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 כללי .1

פונה בזאת בהזמנה (, "המזמיןאו " "מוריה"בע"מ )להלן:  לפיתוח ירושליםחברה מוריה  .1.1
צומת חוסאן עד צומת מ 60כביש הרחבת  פרויקטניהול ופיקוח לקבלת שירותי לצעות הת לקבל

 . "(פרויקטה)להלן גם: " אלעזר

' מוריה פרויקטים מנהלי' חוזה ולפי זה מכרז מסמכי לפי הנדרש כל את יכללו הניהול שירותי .1.2
 : הבאים השירותים כל את וכן"(, החוזה: "להלן) אליהם המצורף

ובכלל זה הכנת אומדן עלויות  ,ואישורו כמפורט להלן התכנון הפיזי ניהולהשלמת  .1.2.1
, השלמת תכניות מפורטות לביצוע עבודות, תיאום תכניות בין המתכננים העבודות

והגורמים השונים, תיאום התכנון ואישורו ברשויות התכנון המוסמכות כגון עיריית 
וכיוב',  מועצה מקומית רחי,, נת"י, מינהל אזירושלים, חב' הגיחון, רשות העתיקות

הוצאת היתרי בניה, חתימה כאחראי ביקורת בהיתרי בנייה הנדרשים לעבודות, וכן 
טיפול בהחתמת הקבלן המבצע כאחראי לביצוע, הכנת תיקי מכרזים לביצוע 

 עבודות, קביעת לוחות זמנים, הכנת אומדני ביצוע וכיוצא בזה.ה

י ההנחיות והנהלים ובהתאם להוראות טיפול בהכנת תיקי מכרזים לקבלנים על פ .1.2.2
חוק חובת המכרזים והתקנות מכוחו, סיוע בהכנת כל החוזים והמסמכים הנלווים 

סיוע בתהליך קביעת קבלן וסיוע בהתקשרות  לצורך כך, עריכת סיורי קבלנים וכו',
 עם קבלן זוכה. 

על ידי  עבודות ובכלל זה פיקוח צמוד אחר ביצוע העבודותהניהול ביצוע כל שלבי  .1.2.1
הקבלנים ומעקב אחר קיום התחייבויותיהם לרבות בכל הנוגע לעמידה בלוחות 
זמנים, התאמה למפרטים ולתוכניות, איכות הביצוע, איכות החומרים וכיו"ב, 

 בדיקת חשבונות הקבלנים והתאמתם לתנאי החוזה ולביצוע בפועל. 

בו יתגלו מקרים של ביצוע פיקוח פיזי בשטח האתר, דיווח בכתב לאלתר בכל מקרה ש .1.2.4
הסגות גבול, תפיסות וכיו"ב או שיהיה קיים חשש מפני אירועים מסוג זה. ידוע 

במקרים של השלכת פסולת באתר או גרימת נזקים לעבודות הגורמים הרלוונטיים 
שבוצעו, לרבות שפיכה או גרימת נזקים מצד היזמים המבצעים עבודות בשטח 

 הפרויקט. 

עבודות הומסירה של כל  העבודותעד גמר  ך כל זמן ביצועאחריות לניהול האתר במש .1.2.1
 מוריה. לידיבאתר 

בפועל  העבודותמעקב שוטף וצמוד אחר עמידה במסגרת התקציבית והשוואת עלויות  .1.2.6
לאומדנים ולתקציב המאושר, לרבות ניהול תחזיות לתזרים כספי על ציר הזמן 

 לפרויקט וזיהוי צרכי קדם מימון מבעוד מועד. 

בהתקשרויות עם מתכננים, יועצים וקבלנים, טיפול בחשבונות חלקיים טיפול  .1.2.1
 הבקרה. ואישורם מול וסופיים לעלויות עבודות התכנון והביצוע 

עבודות במשך כל תקופת הבדק, האחריות והתיקונים. ביצוע כל תפקידי הניהול  .1.2.1
 המעקב, הפיקוח והדיווח גם ביחס לתיקוני בדק ואחריות. 

, ודיווחים מידיים מוריה תקבעף בלוחות זמנים ובמתכונת שדיווח תקופתי שוט .1.2.1
מיוחדים בכל מקרה של חריגה או סטייה מהתוכניות המפורטות, מהמפרטים, 
מהאומדנים, מהתקציב המאושר, מתכולת הזמנה חתומה ו/או מלוחות הזמנים 

 שנקבעו. 

, טייםמשפ בהליכים מקצועיות דעת חוות באמצעות סיוע) סיוע בהליכים משפטיים .1.2.10
, בכל הקשור (, ככל שיהיוב"כיוצ וכל רקע חומר ומתן פגישות, תצהירים הגשת

 , תושבים או גורמים אחרים. בעלי עסקיםלביצוע עבודות מוריה, מול 

מובהר כי בשלב זה לא ידוע על צורך בביצוע הפקעות במסגרת הפרויקט. ככל שיהיה  .1.2.11
 בתוך שכר הטרחה. צורך בעתיד הרי שהתכנון מצד מנהל הפרויקט מגולם 
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 ושלביות ע"התב הוראות את, הקיים התכנון את ללמוד יהיה במכרז הזוכה על .1.2.12
, נדרשים אישורים לרכז, המכרז מסמכי את לגבש, בקרה הליך להשלים, הביצוע
 העבודות ביצוע בתקופת פיקוח ניהול שירותי כאמור ליתן, המסמכים לפרסום לדאוג

 סופו עד התהליך את ללוות מחוייב זוכהה. העבודות של הסופית למסירה ועד
 . לו המשולמת התמורה במסגרת

 אם גם) הנדרשים השירותים כל את וכן האמורים השירותים כל את ליתן הזוכה על .1.2.11
 מוריה לנהלי בהתאם והכל, הפרויקט של המלאה להשלמתו עד( לעיל פורטו לא אלה
 . המכרז ובמסמכי ב"המצ בחוזה שמפורטים כפי

 כל במתן והכרוך הדרוש כל את כוללת הפרויקט למנהל ולמתהמש התמורה .1.2.14
, ההתכנות ובדיקת החומר לימוד, בקרה זה ובכלל החוזה לפי למוריה השירותים

 תורה עליה ישיבה ובכל הפרויקט צרכי לפי בישיבות השתתפות, פגישות ניהול, ייעוץ
 וכל ועציםהי, הקבלנים, התכנון גורמי כל עם ותיאומים פגישות עריכת, מוריה

 בוועדות ישיבות לרבותהנותרים   התכנון הליכי בכל טיפול וכן, בפרויקט המעורבים
, מוריה לנהלי בהתאם עבודה, אחר מוסמך גוף וכל למיניהם התכנון גורמי, התכנון

 .'וכו ברמדור המסמכים כל תיוק

 על ובקרה גיבוש, הגורמים כל עם תיאום, הביצוע וניהול פיקוח גם תכלול התמורה .1.2.11
 אחרים שירותים נותני או/ו קבלן לבחירת המכרזי ההליך ליווי, המכרז מסמכי

 . בפרויקטים

מובהר כי התמורה עבור טיפול )כולל ליווי הביצוע( בעבודות של גורמי תשתית  .1.2.16
חברות  ,חיצוניים )חברת החשמל, רשות העתיקות, חמ"י, הגיחון, קידוחי קרקע

בתמורה המשולמת למנהל הפרויקט, ולא וכיוצא בזה( כלולה אף היא תקשורת 
  הטיפול האמור.  בגין תינתן כל תוספת תשלום 

