בלתי סבירות, עבודה בלתי רציפה, הפסקות עבודה אשר לא אושרו על ידי מוריה, 

 ע עבודה, או כל ענין משמעותי אחר.הפרה של הוראות הדין במהלך ביצו

מובהר למשתתפים כי נתונה למוריה זכות ברירה (אופציה) להורות לזוכה לבצע  .1.4
עבודות נוספות בתוואי הפרוייקט ובסמוך לו, עד לכפל ההיקף הכספי הנקוב בכתב 

מימוש האופציה יעשה באמצעות מתן הודעה בכתב לזוכה. הורתה מוריה על  הכמויות.
פציה כאמור, יחוייב הקבלן בביצוע העבודות נשוא האופציה בלוח הזמנים מימוש האו

אשר תקבע מוריה ובמחירים הנקובים בהצעתו (לאחר ניכוי ההנחה) ללא כל תוספת 
מחיר. מוריה רשאית להתנות את מימוש האופציה בהפקדת ערבות בנקאית (ערבות 

עבודות בהתחשב בו יהבהתאם לשיעור הקבוע בחוזה הקבלנים של חברה מורביצוע) 
מוריה רשאית לממש את האופציה, כולה או חלקה, עד . שנוספו במסגרת האופציה

 לתום תקופת ההתקשרות עם הזוכה וסיום העבודות.

תיאור העבודות הינו כמופיע במסמכי המכרז. על המציעים לעיין היטב בכל מסמכי  .1.5
 צורפות לתיק המכרזוכן בתכניות המם המכרז ובכלל זה במסמך המוקדמות, מפרטי

בהחסן נייד ייעודי ("דיסק או קי") שיימסר למציעים עם רכישת מסמכי  PDFכקבצי 
 ,במסמכי המכרז . מבלי לגרוע מהאמורלהלן ב6-א ו6נספחים המכרז, וכמפורט ב

 :תיאור כללי של העבודותמספר דגשים ולהלן 

חמיה לב ציון העבודות נשואות המכרז עניינן ביצוע כביש חדש ברחוב פרופ' נ .1.5.1
ושדרוג כביש  1מרחוב בן דור בדרום עד רחוב שז"ר בצפון, עבודות אינפרא 

שז"ר מצומת לב ציון עד צומת נורדאו לרבות חיבורים לצמתים. מוריה 
רשאית להורות לזוכה לבצע עבודות נוספות ברחובות הסמוכים לתוואי הקו 

 הירוק במתחם הכניסה לעיר ובמתחם עצמו.  

צעת בטופוגרפיה עם הפרשי גובה גדולים וכוללת עבודה העבודה מבו .1.5.2
קונסטרוקטיבית מורכבת לרבות ביצוע מעברים תת קרקעיים אשר מבוצעים 
בשלבים, קירות דיפון ומבני דרך נוספים. על המשתתפים להביא את האמור 

 בחשבון, ואת יתר הדגשים במסמך המוקדמות, בעת הגשת ההצעות. 

ניסה לעיר ירושלים בממשק עם מספר גורמים העבודה מבוצעת כאמור בכ .1.5.3
ופרויקטים הכוללים, בין היתר, את שיקוע שז"ר, בנייני האומה, הארכיון 
הציוני, ביטוח לאומי, רכבת ישראל (תחנת יצחק נבון), יזמים במתחמים 

 ומגדל הרכבת.  Kהמשיקים לפרויקט, תחנות אוטובוס, מתחם 

ת על ידי קבלנים אחרים במקטעים במקביל לעבודות הקבלן מבוצעות עבודו .1.5.4
סמוכים ומשיקים. על הקבלן לעבוד בתוך התוואי המתוכנן עם רמת דיוק 
גבוהה ולתאם את עבודותיו עם קבלנים אלו ולהימנע מפגיעה שאינה דרושה 
לצורך ביצוע העבודות. בכל מקרה של מחלוקת בין הקבלנים, תכריע דעתו 

 ב לפעול בהתאם לה. ויפקח מטעם מוריה והזוכה יהיה מחשל המ

על הזוכה לתאם את העבודות מראש עם כל הגורמים המפורטים לעיל.  .1.5.5
על הקבלן לתאם את העבודות מול התושבים, מנהלת התושבים, וכל בנוסף, 

משטרה, עירייה וחברות התשתית  בהםם האחרים יהגורמים הרלוונטי
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יב קבלן מחוהבהתאם להנחיות שיועברו לו ע"י מנהל הפרויקט. ולמיניהן, 
הגורמים ו הרשויותלבצע את העבודות בתיאום ובהתאם להנחיות 

 , ובהתאם לשעות העבודה המאושרות.יםהרלוונטי

העבודה עשויה להתבצע בקטעים לא רצופים ובשעות שונות של היממה  .1.5.6
בהתאם להוראות נציגי הרשויות (עיריית ירושלים והמשטרה). לא תשמע כל 

עה בעניין זה. על הקבלן לתכנן את סדר העבודות טענה ו/או דרישה ו/או תבי
  להוראות המפקח. בהתאם בצורה יעילה, באופן שיביא לחסכון בזמן ו

העבודה מתבצעת באזור בו קיימת תנועה ערה של הולכי רגל ותחבורה  .1.5.7
ציבורית. על הקבלן להבטיח את שלומם של הולכי הרגל ולהבטיח תנועה 

 רציפה בציר. 

הקבלן מצומצמים, תתכן העתקה והזזה של המכולות  שטחי ההתארגנות של .1.5.8
 ושטחי ההתארגנות ללא כל תוספת תשלום. 

בהגשת הצעתו מצהיר הקבלן כי הוא מכיר את המגבלות והוראות הדין  .1.5.9
בנוגע לשעות עבודה ורעשי העבודה, ובכלל זה את תקנות למניעת מפגעים 

 . 1992-(מניעת רעש), התשנ"ג

ושאים האמורים קודם להגשת הצעתו ולהביאם בחשבון על הקבלן לבדוק את כל הנ .1.6
  הצעתו.במסגרת 

הקבלן יהיה חייב להתחיל בעבודות במועד קבלת צו התחלת עבודה מן המזמין ולסיים  .1.7
את העבודות, כולל מסירה סופית למזמין ולרשויות בהתאם למסמכי המכרז ולאבני 

ממועד קבלת  ) חודשיםנהושמועשרים ( 28-הדרך השונות המצוינות בו ולא יאוחר מ
תשומת לב המשתתפים להוראות "). לוח הזמנים המקוריצו התחלת עבודה (להלן: "

מסמך המוקדמות בנוגע לחובת הקבלן לתכנן לוח זמנים ולהציגו למזמין, לאחר 
הטמעת כל דרישות המזמין לפי מסמך המוקדמות. תשומת לב המזמינים כי הפירוט 

של העבודות כך שכל  במקבילות מתייחס לביצוע של אבני הדרך במסמך המוקדמ
 ח הזמנים האמור.והעבודות נשוא המכרז יסתיימו כאמור בתוך ל

בהגשת הצעתו מצהיר הקבלן כי ברורה לו החשיבות העליונה שהמזמין רואה בביצוע  .1.8
 הפרויקט בלוח הזמנים שנקבע.  

" ו/או הל הפרויקטמנ"(להלן: פרויקט המנהל הפרויקט מנוהל בעבור המזמין על ידי  .1.9
"), כמפורט במסמכי החוזה, והקבלן יהיה מחויב לפעול בקשר עם העבודות על המפקח

 פי הוראות והנחיות המפקח, כמפורט במסמכי ההזמנה והחוזה. 

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו בהתאם לחוזה קבלנים של חברת "מוריה",  .1.10
לשינויים בו על פי המפורט  בנוסח אשר מצורף כחלק ממסמכי ההזמנה, בכפוף

 התנאים הכלליים המיוחדים בפרט.  במסמכי ההזמנה בכלל ובמסמך

, ניתנת בזאת 2017-) לחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז2(ו)(3בהתאם לסעיף  .1.11
מצד משרד התחבורה  במימון מלאהודעה למשתתפי המכרז כי הפרויקט ממומן 

די התשלום כקבוע בחוזה קבלנים מוריה. ועיריית ירושלים. לנוכח האמור יחולו מוע
כל מציע מצהיר ומתחייב בהגשת הצעתו כי קרא, הבין והסכים לאמור וכי לא תשמע 

 .על ידו כל טענה בענין

בהתייחס  .תשומת לב המציעים לניכויים המופיעים בחוזה הקבלנים של מוריה .1.12
ודות הקבלניות עבה ביטוחמוריה תרכוש את (ב) לחוזה הקבלנים מובהר כי 70לסעיף 

כל יתר על הקבלן לרכוש את מכל תשלום המגיע לקבלן וכי  1%תוך ניכוי של 
לצורך בקרה,  0.3%ניכוי של תשומת לב המציעים ל על פי החוזה.הביטוחים הנדרשים 

מחויב השונות אותן בדיקות, והוצאות נלוות, וזאת בכל מקרה, וללא קשר לבדיקות 
  האיכות. והבטחת בקרת  הקבלן לבצע על חשבונו, במסגרת

כמו כן, תשומת לב המציעים מופנית לדרישות הביטוחיות שבחוזה קבלנים מוריה,  .1.13
ולכך שנדרש שלזוכה במכרז יהיו ביטוחים כמפורט בנספח הביטוח המתאים בחוזה 

 למסמכי המכרז. 8נספח ), ואשר מצורף להלן כ2019קבלנים מוריה (מהד' 

 את לרכוש יכולתם את מבטחיהם עם אשמר לבדוק החובה חלה המציעים על .1.14
 להוראות בהתאם בנוסח ובגבולות האחריות המכרז במסגרת הנדרשים הביטוחים
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 הדרישות לגבי הסתייגות כל כי, יובהר. מכך והנגזר המשתמע כל על, להלן 8 נספח
 ידי על עקרוני באופן החתום ביטוח עריכת אישור באמצעות להעלות יש הביטוחיות

 להלן 3 בסעיף כמפורט ההבהרות הליך במסגרת ולהגישה, מציעה של המבטחת
 .הבהרה שאלות להגשת שנקבע המועד ובתוך

גורמים נוספים, מלבד יידרש לבצע עבודות עבור  בהליךהקבלן אשר ייקבע כזוכה  .1.15
המזמין, ובהם חברת החשמל לישראל, חברת הגיחון, עיריית ירושלים, בזק, רשות 

ו/או מאושרים מורשים ו/או המשתתפים להיות קבלנים לפיכך על העתיקות ועוד. 
מובהר כי ניתן יהיה לבצע . הגורמים המפורטים לעיללביצוע עבודות עבור מוסמכים 

עבודות אלו באמצעות קבלן משנה, ובלבד שהוא יאושר על ידי המזמין, בכפוף 
דתו להמצאת הסמכות ואישורים כנדרש מטעם הגופים האמורים, למזמין, ולאחר עמי

מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי יתכן וחלק להלן.  2.8 בכל התנאים הקבועים בסעיף 
מהעבודות עבור גורמים נוספים כאמור, תבוצענה במסגרת התקשרות נפרדת בין 

רך, הזוכה לבין אותם הגופים. בהגשת הצעתו מתחייב כל מציע להתקשר, במידת הצו
גורמים נוספים לביצוע עבודות תשתית כאמור, באותם המחירים שננקבו בהצעתו עם 

 דהיינו המחירים הנקובים בכתב הכמויות לאחר ניכוי ההנחה). (

האישורים הסטטוטוריים  מרביתהצעות המזמין קיבל את  לקבלתנכון למועד הפניה  .1.16
לתוקף של ההסכם עם  והתקציביים לפרויקט. תנאי לביצוען של העבודות ולכניסתו

ואישור התקציב. בהגשת הצעתם הנדרשים  האישוריםכלל הקבלן הזוכה יהיה קבלת 
דרישה ו/או המשתתפים (והקבלן הזוכה) כי לא תהיה למי מהם כל טענה  מאשרים

באופן שיאפשר את ביצוע  ו/או התקציבהאישורים יתקבלו לא ככל שאו תביעה ו/
עיכוב במועד  יחול ו/או התקציב בלת האישוריםהעבודות או אם בשל העיכובים בק

 תחילת ביצוע העבודות.  

 : נספחים לחוברת זו .1.17

  . 5.1  תנאי סףבהתאם לעו"ד או רואה חשבון אישור  - 1נספח 

  .5.3 תנאי סף להוכחת ניסיון בהתאם לנוסח  - 2נספח 

  .5.7  -  5.5  סף לתנאי בהתאם כספיים נתונים בדבר מציע הצהרת -' א3 נספח

  .5.7  - 5.5  סף לתנאי בהתאם כספיים נתונים בדבר רואה חשבון הצהרת -  'ב3 נספח

  .5.5 נוסח ערבות המכרז, בהתאם לתנאי סף  - 4נספח 

  . 5.9  בהתאם לתנאי סף י חוק עסקאות עם גופים ציבורייםלפ תצהיר - 5נספח 

   .תצהיר עיון בתכניות המכרז - 'א6נספח 

  רשימת תכניות המכרז והחסן נייד ("דיסק און קי"). -  'ב6נספח 

  אנשי הצוות המקצועי. רשימת - 7נספח 

  .נספח ביטוח - 8נספח 

צוות הנדסי, יועצים, קבלני משנה ופירוט אמצעים קט, ימנהל הפרומיוחדות לגבי  דרישות .2
  לביצוע העבודה

במסגרת ביצוע העבודות על ידי המשתתף יידרש המשתתף לעמוד, בין השאר, בדרישות 
שצורפו ביחס מובהר כי מוריה תהא רשאית לבדוק את נכונות הפרטים . ובהוראות שלהלן

  לצוות המוצע. 

שנים לפחות, בתחום  10מנהל פרויקט עם ניסיון של  יעסיק: הזוכה פרויקטמנהל  .2.1
בדגש על ניסיון בעבודות בשטח עירוני  ביצוע פרויקטים בתחום תשתיות תחבורתיות

לפחות פרויקט אחד של בבאופן רצוף ומלא מתוכם שימש כמנהל פרויקט , מורכב
ש"ח לפחות אשר ן מיליו 30של  בהיקףתשתיות תחבורה בשטח עירוני מורכב 

  .הסתיים בחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות
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 רישיון בתוקףהעתק האמור, יצרף  מנהל הפרויקטהמשתתף יפרט בהצעתו את זהות 
 .קורות חיים עם פרטי ניסיונוו

שרישיונו  עסיק מטעמו מהנדס ביצוע שהוא "מהנדס רשוי"י: הזוכה מהנדס ביצוע .2.2
סיון ינבעל  הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכליםבתחום ההנדסה האזרחית בתוקף 

מתוכם שימש כמהנדס ביצוע בלפחות פרויקט אחד של תשתיות לפחות,  שנים 5 של
אשר הסתיים בחמש ש"ח לפחות מיליון  30של  בהיקףתחבורה בשטח עירוני מורכב 

  .השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות

פרטי רטי קורות חיים שלו, נדס האמור, פהמשתתף יפרט בהצעתו את זהות המה
 . עתק של רישיונו של המהנדס האמורניסיונו ויצרף ה

 10במשרד התמ"ת, בעל ניסיון של  רשוםמנהל עבודה : הזוכה יעסיק מנהל עבודה .2.3
בדגש על ניסיון  שנים לפחות בתחום ביצוע פרויקטים בתחום תשתיות תחבורתיות

 בעבודות בשטח עירוני מורכב. 

זהות מנהל העבודה ויצרף להצעתו את קורות חיים שלו את  עתובהציפרט המשתתף 
  במשרד התמ"ת.ו ומסמך המעיד על רישומ

על המשתתף לציין את זהות ממונה : הזוכה יעסיק ממונה בטיחות. ממונה בטיחות .2.4
  בטיחות מטעמו ולצרף קורות חיים שלו.

בעלת צונית, : על הזוכה במכרז להתקשר עם חברת בקרת איכות חיצוות בקרת איכות .2.5
וכי  ניסיון של שבע שנים לפחות בתחום הכבישים, הבטונים הדרוכים והתשתיות,

תנאי ההתקשרות צריכים לכלול התחייבות של החברה להעמיד לרשות הזוכה בקרת 
איכות. על בקרת האיכות להיות באתר ביצוע העבודות, עוד מובהר כי ההתקשרות עם 

המזמין או המפקח מטעמו וכי בכל מקרה שבו חברת בקרת האיכות טעונה את אישור 
לא תאושר התקשרות הזוכה עם חברת בקרת האיכות אשר הוצעה על ידו במסמכי 
ההצעה, יידרש הזוכה להתקשר עם חברת בקרת איכות אחרת, ללא תוספת תמורה, 

  הכל להנחת דעתה ובהתאם להנחיותיה של מוריה.

עם פירוט  חברה פרופילונית ולצרף על המשתתף לציין את זהות חברת הבקרה החיצ
  .פי הדרישות בסעיף זה-ניסיונה על

בחוזה למכרז.  7נספח על המציעים למלא את פרטי הגורמים המקצועיים האמורים ב .2.6
ההתקשרות שייחתם בין המזמין לבין הקבלן שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה יתחייב 

 האמורים לעיל. ים הקבלן להעסיק את הגורמ

  :  קבלני משנה על ידי הקבלן (הזוכה) יחולו ההוראות והתנאים הבאיםלענין העסקת  .2.7

כל קבלן משנה בפרויקט על ידי הקבלן, יהיה קבלת אישור  להעסקתתנאי  .2.7.1
להעסקת הקבלן כקבלן משנה בפרויקט לצורך  מראש ובכתבמנהל הפרויקט 

ביצוע העבודות המיועדות לביצוע על ידי אותו קבלן משנה, וזאת מבלי 
 מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז. לגרוע

מנהל הפרויקט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לפסול קבלן משנה אשר  .2.7.2
הקבלן יבקש להעסיקו בפרויקט, או לדרוש מהקבלן להחליף קבלן משנה 
אשר כבר מועסק על ידו בפרויקט, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל 

  הפרויקט ומבלי שיהיה חייב לנמק החלטתו. 

הל הפרויקט יהיה רשאי שלא לאשר העברת עבודה, מטלה או אחריות מנ .2.7.3
מכל סוג שהוא לביצוע על ידי קבלן משנה ולדרוש את ביצוען על ידי הקבלן 

  הזוכה עצמו, וזאת מבלי שיידרש לנמק החלטתו. 

הקבלן מתחייב להישמע לכל הוראה כאמור של מנהל הפרויקט ומצהיר כי  .2.7.4
הצעתו ולא יבוא אל מוריה בכל טענה, הביא נושא זה בחשבון בהגשת 

  דרישה או תביעה בענין זה. 

לא יהיה בביצוע העבודות על ידי קבלן משנה כדי לגרוע בכל צורה שהיא  .2.7.5
 מאחריות הקבלן. 
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 זוכהלהתקשר עם קבלן משנה, לצורך ביצוע עבודות כאמור, ימציא ה הזוכהבחר  .2.8
להלן, בהתייחס לכל אחד  כתנאי לאישור אותו קבלן משנה את המסמכים המפורטים

  מבין קבלני המשנה: 

אישורים לפיהם קבלן המשנה הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל  .2.8.1
ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי חדלות פרעון, לרבות פירוק, הקפאת 

 הליכים או כינוס נכסים. 

העתק של תעודת רישום תקפה, המעידה על רישומו של קבלן המשנה, בכל  .2.8.2
שם הנדרש על פי כל דין בצירוף אישור מעורך דינו של קבלן המשנה מר

  המאשר את רישומו כדין של קבלן המשנה.

כל המסמכים והמידע הנדרשים לפי מסמך זה או כפי שיידרש על ידי מנהל  .2.8.3
סיון המקצועי וסיווגו המתאים של יהפרויקט ולהנחת דעתו, בקשר עם הנ
 רז זה, אותן הוא מיועד לבצע. קבלן המשנה לעבודות על פי מסמכי מכ

הצהרה בכתב מטעם קבלן המשנה לפיה ברור לו כי ההתקשרות, על פי מכרז  .2.8.4
זה, תהיה עם המשתתף ולא יהיה קשר חוזי ישיר בינו לבין מוריה ולא תהיה 
לו כל טענה או תביעה כלפי מוריה; אחריות קבלן המשנה תהיה ביחד ולחוד 

מבלי להטיל על מוריה כל אחריות או כלפי מוריה והקבלן הזוכה, וזאת 
 מוריה.  -חבות כלפי קבלן המשנה. לענין זה יהיה החוזה חוזה לטובת צד ג' 

מודגש כי על הקבלן יהיה להמציא את המידע והמסמכים כאמור לעיל לגבי כל קבלן 
 משנה קודם וכתנאי לאישור קבלן המשנה. 

זה יחולו גם לגבי החלפת קבלני מודגש למען הסר ספק כי הדרישות המפורטות בסעיף  .2.9
המשנה, וזאת, למען הסר ספק, מבלי שיהיה באמור כדי לחייב את מוריה או מנהל 

 הפרויקט להסכים להחלפת מי מקבלני המשנה.  

לקבלן כל מסמך, נתון, אישור או תעודה  הזוכהלפי בקשת מנהל הפרויקט ימציא  .2.10
 כאמור. שיידרשו לצורך הוכחת עמידת קבלני המשנה בתנאים 

  שאלות והבהרות וסיור קבלנים .3

שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד באמצעות דוא"ל בכתובת:  .3.1
office@danbenamram.com מר יניב , אל 12:00שעה ב 4.9.2019וזאת עד ליום  או

, אשר ישמש כמנהל הפרויקט דן בן עמרם הנדסה וניהול בע"מממשרד צארום 
ות המפורטות במסמכי ההזמנה (להלן: וכמפקח מטעם המזמין בקשר לעבוד

. מציע שלא יפנה 02-6247414בטלפון:  הדוא"ל"). יש לוודא אישור קבלת המפקח"
בבקשות הבהרה כאמור, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, 

 סתירה, או אי התאמה במסמכי המכרז בקשר עם כך.

גשת הסתייגויות בענין הדרישות תשומת לב המציעים לאמור לעיל בענין אופן ה .3.2
הביטוחיות שבמכרז, ולכך שעל הסתייגויות כאמור להיות מוגשות באמצעות אישור 

בתוך המועד שנקבע להגשת עריכת ביטוח החתום באופן עקרוני על ידי המבטחת 
 .שאלות הבהרה כאמור

, ותישלחנה אל בכתבמוריה המפקח או תשובות לשאלות ההבהרה תינתנה על ידי  .3.3
משתתפים בפקסימיליה. במועד סיור הקבלנים, ימסור כל משתתף לחברה מספר ה

פקסימיליה ושם של איש קשר אשר אליו יש לשלוח את התשובות לשאלות ההבהרה. 
האחריות לדאוג לכך שניתן יהיה לקבל תשדורת פקסימיליה על פי הנתונים שנמסרו 

  תחול על המשתתף ועליו בלבד.

ולא יהא כל תוקף אשר יימסרו בכתב יחייבו את מוריה אך ורק תשובות והבהרות  .3.4
מוריה לא תהיה על אף האמור לעיל מובהר כי  שהוא לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת.

תשובה שלא תינתן בכתב לא תיצור כל חייבת להשיב לשאלות או בקשה להבהרות. 
 .כלפי מוריה מניעותבסיס לטענה של השתק או 

אולם הישיבות  מקום המפגש, בבוקר 10:00 בשעה 28.8.2019 יוםבסיור קבלנים יערך  .3.5
, ירושלים. לאחר מכן יתקיים 2של מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ, ככר ספרא 
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אינה חובה ואינה הקבלנים  ההשתתפות במפגש ובסיור סיור באתר ביצוע העבודות.
 תנאי להגשת ההצעה. 

שלח מוריה אל ת, שהקבלנים כמו גם סיכום סיור מסמכי התשובות לשאלות ההבהרה .3.6
, והמשתתפים יצרפו אותם, ההזמנההמשתתפים, אם יישלחו, ייחשבו כחלק ממסמכי 

חתומים על ידם כדין, כחלק מהמסמכים שיצורפו על ידי המשתתפים במסגרת הגשת 
 הצעתם במכרז.

  הגשת ההצעה .4

 שלים, ירו2ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים המצויה במשרדי "מוריה", כיכר ספרא  .4.1
 לביצוע 336/2018' מס פומבי מכרז"עליה יצויין במעטפה סגורה ואטומה, אשר 

), 32 מקטע( ר"ושז לב ציון בציר ל"הרק של הירוק הקו תוואי להכשרת עבודות
, הכל כמפורט להלן. אין לציין על גבי המעטפות כל פרט המזהה את "ירושלים

 המשתתף או כל כיתוב אחר מעבר לאמור לעיל.  

 12:00לא יאוחר מהשעה  ,18.9.2019 עד האחרון להגשת ההצעות יהיה ביוםהמו
רשאית להאריך את המועד האמור לתקופה נוספת על פי שיקול  . מוריהבצהריים

 במשלוח הודעות למשתתפים אליהם פנתה מוריה בבקשה לקבלת הצעות. דעתה 

סגורה אשר אחת מעטפה לעיל, ב 4.1 את הצעתו עד למועד הנקוב בסעיףהמציע יגיש  .4.2
   עליהן יצוין:נוספות, שתי מעטפות סגורות תכיל בתוכה 

אשר תכלול את כתב הכמויות שצורף במסגרת מסמכי  - 1מעטפה מס'  .4.2.1
והכולל את מחירי העבודות השונות ואת המסמך המצורף כחלק  ההזמנה

" ואשר בו יפרט והצהרהוכותרתו "בקשה להשתתף  ההזמנהממסמכי 
המוצע על ידו, באחוזים, לביצוע כל  נחה הכוללהההקבלן את שיעור 

. "הצעת המחירעל המעטפה ייכתב " העבודות המפורטות בכתב הכמויות.
 . או תוספת לתת "הנחה" שליליתאין מובהר למען הסר ספק כי 

[מובהר כי השימוש במונח מעטפה הוא לצורך נוחות ההגדרה  2מעטפה מס'  .4.2.2
רשאי להגישו במארז מתאים אשר אולם הואיל ומדובר בחומר רב הקבלן 

יתר מסמכי ההצעה, שאינם ההצעה  - ]2ייחשב לענין זה כמעטפה מס' 
הכספית, יוגשו בעותק אחד, ויוכנסו למעטפה נפרדת ואטומה (להלן: 

). המציע ירשום על המעטפה מצידה החיצוני את ההזמנהמעטפת מסמכי 
המשתתף לחתום ". מובהר כי על מסמכי ההצעה ללא הצעת מחירהמילים "

וכן  הערבותתצורף גם  למעטפה זו, בכל עמוד ועמוד. ההזמנהמסמכי  כלעל 
 .("דיסק או קי") עם תכניות מכרז ההחסן הניידיצורף לה גם 

עותק אחד של הצעת המחיר יסומן כ"מקור" ובמקרה של סתירה בין האמור בו לבין  .4.3
  האמור בעותק הנוסף, האמור בעותק המקור יכריע.

מטבע ישראלי בלבד, ללא מע"מ. הנקובים בכתב הכמויות הינם בהמחירים י מובהר כ .4.4
המוצע על ידי המשתתף יתייחס לכל המחירים בכתב הכמויות יחדיו  שיעור ההנחה

  ולכל אחד מהם בנפרד.  

מודגש כי המחירים, לאחר הפחתת ההנחה, מתייחסים לביצוע מלא ומושלם של כל  .4.5
. המחירים בהצעה, לאחר ההזמנהעל פי מסמכי הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע 

הפחתת ההנחה, יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות 
, המשתתף לא יהא זכאי לכל ההזמנהנשוא ההזמנה בהתאם למפורט בחוזה ובמסמכי 

  תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו. 

ההנחה, יהיו תקפים עד לסיום  המחירים המוצעים ע"י המשתתף, לאחר הפחתת .4.6
על אף האמור, מובהר כי  העבודה ולא תשולם כל תוספת התייקרות למחירים הנ"ל.

מנגנון החשב במקרים בהם מתקיימים תנאי  ,בהתאם להוראות החוזה (סעיף ד')
, כאשר המדד יהיה מדד הסלילה והגישור, ומדד 2009הכללי, כפי שפורסם בשנת 

חתימת החוזה עם הקבלן (לאחר אישור ועדת ע במועד דד הידוהבסיס יהיה המ
   . המכרזים)

המשתתף מצהיר כי אלא אם נכתב במפורש אחרת, הצעתו אינה כוללת מידע חסוי  .4.7
כלשהו, ולפיכך, מוריה תהיה רשאית להציג הצעה זו למשתתפים אחרים, על פי 

וכה. סבר פנייתם, אולם זאת אך ורק לאחר קבלת החלטה סופית של מוריה לגבי הז
המשתתף, כי ישנם סעיפים בהצעתו אשר הנם חסויים ולפיכך לא ניתן לחשוף אותם 
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בפני צדדים שלישיים, יציין המשתתף במפורש בהצעתו מהם אותם סעיפים, ומוריה 
תביא את עמדת המשתתף בחשבון בהחלטתה האם לחשוף את המידע בפני משתתפים 

חשוף את הצעתו, כולה או חלקה, אחרים. מובהר למשתתף כי שיקול הדעת אם ל
מסור למוריה שתהיה רשאית לפעול בנושא לפי שיקול דעתה, ולא תישמע מצד 

 המשתתף כל טענה בענין זה, אף אם ייחשפו חלקים שהמשתתף ציין שהם חסויים. 

האמור במסמכי  לכלבחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המשתתף את הסכמתו  .4.8
חייב כי לאחר הגשת ההצעה יהיה מנוע מלהעלות כל ומסכים ומת הםובתנאי ההזמנה

 . על כל הכלול בהם ההזמנהטענה כנגד מסמכי 

 תנאי סף .5
  

 עמידת. זה בסעיף להלן המפורטות הדרישות בכל עומד הוא כי המשתתף מאשר הצעתו בהגשת
 מתחייב והמשתתף ההליך משלבי שלב בכל המזמינה דעת לשיקול בהתאם תיבדק בדרישות המשתתף

 תגרום להלן המפורטים התנאים מן אחד בכל עמידה אי. בענין שיידרש מידע כל למזמינה מציאלה
  :המשתתף של הצעתו לפסילת

 נגדו ותלויים עומדים לא ואשר בישראל כדין ורשום שהתאגד תאגיד הוא המשתתף .5.1
 אין כי יודגש. נכסים כינוס או הליכים הקפאת, פירוק לרבות, פרעון חדלות הליכי

 . של שתי חברות או של שתי ישויות משפטיות אחרות משותף כמיזם הצעה להגיש

 רישום תעודת של העתק להצעתו לצרף המשתתף על ו בתנאי זה:עמידת להוכחת -
, בהתאם לנוסח המשתתף של אה חשבוןרומאו  דינו מעורך אישור בצירוף תקפה

  .  לחוברת המכרז 1נספח המופיע ב

ק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות, הוא קבלן רשום על פי חוהמשתתף  .5.2
(בלתי  5) סיווג ג'ענף ראשי כבישים, תשתית ופיתוח( 200ענף ראשי ב, 1969-כ"טהתש

  .לפחות 2') גענף ראשי בניה( 100ענף  וכןמוגבל) 

ם רישו תעודת של העתק להצעתו לצרף המשתתף על ו בתנאי זה:עמידת להוכחת  -
   .בפנקס הקבלנים, בסיווג האמורתקפה המעידה על רישומו כקבלן 

 עבודות, ההצעות הגשת למועד ועד 1.1.2014 שמיום התקופה במהלך, ביצע המשתתף .5.3
 כספי בהיקף, שהסתיים אחד בפרויקט, להלן כהגדרתו" תשתיות תחבורתיות" בתחום

, האמורה התקופה במהלך ביצע המשתתף - ולחלופין; לפחות ח"ש מיליון 37 של
 היקפם אשר, שהסתיימו בפרויקטים כאמור" תיות תחבורתיותתש" בתחום עבודות

 המצטברים מהפרויקטים אחד היקף ואשר, לפחות ח"ש מיליון 75 על עמד המצטבר
 היקף בדיקת, לעיל כאמור. ח"ש מיליון 25 של כספי מהיקף פחת לא, כאמור

 .מ"המע מרכיב ובהתעלם כלשהי הצמדה ללא נומינאליים בערכים תהיה הפרויקטים

, יוכר אך ורק הערך הכספי של 1.1.2014מובהר, כי ככל שיוצגו פרויקטים שהחלו לפני 
ועד למועד הגשת ההצעות, ועל המציע להבהיר בהצעתו מהו  1.1.2014העבודות מיום 

  היקף העבודות שבוצע בתקופה האמורה.

 כבישים, גישור, למילים "תשתיות תחבורתיות" תהיה המשמעות הבאה: עבודות
ים, עבודות עפר, עבודות פיתוח, מסלול המראה ונחיתה, עבודות תשתית מחלפ

קט אחר ים בתחום הבניה החדשה או כל פרוילמסילות רכבת, עבודות תשתית לנמלי 
  ). די באחת מהחלופות בסעיף זהשיאושר על ידי המזמין ככזה, טרם הגשת ההצעות (

ישור חתום בידי מזמין א על המשתתף לצרף להצעתו :להוכחת עמידתו בתנאי זה  -
 2נספח המצורף כבנוסח  אותן עבודות או בידי מנהל הפרויקט של אותן עבודות

סופיים חתומים על ידי נציג מטעם מזמין אותן  חשבונותהעתקים של  או למכרז,
כל מסמך אחר להנחת דעתו של מנהל  אואו מטען מנהל הפרויקט,  עבודות

  וע העבודות כאמור. להעיד על ביצכדי  והפרוייקט, שיש ב

או  2015-2017 של המשתתף, מפעילות שוטפת, בשניםהשנתי מחזור ההכנסות ממוצע  .5.4
מובהר כי הערת "עסק . לשנה ש"חמיליון  34מסכום של לא פחת  2016-2018בשנים 

תביא לפסילת הצעת לפי הענין, , 2018או  2017לשנת חי" בדו"חות הכספיים 
 המשתתף. 

: על המשתתף לצרף להצעתו העתק של דוחות כספיים נאי זהלהוכחת עמידתו בת   -
משתתף רשאי להוכיח  .2016-2018או לשנים  2015-2017מלאים, מבוקרים, לשנים 
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זה גם באמצעות תאגיד השולט בו ואשר יתחייב כלפי מוריה בכתב  עמידתו בתנאי
במסגרת מסמכי הצעת המשתתף, בהתאם לנוסח ההצהרה המפורסם באתר 

ט של מוריה תחת לשונית מכרזים, להיות ערב להתחייבויות המשתתף, ככל האינטרנ
שיזכה במכרז. לצורך סעיף זה "שליטה", כהגדרת מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), 

 .1981-התשמ"א

 שלהלן: החלופיותעל המציע לעמוד באחת מבין שתי הדרישות  .5.5

הוכחת הונו העצמי של המציע בשנת הדוח האחרונה שהוצגה על ידו ל .5.5.1
, לפי העניין; 2018או שנת  2017שנת  -לעיל (דהיינו  5.4 עמידתו בסעיף 

מסך הנכסים  10%") הינו לכל הפחות שנת הדוח האחרונה שהוצגהלהלן: "
  בדוח על המצב הכספי לאותה שנה.

תו ממוצע הונו העצמי של המציע בשנות הדוח שהוצגו על ידו להוכחת עמיד .5.5.2
, לפי העניין), 2016-2018או שנים  2015-2017שנים  -לעיל (דהיינו  5.4 בסעיף 

מממוצע סך הנכסים בדוחות על המצב הכספי לאותן  10%הינו לכל הפחות 
 שנים.