 הגורמים כל עם ובתיאום מוריה הנחיות פי על לפעול הפרויקט מנהל על, בנוסף .1.2.11
, ירושלים עיריית, ממשלה משרדי) ממוריה העבודות מזמיני גם כמו האמורים

 קו מנהלתחטיבה מרחבית,  -ל מנהל אזרחי, צה", מקומיות או אזוריות מועצות
( השונות התשתית וחברות אחרים ציבוריים גורמים(, צ"קש) הביטחון משרד, התפר
 . השירותים למתן הקשור בכל מוריה להוראות בהתאם לפעול מקרה ובכל

 מסמכי בשאר גם כמו, לעיל המפורטים הנושאים את בחשבון להביא המשתתפים על .1.2.11
 כל את שהביא כמי הצעתו יגיש אשר משתתף כל םורואי הצעתם הגשת טרם, ההליך

 . בחשבון ההליך מסמכי בשאר המפורטים או/ו האמורים הנושאים

 במידת מכן לאחר ואף, מסירתו עד הפרויקט תקופת בכל תקף לעיל האמור כל .1.2.11
 .הצורך

אצל גב' רות זנגי מחברת , 5.5.2020 החל מיוםאת מסמכי ההזמנה להציע הצעות ניתן לרכוש  .1.1
וזאת כנגד , 02-1461116בכפוף לתיאום מראש בטל' , ירושלים, (1)קומה  1הלני המלכה יה, מור

התשלום לא יוחזר למשתתפים. מובהר כי תנאי להגשת ההצעה  ש"ח, כאשר 100תשלום בסך 
 על ידי משתתף הוא רכישת מסמכי ההזמנה על ידו.

ע במהלך התקופה שמיום מוריה תהא רשאית לפסול הצעה על הסף בשל ניסיון רע עם המצי .1.4
ועד למועד הגשת ההצעות. ניסיון רע יהווה, בין היתר, אי עמידה מצד המציע  1.1.2014

, תביעות בלתי סבירות, העדר זמינות בהתחייבויות, כולל בקשר ללוחות זמנים, טיב השירות
הלך מלאה במהלך השירותים ו/או מתן שירותים באופן בלתי רציף, הפרה של הוראות הדין במ

 אחר.ביצוע עבודה, או כל ענין משמעותי 

התקשרות מוריה עם הזוכה במכרז זה אינה מונעת ממוריה להתקשר בעתיד עם יועצים ו/או  .1.1
נותני שירותים נוספים בקשר לשירותים, מבלי שתהיה לזוכה במכרז זה כל טענה, דרישה או 

 תביעה בענין. 

בתקציבים שיעמידו )אם בכלל( מזמיני מותנה, בין השאר, כן מובהר כי ביצוע הפרויקט  .1.6
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מוריה אינה  .הביצועוכי בשלב זה טרם אושר למוריה מלוא התקציב לשלב  מוריה,העבודה ל
מתחייבת למסור לזוכה את מלוא תכולת העבודה, ובפרט זו אשר טרם התקבל תקציב לגביה, 

צורך לקבל תקציב כי הת על אף האמור מובהר הן ביחס לשלב התכנון והן ביחס לשלב הביצוע.
עבודות חברת מוריה מגבשת תכולת עבודה לביצוע בימים אלו ו ,ביצוע קידום זמינות לפרויקט

 אינה מתחייבת למסור תכולה זו לזוכה.אולם היא הנ"ל, קידום הזמינות 

אופן בדיקת ההצעות מפורט בסעיף  -מחיר  20%-ו איכות 80%מכרז זה מבוסס על משקל של  .1.1
 להלן.  10

כי על כל מציע לציין בהצעתו את הצוות המוצע על ידו למתן שירותי ניהול ופיקוח מובהר  .1.1
כאמור, וכי ניקוד האיכות מתייחס הן למשרד המציע והן לצוות הניהול המוצע על ידו. לא 
תתאפשר החלפה או העברה של שירותי הניהול לגורם אחר )גם לא לאנשי צוות אחר במשרד 

  ישור מוריה מראש ובכתב.הזוכה(, אלא אם ניתן לכך א

 הזוכה ידי על שיינתנו השירותים ותכולת קטאור כללי של הפרויית .1.1

 , לרבותק"מ 1.2-של כ באורך בין צומת חוסאן לצומת אלעזר 60ש יבהרחבת כ .1.1.1
, הרחבת שול משותף שדרוג מבנה הכביש הקיים ,ןכיוולכל  נתיבים 2-הרחבה ל

, של הכביש יתהסדרה גאומטרי ,יטחוןהסדרת דרכי גישה לחקלאים ודרכי ב לתח"צ,
 ך, עבודות חציבה וחפירה, מילוי קירות תמורמזוריםהסדרת צמתים  ,עבודות תאורה

 ועוד.נת יימשורקרקע  קירות 

כחלק מהסדרי התנועה  ,במהלך ביצוע הפרויקט ידרשו שינויים והסטות תנועה .1.1.2
 .הזמניים

 מבחינת בטיחותית ש הקייםאת הכבי שפר את התנועה ולהסדירצפוי ל כבישביצוע ה .1.1.1
, ובכך להקל על עומסי התנועה (קמ"ש 10קמ"ש מהירות נסיעה  100מהירות תכן )

 בשעות העומס. 

נמצא הוא מלא כולל הליכי בקרה פנימיים, וכמעט  בפרויקט בוצע עד כה תכנון  .1.1.4
אומים אל מול בעלי יבוצעו ת יך בקרה חיצונית של משרד התחבורה. בנוסף,בהל
היתר ההליך הוצאת את ידרש להשלים יהפקעה, יתכן והזוכה הסיום הליך וב ,עניין
 ידרש לבצע את מימוש ההפקעות בפועל.יכן יתכן והזוכה ל. כמו נהימהמ

ירות הכולל מעבר תת"ק,  יבפרויקט ישנה אופציה לביצוע הסדרה של צומת הש .1.1.1
לכלית וטרם ות כיכדאבדיקת נמצאת בהליכי תכנון ו זואופציה  .ורמפות גישה לצומת

גם את ידרש לבצע יהזוכה  ,ושרואופציה זו תאבמידה  .קיבלה אישור להמשך תכנון
 .כחלק תנאי ההתקשרות במסגרת הפרויקט השלמת תכנון וביצוע האופציה

ממוקם בשטח ו ,מצוי בשטח שיפוט יהודה ושומרוןהכביש תוואי במתבצע  פרויקטה .1.1.6
ממנהל הפרויקט  יידרשש , כךטינאיתפלס .אזרחים בעלי ת.ז ל ידיעמאוכלס בחלקו ה

שאינם בעלי ת.ז. ישראלית, מול תושבים אל גם אום וניהול של שיתוף ציבור ית לבצע
  .ישראלית .ז.בנוסף לתאום מול אזרחים בעלי תזאת 

המבוצע  ממחלף רוזמרין ועד צומת חוסאן 60הרחבת כביש הפרויקט משיק לפרויקט  .1.1.1
אחר על ידי גורמים שיבוצע פרויקט אפשרות ה ישנ ,כמו כן גם כן על ידי מוריה.

הזוכה יידרש לבצע תיאומים מול מנהלי הפרויקט של  .הסמוך 111בכביש אחרים 
 הפרויקטים הסמוכים.

במהלך הפרויקט הכביש יעבור , אולם הכביש כיום נמצא באחזקה של נתיבי ישראל .1.1.1
ר בחזרה ימסיהכביש הפרויקט  בסיוםלאחריות חברת מוריה והקבלן המבצע. 