: על המשתתף לצרף להצעתו תצהיר בהתאם לנוסח להוכחת עמידתו בתנאי זה   -
 וכןלמכרז, לאחר מילוי הפרטים הנדרשים בתצהיר ובטבלה,  א'3נספח המצורף כ

  למכרז. ב'3נספח לצרף להצעתו תצהיר רו"ח של המשתתף בנוסח המצורף כ

 שלהלן: החלופיותעל המציע לעמוד באחת מבין שלוש הדרישות  .5.6

-2015הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנים  .5.6.1
 ו חיובי או שווה לאפס., הינ2016-2018או בשנים  2017

לענין תנאי סף זה, הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים מפעילות 
  שוטפת של המציע יחושב באופן הבא:

 
 
 
 
 
 
 

 

יחס בין הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ה .5.6.2
לפי העניין,  2016-2018או  2015-2017כהגדרתו לעיל (בערך מוחלט), בשנים 

 .33%-לבין ההון העצמי בשנת הדוח האחרונה שהוצגה, הינו נמוך מ

קלל של תזרים המזומנים לענין תנאי סף זה, היחס בין הממוצע המשו
מפעילות שוטפת (בערך מוחלט) לבין ההון העצמי בשנת הדוח האחרונה, 

  יחושב באופן הבא:
  

היחס בין הממוצע המשוקלל של 
תזרים המזומנים מפעילות 

שוטפת (בערך מוחלט), בשנים 
לבין , 2016-2018או  2015-2017

ההון העצמי בשנת הדוח 
 האחרונה שהוצגה

= ABS (CF) / Et 

 כאשר:

ABS -  ערך מוחלט 

CF -  
הממוצע המשוקלל של תזרים 
המזומנים מפעילות שוטפת, 

 לעיל 5.6.1 כהגדרתו בסעיף 
t -  שנת הדוח האחרונה 

(3*CFt+2*CFt-1+1*CF-2)/6 הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים  
 מפעילות שוטפת = 

 כאשר:

CF -  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת עפ"י הדוחות הכספיים 

    t -  שנת הדוח האחרונה שהוצגה 
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E -  הון עצמי בדוח הכספי 

להלן, , כהגדרתה EBITDA-היחס בין היקף החוב, כהגדרתו להלן, לבין ה .5.6.3
 . 10-בשנת הדוח האחרונה שהוצגה, נמוך מ

בשנת הדוח  EBITDA-לענין תנאי סף זה, היחס בין היקף החוב לבין ה
  האחרונה שהוצגה, יחושב באופן הבא:

  
היחס בין היקף החוב לבין 

לשנת הדוח  EBITDA - ה
 האחרונה שהוצגה

= t היקף חוב לשנת / EBITDAt 

 כאשר:

EBITDA -  

פעילות שוטפת לפני רווח תפעולי מ
ריבית, מיסים, פחת והפחתות (כפי 

שמופיעים בסעיף ההתאמות הדרושות 
להצגת תזרים מזומנים מפעילות 

 שוטפת)

חוב לטווח קצר וארוך, לרבות חלויות   -  היקף חוב
  שוטפות

t -  שנת הדוח האחרונה שהוצגה 
  

תאם לנוסח : על המשתתף לצרף להצעתו תצהיר בהלהוכחת עמידתו בתנאי זה   -
 וכןלמכרז, לאחר מילוי הפרטים הנדרשים בתצהיר ובטבלה,  א'3נספח המצורף כ

  למכרז. ב'3נספח לצרף להצעתו תצהיר רו"ח של המשתתף בנוסח המצורף כ

 במסמכי כנדרש, למכרז 4נספח בנוסח המצורף כ מכרז ערבות להצעתו צירף המשתתף .5.7
  . המכרז

 לחוק בהתאם ורשומות חשבונות פנקסי הולני על כדין אישור להצעתו צירף המשתתף .5.8
המצאת יודגש, כי . 1976-ו"התשל) חשבונות ניהול אכיפת( ציבוריים גופים עסקאות

 .אישור זה היא תנאי לביצוע תשלומים כלשהם לזוכה

-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק 1ב'2-ו) ב(ב2 פיםסעי תנאי במשתתף התקיימו .5.9
 לא מאלה אחד כל או המשתתף, במכרז ההצעה הגשת למועד עד: בהםו, 1976

 ביותר, במכרז ההצעה הגשת מועד לפני שנה שהסתיימה התקופה במשך, הורשעו
 תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור( זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי

  :  1987-ז"תשמ, מינימום שכר חוק לפי או 1991- א"תשנ), הוגנים

  .במשתתף השליטה בעל .5.9.1

  .המשתתף של לזה במהותו דומה שותפיו או מניותיו בעלי הרכבש תאגיד .5.9.2

  .עבודה שכר תשלום על המשתתף מטעם שאחראי מי .5.9.3

 הוא גם נשלט אשר אחר תאגיד - מהותית שליטה נשלט המשתתף אם .5.9.4
  .במשתתף ששולט מי בידי מהותית שליטה

 לדרישות בהתאם, תצהיר לצרף להצעתוף המשתת על :להוכחת עמידתו בתנאי זה -
 5נספח כ המצורף בנוסח, 1976- ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק) ב(ב2 עיףס

  .למכרז

 המסמכים וכל), משותף מיזם או שותפות ולא( אחת משפטית אישיות הוא המשתתף .5.10
 .   בלבד ובחתימתו המשתתף של שמו על הוגשו, זה מכרז במסגרת, הוגשו אשר

  .המכרז מסמכי את רכש המשתתף .5.11

  ם שיש לצרף להצעהאישורים ומסמכי .6

המשתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים הבאים, והכול לשביעות רצון  .6.1
  המזמין:
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   המוצע על ידי המשתתף. בו יצוין שיעור ההנחהטופס הצהרת המשתתף,  .6.1.1

 . לעיל 5- , ו2פים המסמכים הנדרשים בהתאם לסעי .6.1.2

  ישור על  ניכוי מס הכנסה במקור. א .6.1.3

אישור של רואה חשבון ו/או יועץ משפטי של המשתתף, שיהיה בתוקף  .6.1.4
למועד הגשת ההצעה, בדבר סמכותם של החותמים בשם המשתתף על 
מסמכי ההזמנה, לחתום כאמור ולחייב את המשתתף בחתימתם, לכל דבר 

  ועניין.

  אישור (קבלה) בגין רכישת מסמכי ההזמנה. .6.1.5

סמך הבהרות להזמנה זו, ככל שהוצא על ידי המזמין, כשהוא חתום כל מ .6.1.6
 בחתימת המשתתף ובכלל זה סיכום סיור הקבלנים.

על ידי המציע (חתימה  יםחתומכשהם  , על נספחיהם,כל מסמכי המכרז .6.1.7
למכרז,  ב'6- א' ו6נספחים חתימה על  -ולענין תכניות המכרז  ,וחותמת)

 י").וצירוף ההחסן הנייד ("דיסק און ק

  להלן.  7ערבות, כמפורט בסעיף  .6.1.8

 ערבות .7

המשתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, במקור, אשר  .7.1
מבנק או מחברת ביטוח בעלת רשיון הוצאה לבקשת המשתתף לפקודת המזמין, 

 1981-מבטח ישראלי לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א
(להלן:  4נספח  - המצורף כחלק ממסמכי ההזמנה להצעותות נוסח הערבבהתאם ל

   ").הערבות"

מוריה תהיה רשאית לקבל הצעה, אף אם נפלו פגמים טכניים, לפי שקול דעתה  .7.2
בערבות הבנקאית, בכפוף להגשת ערבות בנקאית מתוקנת על ידי המציע, מבלי 

קאית מתוקנת שתהיה ליתר המשתתפים טענה מכל סוג ומין ביחס להגשת ערבות בנ
 מוריהכאמור. בנוסף, אף במקרה שיהיה למוריה ספק בדבר תוקף הערבות, תהיה 

רשאית לבקש מהמציע מכתב מהבנק המאשר כי הערבות תכובד על ידו והמצאת 
מכתב כאמור תהווה ריפוי כראוי של כל פגם שנפל בערבות. בהגשת הצעתו במכרז 

 יעה בשוויון שבין המשתתפים בהליך.   מצהיר המשתתף כי אין הוא רואה באמור כל פג

המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות ולהגישה לגבייה, בכל מקרה בו יפר המשתתף  .7.3
פי מסמכי ההזמנה, ובפרט אם המשתתף יחזור בו מהצעתו -איזה מהתחייבויותיו על

קודם לבחירת הזוכה או לא יחתום על הסכם ההתקשרות בנוסח המקובל אצל 
מציא למזמין את ערבות הביצוע כנדרש לפי חוזה ההתקשרות. המזמין או לא י

הערבות תהיה בנוסח המצורף כחלק ממסמכי ההזמנה, ללא שינויים כלשהם. המזמין 
  מהזוכה להאריך את תוקף הערבות עד למועד שייקבע על ידו.  לדרוש רשאי 

, בלי יחשב סכום הערבות שחולט כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש ,חולטה הערבות .7.4
   כל צורך בהוכחת כל נזק. 

אם המזמין לא יממש להלן,  13בהתאם למפורט בסעיף שתתף תוחזר למהערבות  .7.5
  ההזמנה.   בהתאם למסמכי  אותה על פי זכותו

   תוקף ההצעה .8

    חודשים ממועד הגשתה. שישההצעת המשתתף תעמוד בתוקף במשך 

  שינויים ותוספות .9

המשתתפים אינם רשאים להכניס שינוי או הסתייגות כלשהם במסמכי ההצעה, בין  .9.1
בגוף מסמכי ההצעה ובין במסמך נלווה. במקרה בו הוספו שינויים ו/או הסתייגויות, 

  כאמור, יהיה המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעשות כל אחת מאלה:

  לפסול את ההצעה. .9.1.1

תייגויות ולראות בהם כאילו לא הוספו להתעלם מן השינויים ו/או ההס .9.1.2
  מעולם.
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להתייחס לשינויים ו/או להסתייגויות כאל פגם טכני בלבד, שהמזמין  .9.1.3
  משלים עמו.

לדרוש מן המשתתף לתקן את השינויים ו/או ההסתייגויות, ובלבד שאין  .9.1.4
בתיקון כאמור כדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי מפרטיה. לא 

ת המזמין, כאמור, יחולו בהתאמה סעיפים קטנים נענה המשתתף לדריש
  לעיל. 9.1.1-9.1.3

במקרה שבו המזמין לא הודיע על נקיטה של אחת הפעולות המנויות לעיל, יראו  .9.2
בשינויים ו/או בהסתייגויות אשר הוספו, כאמור, כאילו לא נכתבו כלל, ובמקרה של 

. למען ו ההסתייגויותללא השינויים ו/אזכייה, תחייב את המשתתף ההצעה שהוגשה 
הסר ספק, מובהר בזה כי המזמין לא יהיה חייב להתריע בפני המשתתף על האפשרות 
שהצעתו תיפסל ו/או לאפשר לו לתקן את השינויים ו/או ההסתייגויות אשר הוספו על 

 ידו.

מוריה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ומיוזמתה, כל עוד לא חלף המועד שנקבע  .9.3
מכרז זה, להכניס שינויים ו/או תיקונים במסמכי ההזמנה.  שינויים להגשת ההצעות ב

ותיקונים אשר הוכנסו, כאמור, מיוזמתה של מוריה, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי 
ההזמנה ויישלחו אל המשתתפים באמצעות פקסימיליה, על פי הנוהל שנקבע למשלוח 

ים, כאמור, ייחתם תשובות לשאלות הבהרה. כל מסמך שינויים שיישלח אל המשתתפ
  על ידי כל משתתף ויצורף להצעתו במכרז.

  אי צירוף מסמכים להצעה .10

הצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים, האישורים והטפסים אשר פורטו במסמך זה, עלולה 
או השלמה של מסמכי  לפנות אל המציעים לצורך הבהרההמזמין שומר על זכותו להיפסל. 

להימנע מפסילתה של הצעה, כאמור, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובמקרים ההצעה וכן 
בהם יסבור המזמין כי השמטת מסמך כלשהו נעשתה בשוגג, ואין במתן האפשרות להשלים 
את המסמך שהושמט משום פגיעה בהליכי הפניה לקבלת הצעות לפי מסמכי הזמנה אלו 

  . ויוןובעקרון השו

  סיכוני אי בהירות .11

הפירוט המצוי בהזמנה אינו גורע מחובת המשתתף לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל  .11.1
הבירורים הדרושים לו לשם הכנה והגשה של הצעתו. הגשת הצעה מהווה הצהרה של 

, כי הוא ערך כל בדיקה המשתתף, כי כל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו
שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, וכי הוא לא הסתמך על מצגי המזמין 

ידיעה של -בעניין זה. ממילא, לא תישמע מצד המשתתף כל טענה בדבר טעות או אי
פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהזמנה ובנספחיה, או המופיע בהם, או שאינו מופיע 

  בהם.

משתתף מצהיר, כי המחיר שהציע משקף ומשכלל בתוכו גם סיכוני בהגשת הצעתו ה .11.2
מודגש כי  בהירות כלשהם; ולכן כל סיכון כאמור, אם יתממש, יוטל על המשתתף.-אי

בכל מקרה בו יחול עיכוב, שלא עקב הפרת הקבלן הזוכה את חיוביו, בקבלת אישור 
תכולת עבודות חברת החשמל, ביחס לקבלן המשנה, תהא מוריה רשאית לגרוע את 

החשמל (כולן או חלקן) מתכולת החוזה, מבלי שלקבלן הזוכה תהיה כל זכות לקבלת 
  . םכספים ו/או תשלומים ו/או החזרים כלשה

  בחינת ההצעות .12

  :כמפורט להלן בשיטת החציוןבמכרז זה תיבחר ההצעה הזוכה  .12.1

ידורגו לפי שיעור ההנחה המוצע בהן.  בשלב הראשון הצעות המחיר במכרז .12.1.1
במידה והתקבל מספר אי זוגי של הצעות אשר נמצאו כשירות, ההצעה 
אשר נמצאת באמצע הדירוג תהווה את החציון. במידה והתקבל מספר זוגי 
של הצעות אשר נמצאו כשירות, החציון יהווה את הממוצע בין שתי 

 ההצעות האמצעיות.  

 (להלן: 1.15-לעיל ב 12.1.1האמור בסעיף  בשלב השני יוכפל החציון .12.1.2
 "). החציון המשוקלל"

ההצעה הזוכה במכרז תהיה ההצעה אשר הינה עם שיעור ההנחה המירבי מבין  .12.2
הקרובה ביותר לחציון המשוקלל, ואשר אחוז ההנחה המוצע בה ההצעות שהוגשו, 
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הצעה בה  . במקרה בו לא נמצאהגדול יותר מהחציון המשוקלל אך בהפרש המינימאלי
אחוז ההנחה המוצע גדול מהחציון המשוקלל, תהיה ההצעה הזוכה ההצעה עם שיעור 

 ההנחה המירבי.

, 14.1%, 13.18%הצעות במכרז, עם שיעורי ההנחה הבאים  5: במידה והתקבלו דוגמא .12.3
מביאה אפוא  1.15-ב 16.1. מכפלת 16.1%, החציון יעמוד על 21.55%, 18.2%, 16.1%

לעיל, ההצעה  12.2. בהתאם לאמור בסעיף יון המשוקלל בדוגמה= החצ 18.51% -ל
 . 21.55%הזוכה תהיה ההצעה אשר בה ננקב שיעור הנחה של 

הצעות לפחות וכי בכל מקרה בו  4מובהר כי הבחירה בשיטת החציון מותנית בקבלת  .12.4
יתקבל מספר נמוך יותר של הצעות, תהיה ההצעה הזוכה ההצעה הזולה ביותר מבין 

הכשירות ללא התייחסות לחציון, וזאת בכפוף לתנאים המסמיכים את  ההצעות
המזמין לפסול הצעות במקרים מסוימים או שלא לבחור כל הצעה שהיא, הכל 

 כמפורט במסמך זה. 

 בהם שנקבו ההנחה משיעורי גבוה יהיה המשוקלל החציון בו מקרה בכל כי, מובהר כן .12.5
 ללא הכשירות ההצעות מבין יותרב הזולה ההצעה הזוכה ההצעה תהיה, המציעים

 הצעות לפסול המזמין את המסמיכים לתנאים בכפוף וזאת, לחציון התייחסות
  . זה במסמך כמפורט הכל, שהיא הצעה כל לבחור שלא או מסוימים במקרים

המזמין "). כשיר שני" :יה (להלןינוסף ככשיר לזכ משתתףלהודיע על המזמין רשאי  .12.6
המשתתף עם הכשיר השני, במקרה בו יתברר כי להתקשר בהסכם האמור רשאי 

לא יתקשר עמה בחוזה התקשרות וימציא ערבות בנקאית כנדרש  שנבחר כזוכה
להבטחת הביצוע או שחוזה ההתקשרות עמו יבוטל בגין הפרתו על ידי הזוכה, 

אין באמור לעיל כדי לפגוע ולמתמודדים לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. 
מבלי לגרוע  -לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה, לרבות ין ו של המזמבזכות

אין בבחירת כשיר  .לבצע הליך חדש לבחירת זוכה לביצוע העבודות -מכלליות האמור 
כנגד  למזמיןשני או בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שתעמודנה 

  זוכה במקרה כאמור.ה

ימת, בשל חוסר התייחסות מפורטת המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה מסו .12.7
לסעיף מסעיפי מסמכי ההזמנה, באופן שלדעת המזמין מונע הערכתה של ההצעה 

  כדבעי. 

כן יהיה המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול הצעה של משתתף, בכל -כמו .12.8
  אחד מהמקרים הבאים:

יזה שהיא בעבירה על פי אכל ערכאה בהמשתתף או מי ממנהליו הורשעו  .12.8.1
, 300, 304, 330, 383: 1977- חוק העונשין, התשל"זמסעיפים הבאים עפ"י 

 בחמש השנים האחרונות.  422-425, 290-291

המחירים הנקובים בהצעה אינם סבירים ו/או נמוכים באופן משמעותי  .12.8.2
מאומדן המזמין לביצוע העבודות ו/או הנם לדעת המזמין פרי של 

  תכסיסנות.

בפועל, המשתתף שהגיש את ההצעה לא יוכל  המזמין הגיע למסקנה כי .12.8.3
  לקיים את ההתחייבויות נשוא הבקשה להצעות כנדרש.

כאשר יש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, כי המשתתף או אדם אחר  .12.8.4
  מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה.