 .במהלך ביצוע הפרויקט , או לכל גורם אחר עליו תורה מוריהלנתיבי ישראל

 פרויקט:להלן מפה ובה סימון של אזור ה .1.1.1
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 ומשכה ההתקשרות תיאור

" כהגדרתו בחוזה, תמורה בשיטת אחוז מוסכםהתשלום עבור השירותים יהיה בשיטת " .1.10
אושר על ידי תות מכרז זה, ווגש על ידי הזוכה, לפי הוראתבהתאם להצעת המחיר אשר 

 מוריה. אבני הדרך לתשלום התמורה הינן:

 הקבלני. המכרז וניהול ביקורתהשלמות תכנון,  עבור 10% .1.10.1

, בדיקה הביצוע צמוד על ופיקוח ניהולתיאום ומעקב אחר הביצוע,  עבור 11% .1.10.2
 . ואישור חשבונות חלקיים

 .ומסירות סופי חשבון אישור עבור 11% .1.10.1

 .מוריה של הבלעדי דעתה שקול לפי, הדרך מאבני חלקיות לע תשלומים יתכנו

ומסירתו לידי  פרויקטההתקשרות עם הזוכה בהליך זה תעמוד בתוקפה עד לגמר ה .1.11
, כולל כאמור ניהול ופיקוח מוריה הרשות, המזמין, או כל גורם מקבל אחר עליו תורה

ת הזוכה גם לאחר על אף האמור מודגש כי אין בהוראה זו לגרוע מחובו. בתקופת הבדק
סיום החוזה )כגון סיוע בהליכים משפטיים( וכי אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותו של 

על . המזמין להביא את החוזה, כולו או מקצתו, לידי גמר בכל עת, ומכל סיבה שהיא
 המציעים להביא את האמור בחשבון טרם הגשת הצעתם. 

רצון, מוריה תהא רשאית להביא את  מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה של חוסר שביעות .1.12
מוריה אינה חייבת יום מראש.  10לידי סיום בהודעה בכתב, זוכה העם ההתקשרות 

ניתנה הודעה כאמור, יבוטל החוזה מבלי שתהיינה טענות כלשהן לנמק את החלטתה. 
 לזוכה ומבלי שתהיה מניעה מצד מוריה להתקשר עם גורם אחר.

הנושאים המפורטים לעיל, כמו גם בשאר מסמכי  אתבחשבון על המשתתפים להביא  .1.11
הגשת הצעתם ורואים כל משתתף אשר יגיש הצעתו כמי שהביא את כל  טרם, הליךה

  בחשבון. הליךהנושאים האמורים ו/או המפורטים בשאר מסמכי ה
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 : נספחים לחוברת זו .1.14

סניף  , ולענין קיומו של4.1-4.2 סף תנאי לפי עמידה לביסוס המציע הצהרת - 1נספח 
 .פעיל במטרופולין ירושלים

 .4.1-4.6 סף תנאי לפי עמידה לביסוס סיוןינ פרטי - 2 נספח

 נוסח ערבות בנקאית. - 3נספח 

 . 4.1לפי תנאי סף  לפי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר  - 4נספח 

 .ההצעה איכות מרכיב בחינת לשם סיוןינ פרטי - 5 נספח

 שאלות והבהרותמציעים, מפגש  .2

מפגש תשומת לב המשתתפים כי ה. 12:00 שעהב 5.5.2020 ביוםמפגש מציעים יתקיים  .2.1
באופן וירטואלי באמצעות שידור אינטרנטי מרחוק, וללא התכנסות יתקיים 

על מציע אשר מעונין להשתתף במפגש הווירטואלי לפנות באימייל ליהודה . פרונטאלית
פרטי התחברות למפגש  להלן לשם קבלת 2.2 קרן באמצעות כתובת הדוא"ל שבסעיף 

 . הוירטואלי

מהווה תנאי להגשת הצעה אינה חובה ו אינהההשתתפות במפגש המציעים מובהר, כי 
יחד עם זאת יובהר כי מציע שיבחר שלא להגיע לסיור יהיה מנוע מלהעלות . במכרז

בשל אי השתתפותו בסיור  בעתיד כל טענה בקשר לאי הבנת הוראות המכרז וכד'
הקבלנים. פרוטוקול הסיור יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפו 
להצעתם, בין אם השתתפו בסיור ובין אם לאו, כשהוא חתום על ידם בכל עמוד )חתימה 

 וחותמת(.

וזאת , yuda@moriah.co.ilשאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד באמצעות דוא"ל  .2.2
 "(. המנהל)לעיל ולהלן: " יהודה קרן, אל בצהריים 12:00 שעהב, 12.5.2020 יוםעד ל

, ותישלחנה אל המשתתפים בכתבתשובות לשאלות ההבהרה תינתנה על ידי מוריה  .2.1
במועד רכישת המסמכים ימסור כל משתתף לחברה את פרטי הקשר עמו ובכלל . בדוא"ל

אשר אליו יש כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר פקס' ושם שם איש הקשר מטעמו  זה
דוא"ל לשלוח את התשובות לשאלות ההבהרה. האחריות לדאוג לכך שניתן יהיה לקבל 

 תשדורת פקסימיליה על פי הנתונים שנמסרו תחול על המשתתף ועליו בלבד.ו/או 

ולא יהא כל תוקף שהוא את מוריה  יחייבו בכתבאך ורק תשובות והבהרות אשר יימסרו  .2.4
מוריה לא תהיה חייבת להשיב לשאלות או בקשה  לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת.

 תשובה שלא תינתן בכתב לא תיצור כל בסיס לטענה של השתק או מניעותלהבהרות. 
 .כלפי מוריה

מסמכי התשובות לשאלות ההבהרה, שישלחו מוריה אל המשתתפים, אם יישלחו,  .2.1
כחלק ממסמכי ההזמנה, והמשתתפים יצרפו אותם, חתומים על ידם כדין, כחלק ייחשבו 

 מהמסמכים שיצורפו על ידי המשתתפים במסגרת הגשת הצעתם במכרז.

 הגשת ההצעה .3

 (,1)קומה  1הלני המלכה  רח'מוריה, נה לתיבת המכרזים המצויה במשרדי ההצעות תוגש .1.1
 לקבלת 44/2020 'מס פומבי מכרזן "במעטפה סגורה ואטומה, אשר עליה יצויי, ירושלים
, הכל "אלעזר צומת עד חוסאן צומת – 60 כביש הרחבת לפרויקט ופיקוח ניהול שירותי

המזהה את המשתתף או כל כיתוב כל פרט  הכמפורט להלן. אין לציין על גבי המעטפ
  אחר מעבר לאמור לעיל.