נה או כאשר התברר למזמין כי הצהרה שמסר המשתתף אינה נכו .12.8.5
שהמשתתף לא גילה למזמין עובדה מהותית שיש בה, לדעת המזמין, כדי 

, לרבות בענין ניגוד עניינים להשפיע על ההחלטה להכריז על המשתתף כזוכה
  .בו מצוי המציע בקשר עם הפרויקט נשוא המכרז

כאשר התרחש אירוע, אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, יש בו כדי  .12.8.6
 ותי על היכולת הפיננסית ו/או המקצועית של המשתתףלהשפיע באופן מה

לבצע את העבודות, כולן או חלקן. לעניין סעיף זה ייחשבו ל"אירוע" כאמור, 
 בין היתר, גם המקרים הבאים:

ניתנו צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים  .12.8.6.1
נגד המשתתף, אשר לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד 
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  נתינתם;

לו עיקולים (זמניים או קבועים, בבימ"ש או בלשכת הוט .12.8.6.2
ההוצאה לפועל) על נכסי המשתתף (כולם או חלקם), אשר לא 

  הוסרו בתוך ששים יום ממועד הטלתם;

ניתנו צו כינוס נכסים ו/או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של  .12.8.6.3
פשיטת רגל נגד מי מבעלי המניות במשתתף, אשר לא הוסרו 

  עד נתינתו.בתוך ששים ימים ממו

או יותר ממניות המשתתף, וזאת ללא  25%בוצעה העברה של  .12.8.6.4
 הסכמה, מראש ובכתב, של המזמין.

נשללה מהמציע הסמכה, תעודה, דירוג, רישיון או כיוצ"ב  .12.8.6.5
  הרלוונטיים לביצוע העבודות נשוא המכרז.

 , יהאהמזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה .12.9
 כלל הזכות שלא לקבוע זוכה. המזמין שומר לעצמו את ספר המשתתפים אשר יהאמ

וכן לבטל את ההליך בכל עת, עד לחתימת הסכם עם הזוכה, בהתאם לשיקול דעתו 
  הבלעדי.

נוספות או השלמות הבהרות  ,המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים .12.10
על מנת לבחון את המשתתף והצעתו לשביעות רצונו המלא גם לאחר פתיחת ההצעות 

  במסגרת שיקוליו, כאמור.

מובהר בזה, כי בכל מקרה בו משתתף לא יזכה או זכייתו תבוטל בשל פגם יסודי שנפל  .12.11
בהחלטת מוריה על הזוכה או בשל פגם יסודי שנפל בהליכי הבקשה להצעות, לא יהיה 

הוצאות ישירות  אותו משתתף זכאי לקבל מאת המזמין פיצוי כלשהוא, למעט החזר
  שהוציא לשם רכישת מסמכי ההזמנה והעמדת הערבות.

בכל מקרה בו יקבע בית משפט מוסמך, כי זכייתו של משתתף היא תוצאה של פגם  .12.12
בהחלטת המזמין או בהליכי ההזמנה או ההתקשרות, יפסיק אותו משתתף מיד את 

תף, אך ורק עבודתו על פי החוזה שנחתם עמו. במקרה כאמור, ישלם המזמין למשת
את התמורה בגין העבודות שבוצעו על ידו, עד למועד הפסקת העבודה, כאמור, ומעבר 
לכך לא יהיה המשתתף זכאי לכל פיצוי נוסף, לרבות בגין אובדני רווחים, אובדן 

 הזדמנויות עסקיות וכיו"ב.

, לבקש הבהרות םבפרטי הצעת פיםלדון עם משתתהמזמין רשאי, על פי שיקול דעתו,  .12.13
ולבקש מהמשתתפים, בין אם מדובר במשתתף בודד  הצעות משתתפים שונים בילג

ובין אם מדובר במספר משתתפים (לרבות עם חלק מהמשתתפים בלבד), לתקן או 
לשפר את הצעותיהם, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים בין לפני בחירת זוכה ובין 

געים או ינוהלו דיונים יתקיימו מלאחר מכן. סדרי הדיון ורשימת המשתתפים עימם 
ין, על ילמשתתפים או לחלקם, לפי הענ המזמין יודיע .המזמיןיקבעו על ידי  כאמור

לנכון  הוא ימצאהמועד האחרון להגשת הצעה מתוקנת או משופרת, אם וכאשר 
כדי לחייב את  המזמיןלמען הסר ספק, אין בסמכות זו של  לקבוע הליך כאמור.

ר או כדי לאפשר למשתתפים להסתייג בכל דרך שהיא כאמו שא ומתןלנהל מ המזמין
  מהאמור במסמכי ההליך, או כדי לאפשר למשתתף לחזור בו ממה שכתב בהצעתו.

המשתתף שהצעתו יה תהא מותנית בתנאים שעל יזכהמזמין יהיה רשאי לקבוע כי  .12.14
יה יחשב הזכי. במקרה זה תהמזמין קבעייהא לקיימם במועדים ובאופן ש נבחרה

לא עמד הזוכה בתנאים המזמין. מותנית עד למילוי התנאים לשביעות רצון יה יכזכ
אך לא  -  יהיה הוא רשאילבטל את זכייתו וכן  ן המזמין, רשאי המזמיןלשביעות רצו

  . להודיע לכשיר השני, אם נקבע כזה, על זכייתו - חייב 

, אם בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול המזמיןחייב לעדכן את  המשתתף .12.15
, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו להליך ועד למועד למזמיןיחול, במידע שמסר 

חוזה עד לחתימה על  -בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה  המזמיןפרסום החלטת 
 ההתקשרות עמו. 

  הודעה על זכייה והתקשרות .13

ם לאחר קביעת הזוכה, פקסימיליה ובדואר רשום. ג הודעה לזוכה תימסר באמצעות .13.1
  . , לבוא בדברים עם הזוכה, במטרה לתקן או לשפר את הצעתוהמזמין רשאי
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משתתף שייקבע כזוכה יחתום על חוזה ההתקשרות עם המזמין בנוסח החוזה הנהוג  .13.2
אצל המזמין, וזאת בתוך לא יאוחר מעשרה ימים מהמועד בו נשלחה אליו הודעת 

החתימה על חוזה ההתקשרות, כאמור, עם כמו כן, בדבר זכייתו, כאמור. המזמין 
ימציא הזוכה לידי המזמין ערבות ביצוע, בשיעור הנקוב במסמכי ההזמנה (להלן: 

"), וזאת תחת הערבות אשר הומצאה על ידו במצורף להצעתו, וכן ערבות הביצוע"
 אישורי ביטוח חתומים ותקפים כנדרש. 

שהוגשה במצורף להצעה לא תוחזר לזוכה עד אשר ייחתם על ידו מובהר, כי הערבות 
  .חוזה ההתקשרות ויומצאו ערבות הביצוע ומסמכי הביטוח התקפים, כאמור

נוסח חוזה ההתקשרות של המזמין מצורף כחלק ממסמכי ההזמנה. בהגשת הצעתו 
מסכים כל משתתף להתקשר עם המזמין בחוזה ההתקשרות בנוסח המצורף, ולא 

מצד המשתתף כל טענה לפיה אינו מכיר את תנאי חוזה ההתקשרות של תשמע 
  המזמין או אינו מסכים להתקשר עם המזמין בחוזה בנוסח שצורף למסמכי ההזמנה.  

יקבל על כך הודעה בדואר רשום. כן תושב למשתתף  ,משתתף אשר הצעתו לא תתקבל .13.3
למי שנקבע ככשיר  בסמוך לאותו מועד הערבות שהומצאה על ידו, במצורף להצעתו.

יודיע לו ה, אלא אם ילאחר הודעת הזכי לשלושה חודשיםשני תוחזר הערבות עד 
יה יכי הוא נקבע כזוכה בשל ביטול הודעת הזכהמזמין קודם לחלוף המועד כאמור 

. במקרה שכזה יחולו על או ביטול ההתקשרות עם הזוכה הראשון לזוכה הראשון
. המזמין רשאי ל ההוראות החלות על הזוכהה כיהכשיר השני ממועד הודעת הזכי

לדרוש מהמשתתף שנקבע ככשיר שני להאריך את הערבות שהמציע עד למועד כאמור, 
אם וככל שתום תוקפה קודם למועד זה. אין בהשבת הערבות כדי לבטל את מעמד 
הכשיר השני, והכל מבלי לגרוע מזכות המזמין להחליט שלא לבחור בכשיר השני 

 דה אף במקרה של ביטול ההתקשרות עם הזוכה הראשון.לביצוע העבו

משתתף אשר הצעתו לא תתקבל, יהיה רשאי לעיין, לאחר קבלת החלטה סופית של  .13.4
ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה, במסמכי ההצעה הזוכה ובמסמכים נוספים, 

ש"ח, אשר ישולמו למוריה מראש  500בכפוף לתשלום דמי טיפול בבקשתו בסך 
ש"ח עבור צילום  1עמד החומר לעיון המשתתף כאמור, ובנוסף תשלום של ובטרם יו
  כל עמוד. 

והמסמך המחייב היחיד  ה כקיבול הצעת הזוכה לפיהילא יראו את הודעת הזכי .13.5
שום מבחינת המזמין הוא חוזה ההתקשרות אשר ייחתם בין המזמין לבין הזוכה. 

ולא  ןמחייב בין הזוכה למזמי פה, לא תיצור הסכם-הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל
 המזמין.  תקנה כל טענת השתק או מניעות כלפי 

  ביטול זכייה .14

בכל אחד מהמקרים הבאים, יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו של משתתף  .14.1
 שהוכרז שמי שהצעתו נבחרה:

פי מסמכי -כאשר המשתתף שהוכרז כזוכה לא עמד בהתחייבויותיו על .14.1.1
ימים ממועד קבלת  10ההזמנה, ובכלל זה גם התחייבותו לחתום בתוך 

הודעת הזכייה על חוזה ההתקשרות ולהמציא לידי המזמין בתוך המועד 
 האמור ערבות ביצוע ואישורי ביטוח תקפים.

כאשר יש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, כי המשתתף או אדם אחר  .14.1.2
 .ענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייהמטעמו נתן או הציע שוחד, מ

שהיא בעבירה על פי איזה כל ערכאה המשתתף או מי ממנהליו הורשעו ב .14.1.3
, 300, 304, 330, 383: 1977- מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז

 בחמש השנים האחרונות. 422-425, 290-291

כונה או התברר למזמין כי הצהרה שמסר המשתתף במסגרת הצעתו אינה נ .14.1.4
שהמשתתף לא גילה למזמין עובדה מהותית שיש בה, לדעת המזמין, כדי 

 .להשפיע על ההחלטה לבחור במשתתף כזוכה

התרחש אירוע, אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, יש בו כדי  .14.1.5
להשפיע באופן מהותי על היכולת הפיננסית ו/או המקצועית של המשתתף 

ן. לעניין סעיף זה ייחשבו ל"אירוע", בין לבצע את העבודות, כולן או חלק
 :היתר, גם המקרים הבאים

ניתנו צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים  .14.1.5.1
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נגד המשתתף, אשר לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד 
 נתינתם;

הוטלו עיקולים (זמניים או קבועים, בבימ"ש או בלשכת  .14.1.5.2
או חלקם), אשר לא ההוצאה לפועל) על נכסי המשתתף (כולם 

 הוסרו בתוך ששים יום ממועד הטלתם;

ניתנו צו כינוס נכסים ו/או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של  .14.1.5.3
פשיטת רגל נגד מי מבעלי המניות במשתתף, אשר לא הוסרו 

 .בתוך ששים ימים ממועד נתינתו

או יותר ממניות המשתתף, וזאת ללא  25%בוצעה העברה של  .14.1.5.4
 של המזמין.הסכמה, מראש ובכתב, 

נשללה מהמציע הסמכה, תעודה, דירוג, רישיון או כיוצ"ב  .14.1.5.5
  הרלוונטיים לביצוע העבודות נשוא המכרז.

במקרה של ביטול זכייה, כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות  14.1
המשתתף במצורף להצעתו, כל זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר המזמין  שמסר

על פי כל דין. סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם ומוערך זכאי לו, במקרה כאמור, 
 מראש לכיסוי נזקי המזמין, ללא צורך בהוכחת נזק.

   ביטול  ההזמנה או הזכייה או שינוי בהיקף ההתקשרות 15

במפורש, כי ביצוע הפרויקט והעבודות נשוא פניה זו מובהר בזה למשתתפים,  15.1
מותנים בעמידה קפדנית ביעדי תקציב שנקבעו לו. לפיכך, שומר המזמין לעצמו את 
הזכות לבטל את הפניה במסגרת הזמנה זו או את הזכייה, במקרה בו יבוטל 
האישור התקציבי לפרויקט או במקרה שבו ההצעות שהוגשו תחרוגנה מן האומדן 

  וע העבודות בפרויקט.לביצ

מבלי לגרוע מסמכותו, כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, להחליט  15.2
על צמצום היקף העבודות הנדרש ו/או על חלוקת הביצוע לשלבים, הכול על מנת 

 לעמוד בהיקף התקציבי המאושר ובכפוף לשיקול דעת המזמין. 

עיל, תהיה שמורה גם לאחר שנחתם ל 15.1-15.2סמכות המזמין, כאמור בסעיפים  15.3
חוזה התקשרות עם המשתתף שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה.  ככל שהקיצור 
כאמור יבוצע לאחר חתימת חוזה ההתקשרות יבוצעו הפעולות כאמור בהתאם 

 ובכפוף לאמור בחוזה ההתקשרות.

 זה (לפי כל אחד מסעיפי המשנה שבו), 15בכל מקרה של קבלת החלטה, על פי סעיף  15.4
לא תהיינה למי מהמשתתפים טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי המזמין, בקשר עם 
קבלת ההחלטה כאמור. בהגשת הצעתם מצהירים המשתתפים, כי ברור להם 
שתנאי זה הוא תנאי יסודי להגשת ההצעות, והם מאשרים את הסכמתם לתנאי זה 

  מראש.

  ודעותה  16

ורך קבלת הודעות בהליך המשתתף יציין בהצעתו את כתובת משרדו הרשום לצ 16.1
  ואת שמו של איש הקשר של המשתתף.

הודעות ישלחו בדואר רשום או בפקסימיליה. הודעה שנשלחה בדואר תיחשב  16.2
שעות ממועד משלוחה והודעה שנשלחה בפקסימיליה  48כאילו הגיעה ליעדה תוך 

 שעות ממועד המשלוח. 24תיחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 

  שונות 17

  ים את הקבלן כמצהיר ומתחייב בהצהרות ובהתחייבויות כדלקמן:בהגשת הצעתו רוא

המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כי ידוע לו ש 17.1
למי והכרעה זו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, מבלי שתהא 

ורואים , גדםכל זכות או רשות לערער על שיקולי המזמין או לטעון כנ מהמשתתפים
כמסכים מראש להחלטת המזמין בדבר קבלת או דחיית הצעה  המשתתףאת 

  כלשהי.

מזמין רשאי להכניס בכל עת, שינויים במסמכי ההזמנה ורק כי ידוע לו שה 17.2
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שייבחר יחייבו את  המציעהמסמכים הסופיים, כפי שיחתמו על ידי המזמין ועל ידי 
  המזמין.

 למציעהנם רכושו של המזמין, הם מושאלים  בקשה זומובהר בזאת כי כל מסמכי  17.3
, בין הגשת ההצעותלשם הכנת הצעתו והגשתה ועליו להחזירם למזמין עד לתאריך 

אינו רשאי בכל מקרה, להעתיק את  המציעאם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. 
 מסמכי ההזמנה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת לבד מהגשת הצעתו למזמין.

ר ומתחייב בהגשת הצעתו כי ידוע לו שבמידה והצעתו תזכה, היא המשתתף מצהי 17.4
תועמד לעיון יתר המשתתפים במכרז אשר יבקשו זאת, מבלי שתהיינה לו טענות 
מכל סוג ומין כלפי המזמין, לרבות טענות ביחס לחסיון המסמכים, פגיעה בסודות 

הצעתו מסחריים וכד'. ככל שהמשתתף סבור שמסמך או פרט הכלולים במסמכי 
חסויים עליו לציין זאת ולכתוב בצד כל מקום שלדעתו הוא חסוי את המילה 
"חסוי". מובהר כי גם אם ציין המשתתף כי פרטים בהצעתו חסויים כאמור, 
מוסמך המזמין לחשוף פרטים אלה למשתתפים האחרים, לפי שקול דעתו הבלעדי, 

  ומבלי שלמשתתף תהיה כל טענה כלפיו.  

 מסמכים 18

ומהווים ביחד את מסמכי ההזמנה  לבקשה לקבלת הצעותרוט המסמכים המצורפים להלן פי
  "):מסמכי ההזמנההלן: "עיל ול(ל

  מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף  המסמך
חוברת הזמנה להציע הצעות על  מסמך א'

 נספחיה 
 

חוזה קבלנים של חברת מוריה לרבות  מסמך ב'
 כל המסמכים המהווים חלק ממנו 

 

של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור     מסמך ג'
  המעודכן ביותר תיבי ישראלחברת נ

    תנאים כלליים מיוחדים ונספחיו   1-מסמך ג'

    מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים  2-מסמך ג'
מפרט טכני לעבודות פיתוח סלילה ואחזקה של     3-מסמך ג'

  עיריית ירושלים
חוץ של עיריית  מפרט טכני מורכב לתאורת    4-מסמך ג'

 –אגף לתחבורה ושירותי הנדסה  – ירושלים
  המחלקה למאור

פרטים כללים של חברת הגיחון. ובכללם:     5-מסמך ג'
מפרט טכני כללי לביצוע עבודות ביוב וניקוז, 

חוברת הנחיות והבהרות לקבלן המשתתף 
במכרז של חברת מוריה הכולל פרקי מים 

ת תשתית וביוב, וחוברת הסכם לביצוע עבודו
  .מים, ביוב, ניקוז ובניה

  מפרט כללי לגינון והשקיה של חברת "מוריה"     6-מסמך ג'
נספחים בנושא אביזרי תנועה של מחלקת     7-מסמך ג'

  בטיחות בדרכים 
מפרט גינון והחזקה של מחלקת הגננות     8-מסמך ג'

  בעיריית ירושלים
    כתב כמויות  מסמך ד'
    התוכניות סט  מסמך ה'

    רשימת התוכניות  ך ו'מסמ
    דו"ח קרקע  מסמך ז'
    דו"ח תכן מבנה  מסמך ח'

אינם מצורפים בפועל למסמכי ההזמנה אולם הם יצורפו כחלק ממסמכי המכרז  מסמכיחלק 
החוזה בדרך של אימוץ ובהגשת הצעתו מצהיר כל משתתף כי הוא מכיר מסמכים אלו ובקיא 

ישה או תביעה המבוססת על אי הכרות של באמור בהם ולא תישמע מצידו כל טענה, דר
 הוראות המסמכים האמורים.  