 12:00מהשעה  לא יאוחר ,24.5.2020 המועד האחרון להגשת ההצעות יהיה ביום
רשאית להאריך את המועד האמור לתקופה נוספת על פי שיקול דעתה  . מוריהבצהריים

 במשלוח הודעות למשתתפים אליהם פנתה מוריה בבקשה לקבלת הצעות. 

mailto:yuda@moriah.co.il
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סגורה אשר מעטפה אחת לעיל, ב 1.1את הצעתו עד למועד הנקוב בסעיף המציע יגיש  .1.2
  ליהן יצוין:ענוספות, שתי מעטפות סגורות תכיל בתוכה 

המסמך המצורף כחלק תכלול את הצהרת המשתתף על גבי  - 1מעטפה מס'  .1.2.1
 המציע ממסמכי ההזמנה וכותרתו "בקשה להשתתף והצהרה" ואשר בו יפרט

המוצע על ידו, באחוזים, למתן כל השירותים  ההנחה הכוללאת שיעור 
תו כאשר ההנחה תתייחס לתעריף מוריה כהגדרהמפורטים במסמכי המכרז, 

". הצעת המחיר. על המעטפה ייכתב ", ועל פי הוראותיולהלן 3.3בסעיף 
  .מובהר למען הסר ספק כי אין לתת "הנחה" שלילית או תוספת

יתר מסמכי ההצעה, שאינם ההצעה הכספית, יוגשו בעותק  2מעטפה מס'  .1.2.2
(. מעטפת מסמכי ההזמנהאחד, ויוכנסו למעטפה נפרדת ואטומה )להלן: 

ל המעטפה מצידה החיצוני את המילים "מסמכי ההצעה ללא המציע ירשום ע
מסמכי  כל. מובהר כי על המשתתף לחתום על עם מספר המכרז הצעת מחיר"

 למעטפה זו תצורף גם הערבות.ההזמנה, בכל עמוד ועמוד. 

ינקוב את שיעור ההנחה המוצע על ידו בטופס ההצהרה )מסמך א'( למתן כלל המציע  .1.1
חוז ההנחה מתייחס לתעריף מוריה, דהיינו שכר טרחה סופי השירותים בפרויקט. א

בתוספת מע"מ כדין( מהיקף העבודות הקבלניות בפרויקט. ) %6.3וכולל בשיעור של 
ש"ח. כאמור,  200,000,000-היקף העבודות הקבלניות בפרויקט נכון למועד זה נאמד בכ

שים. מודגש כי שיעור ההנחה המוצע על ידי המשתתף יתייחס לכל השירותים הנדר
אחוז ההנחה יהיה אחיד לכל המועמדים מטעם המציע, וכי בכל מקרה אין לתת שיעור 

תיחשב כהצעה בה , 15%-. הצעה שאחוז ההנחה בה יהיה גבוה מ15%הנחה העולה על 
 .הנחה 15%ניתנו 

שינויים תוך התקדמות נתון ל 1.1  הנקוב בסעיף פרויקטהיקף המובהר למשתתפים כי  .1.4
התכנון ו/או הביצוע ו/או מסירת הפרויקט, וכי תתכן הקטנה או הגדלה של ההיקף 
בפועל, בכל שיעור שהוא, בהתאם לתקציב הפרויקט, צרכי מוריה והמזמין, התקדמות 

שכר הטרחה התכנון, מבלי שמנהל הפרויקט יהיה זכאי לכל תוספת שהיא על שיעור 
מוצמד  מובהר כי שכר הטרחה אינו ,בנוסףהנקוב בהצעתו. חה לעיל בניכוי אחוז ההנ

יקט לא יהיה זכאי לתשלום הפרשי הצמדה כלשהם ו/או למדד כלשהו וכי מנהל הפרו
 התייקרות.

מודגש כי המחירים, לאחר הפחתת ההנחה, מתייחסים לביצוע מלא ומושלם של כל  .1.1
חירים בהצעה, לאחר הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי ההזמנה. המ

מתן השירותים הפחתת ההנחה, יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות ב
ובכלל זה הוצאות רכב, חניה, נסיעות, ביטוח, הוצאות משרדיות וכל הוצאה הנובעת 

המשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום והכרוכה במתן השירותים לשביעות רצון המזמין. 
 אלא אם אישרה מוריה. בהצעתונוסף מעבר למחיר שיקבע 

ולא תשולם כל  ההנחה המוצעת על ידי המשתתף תהא תקפה בכל תקופת ההתקשרות, .1.6
  למחירים הנ"ל. תוספת התייקרות

המשתתף מצהיר כי אלא אם נכתב במפורש אחרת, הצעתו אינה כוללת מידע חסוי  .1.1
על פי פנייתם, כלשהו, ולפיכך, מוריה תהיה רשאית להציג הצעה זו למשתתפים אחרים, 

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

ם לחשוף את המידע בפני משתתפים אחרים. מובהר המשתתף בחשבון בהחלטתה הא
למשתתף כי שיקול הדעת אם לחשוף את הצעתו, כולה או חלקה, 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  לכלה, מאשר המשתתף את הסכמתו בחתימתו על ההצעה ובהגשת .1.1
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ומסכים ומתחייב כי לאחר הגשת ההצעה יהיה מנוע מלהעלות כל  הםובתנאי ההזמנה
 . על כל הכלול בהם ההזמנהטענה כנגד מסמכי 

 מצד בפרויקט והנדרשים לעיל המפורטים השירותים כל מתן את כולל לזוכה התשלום .1.1
 של ופיקוח ליווי, תכנון רה ,תכנון השלמות, כנוןת זה ובכלל, הפרויקט ניהול משרד

 חברות, החשמל חברת זה ובכלל העבודה באתר אחרים תשתית גורמי עבודות
 מהתמורה וכחלק מחיר תוספת כל ללא כאמור הכל, וכדומה העתיקות רשות, התקשורת

 . לזוכה המשולמת הכוללת

 תנאי סף .4

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

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

 עומדים לא ואשר בישראל כדין ורשום שהתאגד תאגיד אואזרח ישראלי  הוא המשתתף .4.1
 יודגש. נכסים כינוס או הליכים הקפאת, פירוק לרבות, רעוןיפ חדלות הליכי נגדו ותלויים

 . משותף כמיזם הצעה להגיש אין כי

, 2016-2011 או בין השנים 2011-2011 השניםלמשתתף ממוצע מחזור הכנסות שנתי בין  .4.2
  .ון ש"חליימ 2מסכום של לא פחת אשר 

בהתאם  נוסח הצהרהעל המשתתף לצרף להצעתו : 1.4-2.4 םלהוכחת עמידתו בתנאי -
 המצורף לחוברת זו.  1נספח ל

. לחלופין, שנות ניסיון לפחות 1בעל שוי, רבראש המשרד המציע יעמוד מהנדס אזרחי  .4.1
 שנות ניסיון לפחות. 1בעל כמהנדס ראשי בחברה, שוי רהמציע מעסיק מהנדס אזרחי 

של  שיון מהנדס בתוקףיצילום רעל המציע לצרף להצעתו  ו בתנאי זה:עמידת כחתלהו -
לצרף להצעתו קורות חיים של ראש  כןו, או המהנדס הראשי בחברה ראש המשרד

  .המשרד או המהנדס הראשי המועסק בו, לפי הענין

לראש המשרד או למהנדס ראשי המועסק במשרד, ניסיון מוכח בניהול פרויקט בתחום  .4.4
 100 של כספי בהיקף, שהסתיים אחד בפרויקט, להלן כהגדרתו" שתיות תחבורתיותת"

תשתיות " בתחוםניסיון מוכח בניהול פרויקט  - ולחלופין; לפחות ח"ש מיליון
 מיליון 200 על עמד המצטבר היקפם אשר, שהסתיימו בפרויקטים ,כאמור" תחבורתיות

 כספי מהיקף פחת לא, כאמור המצטברים מהפרויקטים אחד היקף ואשר, לפחות ח"ש
 ללא נומינאליים בערכים תהיההנ"ל  הפרויקטים היקף בדיקת. ח"ש מיליון 66 של

 .מ"המע מרכיבמהתייקרות ו ובהתעלם ,כלשהי הצמדה

: עבודות כבישים, גישור, למילים "תשתיות תחבורתיות" תהיה המשמעות הבאה
למסילות רכבת, עבודות  , מסלול המראה ונחיתה, עבודות תשתיתמנהורמחלפים, 

עבודות עפר ו/או עבודות פיתוח שבוצעו , תשתית לנמלי ים בתחום הבניה החדשה
או כל פרויקט אחר שיאושר על ידי  ,במסגרת אחת העבודות המצוינות בהגדרה זו

 המזמין ככזה, טרם הגשת ההצעות )די באחת מהחלופות בסעיף זה(. 