  בכבוד רב,                      
    מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ                                                     
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  5.1אישור עו"ד / רואה חשבון בהתאם לתנאי סף  -  1נספח 
  
  

  לכבוד
  מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 

   2ר ספרא ככ
  ירושלים

  
  שלום רב, 

  
 ציון לב בציר ל"הרק של הירוק הקו תוואי להכשרת עבודות לביצוע 336/2018' מס פומבי מכרזהנדון: 

  ירושלים), 32 מקטע( ר"ושז
  

, הריני לאשר כי שבנדוןכעו"ד/רו"ח של המשתתף ________________________________ במכרז 

גיד רשום כדין בישראל וכי לא תלויים ועומדים נגדו הליכי חדלות לפי מיטב ידיעתי ובדיקתי, התא

  פירעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים. 

  
  תאריך: ___________________

  
  בכבוד רב,                            

  
      
    ____________________  

  עו"ד/רו"ח  חתימה וחותמת     
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  5.3  לחלופה שבתנאי סף נוסח להוכחת ניסיון בהתאם -  2נספח 
  

  שם הקבלן המציע: _______________

  שם הפרויקט: __________________

  שם מזמין העבודה: _______________

  (*יש לסמן חלופה רלוונטית) קבלן ראשי: כן / לאכהפרויקט בוצע על ידי המציע 

  :המציע (יש לפרט את העבודות שבוצעו) תיאור כללי של הפרויקט שבוצע על ידי

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

  
  

o מועד תחילת ביצוע הפרויקט )dd/mm/yy(_____________ :  

o  הפרויקט סיוםמועד )dd/mm/yy(_______________ :  

o ועד  1.1.2014בתקופה שמיום , א מע"מ) של העבודות שבוצעו בפרויקטההיקף הכספי (לל

  : _______________לסיומו

o (יש לסמן) כן / לא :*האם הפרויקט כלל עבודות מסוג תשתיות תחבורתיות כהגדרתן להלן 

מחלפים, עבודות עפר, עבודות פיתוח, מסלול  עבודות כבישים, גישור,": תשתיות תחבורתיות* "

יתה, עבודות תשתית למסילות רכבת, עבודות תשתית לנמלי ים בתחום הבניה המראה ונח

 .החדשה

  

  

  : אישור המציע לגבי נכונות הפרטים שלעיל

  : _______________וחותמת שם מלא: _____________ תפקיד: ____________ חתימה

  

  : לגבי נכונות הפרטים שלעיל מנהל הפרויקט/מזמין העבודהאישור 

  : _____________וחותמת ____________ תפקיד: ____________ חתימהשם מלא: 
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  5.6  - 5.4 הצהרת מציע בדבר נתונים כספיים בהתאם לתנאי סף  - א' 3נספח 

הוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אני הח"מ, __________ בעל/ת ת.ז. __________, לאחר ש

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

אני מנהל/ת של ___________________ ח.פ. ____________ ("המציע") ומוסמך ליתן  .1
 הירוק הקו תוואי להכשרת עבודות לביצוע 336/2018' מס פומבי מכרזמטעמו תצהיר זה במסגרת 

 .ירושלים), 32 מקטע( ר"ושז ציון לב בציר ל"הרק של

להלן פירוט הנתונים הכספיים של המציע בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים (המאוחדים, ככל  .2
 שרלוונטי) לשנים ___________________, באלפי ש"ח.

באחת  וכן), 5.5.2 או  5.5.1 ( 5.5 על המציע לעמוד באחת מבין הדרישות החלופיות שבתנאי סף [
 )] 5.6.3 או  5.6.2 או  5.6.1 ( 5.6 מבין הדרישות החלופיות שבתנאי סף 

שנת   תנאי סף

________  

)2 - t(  

שנת 

________  

)1 - t(  

  שנת 

 ________  

)t(  

  חישוב ממוצע

 5.4  
מחזור ההכנסות 

  השנתי

  

_________  

  

_________  

  

___________  

מחזור ההכנסות 

  השנתי הממוצע.

  תוצאה: _________

 5.5.1  
הון עצמי / סך   ___________  (לא למילוי)  (לא למילוי)  הון עצמי

  הנכסים

  ___________  (לא למילוי)  (לא למילוי)  סך הנכסים  תוצאה: _______

 5.5.2  

  ___________  _________  _________  הון עצמי
ממוצע הון עצמי: 

_____________  

  ___________  _________  _________  סך הנכסים
  ממוצע סך הנכסים:

______________  

  (לא למילוי)  (לא למילוי)  (לא למילוי)  -

עצמי / ממוצע הון 

  ממוצע סך הנכסים

  תוצאה: _______

 5.6.1  
תזרים המזומנים 

  מפעילות שוטפת
________  ________  ____________  

ממוצע משוקלל של 

תזרים המזומנים 

  = מפעילות שוטפת

(3*CFt+2*CFt-

1+1*CF-2)/6  

תוצאה: 

___________  

 5.6.2  

היחס בין הממוצע 

המשוקלל של 

תזרים המזומנים 

  (לא למילוי)  (לא למילוי) 
  תוצאה:

__________  
  (לא למילוי)
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'אזהרת עסק חי' או  2018או לשנת   2017לא נכללה בדוחות כספיים המבוקרים של המציע לשנת  .3
 'הערת עסק חי'.

  ימתי ותוכן תצהירי אמת.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חת .4
  

  ולראיה באתי על החתום:

  

  חתימת המצהיר/ה    תאריך

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מפעילות שוטפת  

(בערך מוחלט) 

 5.6.1 [לפי ס' 

לבין ההון לעיל], 

העצמי של המציע 

בשנת   31.12ליום 

)t '5.5.1 ) [לפי ס 

  לעיל]

 5.6.3  

היחס בין היקף 

 - החוב, לבין ה

EBITDA 

  (לא למילוי) (לא למילוי)

היקף החוב (חוב 

לטווח קצר וארוך, 

לרבות חלויות 

שוטפות): 

_____________  

רווח ( EBITDA  )(לא למילוי
תפעולי מפעילות 

שוטפת לפני 
ריבית, מיסים, 

  ):פחת והפחתות

_____________  

היקף החוב / 
EBITDA:  

____________  
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  5.6  - 5.4 הצהרת רואה החשבון בדבר נתונים כספיים בהתאם לתנאי סף  -ב' 3נספח 

  "י רואה חשבון חיצוני של המציע)(הצהרה זו תמולא ותחתם ע

  

"), מאשרים כי ביקרנו את הצהרת המציעאנו, רואי החשבון המבקר של ________________ ("

להזמנה  א'3נספח המציע בדבר הנתונים הכספיים לשנים _________________, המפורטים ב

 בציר ל"הרק של הירוק והק תוואי להכשרת עבודות לביצוע 336/2018' מס פומבי מכרזבלהציע הצעות 

  .ירושלים), 32 מקטע( ר"ושז ציון לב

הצהרת המציע בדבר הנתונים הכספיים כאמור, הינה באחריות הנהלת המציע. אנו אחראים לחוות 

  דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקרות מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר 

ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין 

בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של הראיות התומכות בסכומים 

ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 

עשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו המשמעותיים שנ

  סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

' משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות א3נספח לדעתנו, ההצהרה בדבר הנתונים המפורטים ב

  יע לשנים הנ"ל.את המפורט בה, וזאת בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של המצ

  

  בכבוד רב,

_____________  

  חתימת רו"ח   

  

  שם רואה חשבון :_______________         כתובת: ________________

  תאריך: _________________
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 נוסח הערבות הבנקאית -  4נספח 
  

  תאריך _____________
  לכבוד

  תוח ירושלים בע"ממוריה חברה לפי
  2כיכר ספרא 

  ירושלים
  

 1ערבות בנקאית מס' ______________ הנדון: 
  

 ליוןימבמילים: ( ש"ח 1,250,000כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של אנו ערבים בזאת 

 -"), שתדרשו מסכום הערבות) (להלן: "ש"ח אלף חמישים ומאתיים

' מס פומבי מכרזב") בקשר עם הצעת המשתתף משתתףה" :_________________________ (להלן

), 32 מקטע( ר"ושז ציון לב בציר ל"הרק של הירוק הקו תוואי להכשרת עבודות לביצוע 336/2018

  .ירושלים

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה והגישור הסלילה סכום הערבות יהיה צמוד למדד 

  15-שהתפרסם ב 2019שנת  יוליחודש המדד בגין  המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין ערבות זו, יהא

   י".(או בסמוך למועד זה), "המדד היסוד 2019 אוגוסטבחודש 

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, הוא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות 

  זו.

ה לעומת המדד הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש על

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום  -היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום 

  הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו  משלושה ימים, לא יאוחר לפי דרישתכם הראשונה בכתב

המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת 

הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 

  תתף.את התשלום תחילה מאת המש

   ) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.(כולל 2020.3.1 עד ליוםערבות זו תישאר בתוקפה 

המצוינת לעיל, לא יאוחר  כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו

  מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס, או דרישה בכתב כאמור בערבות זו

  מברק, ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

  

  
  / חברת ביטוחבנק    תאריך

  
  

                                                 
  

הצעה בלבד. לא תתקבל ערבות בנקאית של מי שלא הגיש הצעה. הצעה שתצורף לה הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ה
    ערבות פסולה תראה כאילו הוגשה ללא ערבות בנקאית ודינה להיפסל.
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  קראתי והבנתי __________________
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  5.9 בהתאם לתנאי סף  פי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר  -  5נספח 

  
  

אני הח"מ, ______________________, נושא/ת תעודת זהות שמספרה _________________, 
לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

  מצהיר/ה בזה כדלקמן:

ף תפקידי זה גם כמורשה/מורשית חתימה אני משמש/ת _____________________ ומתוק  .1
  .המשתתף")אצל __________________________ (להלן: "

אני עושה תצהירי זה בהתאם להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאים הקבועים בבקשה להציע   .2
 להכשרת עבודות לביצוע 336/2018' מס פומבי מכרזהצעות בקשר לביצוע עבודות במסגרת 

הבקשה (להלן: " ירושלים), 32 מקטע( ר"ושז ציון לב בציר ל"הרק של הירוק הקו תוואי
  ").להצעות

  את החלופה המתאימה מבין שתי החלופות שלהלן: X-יש לסמן ב  .3

המשתתף לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא     
 1987 -כר מינימום, תשמ"ז ו/או לפי חוק ש 1991 -כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א 

  או;

המשתתף הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין     
, אך 1987 -ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז  1991 -והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א 

  בין מועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת הצעתו של המשתתף חלפה למעלה משנה.

  לתצהירי זה נכון גם לגבי כל אחד מאלה:  3האמור בסעיף   .4  

  בעל השליטה במשתתף.  א.

  תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו דומה במהותו לזה של המשתתף.  ב.

  מי שאחראי מטעם המשתתף על תשלום שכר עבודה.  ג.

ית תאגיד אחר אשר נשלט גם הוא שליטה מהות -אם המשתתף נשלט שליטה מהותית   ד.
  בידי מי ששולט במשתתף ("חברה אחות").

המשתתף או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירות לפי אחד מהסעיפים הבאים בחוק העונשין,   .5
  בחמש השנים האחרונות. 422-425, 290-291, 300, 304, 330, 383 1977-התשל"ז

ה את החלופ X-[על המציע לסמן בנכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז   . 6
  : הרלבנטית מבין שתי החלופות שלהלן]

 חוק(להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף    
  "), לא חלות על המציע.זכויות שוויון

על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא  חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף   
כון למועד האחרון להגשת ההצעות. במקרה כאמור, עובדים, נ 100 -יותר מ מעסיק

  המציע מצהיר ומתחייב, כדלקמן: 

במידה והצעתו תזכה במכרז והוא יתקשר עם המזמין לביצוע העבודות, יפנה  )1(
המציע למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לשם קבלת הנחיות  -ך לחוק שוויון זכויות ובמידת הצור 9חובותיו לפי סעיף 
 בקשר ליישומן.

המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  - לחילופין )2(
לחוק שוויון זכויות  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ) לעיל נעשתה עמו התקשרות שלגביה פעל ליישומן. 1בהתאם להוראות סעיף (
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  קראתי והבנתי __________________
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  כמשמעותה בחוק שיווין זכויות. -זה  6לענין סעיף  הגדרת "מעסיק"

המציע מתחייב בזאת כי היה ויתקשר עם המזמין מכח מכרז זה, יעביר העתק 
זה, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,  6מהתצהיר לפי סעיף 

  ימים מההתקשרות.  30בתוך 

  מטה חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דל  . 7

  
  

  חתימת המצהיר/ה
  

  אישור

אני הח"מ, _________________, עו"ד, מאשר בזה כי היום, _____________, הופיע/ה בפניי 
מר/גב' __________________________, אשר זוהה/תה על פי תעודת זהות שמספרה 

אחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את ____________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ול
האמת, שאם לא ייעשה / תעשה כן יהא / תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות 

  האמור בתצהיר זה וחתם/ה עליו בפניי.
  
  

  חתימת המאשר
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  קראתי והבנתי __________________
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  תצהיר עיון בתכניות המכרז -  'א6נספח 

ת שמספרה _______________, לאחר אני הח"מ, ____________________, נושא/ת  תעודת זהו

שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

  מצהיר/ה בזה כדלקמן:

אני משמש/ת _____________________ ומתוקף תפקידי זה גם כמורשה/ית חתימה אצל  .1

 המשתתף")." -__________________________ (להלן 

 עבודות לביצוע 336/2018' מס פומבי מכרזבהמשתתף שה תצהירי זה במסגרת הצעת אני עו .2

(להלן:  ירושלים), 32 מקטע( ר"ושז ציון לב בציר ל"הרק של הירוק הקו תוואי להכשרת

 ").מוריהמוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (להלן: " שפורסם על ידי "),המכרז"

רז קיבל המשתתף החסן נייד (דיסק און קי) הריני לאשר כי במסגרת רכישת מסמכי המכ .3

 'ב6נספח הכולל את כלל קבצי הגיליונות והתכניות המפורטות ברשימת התכניות המצורפת כ

"), כי כלל הקבצים שבהחסן הנייד היו תקינים תכניות המכרז(להלן: " PDFלהלן, בפורמט 

מוריה בקשר ביעה כלפי על כל טענה, דרישה או תוהמשתתף עיין בהם, וכי הוא מוותר בזאת 

 לקבלת התכניות המפורטות ברשימה הנ"ל.

בקפידה את כל המשתתף עיינו וקראו כי נציגיו המורשים של  כמו כן, הריני להצהיר ולאשר .4

בדקו בקפידה את כל כן , ותוכנםלמדו והבינו את , לרבות תכניות המכרז, מכרזהמסמכי 

אשר , יםוהמשפטי ים, התכנונייםבות, הפיזיוהנסי , ההתחייבויותהתנאים, הדרישותהפרטים, 

על ידו, והמשתתף מקבל אותם על  או על ביצוע הפרויקטהמשתתף עשויים להשפיע על הצעת 

  עצמו ללא כל הסתייגות.

המסמכים, הבנה של -ידיעה או אי-מוותר בזאת מראש על כל טענה שעילתה באיהמשתתף  .5

על  או על ביצוע הפרויקט והשפיע על הצעתדרישות, העשויים לתכניות המכרז, התנאים או ה

 ידו.

בהסכם מוריה תנאי להתקשרות עם ככל שהצעתו תזכה במכרז, אזי כי  למשתתףידוע כן  .6

ל המסמכים להמצאת כעמידה בהוראות מסמכי המכרז והינו המכרז לביצוע העבודות נשוא 

 חתימה על עותקים מודפסים של כלל תכניות המכרז. , לרבותהנדרשים

ימים מיום קבלת  7כן, ככל שהצעת המשתתף תזכה במכרז, הריני מתחייב כי בתוך  כמו .7

הודעה הזכייה, או במועד מוקדם יותר עליו תורה מוריה, יגיע מורשה חתימה מטעם המשתתף 

או נציג שיוסמך מטעמו בכתב לעניין זה, אל משרדי מוריה ויחתום על כלל תכניות המכרז כפי 

 מודפס על ידי מוריה, וזאת כתנאי לחתימת החוזה עמו.שיומצאו למשתתף בעותק 

 למטה חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.שהנני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה  .8

  

  
  חתימת המצהיר/ה
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  אישור

אני הח"מ, _________________, עו"ד, מאשר בזה כי היום, _____________, הופיע/ה בפניי מר / 

__________, אשר זוהה/תה על פי תעודת זהות שמספרה גב' ________________

____________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את 

האמת, שאם לא ייעשה / תעשה כן יהא / תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות 

  האמור בתצהיר זה וחתם/ה עליו בפניי.

  
  המאשרחתימת 
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  רשימת תכניות המכרז - 'ב6נספח 

 רשימת תכניות 

      
 כביש לבציון ושז"ר -קו ירוק  - 32קטע  פרויקט:

  
 21/08/2019 תאריך

      
 תכנית אב לתחבורה וחברת מוריה מזמין:

  

מנהל 
 דן בן עמרם פרויקט

      

    

מספר 
 QA-20.B טופס

      

 סטטוס קנ"מ שם תכנית כניתמס' ת
מס' 

 מהדורה
תאריך 

 מהדורה

 1אינפרא 

 ג.א.ש (מעבר תת קרקעי להולכי רגל שז"ר) -קונסטרוקציה 

T3000_T1_03.32F000000_GSH_DW_00470_D_04 מעבר תת''ק תכנית כללית VARIABLE 20.06.19 04 מכרז 

T3000_T1_03.32F000000_GSH_DW_00471_C_03 נוחה ופרישהתכנית חפירה ת VARIABLE 20.06.19 03 מכרז 

T3000_T1_03.32F000000_GSH_DW_00472_B_02  פרטי ברזל -תכנית חפירה VARIABLE 14.02.19 02 מכרז 

T3000_T1_03.32F000000_GSH_DW_00473_D_04 תכנית שלבי ביצוע לבניית פירי מעליות VARIABLE 20.06.19 04 מכרז 

T3000_T1_03.32F000000_GSH_DW_00474_C_03 תכנית הריסה והתחברות לתחנת האומה VARIABLE 20.06.19 03 מכרז 

T3000_T1_03.32F000000_GSH_DW_00475_B_02 חתכי קירות ורצפה VARIABLE 14.02.19 02 מכרז 

T3000_T1_03.32F000000_GSH_DW_00476_B_02 תכנית דריכה תקרה VARIABLE 14.02.19 02 מכרז 

T3000_T1_03.32F000000_GSH_DW_00477_B_02 תכנית ברזל תקרה VARIABLE 14.02.19 02 מכרז 

T3000_T1_03.32F000000_GSH_DW_00478_A_01 פרטי ברזל תקרה VARIABLE 3.10.18 01 מכרז 

T3000_T1_03.32F000000_GSH_DW_00479_B_02 שלבי ביצוע VARIABLE 27.02.19 02 מכרז 

T3000_T1_03.32F000000_GSH_DW_00480_B_02 התחברות מעבר תת''ק לתחנה האומה VARIABLE 20.06.19 02 מכרז 

 UDCמים 

T2110_T1_03.32F025_453_UDC_DW_00064_B_02  Lev Zion - Layout 453 - Utilities Water 1:250 18.10.18 01 מכרז 

T2110_T1_03.32F025_000_UDC_DW_00066_C_03   Longitudinal Section and Details - Utilities Water 1:250 18.10.18 01 מכרז 

T2110_T1_03.32F025_456_UDC_DW_00069_B_02  Shazar - Layout 456 - Utilities Water 1:250 18.10.18 01 מכרז 

 ת.ה.ל -ביוב 

T300_T1_03.32F00000_THL_DW_00059_A_01 Sewage Longitudinal section 1:250 31.07.19 01 מכרז 

T300_T1_03.32F00000_THL_DW_00060_A_01 Sewage Longitudinal section 1:250 31.07.19 01 מכרז 

T300_T1_03.32F025452_THL_DW_00048_A_01 Sewage Layout 1:250 31.07.19 01 מכרז 

T300_T1_03.32F025454_THL_DW_00050_A_01  Lev zion - Sewage Layout 1:250 31.07.19 01 מכרז 

T300_T1_03.32F025456_THL_DW_00052_A_01  shazar - Sewage Layout 1:250 31.07.19 01 מכרז 

T300_T1_03.32X000_THL_RI_00100_A_01 Sewage Layout 1:250 31.07.19 01 מכרז 

 ירון עברון - תנועה 

T525_T1_04.12F0500_02_YE_DW_0000_A_01 28.11.18 01 מכרז 1:500 יים, רחוב לבציון כניסה לעיר ירושלים, הסדרי תנועה סופ 

T525_T1_04.12F0500_02_YE_DW_0000_A_01  28.11.18 01 מכרז 1:500 כניסה לעיר ירושלים, הסדרי תנועה סופיים, רחוב לבציון ושז"ר 

 EECC -תאורה 

T2230_T1_03.32X000000_ECC_DW_00035_A_01 10.07.19 01 למכרז 1:500 תוכנית תאורה לבציון + שזר 

T2230_T1_03.32X000000_ECC_DW_00036_A_01 חוברת פרטים לתאורה VARIABLE 28.08.18 01 למכרז 

 טופז -חשמל ובזק 

T2210_T1_03.32F025_454_TPZ_DW_01988_C_03 
UDE-Utilites / Dry / Electricity / Electricity Utilities - 

Infra 1 - Layout 454 1:250 8.07.19 03 למכרז 

T2210_T1_03.32F025_456_TPZ_DW_01990_C_03 
UDE-Utilites / Dry / Electricity / Electricity Utilities - 

Infra 1 - Layout 456 1:250 8.07.19 03 למכרז 

T2420_T1_03.32F025_454_TPZ_DW_01965_C_03 
UDC-Utilites / Dry / Communication / Bezeq Utilites - 

Infra 1 - Layout 454 1:250 8.07.19 03 למכרז 
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T2420_T1_03.32F025_456_TPZ_DW_01967_C_03 
UDC-Utilites / Dry / Communication / Bezeq Utilites - 

Infra 1 - Layout 456 1:250 8.07.19 03 למכרז 

T2420_T1_03.32F025_454_TPZ_DW_01976_C_03 
UDC-Utilites / Dry / Communication / Urban 
comminication Utilities - Infra 1 - Layout 454 1:250 8.07.19 03 למכרז 

T2420_T1_03.32F025_456_TPZ_DW_01978_C_03 
UDC-Utilites / Dry / Communication / Urban 
comminication Utilities - Infra 1 - Layout 456 1:250 8.07.19 03 למכרז 

T2520_T1_03.32F025_454_TPZ_DW_01954_C_03 
UDT-Utilites / Dry / Traffic Lighting / Traffic Lighting - 

Infra 1 - Layout 454 1:250 8.07.19 03 למכרז 

T2520_T1_03.32F025_456_TPZ_DW_01956_C_03 
UDT-Utilites / Dry / Traffic Lighting / Traffic Lighting - 

Infra 1 - Layout 456 1:250 8.07.19 03 למכרז 

T2700_T1_03.32F025_454_TPZ_DW_02437_A_01 
UDS - Utilities  / Dry / Stray Currents / Stay Currents - 

Infra 1 - Layout454 1:250 10.07.19 01 למכרז 

T2700_T1_03.32F025_456_TPZ_DW_02439_A_01 
UDS - Utilities  / Dry / Stray Currents / Stay Currents - 

Infra 1 - Layout 456 1:250 10.07.19 01 למכרז 

 מרשל -תאום תשתיות ותקשורת 

T2000_PD_03.32F000000_MRS_DW_00220_A_01 JGL-SEC 32-UTILITES COORDINATION 1:250 8.07.19 01 למכרז 

T3000_DD_03.32F025452_MRS_DW_00234_A_01 COMMUNICATION DESIGN 1:250 8.07.19 01 למכרז 

T3000_DD_03.32F025456_MRS_DW_00235_A_01 COMMUNICATION DESIGN 1:250 8.07.19 01 למכרז 

T2000_DD_03.32F025452_MRS_DW_00250_A_01 UTILITES COORDINATION- SEC32 - GATEWAY 1:250 8.07.19 01 למכרז 

T2000_DD_03.32F025456_MRS_DW_00251_A_01 UTILITES COORDINATION- SEC32- GATEWAY 1:250 8.07.19 01 למכרז 

T2000_DD_03.32F000000_MRS_DW_00318_A_01 UTILITES COORDINATION- INFRA 2-NORDOU 1:250 8.07.19 01 למכרז 

T2000_DD_03.32F000000_MRS_DW_00319_A_01 UTILITES COORDINATION- NOURDOU- INFRA 2 1:250 8.07.19 01 למכרז 

T2000_DD_03.32F000000_MRS_DW_00320_A_01 UTILITIES COORDINATION-NOURDOU- INFRA 2 1:250 8.07.19 01 למכרז 

T2000_PD_03.32F000000_MRS_DW_00324_A_01 UTILITES COORDINATION- INFRA 2- NOURDOU 1:250 8.07.19 01 למכרז 

 מילר בלום -אדריכלות נוף 

T5300_T1_03.32F000000_MIL_DW_00083_A_01 LANSDCAPE IRRIGATION 1:250 10.7.19 01 למכרז 

T5360_T1_03.32F000000_MIL_DW_00079_A_01 LANDSCAPE PLANTING 1:200 10.7.19 01 למכרז 

T5310_T1_03.32F000000_MIL_DW_00077_A_01 LANDSCAPE ALL 1:500 10.7.19 01 למכרז 

T5300_T1_03.32F025456_MIL_DW_00075_A_01  LANDSCAPE 456 1:250 10.7.19 01 למכרז 

T5300_T1_03.32F025454_MIL_DW_00076_A_01  LANDSCAPE 454 1:250 10.7.19 01 למכרז 

T5400_T1_03.32F000000_MIL_DW_00098_A_01 LANDSCAPE DETAILS VARIABLE 20.8.19 01 למכרז 

 אלתן - פיזי וניקוז 

T3320_T1_03.32F000000_ELT_DW_00375_C_03 Details VARIABLE 29.10.18 03 למכרז 

T3320_T1_03.32F025454_ELT_DW_00365_B_02 Layout 454 1:250 4.03.18 02 למכרז 

T3320_T1_03.32F025456_ELT_DW_00367_B_02 Layout 456 1:250 4.03.18 02 למכרז 

T3320_T1_03.32F025461_ELT_DW_00371_B_02 Layout 461 1:250 4.03.19 02 למכרז 

T3320_T1_03.32S010000_ELT_DW_00316_D_04 Typical Secthions 1:50 28.10.18 04 למכרז 

T3320_T1_03.32S010000_ELT_DW_00345_B_02 Cross Secthions 0+00-2+00 1:100 21.03.18 02 למכרז 

T3320_T1_03.32X000000_ELT_DW_00347_D_04 Cross Secthions 2+20-3+20 1:100 9.12.18 04 למכרז 

T3320_T1_03.32X000000_ELT_DW_00348_D_04 Cross Secthions 3+40-5+80 1:100 9.12.18 04 למכרז 

T3320_T1_03.32F025456_ELT_DW_00400_B_02 
- - ROAD & TRACK  INFRA 1- DISMANTLING 

LAYOUT 456 1:250 10.07.19 02 למכרז 

T3320_T1_03.32F000000_ELT_DW_00310_B_02 - DRAINAGE PROFILES SHEET #1 1:50/500 10.07.19 02 למכרז 

 ביטלמן - איטום 

BTL-WP-SZR-000000UP-T!-01-01 
 1מעבר תת קרקעי חתך סימון ופרטי איטום גיליון 

VARIABLE 25.11.18 01 מכרז 

BTL-WP-SZR-000000UP-T!-02-02 
 2מעבר תת קרקעי חתך סימון ופרטי איטום גיליון 

VARIABLE 25.11.18 01 מכרז 

 עבודות מקדימות כביש לבציון

 גרושקו  -קונסטרוקציה 

T4500-T1-03.32J000-000-GRE-DW-00727-B-02 
 - SOCIAL SECURITY ENTRANCE - 

REINFORCEMENT 2 1:50 17.03.19 02 מכרז 

T4500-T1-03.32J000-000-GRE-DW-00726-B-02 
 - SOCIAL SECURITY ENTRANCE - 

REINFORCEMENT 1 1:50 17.03.19 02 מכרז 

T4500-T1-03.32J000-000-GRE-DW-00725-B-02 
 - SOCIAL SECURITY ENTRANCE - PLANS AND 

SECTIONS 1:50 17.03.19 02 מכרז 

T4210-T1-03.32S010-000-GRE-DW-00723-B-02 ROAD7 - WALLS LAYOUTS AND DETAILS 4 1:100 14.03.19 02 מכרז 

T4210-T1-03.32S010-000-GRE-DW-00722-B-02 ROAD7 - WALLS LAYOUTS AND DETAILS 3 1:100 14.03.19 02 מכרז 
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T4210-T1-03.32S010-000-GRE-DW-00603-C-03 ROAD7 - WALLS LAYOUTS AND DETAILS 1:250 25.07.18 03 מכרז 

T4210-T1-03.32S010-000-GRE-DW-00602-D-04 ROAD7 - WALLS ELEVATIONS 1:100 7.08.19 04 מכרז 

T4210-T1-03.32S010-000-GRE-DW-00721-B-02 ROAD7 - WALLS LAYOUTS AND DETAILS 2 1:100 14.03.19 02 מכרז 

  EECC -תאורה 

T2230_T1_03.32F000000_ECC_DW_00038_A_01   10.07.19 01 למכרז 250 תוכנית תאורה -עבודות מקדימות לכביש לב ציון 

T2230_T1_03.32F000000_ECC_DW_00039_A_01    חוברת פרטים לתאורה -עבודות מקדימות לכביש לב ציון N/A 14.05.19 01 למכרז 

 מילר בלום -אדירכלות נוף 

T5300_T1_03.32F025452_MIL_DW_00081_A_01  10.07.19 01 מכרז 1:250 עבודות מקדימות כביש לבציון-452גיליון 

T5330_T1_03.32F000000_MIL_DW_00082_A_01 10.07.19 01 מכרז 1:100 עבודות מקדימות כביש לבציון- קירות 

T5300_T1_03.32F025454_MIL_DW_00080_C_03  10.07.19 01 מכרז 1:250 עבודות מקדימות כביש לבציון-454גיליון 

T5400_T1_03.32X000000_MIL_DW_00097_A_01 עבודות מקדימות כביש לבציון-סט פרטים VARIABLE 27.06.19 01 למכרז 

 אלתן  - פיזי וניקוז 

 14.05.18 01 למכרז 1:250 תכנית פירוקים (1) 1400-10-1-1

T3320_T1_03.32F025452_ELT_DW_00420_B_02 
 -ROAD 7 PRELAMINARY STAGE ROADS LEVEL & 

DRAINAGE INFRA 1 -LAYOUT 452 1:250 10.07.19 02 למכרז 

T3320_T1_03.32F025454_ELT_DW_00421_B_02 
 -ROAD 7 PRELAMINARY STAGE ROADS LEVEL & 

DRAINAGE INFRA 1 -LAYOUT 454 1:250 10.07.19 02 למכרז 

T3320_T1_03.32F000000_ELT_DW_00423_B_02 
-ROAD 7 PRELAMINARY STAGE DRAINAGE 

PROFILES SHEET #1 1:50/500 10.07.19 02 למכרז 

 ירון עברון - תנועה 

T525_T1_04.12F0500_02_YE_DW_0000_A_08  6.12.18 08 מכרז 1:250 1שלב  -עבודות מקידמות כביש לבציון  -הסדרי תנועה סופיים 

T525_T1_04.12F0500_02_YE_DW_0000_A_08  6.12.18 08 מכרז 1:250 2שלב  -עבודות מקידמות כביש לבציון  -הסדרי תנועה סופיים 



  ירושלים), 32 מקטע( ר"ושז ציון לב בציר ל"הרק של הירוק הקו תוואי להכשרת עבודות לביצוע 336/2018' מס פומבי מכרז
  

31  
  

  קראתי והבנתי __________________
  המציע חתימה וחותמת                                    

 

  עי וחברת בקרת איכותפרטי צוות מקצו -  7נספח 
  

 ל"הרק של הירוק הקו תוואי להכשרת עבודות לביצוע 336/2018' מס פומבי מכרזלהוראות בהתאם 
, אנו הח"מ ________________ מצהירים בזה בכתב, כי ירושלים), 32 מקטע( ר"ושז ציון לב בציר

י זו חברת בקרת האיכות במשך ביצוע העבודות נשוא ההליך וכהמציע אלה הגורמים שיועסקו על ידי 
  עמה נתקשר, במידה והצעתנו תזכה במכרז:

  
  
מס' שנות   ת.ז./ ח.פ.  שם  

  סיון קודםינ
האם  -ביקורת מציע 

צורפו המסמכים 
  הנדרשים?

        מנהל פרויקט
רישיון מהנדס בתוקף 

   + קורות חיים

        מהנדס ביצוע
רישיון מהנדס בתוקף 

  + קורות חיים 

        עבודהמנהל 
חיים + מסמך  קורות

המעיד על רישום 

  במשרד התמ"ת

ממונה 

  בטיחות 

      
  קורות חיים

חברת בקרת 

איכות 

  חיצונית

      
+ שם פרופיל חברה 

  איש הקשר

  
  

יש לצרף את המסמכים הנלווים (קו"ח/ פרופיל חברה/ תעודות) בהתאם לנדרש * 
   , ביחס לכל אחד מהגורמים דלעיל.2בסעיף 

  
  
  
  

  חתימת המציע
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  נספח ביטוח -  8נספח 
 

  ש"ח 10,000,000הכספי הוא מעל  היקפן לעבודותפירוט הוראות בנושא הביטוח  –(א) 3'ד נספח
  
אחריות  העל עצמ ת, ומבלי שמוריה נוטלהסכם זה ו/או על פי כל דיןמבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י  .1

 בהתאמה (להלן "ביטוח עבודות קבלניות" מוריה מביאה לידיעת הקבלן כי היא עורכתכלשהי כלפי הקבלן, 
. בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי )"ביטוח העבודות הקבלניות"או ו/ "הפוליסה" - 

 את פרקי הביטוח כמפורט להלן:ההשתתפות העצמית הכלולים בו, יכלול ביטוח 

  ביטוח הרכוש - פרק א'  .1.1

ים ובלתי צפויים מראש באתר העבודה למבנה או לעבודות וזאת מפני אבדן או נזק פיזיים פתאומי       
חל על  אינומוחרגת על פי תנאי הפוליסה. למען הסר ספק, מודגש, כי פרק זה  מסיבה כלשהי אשר אינה

ציוד קל ו/או כבד ו/או מתקני עזר שונים ו/או אמצעים אחרים, המשמשים את הקבלן לצורך ביצוע 
ם לעניין רכוש אשר בבעלות ו/או אחריות הקבלן ו/או הבאים מטעמו העבודות, כאשר חובת ביטוחי

  מוטלת על הקבלן כמפורט להלן בנספח זה.