 1מס' טבלה לא את כל הפרטים הנדרשים בעל המציע למ ו בתנאי זה:עמידת להוכחת -
 לחוברת זו. 2נספח בהמצורפת 

במתכונת משרה הנדסאי,  1-מהנדסים ו 2 אומהנדסים  3לפחות משרד המציע מעסיק  .4.1
 מלאה.

לענין סעיף זה מובהר כי לצורך ביסוס עמידה בקשר להעסקת מהנדס או הנדסאי 
שרות כנותן שירותים למשרד כאמור, ניתן להציג גם מהנדס או הנדסאי אשר לו התק

המציע )פרילנסר( ובלבד שההתקשרות החלה לפני הגשת ההצעות במכרז זה, שהיקף 
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ובצירוף הסכם ההתקשרות בין משרד המציע , במתכונת משרה מלאהההתקשרות הינו 
או הנדסאי עם הצהרה של בעל המשרד ושל אותו עובד על היקף  לבין אותו מהנדס

)ניתן להשחיר את סעיף התמורה(. לצורך  רה במשרד זהמש 100%-אקוויוולנטי ל
 ,מובהר זה, ניתן להציג עד מהנדס או הנדסאי אחד מהצוות, כפרילנס. 4.1עמידה בסעיף 

 פסל ההצעה. יכי בכל מקרה בו לא יוצג הסכם התקשרות כנדרש עלולה לה

על המציע לצרף רשימה של מהנדסים והנדסאים  ו בתנאי זה:עמידת להוכחת -
 וכן ;לחוברת זו 2בנספח ש 2טבלה מס' עסקים על ידו במשרה מלאה בהתאם להמו

 או רשוי, של המהנדסים האמורים,רשום או רישיון מהנדס מהנדס תעודת לצרף צילום 
למען הסר תעודה המעידה על רישום ההנדסאי במה"ט, של ההנדסאי המוצע על ידו. 

מדו במוסד אקדמאי מוכר כי ניתן להציג מהנדסים או הנדסאי של ,ספק מובהר
)בישראל או בחו"ל( על ידי המועצה להשכלה גבוהה או על ידי המחלקה להערכת 

  תארים במשרד החינוך.

אשר כל אחד נשוא המכרז,  לפרויקט אנשי צוות שלושהלפחות משרד המציע מעסיק  .4.6
 המפורטים להלן:מיועד לתפקיד אחר מבין התפקידים 

שנים לפחות בניהול  1וי, בעל ניסיון של מהנדס אזרחי רש - מנהל פרויקט .4.6.1
תשתיות "בפרויקט בתחום  , ואשר שימש כמנהל פרויקטתכנון וביצוע

)סכום  מיליון ש"ח לפחות 10, בהיקף כספי של כהגדרתו לעיל "תחבורתיות
 . מע"מ(התייקרות וקבלני, ללא 

, ביצועשנים לפחות בניהול  1מהנדס אזרחי רשוי, בעל ניסיון של  - מנהל ביצוע .4.6.2
כהגדרתו  "תשתיות תחבורתיות"פרויקט בתחום ב ואשר שימש כמנהל ביצוע

התייקרות ללא )סכום קבלני,  מיליון ש"ח לפחות 10בהיקף כספי של , לעיל
  .(מע"מו

 שירותי במתן לפחות שנים 1ל ש קודם ניסיון בעל, רשויאזרחי  מהנדס - מפקח .4.6.1
 10 של כספי בהיקףעיל, כהגדרתו ל" תחבורתיות תשתיות" בפרויקט פיקוח
 (.מע"מהתייקרות וללא ש"ח לפחות )סכום קבלני,  מיליון

 כאמור, ניתן צוות ישנאכי לצורך ביסוס עמידה בקשר להעסקת  ,לענין סעיף זה מובהר
 ,אשר לו התקשרות כנותן שירותים למשרד המציע )פרילנסר(אחד  איש צוותלהציג גם 

צעות במכרז זה, שהיקף ההתקשרות הינו ובלבד שההתקשרות החלה לפני הגשת הה
איש ובצירוף הסכם ההתקשרות בין משרד המציע לבין אותו במתכונת משרה מלאה, 

משרה  100%-עם הצהרה של בעל המשרד ושל אותו עובד על היקף אקוויוולנטי לצוות 
 כפרילנסר.  אחד איש צוותעד . ניתן להציג במשרד זה )ניתן להשחיר את סעיף התמורה(

 הזוכה כהצעה תיבחר שהצעתו הקבלן לבין המזמין בין שייחתם ההתקשרות חוזהב
 .לעיל האמורים הגורמים את להעסיק הקבלן יתחייב

על  אנשי הצוות המוצעיםביחס לכל אחד מ לצרףעל המציע  ו בתנאי זה:עמידת להוכחת -
 - ידו את כל המסמכים שלהלן

 . ין, מלאות כנדרש, לפי הענילחוברת זו 2נספח בש 5-3מס' טבלאות  .א

 .קורות חיים .ב

  .שיון מהנדס בתוקףיר .ג

ובהתאם לנוסח  המכרז במסמכי כנדרש, מקורית מכרז ערבות להצעתו צירף המשתתף .4.1
 .למסמכי הזמנה זו 3נספח המצורף כ

 לחוק בהתאם ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על כדין אישור להצעתו צירף המשתתף .4.1
 . 1116-ו"התשל( חשבונות הולני אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות

 .1116-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק( ב)ב2 סעיף תנאי במשתתף התקיימו .4.1
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 לחוק( ב)ב2 סעיף לדרישות בהתאם, תצהיר המשתתף יצרף :זה בתנאי עמידתו להוכחת -
 .זו הזמנה למסמכי 4נספח כ המצורף בנוסח, 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות

 המסמכים וכל(, משותף מיזם או שותפות ולא) אחת משפטית ישיותא הוא המשתתף .4.10
  .בלבד ובחתימתו המשתתף של שמו על הוגשו, זה מכרז במסגרת, הוגשו אשר

 .המכרז מסמכי את רכש המשתתף .4.11

 אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה .5

ת כל המסמכים והאישורים הבאים, והכול לשביעות רצון המשתתף יצרף להצעתו א .1.1
 המזמין:

 טופס הצהרת המשתתף, בו יצויין שיעור ההנחה המוצע על ידי המשתתף.  .1.1.1

המלצות ממזמיני שירותים כן ו ,לעיל 4המסמכים הנדרשים בהתאם לסעיף  .1.1.2
המקצועי של כל אחד  ניסיון. מובהר כי על המציעים לציין את פרטי הקודמים

הצוות בהתאם לנדרש בטבלאות המצורפות בחוברת המכרז ללא  מאנשי
 החסרה של פרטי כלשהם או עריכת טבלה שונה מזו שצורפה למסמכי המכרז. 

אישור כדין על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לחוק עסקאות גופים  .1.1.1
. המצאת אישור זה היא תנאי 1116-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו

 וע תשלומים כלשהם לזוכה.לביצ

 ניכוי מס הכנסה במקור.  אישור על .1.1.4

אישור תקף בדבר רישום המשתתף כתאגיד  - ככל שהמשתתף הינו תאגיד .1.1.1
ישור של רואה חשבון ו/או יועץ משפטי של המשתתף, וכן א במרשם החברות

שיהיה בתוקף למועד הגשת ההצעה, בדבר סמכותם של החותמים בשם 
מנה, לחתום כאמור ולחייב את המשתתף בחתימתם, המשתתף על מסמכי ההז

 לכל דבר ועניין.

 אישור )קבלה( בגין רכישת מסמכי ההזמנה. .1.1.6

כל מסמך הבהרות להזמנה זו, ככל שהוצא על ידי המזמין, כשהוא חתום  .1.1.1
 .בחתימת המשתתף

 .להלן 6 ערבות, כמפורט בסעיף .1.1.1

 ערבות .6

מבנק או מותנית, במקור, המשתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי  .6.1
מחברת ביטוח בעלת רשיון מבטח ישראלי לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

כמפורט בנוסח הערבות המצורף כחלק ממסמכי ההזמנה  1112-)ביטוח(, תשמ"א
 "(.    הערבות)להלן: " 3נספח  – להצעות

ול דעתה בערבות מוריה תהיה רשאית לקבל הצעה, אף אם נפלו פגמים טכניים, לפי שק .6.2
הבנקאית, בכפוף להגשת ערבות בנקאית מתוקנת על ידי המציע, מבלי שתהיה ליתר 
המשתתפים טענה מכל סוג ומין ביחס להגשת ערבות בנקאית מתוקנת כאמור. בנוסף, 
אף במקרה שיהיה למוריה ספק בדבר תוקף הערבות, תהיה מוריה רשאית לבקש 

ת תכובד על ידו והמצאת מכתב כאמור תהווה מהמציע מכתב מהבנק המאשר כי הערבו
ריפוי כראוי של כל פגם שנפל בערבות. בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המשתתף כי אין 

 הוא רואה באמור כל פגיעה בשוויון שבין המשתתפים בהליך.   

מוריה תהיה רשאית לחלט את הערבות ולהגישה לגבייה, בכל מקרה בו יפר המשתתף  .6.1
פי מסמכי ההזמנה, ובפרט אם המשתתף יחזור בו מהצעתו -ו עלאיזה מהתחייבויותי

קודם לבחירת הזוכה או לא יחתום על הסכם ההתקשרות בנוסח המקובל במוריה או לא 
ימציא למוריה את ערבות הביצוע כנדרש לפי חוזה ההתקשרות. הערבות תהיה בנוסח 

מהזוכה לדרוש  המצורף כחלק ממסמכי ההזמנה, ללא שינויים כלשהם. מוריה רשאית
 להאריך את תוקף הערבות עד למועד שייקבע על ידה.  
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יחשב סכום הערבות שחולט כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, בלי כל  ,חולטה הערבות .6.4
  צורך בהוכחת כל נזק. 

להלן, אם מוריה לא תממש אותה  12 שתתף בהתאם למפורט בסעיףתוחזר למהערבות  .6.1
 זמנה.   ההבהתאם למסמכי  על פי זכותה

  תוקף ההצעה .7

על אף האמור, אף אם  חודשים ממועד הגשתה. שישההצעת המשתתף תעמוד בתוקף במשך 
הצעת מציע לא הוכרזה כהצעה זוכה, יהא המזמין רשאי לפנות למציע לשם הכרזתו כזוכה 

 חודשים ממועד הגשת ההצעות(. 12בהתאם להצעתו, וזאת במשך שישה חודשים נוספים )סה"כ 

 שינויים ותוספות .8

המשתתפים אינם רשאים להכניס שינוי או הסתייגות כלשהם במסמכי ההצעה, בין בגוף  .1.1
מסמכי ההצעה ובין במסמך נלווה. במקרה בו הוספו שינויים ו/או הסתייגויות, כאמור, 

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

 לפסול את ההצעה. .1.1.1

להתעלם מן השינויים ו/או ההסתייגויות ולראות בהם כאילו לא הוספו  .1.1.2
 מעולם.

להתייחס לשינויים ו/או להסתייגויות כאל פגם טכני בלבד, שהמזמין משלים  .1.1.1
 עמו.

תייגויות, ובלבד שאין לדרוש מן המשתתף לתקן את השינויים ו/או ההס .1.1.4
בתיקון כאמור כדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי מפרטיה. לא 

 1.1.1 נענה המשתתף לדרישת המזמין, כאמור, יחולו בהתאמה סעיפים קטנים
 לעיל. 1.1.1 -

במקרה שבו המזמין לא הודיע על נקיטה של אחת הפעולות המנויות לעיל, יראו  .1.2
ות אשר הוספו, כאמור, כאילו לא נכתבו כלל, ובמקרה של בשינויים ו/או בהסתייגוי

. למען ללא השינויים ו/או ההסתייגויותזכייה, תחייב את המשתתף ההצעה שהוגשה 
הסר ספק, מובהר בזה כי המזמין לא יהיה חייב להתריע בפני המשתתף על האפשרות 

אשר הוספו על שהצעתו תיפסל ו/או לאפשר לו לתקן את השינויים ו/או ההסתייגויות 
 ידו.

מוריה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ומיוזמתה, כל עוד לא חלף המועד שנקבע  .1.1
שינויים  להגשת ההצעות במכרז זה, להכניס שינויים ו/או תיקונים במסמכי ההזמנה.

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

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

 אי צירוף מסמכים להצעה .9

, האישורים והטפסים אשר פורטו במסמך זה, עלולה הצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים
המזמין שומר על זכותו להימנע מפסילתה של הצעה, כאמור, וזאת על פי שיקול דעתו להיפסל. 

הבלעדי, ובמקרים בהם יסבור המזמין כי השמטת מסמך כלשהו נעשתה בשוגג, ואין במתן 
ה לקבלת הצעות לפי מסמכי האפשרות להשלים את המסמך שהושמט משום פגיעה בהליכי הפני

 . הזמנה אלו ובעקרון השוויון

 סיכוני אי בהירות .10

הפירוט המצוי בהזמנה אינו גורע מחובת המשתתף לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל  .10.1
הבירורים הדרושים לו לשם הכנה והגשה של הצעתו. הגשת הצעה מהווה הצהרה של 

ות ידועות ונהירות לו, כי הוא ערך כל בדיקה שהייתה תתף, כי כל העובדות והנסיבהמש
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נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, וכי הוא לא הסתמך על מצגי המזמין בעניין זה. 
ידיעה של פרט כלשהו -ממילא, לא תישמע מצד המשתתף כל טענה בדבר טעות או אי

 ע בהם.לגבי כל עניין הקשור בהזמנה ובנספחיה, או המופיע בהם, או שאינו מופי

-בהגשת הצעתו המשתתף מצהיר, כי המחיר שהציע משקף ומשכלל בתוכו גם סיכוני אי .10.2
 בהירות כלשהם; ולכן כל סיכון כאמור, אם יתממש, יוטל על המשתתף.