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב'  .1.2

פי דין, בגין נזק גוף ו/או נזק לרכוש צד שלישי, - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח חבות על         
למקרה ח"ש 8,000,000על סך  ע העבודות המבוטחות, בגבול אחריותשנגרמו כתוצאה ותוך כדי ביצו

  הבלעדי. הכפי שייקבע ע"י מוריה, לפי שיקול דעת ולתקופת הביטוח או

  ביטוח אחריות מעבידים -פרק ג'  .1.3

ו/או פקודת הנזיקין (נוסח חדש)  בגין  1980 –ביטוח חבות על פי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם
שי או שכלי או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לעובד שאירעו תוך כדי או עקב עבודתו היזק גופני, נפ

-כפי שייקבע עלאו , לעובד, למקרה ולתקופת הביטוחח"ש 20,000,000על סך  , בגבול אחריותבפרויקט
 .הלפי שיקול דעת ,ידי מוריה

 מטעמו הפועלים המשנה לניקב ואת הקבלן את גם נוסף כמבוטח ב לכלוליורח הקבלניות העבודות ביטוח .2
 סכום, הראשונה הדרישת פי על, למוריה לשלם הקבלן התחייבות תמורת(למעט מתכננים ו/או יועצים), 

או בהליך תחרותי או במסמכי הפניה מטעם  במכרזסכום הנקוב במסמכי ההזמנה להציע הצעות ל השווה
. מבלי לגרוע הקבלניות העבודות וחביט עריכת בהוצאות כהשתתפותו, קבלןמוריה, מהתמורה המגיעה ל

את השתתפותו בביטוח העבודות הקבלניות על פי דרישת מוריה, מוריה  למוריהמחובת הקבלן לשלם 
הבלעדי לנכות את הסכום המגיע לו כאמור מהתשלומים החלקיים על פי הסכם  הלפי שיקול דעת תרשאי

  .הראשון התשלוםזה ו/או מ

 מדינתעריכת ביטוחי העבודות הקבלניות כאמור, כדי להטיל אחריות על למען הסר ספק מוצהר, כי אין ב .3
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים ו/או  העירייה עלמוריה ו/או ישראל ו/או 

החברה  -אריאל  ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)ו/או הגיחון בע"מ ו/או  בע"מ
 בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או נית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מהעירו

/או מי מטעמן של הנ"ל ו/או לגרוע מאחריות ו רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ
רשים על פי הקבלן על פי חוזה ו/או על פי דין ו/או מאחריותו של הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנד

  להלן.סעיפי "ביטוחי הקבלן" דין ו/או אלה המפורטים ב

תהיה להם כל תביעה ו/או דרישה ו/או  לאובשם קבלני משנה מטעמו, כי  בשמוהקבלן מצהיר ומתחייב,  .4
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן ו/או ו/או העירייה  מוריהישראל ו/או  מדינתטענה מכל מין וסוג כלפי 

המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב ו/או הגיחון בע"מ ו/או  מרכז ירושלים בע"מ החברה לפיתוח
החברה  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ - אריאל  ו/או לתחבורה)

מן של כל ו/או מי מטע רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או העירונית אריאל
הנ"ל בקשר לתוכן ו/או היקף ו/או טיבו של ביטוח העבודות הקבלניות והכיסוי הניתן על ידו והם מוותרים 

 על כל תביעה ו/או דרישה כאמור ומאשרים כי הם מנועים מלהעלות טענה כלשהי בהקשר זה. 

המועסק על ידי  בקרות מקרה ביטוח הנגרם לפרויקט ו/או לעבודות ו/או בסביבתם ו/או הנגרם לאדם .5
הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו יישא הקבלן באופן בלעדי בסכומי ההשתתפויות 

 העצמיות (בהתאם למקרה) החלים בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

על חשבונו, כל נזק שנגרם לעבודות  ,לתקןהאחריות ו/או החבות מובהר בזאת, כי על הקבלן לבדו תחול  .6
 העירייה/או ו מוריהישראל ו/או  מדינת לרבות או לרכושו ו/או לפצות ו/או לשפות כל צד שלישי שהואו/

המרכז ו/או הגיחון בע"מ ו/או  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו/או 
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ניהול קרית ספורט, החברה העירונית ל -אריאל  ו/או לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)
ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

הביטוחים שנערכו  במסגרתבגין נזק שנגרם לו, גם אם נזקים כאמור אינם מכוסים  ,רשות מקרקעי ישראל
ו/או  העירייהמוריה, ישראל ו/או  דינתמפי האמור לעיל ו/או על ידי כל ביטוח אחר שנערך על ידי -על

המרכז ו/או הגיחון בע"מ ו/או  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה העירונית לניהול קרית ספורט,  -אריאל  ו/או לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)

ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או נית אריאלהחברה העירו ו/או תרבות ופנאי בירושלים בע"מ
  ו/או ע"י הקבלן. רשות מקרקעי ישראל

מצא לנכון, תעבודות הקבלניות, ככל שהאת הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח  הלעצמ תמוריה שומר .7
עת לרבות הכללת גורמים נוספים כמבוטחים והתאמת הפוליסה לצרכים ו/או להתחייבויות של מוריה מ

  לעת.

הקבלן מתחייב ללמוד את תוכן פוליסת "ביטוח העבודות הקבלניות", להיות בקיא בכל תנאיה (לפני תחילת  .8
 העבודות), ולפעול כך שהתנאים בפוליסה זו לא יופרו באופן חלקי ו/או מלא.

והמהווה חלק בלתי נפרד  (ג)3ד'הקבלן מתחייב לחתום על ההצהרה המצ"ב מסומנת כנספח בהתאם 
  סכם. מהה

באופן מידי על כל תביעה ו/או אירוע העשוי להוות עילה לתביעה ולשתף  למוריההקבלן מתחייב להודיע  .9
  פעולה עם מוריה, ככל שיידרש, לשם מימוש תביעת ביטוח. 

הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות, בדבר בטיחות בעבודה לרבות "נוהל עבודות  .10
בר קיומם של אמצעים ו/או כבלים ו/או מתקנים תת קרקעיים וכן את כל הוראות בחום", נוהלי בדיקה בד

  מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות.

כל הקשור להגנה על העבודות ו/או על בהקבלן מתחייב לקיים את כל דרישות מוריה ו/או המבטח/ים  .11
בכל הקשור ו/או בשלבי ביצוע העבודות ו/או לאחר מסירתן, ובמיוחד  ותהתחלת העבוד לפני –הסביבה 

אם נערך, לרבות כל הדרישות בנוגע  –לדרישות ותנאים מוקדמים לביטוח לפי סקר ביטוח שנערך לפרויקט 
 אחרים. ו/או נזקים נזקי טבע,להגנה על העבודות מפני נזקי אש, מים 

קבלני המשנה ו/או כל הבאים מטעמם יחויבו לפעול בהתאם לדרישות הדין  הקבלן מתחייב, כי הוא וכל 
   ולאמור בסעיף זה לעיל ולהלן, לרבות בכל הקשור למילוי ההתחייבויות לפי הוראות נספח זה.

  
  ביטוחי הקבלן:

את מתחייב הקבלן לבצע ולקיים על חשבונו  ו/או על פי כל דין זה הסכםפי - מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .12
הביטוחים המפורטים בסעיף זה, בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן ובאישור על קיום ביטוחי 

"), וזאת החל מיום העמדת אישור ביטוחי הקבלן(להלן: " (ד)3ד'נספח -הקבלן המצ"ב לחוזה זה ומסומן 
פי הקבוע בחוזה - לאתר העבודה, כולו ו/או מקצתו, לרשותו של הקבלן ו/או מיום תחילת ביצוע העבודות ע

זה (המוקדם מבניהם) ועד למתן תעודת השלמה לעבודות ו/או מסירתן בפועל כמפורט ו/או התחלת שימוש 
ו/או יציאתו המושלמת והמלאה של הקבלן ו/או מי מטעמו מאתר העבודות (המאוחר מבניהם) ו/או עד 

 .")ביטוחי הקבלןלתום תקופת הבדק וכמפורט להלן (להלן: "

 ייב הקבלן לערוך את הביטוחים כמפורט להלן:בנוסף מתח .13

  פי דין.- כנדרש עללכלי הרכב ביטוח חובה               .13.1

השימוש בכלי  עקב ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות של מוריה, .13.2
בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  רכב ע"י הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם

  . למקרהח"ש 500,000

הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי לכלי הרכב של ביטוח מקיף, לכיסוי נזק מכל סוג שהוא,  .13.3
 מטעמם. 

ו/או מי מטעמו המובאים ע"י הקבלן לאתר ביטוח "אש מורחב" לציוד ולרכוש של הקבלן  .13.4
 –העבודות, לרבות פיגומים וכלי עבודה מכל סוג שהוא, אשר אינם חלק מהעבודות עצמן 

 .כינון כמפורט באישור ביטוחי הקבלןבערך 
ביטוח לכלי הצמ"ה לרבות כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בגבולות האחריות המפורטים  .13.5

 ביטוחי הקבלן.  באישור
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עגורנים, הנדסי נייד,  ציוד מכנימלגזות, משאיות,  , אך לא רק,למען הסר ספק המונח "כלי רכב" כולל גם
  ם אחרים.מנופים ניידים וכלי הרמה ניידי

  
כללו סעיף מפורש, בדבר ויתור המבטח על זכות המפורטים בסעיף לעיל (למעט ביטוח חובה) יביטוחים ה

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה ו/או  העירייה/או ו מוריהישראל ו/או  מדינתהתחלוף כלפי 
יסטוריות (תכנית אב המרכז לתכנון בערים הו/או הגיחון בע"מ ו/או  לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ - אריאל  ו/או לתחבורה)
ו/או המנהל ו/או  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או העירונית אריאל

על תביעת כלפיו לוותר  הו/או התחייב התרו/או כלפי כל מי שמוריה ויהמפקח ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל 
   ., למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןתחלוף

  
ף ו/או ביטוח לרכושו ולציוד בלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקימבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי הק

 הפטור סעיף יחול זה ובמקרהביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכלי הרכב מכל סוג)  למעט( כמפורט לעיל
על  יםהקבלן מצהיר ומתחייב, בשמו ובשם קבלני המשנה מטעמו, כי הם מוותרו להלן 24 בסעיף כאמור

הרשות לפיתוח ו/או ו/או העירייה  מוריהישראל ו/או  מדינתכנגד  ןו/או תביעה כלשה דרישהלהגיש  םזכות
ז לתכנון בערים המרכו/או הגיחון בע"מ ו/או  ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי  - אריאל  ו/או היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)
רשות מקרקעי ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או בירושלים בע"מ

כלשהו שיגרם לרכבים הנ"ל וכן  בקשר לנזקו/או המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל  ישראל
   .גורמים הנ"ללשפות את הגורמים הנ"ל בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם ל יםמתחייב הם

  

למרות כל הוראה אחרת בחוזה זה על   -  ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצרבהתייחס ל .14
 7 -לתקופה שלא תפחת מ י עצמו,, כל ביטוח בפנביטוחים אלהנספחיו, הקבלן מתחייב בזה לערוך ולקיים 

ו/או עד לתום תקופת הבדק לפי המאוחר ו/או  למוריהשנים ממועד המסירה הסופית ובפועל של הפרויקט 
ו/או על פי דין ו/או עד לתום תקופת ההתיישנות (המאוחר מבין  הסכם זהפי - כל עוד מתקיימת אחריותו על

  המועדים).

יטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן או לביטוח היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ב .15
לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור  הקבלןהעבודות הקבלניות כאמור, מתחייב 

ו/או  מוריהישראל ו/או  מדינתכאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלים ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כלפי 
ו/או הגיחון בע"מ  לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ הרשותו/או העירייה 

החברה העירונית לניהול קרית  -אריאל  ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)ו/או 
 "מפיתוח מזרח ירושלים בע בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל ו/או את בעלי הזכויות  רשות מקרקעי ישראלו/או 
 האחרים ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למוריה ו/או לקבלן כי איזה מביטוחי הקבלן עומד להתבטל או עומד לחול  .16
מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוחים חדש, בו שינוי לרעה 

  יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח כאמור.  30לפחות 

הקבלן יבצע את הביטוחים בחברת ביטוח מורשית כדין, ימלא בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסות  .17
פיהם, וישלם את פרמיות - ה ומימוש של זכויות מוריה עלוהוראותיהן, ישתף פעולה עם מוריה לשם שמיר

  הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים.

הקבלן מתחייב להביא לידיעת קבלני המשנה מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין אחריות וביטוח ולקבל  .18
 רתמסי טופס', 2ד- ו' 1דבכתב את הסכמתם ואת התחייבותם לפעול בהתאם, לרבות הצהרתם על נספח 

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או ו/או ו/או העירייה  מוריהישראל ו/או  מדינת, וכן לפטור את לקבלן פוליסה
המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית ו/או הגיחון בע"מ ו/או  עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

 ו/או פנאי בירושלים בע"מהחברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ו -אריאל  ו/או אב לתחבורה)
ו/או המנהל  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל

לרכוש ו/או ציוד המובא על ידם או ו/או אובדן מאחריות לכל נזק ו/או המפקח ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל 
ת לדאוג כי קבלני המשנה יקיימו הן את מטעמם לאתר העבודות. על הקבלן תחול האחריות הבלעדי

והן את דרישות ביטוח מוריה וביטוחי הקבלן  הוראות ודרישות חוזה זה, לרבות הדרישות עפ"י כל דין,
ולהמשיך ולהמציא  המשנה ניתומים ע"י מבטחי קבלח כאמור בהסכם זהוימציאו אישורי קיום ביטוחים 

 . אות נספח זהאישורים חתומים לכל תקופה נוספת כאמור בהור
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עשר) - (ארבעה 14את "אישור ביטוחי הקבלן" חתום ע"י מבטחיו, תוך  למוריה הקבלן מתחייב להמציא .19
או ו/ימים לפני מועד כניסתו לאתר העבודות  14 - ימים ממועד חתימת חוזה זה, ובכל מקרה לא יאוחר מ

 וקדם מבין כל המועדים).(המ לרשותו החל מיום העמדת אתר העבודהאו מועד תחילת ביצוע העבודות 
 הקבלן מתחייב להציג את האישורים הנ"ל מידי תום תקופת ביטוח וכל עוד לא תמה מעורבותו בפרויקט

יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצוין על  14 -, ולא יאוחר מו/או כל עוד קיימת לו אחריות על פי דין
 גבי האישור.

חוזה  תכאמור לבין דרישו למוריהור ביטוח הקבלן שיומצא בכל מקרה של אי התאמה בין המפורט באיש .20
לגרום לשינוי הביטוחים האמורים ולהמציא למוריה אישור ביטוחי הקבלן מתוקן  זה, מתחייב הקבלן

ימים מדרישת מוריה. מוסכם ומותנה במפורש כי אי המצאת אישורי עריכת  5 -באופן מידי ולא יאוחר מ
רת את הקבלן מהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, לרבות הביטוח כנדרש לעיל, אינה פוט

למנוע מהקבלן להתחיל ו/או להמשיך בביצוע  תהיה רשאית התחייבויות בדבר עמידה בלוחות זמנים. מוריה
העבודות, היה ואישור כאמור לא יומצא במועד. מוסכם, כי הקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד 

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ו/או העירייה מוריה ו/או או מדינת ישראל ו/
אריאל  ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)ו/או הגיחון בע"מ ו/או  ירושלים בע"מ

בע"מ  החברה העירונית אריאל ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ - 
, עקב כך שלא יתאפשר לו מןמי מטעו/או  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או

  להתחיל ו/או להמשיך בעבודות טרם המציא האישור כאמור.

מוסכם ומותנה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בהמצאת אישור ביטוחי הקבלן ו/או בבדיקתו  .21
הרשות לפיתוח ו/או  העירייהמוריה ו/או ישראל ו/או  מדינתהטיל אחריות כלשהי על ו/או באישורו, כדי ל

המרכז לתכנון בערים ו/או הגיחון בע"מ ו/או  ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי  - אריאל  ו/או היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)

רשות מקרקעי ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או שלים בע"מבירו
פי כל דין. הקבלן - פי חוזה זה או על-ו/או בכדי להוות צמצום אחריותו של הקבלן על ןו/או מי מטעמ ישראל

 /אוו ישראל מדינתלפי אשר, כי לא תהיה לו כל תביעה או דרישה או טענה כלשהי מכל מין וסוג כממצהיר ו
ו/או  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו/או מוריה ו/או העירייה 

החברה העירונית  - אריאל  ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)הגיחון בע"מ ו/או 
פיתוח מזרח  בע"מ ו/או ברה העירונית אריאלהח ו/או לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

באשר ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל  רשות מקרקעי ישראלו/או  ירושלים בע"מ
לתוכן או להיקף ביטוחי הקבלן המפורטים לעיל, ו/או בגין הכיסוי שיינתן על ידם, וכי הוא מוותר בזאת על 

הגורמים יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי נגד  ן מאשר בזה, כי הואכל תביעה ו/או דרישה כנ"ל, והקבל
  בכל הקשור לכך.  הנ"ל

האחריות כמפורט באישורי הביטוח השונים, הינם  למען הסר ספק מוסכם, כי סוגי הכיסוי ו/או גבולות .22
סוג בבחינת דרישה מזערית של מוריה, ועל הקבלן לבחון עצמאית את חשיפתו לסיכונים השונים ו/או ל

החבות שיבטח ו/או לגובה הכיסוי הדרוש והרצוי לו, ועליו לקבוע את כל האמור בהתאם לשיקול דעתו 
  .ובאחריותו הבלעדיים

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן ו/או מוריה ו/או העירייה מדינת ישראל ו/או הקבלן מתחייב לשפות את  .23
המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב או ו/או הגיחון בע"מ ו/ החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ - אריאל  ו/או לתחבורה)
ו/או מי מטעמן של כל  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או העירונית אריאל

 ע"י הקבלן ו/או הפועלים מטעמו. ותעקב הפרת תנאי הפוליסבגין כל סכום שיושת עליו הנ"ל 

 הםכי לא תהיה לומתחייב, בשמו ובשם קבלני המשנה מטעמו,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן .24
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או מוריה ו/או העירייה מדינת ישראל ו/או כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד 

המרכז לתכנון בערים היסטוריות ו/או הגיחון בע"מ ו/או  תוח מרכז ירושלים בע"מו/או עדן החברה לפי
 החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -אריאל  ו/או (תכנית אב לתחבורה)

ו/או  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או
לשיפוי בגינו על פי הביטוחים  שהם זכאיםבגין כל נזק הל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל המנ

לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות  םזכאי ולערוך כאמור לעיל, או שהי ושהתחייב
מטעמו מי או בפוליסות, לרבות לכל אבדן ו/או נזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/

לעיל מכל הגורמים הנ"ל את מי מ יםפוטר ם, וההעבודותו/או עבורו (לרבות כלי רכב, כלים, ציוד) לאתר 
 על פי הפוליסות.  הםלפעול למיצוי זכויותי יםאחריות לנזק כאמור ומתחייב
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במלואן  לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה, או שלא קיים .25
 ו/או במועדן את כל דרישות הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:

(חמישה עשר) ימים,  15, לאחר שנתנה לקבלן התראה של ת, אך לא חייבתמוריה רשאי .25.1
דמים, ריבית והפרשי הצמדה,  להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות

 לפי חוזי הביטוח.