 

 אופן בדיקת ההצעות וקביעת ניקוד האיכות .11

הגבוה ביותר, בכפוף לתנאים המשוקלל ההצעה הזוכה תהיה ההצעה בעלת הניקוד  .11.1
את המזמין לפסול הצעות במקרים מסוימים או שלא לבחור כל הצעה  המסמיכים

שהיא, הכל כמפורט במסמך זה. במקרה בו תהיה יותר מהצעה אחת אשר קיבלה את 
הגבוה ביותר, ההצעה הזוכה תהיה ההצעה בעלת ניקוד האיכות המשוקלל הניקוד 

חלופין, תהא מוריה לר. הגבוה ביות המשוקלל הצעות בעלות הניקודהגבוה ביותר מבין ה
רשאית לערוך הגרלה בין שתי ההצעות או לנהל משא ומתן עם אותם שני מציעים )או 
יותר(, הכל לפי שקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא טענה לפגיעה בשוויון מצד 

 .המתמודדים האחרים

תנאי לבחירת משתתף הוא עמידת המשתתף בתנאי הסף והוכחת הנדרש לפי מסמכי  .11.2
  ות רצון המזמין.ההזמנה לשביע

 שלבי בדיקת ההצעות בהליך יהיו כדלקמן: .11.1

 בשלב הראשון תבחן עמידת כל מציע בתנאי הסף.  .11.1.1

על אף . בשלב השני יקבע ניקוד האיכות להצעות אשר עמדו בתנאי הסף .11.1.2
האמור, מוריה רשאית לקבוע את ניקוד האיכות במקביל לבדיקת עמידה 

או בעצם בדיקת הניקוד משום המציעים בתנאי הסף ובכל מקרה כזה לא יר
 הבעת עמדה ביחס לעמידה או אי עמידה בתנאי הסף.

ת המחיר של ההצעות העומדות בתנאי הסף ואשר והצע ופתחייבשלב השלישי  .11.1.1
 האיכות סף)להלן גם: " נקודות 60ציון איכות מינימאלי של קיבלו 

 "(. המינימאלי

 כות ההצעה. לאי 10%-ו למחיר 20%במסגרת הניקוד יינתן משקל של  .11.4

 תהא כדלקמן: )מחיר( הכספית הנוסחה לחישוב ניקוד ההצעה  .11.1

 

נסיונו וכן ל מפורטים מטהלשיקולים ה ודעתן תן המזמיייבמסגרת ניקוד האיכות,  .11.6
כל אחד מאנשי הצוות  ניסיוןראש המשרד וכן  ניסיון)דהיינו המציע הקודם של 

בהמלצות שצורפו להצעה וכן , מספר הפרויקטים שהוצגו בהצעתו והיקפם, המוצעים(
התרשמות הוועדה בנוגע לזמינות המציע למתן השירותים, צוות המציע, ותק של המציע 

, לרבות שביעות רצון של בתחום ושביעות רצון של מזמיני עבודה קודמים מהמציע
 . מוריה ממתן שירותים קודמים על ידי המציע
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 ך:לבחירת זוכה בהלי האיכות משקולותלהלן פירוט 

 

 סה"כ פירוט השיקולים לבחירת זוכה

כהגדרתן בסעיף פרויקטים בתחום "התשתיות התחבורתיות"  4-התרשמות מ
לפי הטבלה  ים בהצעת המציעגואשר מוצ 1אשר בוצעו עבור גוף ציבורילעיל,  4

 . (6טבלה מס' ) ובהתאם לכללים הקבועים שם לחוברת זו 5נספח המפורטת ב

בין היתר הפרמטרים הבאים: השירותים אשר  יבחנויבמסגרת ההתרשמות 
, היקף ניתנו על ידי המציע, מהות העבודות שבוצעו במסגרת אותם פרויקטים

 1ומורכבות הפרויקטים. עבור כל פרויקט כאמור יינתנו עד  הפרויקטים
 .נקודות

20 

ואילך, העוסק בניהול  2011למציע סניף פעיל בעיר ירושלים החל משנת 
מנהלי פרויקטים בתחום  2ום התשתיות ופועלים בו לפחות פרויקטים בתח

 .התשתיות )מבין המועמדים אשר הוצעו על ידי המציע(
5 

שנות השכלה, ניסיון הצוות המקצועי המוצע על ידי המציע, בשים לב ל
פיקוח על ידי כל הפרויקטים אשר נוהלו או נערך בהם ואופי הניסיון, היקף 

, המלצות (2בנספח  1-1 מס' טבלאותר, כמפורט ב)בין הית אחד מאנשי הצוות
 1יינתנו עד  איש צוותעבור כל  .והתאמה ייחודית של איש הצוות לפרויקט

 .נקודות

15 

 10 ניסיון המציע בניהול ותאום פרויקט )תכנון או ביצוע( בתחומי יו"ש.

, אשר עומדים )הצוות המקצועי( ראיון למציע ולמועמדים המוצעים מטעמו
  לעיל. 4י הסף בהתאם לסעיף בתנא

ואנשי הצוות במסגרת הריאיון ייבחנו, בין היתר: התאמה ייחודית של המשרד 
זמינות אנשי הצוות המוצעים, יחסי אנוש, יכולת , וניסיונם בפועל לפרויקט

עבודה בצוות ויכולת ניהול קבלנים, יועצים וספקים, היכרות עם עבודת 
ריות, מועצות מקומיות, משהב"ט, משהת"ח(, רשויות ציבוריות רלוונטיות )עי

שביעות רצון של מזמינים קודמים, לרבות מוריה, ממתן שירותים על ידי 
 ואנשי הצוות. המציע

30 

 80 סה"כ
 נקודות

על המציעים לצרף מסמכים נוספים כעולה מהמשקולות המפורטות מעלה, ובכלל זה  .11.1
הצוות  טים אשר המציע ו/או אנשיקדות הסמכה נוספות ותיאור של פרויהמלצות, תעו

 המוצעים על ידו היו מעורבים בהם.

וכן על כשיר  "(כשיר שני" :יה )להלןינוסף ככשיר לזכ משתתףלהודיע על המזמין רשאי  .11.1
בחוזה ם מוריה לא יתקשר ע המשתתף שנבחר כזוכהיתברר כי בכל מקרה בו . שלישי

תהא מוריה על ידי הזוכה,  התקשרות או שחוזה ההתקשרות עמו יבוטל בגין הפרתו
רשאית להודיע לכשיר השני על התקשרות עמו ועל הכשיר השני להתקשר עם מוריה 

למתמודדים תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. יום מקבלת הודעתה, מבלי ש 14בתוך 
לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה, ו של המזמין אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות

 .מתן השירותיםלבצע הליך חדש לבחירת זוכה ל -י לגרוע מכלליות האמור מבל -לרבות 
בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שלישי, או אין בבחירת כשיר שני או 

 זוכה במקרה כאמור.הכנגד  למזמיןשתעמודנה 

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה מסוימת, בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף  .11.1
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 פי מסמכי ההזמנה, באופן שלדעת המזמין מונע הערכתה של ההצעה כדבעי. מסעי

כן יהיה המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול הצעה של משתתף, בכל -כמו .11.10
 אחד מהמקרים הבאים:

המשתתף או מי ממנהליו הורשעו בערכאה כל שהיא בעבירה על פי איזה  .11.10.1
-210, 100, 104, 110, 111: 1111-"זמסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל

 בחמש השנים האחרונות.  422-421, 211

המחירים הנקובים בהצעה )דהיינו שיעור ההנחה( אינם סבירים, או שיעור  .11.10.2
 לעיל. 1.1ההנחה בהם חורג מהקבוע בסעיף 

המזמין הגיע למסקנה כי בפועל, המשתתף שהגיש את ההצעה לא יוכל לקיים  .11.10.1
 הבקשה להצעות כנדרש.את ההתחייבויות נשוא 

כאשר יש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, כי המשתתף או אדם אחר  .11.10.4
 מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה.