 , יחולו כל הוצאותיו על הקבלן.. לעיל25.1עשה מוריה כאמור בפסקה  .25.2

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה, או כדי להטיל על  .25.3
  מוריה חבות כלשהי.

סעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י הקבלן תהווה  .26
 הפרה יסודית של החוזה.
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 ח"ש 10,000,000כתב ויתור לעבודות אשר היקפן עולה על  - (ב) 3'ד נספח
   

  __________תאריך  
  

  לכבוד
  מדינת ישראל ו/או

   ו/או חברת אם ו/או חברות בנותחברה לפיתוח ירושלים בע"מ  -מוריה
תוח ירושלים ו/או עדן הרשות לפיובכלל זה  ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורותעיריית ירושלים  ו/או

המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב ו/או הגיחון בע"מ ו/או  החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ - אריאל  ו/או לתחבורה)

   רשות מקרקעי ישראל/או ו פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או העירונית אריאל
   

 .,א.ג.נ
 
 

  כתב ויתורנדון : ה
  

הננו מצהירים ומתחייבים כלפיכם כי אנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או כל 
הפועלים מטעמכם ו/או מזמיני העבודה ו/או כמנהלי פרויקט, בגין כל  אובדן ו/או נזק לכלי עבודה 

תקנים לרבות כלי רכב וכל ציוד מכני הנדסי (להלן: "הציוד"), שבבעלותנו ו/או מכונות ו/או ציוד ו/או מ
ו/או באחריותנו על פי הסכם ו/או על פי דין,  לרבות כל ציוד אחר המובא לאתר נשוא הסכם זה, על 

  .ידנו ו/או ע"י קבלני  משנה ו/או אחרים מטעמנו ו/או עבורנו
  

צעותכם ו/או באמצעות אחרים את עבודות הפרויקט, ידוע לנו כי ביטוח עבודות קבלניות המבטח באמ
מחריגות במפורש כל כיסוי ל"ציוד" שלנו ו/או בחזקתנו ו/או באחריותנו המובאים לאתר ע"י קבלני 
משנה מטעמנו וחברת השמירה מטעמכם ו/או מטעם הקבלן הראשי עבורכם, המבצעת עבודות שמירה 

אבדן ו/או נזק שיהיה, יחול על אחריותנו הבלעדית  באתר, לא אמורה לשמור על ה"ציוד" ועל כן כל
ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה כאמור, מכם ו/או ביטוחיכם ואנו מתחייבים לשפות 
אתכם בגין כל תביעה ו/או דרישה שתחויבו ע"י צדדים שלישיים כלשהם לרבות ספקים ו/או משכירים 

   ."של "ציוד
  

ככל ונביא כלי רכב מנועי כלשהוא לאתר (לרבות באמצעות ספקים ו/או  הננו מתחייבים כלפיכם כי
קבלני משנה) נוודא תחילה כי קיימים לכלי הרכב ביטוחי חובה כחוק וכל נזק שייגרם לאותו כלי רכב 
מנועי ו/או ציוד הנדסי יחול עלינו בלבד ועל אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה 

  .ו/או שיתוף ביטוחיכם ו/או דרישה מכם
   
   

   ב ב ר כ ה 
   
   

 __________________  
   
     

  )חתימה אישית של מנהל קבלן המשנה                                        חתימת קבלן המשנה (הקבוצה
  

___________________________                         ______________________________ 
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 10,000,000אשר היקפן עולה על  לעבודותלקבלן  העבודות ביטוח תמציתטופס מסירת  - (ג) 3'דנספח  
  ש"ח

  
  שם ותאור הפרויקט

  
_________________________________________________  

  
  ר כדלקמן:לביטוח עבודות הפרויקט הנ"ל והריני מצהי תמצית הפוליסההנני מצהיר בזאת כי קיבלתי 

  ידוע לי כי הפוליסה לא מכסה אובדן או נזק לכלי עבודה וכל ציוד אחר המשמש את הקבלן או

 מי מטעמו.

  קראתי את כל דרישות הביטוח, לרבות תנאים לקיום שמירה, נוהלי עבודה בחום, דרישות

 מיגון בפני פגעי טבע וכדומה והנני מתחייב לפעול לפיהם.

  ואני מודע להיקף הכיסוי הביטוחי.למדתי את מגבלות הפוליסה 

  ידוע לי כי עליי לדווח בכתב למוריה ולמפקח מיד לאחר היוודע לי על כל אירוע העלול להוות

 עילה להפעלת הביטוח.

  הריני מתחייב להעביר תוכן מסמך זה לרבות כל תנאי הפוליסה המלאים לכל עובדי ומנהלי

 ולוודא ביצוע. וכן לקבלני המשנה שלי

  
  _________________________________    בלן:שם הק

  
  _________________________________    שם החותם:

  
  _________________________________      תאריך:
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  ח"ש 10,000,000אישור עריכת ביטוחי הקבלן לעבודות שהיקפן עולה על  - (ד) 3'דנספח 

  תאריך: ___________
  

  דלכבו
  /אוו ישראל מדינת
   בנות חברות/או ו אם חברת/או וחברה לפיתוח ירושלים בע"מ  -מוריה
זה  ובכלל קשורות/או חברות בנות ו/או חברות ו )"העירייה" (להלן:עיריית ירושלים  /אוו) "מוריה" (להלן:

המרכז לתכנון ו/או ו/או הגיחון בע"מ  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי  - אריאל  ו/או בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)

רשות מקרקעי ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או בירושלים בע"מ
   ישראל

  
  
  .ג.נ., א
  

  ")הקבלן(להלן: "__________________ _"ש עעל קיום ביטוחים  אישור: הנדון
  

 בהסכם כמפורט נלווים שירותים/או ו ועבודות בפרויקט מוריה עבור להלן כהגדרתן עבודות ביצוע עם בקשר
  "ההסכם"). ", הנכס ו/או העבודות: "בהתאמה___________ (להלן  מיום

רתנו לבקשת הקבלן את  הפוליסות הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכה חב
עבודה שתוטל על  כל___________________________________ו/או  עבודותהיתר, בגין  ביןשלהלן 

כמפורט  הפרויקטהקבלן בהתאם להסכם ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של 
  להלן: 

  
  – יכונים" צמ"ה לכליםמס'...............לביטוח מקיף "כל הס פוליסה )1

  .....................ליום ועד............... מיום החל ביטוח תקופת
צמ"ה שיובאו ע"י  ןבגי₪,  1,000,000אחריות כלפי צד ג' בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  כולל

ר, כי הכיסוי צפוי. למען הסר ספק, מובה יבלת פיסי נזקמפני אובדן או  -  העבודותלאתר ביצוע  הקבלן
כולל גם נזקים לציוד המבוטח, אשר נגרמו עקב רעידת אדמה, נזקי טבע, גניבה, פריצה, שוד, נזק 

  גניבת חלקים. והציבורי, המשמש לביצוע העבודות. הכיסוי כולל גם נזק חלקי ו/א סדרבזדון, הפרעת ה
  

  –מס'.................לביטוח אחריות מקצועית   פוליסה )2
על פי דין, בגבול אחריות המבטח בגבולות אחריות ע"ס  הקבלן אחריות אתה המכס הביטוח

שמקורם  טעותבגין הפר חובה מקצועית או  תיתשנ יטוחלמקרה ולתקופת בח"ש 2______________
למעשי  הקבלןו/או מי מטעמו. הביטוח מכסה אחריות  חברשלנות, טעות, מחדל או השמטה של המבוט

  עמו.ו/או למחדלי הפועלים מט
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או ו/או ו/או העירייה  מוריהישראל ו/או  מדינתלשפות את  רחבמו הביטוח

המרכז לתכנון בערים היסטוריות ו/או הגיחון בע"מ ו/או  עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
י בירושלים החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנא - אריאל  ו/או (תכנית אב לתחבורה)

 רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או בע"מ
מטעמו  פועליםו/או ה הקבלן/או בגין מעשי ו/או מחדלי ועם  בקשר אחריותה בגין מטעמן הבאים/או ו

  בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".
כל הגבלה  לממועד תחילת העבודות. הביטוח אינו כול הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר התאריך

  עם אי יושר עובדים ו/או הוצאת דיבה ו/או חריגה מסמכות ו/או אובדן מסמכים.  בקשר
, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים וטלשהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יב במקרה

קף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע חודשים נוספים מהמועד בו פג תו 6ותביעות למשך 
שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו 

  נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.
  

   - חבות המוצר מס'.................לביטוח  פוליסה )3
 בשל) ועבורו מטעמו בפרויקט פעל אשר אדם כל גיןב חבות כולל(  דין פי על הקבלן של חבותו לכיסוי
 שעלול לרכוש נזק או/ו גופנית פגיעה בגין הביטוח תקופת במשך לראשונה שהוגשה דרישה או/ו תביעה

 אחריות בגבול הרכיב או/ו התקיןו/או  הציב או/ו סיפק או/ו שייצר מוצרים או/ו העבודות עקב להיגרם
 מורחב הביטוח. שנתית ביטוח לתקופת ובמצטבר לאירועש"ח 3_____________ של מסך יפחת שלא

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח ו/או  והעירייה מוריהישראל ו/או  מדינת את לשפות
 המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)ו/או הגיחון בע"מ ו/או  מרכז ירושלים בע"מ

החברה  ו/או לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ החברה העירונית - אריאל  ו/או

                                                 
 גבולות האחריות יקבעו לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 2
 וי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנוגבולות האחריות יקבעו לפי שו 3
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 אשר אחריות בגין רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או העירונית אריאל
 העבודות עקב להיגרם שעלול לרכוש נזק או/ו גופנית לפגיעה הקשור בכל עליהן מוטלת להיות עלולה
 לפיו צולבת אחריות לסעיף בכפוף וזאת התקין, יצר, טיפל, שסיפק ריםהמוצ עם בקשר או/ו כאמור

 כלפי הקבלן חבות מביטוח לגרוע ומבלי המבוטח מיחידי אחד כל עבור נערך כאילו הביטוח נחשב
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ו/או  העירייהו מוריהישראל ו/או  מדינת

 ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)בע"מ ו/או  ו/או הגיחון ירושלים בע"מ
החברה העירונית  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ - אריאל 
 יכלול כאמור הביטוח.  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או אריאל
. העבודות באתר מטעמו מי או/ו הקבלן של פעילותו תחילת מתאריך וחרמא שאינו למפרע תאריך

 אשר חלופי ביטוח הקבלן ערך אם אלא הביטוח תוקף מתום חודשים 12 בת גילוי תקופת כולל הביטוח
  . זה בסעיף מהאמור כמתחייב כיסוי מעניק

 ":פוליסה מס' .................................. לביטוח "אש מורחב )4
  ת ביטוח החל מיום............... ועד ליום.....................תקופ

אחריותו ב/או ו שליטתוהמבטח את רכושו של הקבלן, לרבות אך לא רק ציוד, פיגומים וכו', בין אם ב
מצאו באתר העבודות כנגד הסיכונים המקובלים י, בערכי כינון בעת הבחזקתו/או ו וובין אם בבעלות

  .רבות אש, נזקי טבע, רעידת אדמה ונזקי פריצהבביטוח אש מורחב ל
  

  :הפוליסות לכל כלליות דרישות
  

 למוריהעליו עובדים ישולמו  רכושעצמן ו/או לרכוש סמוך ו תביטוח הנובעים מנזק לעבודו תגמולי )1
 בלבד ו/או על פי הוראותיה המפורשות בכתב. 

 ידיאשר נערך על  דומהביטוח  לכלוהינו קודם  Primary)בפוליסות נחשב ביטוח ראשוני ( הכיסוי )2
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ו/או  העירייה/או ו מוריהישראל ו/או  מדינת

 ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)ו/או הגיחון בע"מ ו/או  ירושלים בע"מ
החברה העירונית  ו/או ופנאי בירושלים בע"מהחברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות  - אריאל 
. אנו מוותרים לטובתן/או ו רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או אריאל

שזכות כזו הייתה מוקנית  כלוהחיוב, כ חיהביטו יסויבנטל הכ מוריהלהשתתפות מבטחי  זכות כלעל 
 , או אחרת.1981 של חוק חוזה הביטוח התשמ"א 59לנו מכוח סעיף

 מוריהישראל ו/או  מדינתלא תפגע בזכויות  מטעמו מי/או ו הקבלןהפרת תנאי הפוליסות על ידי מי  )3
ו/או הגיחון  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו/או  והעירייה

החברה העירונית  - יאל אר ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)בע"מ ו/או 
פיתוח  בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

  על פיהן. רשות מקרקעי ישראלו/או  מזרח ירושלים בע"מ
של ביטול הכיסוי בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות מחמת אי תשלום הפרמיה, תינתן  במקרה )4

 כדי למנוע את ביטול הכיסוי. הקבלןמה במקום לשל תהיכול לחברה
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או ו/או  העירייה/או ו מוריהישראל ו/או  מדינתנגד  בזכות השיבו בוטלה )5

המרכז לתכנון בערים היסטוריות ו/או הגיחון בע"מ ו/או  עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
עירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים החברה ה - אריאל  ו/או (תכנית אב לתחבורה)

 רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או בע"מ
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או ו/או העירייה  שמוריהנגד כל אדם הפועל מטעם מי מהן בפרויקט, או  וכן

המרכז לתכנון בערים היסטוריות ו/או הגיחון בע"מ ו/או  ושלים בע"מו/או עדן החברה לפיתוח מרכז יר
החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים  - אריאל  ו/או (תכנית אב לתחבורה)

 רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או בע"מ
 זדון. ונתמתוך כו פעלו, למעט אדם או גוף אשר םבכתב לשפות ותחייבה

בלבד יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפויות העצמיות, ולמילוי החובות המוטלות על  הקבלן רק )6
ו/או העירייה  עלו מוריהישראל ו/או  מדינתהמבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה. חובה זו לא תחול על 

המרכז ו/או הגיחון בע"מ ו/או  תוח מרכז ירושלים בע"מהרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפי
החברה העירונית לניהול קרית ספורט,  -אריאל  ו/או לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או תרבות ופנאי בירושלים בע"מ
  ה או סיבה שהיא. בשום מקר רשות מקרקעי ישראלו/או 

, כאשר קיים המבטחאת אחריות  כלשהיוקיים סעיף בפוליסות, המפקיע ו/או מצמצם בדרך  היה )7
 חלכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטו קדמיםתנאים מו בותביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לר

 מוריהשראל ו/או י מדינתחסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה, הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 
ו/או הגיחון  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו/או  העירייהו

החברה העירונית  - אריאל  ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)בע"מ ו/או 
פיתוח  בע"מ ו/או יאלהחברה העירונית אר ו/או לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

דלעיל לא תצומצמנה  יהםוזכויות מטעמן הבאים/או ו רשות מקרקעי ישראלו/או  מזרח ירושלים בע"מ
  ו/או תבוטלנה בשל כך.
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הפוליסות הנ"ל לא  תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא  ימתחייבים כ הננו )8
אלא  ביטולל יתנתס פוליסת עבודות קבלניות שלא נ(למעט ביח למוריהיום  60בהודעה מראש של 

 ), בכתב, בדואר רשום. הפרמיהמחמת אי תשלום 
  

/או ו מטעמם מי/או ו יחידיהםישראל ו/או וכן  מדינת"מוריה" ו/או "העירייה" לעניין אישור זה כולל את 
ו/או הגיחון  ירושלים בע"מ הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכזאת וכן  מנהלים/או ו עובדים

החברה העירונית לניהול קרית  -אריאל  ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)בע"מ ו/או 
ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

  . רשות מקרקעי ישראל
  

  ל כל ההרחבות הרלבנטיות.ע 2013סות באישור זה למעט ביטוח אחריות מקצועית: תנאי "ביט"  הפולי כלנוסח 
  ביטוח אחריות מקצועית נוסח...................

  
אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגים של פוליסת הביטוח המקורית, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור 

  זה.
  
  

______________  ______________  ______________  ______________  
  (תפקיד החותם)     (שם החותם)    (חתימת המבטח)    (חותמת המבטח)

  



  ירושלים), 32 מקטע( ר"ושז ציון לב בציר ל"הרק של הירוק הקו תוואי להכשרת עבודות לביצוע 336/2018' מס פומבי מכרז
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  קראתי והבנתי __________________
  המציע חתימה וחותמת                                    

 

  ₪) -(סכומים ב לביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצרטבלת סכומי ביטוח וגבולות אחריות 
  
  
  
  
 

עבודות בהיקף   הנושא
10,000,000- 
20,000,000 

  עבודות בהיקף
 20,000,000- 

40,000,000   

  עבודות בהיקף
    40,000,000מעל 

גבולות אחריות ביטוח 
אחריות מקצועית 
למקרה ובמצטבר 

  ת ביטוח לתקופ

5,000,000  8,000,000  10,000,000  

גבולות אחריות ביטוח 
חבות המוצר למקרה 
ובמצטבר לתקופת 

  ביטוח 

8,000,000  10,000,000  15,000,000  