כאשר התברר למזמין כי הצהרה שמסר המשתתף אינה נכונה או שהמשתתף  .11.10.1
די להשפיע על לא גילה למזמין עובדה מהותית שיש בה, לדעת המזמין, כ

 ההחלטה להכריז על המשתתף כזוכה.

כאשר התרחש אירוע, אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, יש בו כדי  .11.10.6
להשפיע באופן מהותי על היכולת הפיננסית ו/או המקצועית של המשתתף 
ליתן את השירותים, כולן או חלקן. לעניין סעיף זה ייחשבו ל"אירוע" כאמור, 

 קרים הבאים:בין היתר, גם המ

ניתנו צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים נגד  .11.10.6.1
 המשתתף, אשר לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד נתינתם;

הוטלו עיקולים )זמניים או קבועים, בבימ"ש או בלשכת ההוצאה  .11.10.6.2
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  .11.10.6.1
פשיטת רגל נגד מי מבעלי המניות במשתתף, אשר לא הוסרו 

 בתוך ששים ימים ממועד נתינתו.

או יותר  21%בוצעה העברה של  -ככל שהמשתתף הינו תאגיד  .11.10.6.4
ממניות המשתתף, וזאת ללא הסכמה, מראש ובכתב, של 

 המזמין.

הסמכה, ו ממי מאנשי הצוות המוצעים על ידו אמהמציע  הנשלל .11.10.6.1
תעודה, דירוג, רישיון או כיוצ"ב הרלוונטיים לביצוע העבודות 

 .נשוא המכרז

, יהא המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה .11.11
וכן  כלל הזכות שלא לקבוע זוכה. המזמין שומר לעצמו את מספר המשתתפים אשר יהא

                                                                                                                                                      
  לעיל. 4.1הגדרת גוף ציבורי תהא בהתאם לסעיף  1
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 לבטל את ההליך בכל עת, עד לחתימת הסכם עם הזוכה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות  .11.12
רצונו המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת 

 שיקוליו, כאמור.

משתתף לא יזכה או זכייתו תבוטל בשל פגם יסודי שנפל  מובהר בזה, כי בכל מקרה בו .11.11
בהחלטת מוריה על הזוכה או בשל פגם יסודי שנפל בהליכי הבקשה להצעות, לא יהיה 
אותו משתתף זכאי לקבל מאת המזמין פיצוי כלשהוא, למעט החזר הוצאות ישירות 

 .והעמדת הערבות שהוציא לשם רכישת מסמכי ההזמנה

ית משפט מוסמך, כי זכייתו של משתתף היא תוצאה של פגם בכל מקרה בו יקבע ב .11.14
בהחלטת המזמין או בהליכי ההזמנה או ההתקשרות, יפסיק אותו משתתף מיד את 
עבודתו על פי החוזה שנחתם עמו. במקרה כאמור, ישלם המזמין למשתתף, אך ורק את 

ומעבר לכך  התמורה בגין העבודות שבוצעו על ידו, עד למועד הפסקת העבודה, כאמור,
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,  .11.11
ולבקש מהמשתתפים, בין אם מדובר במשתתף בודד ובין  הצעות משתתפים שונים לגבי

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

יקבעו  יתקיימו מגעים או ינוהלו דיונים כאמורסדרי הדיון ורשימת המשתתפים עימם 
ין, על המועד האחרון ים, לפי הענלמשתתפים או לחלק המזמין יודיע .המזמיןעל ידי 

 לנכון לקבוע הליך כאמור. הוא ימצאלהגשת הצעה מתוקנת או משופרת, אם וכאשר 
 שא ומתןלנהל מ המזמיןכדי לחייב את  המזמיןלמען הסר ספק, אין בסמכות זו של 

כאמור או כדי לאפשר למשתתפים להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי ההליך, 
  למשתתף לחזור בו ממה שכתב בהצעתו. או כדי לאפשר

המשתתף שהצעתו יה תהא מותנית בתנאים שעל יזכהמזמין יהיה רשאי לקבוע כי  .11.16
יה ייה כזכיחשב הזכי. במקרה זה תהמזמין קבעייהא לקיימם במועדים ובאופן ש נבחרה

לא עמד הזוכה בתנאים לשביעות המזמין. מותנית עד למילוי התנאים לשביעות רצון 
להודיע  -אך לא חייב  - יהיה הוא רשאילבטל את זכייתו וכן  המזמין, רשאי המזמיןן רצו

 . לכשיר השני, אם נקבע כזה, על זכייתו

בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול,  המזמיןחייב לעדכן את  המשתתף .11.11
פרסום , בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו להליך ועד למועד למזמיןבמידע שמסר 

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

 

 הודעה על זכייה והתקשרות .12

ם לאחר קביעת הזוכה, הודעה לזוכה תימסר באמצעות פקסימיליה ובדואר רשום. ג .12.1
 . ה, במטרה לתקן או לשפר את הצעתו, לבוא בדברים עם הזוכהמזמין רשאי

וכן ימציא למזמין משתתף שייקבע כזוכה יחתום על חוזה ההתקשרות עם המזמין  .12.2
 רצונו של המזמין.  לפי שביעותאישור ביטוח 

מובהר, כי הערבות שהוגשה במצורף להצעה לא תוחזר לזוכה עד אשר ייחתם על ידו 
 .כאמור, למוריה אישור ביטוחומצא יחוזה ההתקשרות ו

נוסח חוזה ההתקשרות של המזמין מצורף כחלק ממסמכי ההזמנה. כאמור לעיל, 
בהגשת הצעתו מסכים כל משתתף להתקשר עם המזמין בחוזה ההתקשרות בנוסח 
המצורף, ולא תשמע מצד המשתתף כל טענה לפיה אינו מכיר את תנאי חוזה ההתקשרות 

  זה בנוסח שצורף למסמכי ההזמנה.של המזמין או אינו מסכים להתקשר עם המזמין בחו
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לא יעביר למוריה את המסמכים שיתבקשו על ידה או הזוכים לפי הענין, ככל והזוכה  .12.1
לאחר השלמת רכיב המחיר בהתאם להצעת הזוכה  )אישור קיום ביטוחים וחוזה חתום

על ידה, תהא רשאית ועדת המכרזים, אך יקבע במועד שי, (אשר אושרה על ידי מוריה
ולהתקשר עם גורם אחר לרבות עם המציע אשר הצעתו  ת, לבטל את זכייתולא חייב

, וזאת מבלי הינה המתאימה ביותר אחרי ביטול הזכייה )גם אם לא נבחר כשיר שני(
אשר לא העביר את  לגרוע מסמכותה של מוריה לנקיטת צעדים כנגד אותו מציע

 .צורפה להצעתו , לרבות חילוט הערבות הבנקאית אשרהמסמכים הנדרשים במועד

כן תושב למשתתף משתתף אשר הצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בדואר רשום.  .12.4
למי שנקבע ככשיר שני בסמוך לאותו מועד הערבות שהומצאה על ידו, במצורף להצעתו. 

יודיע לו המזמין ה, אלא אם ילאחר הודעת הזכי לשלושה חודשיםתוחזר הערבות עד 
יה לזוכה יהוא נקבע כזוכה בשל ביטול הודעת הזכ כיקודם לחלוף המועד כאמור 

. במקרה שכזה יחולו על הכשיר השני או ביטול ההתקשרות עם הזוכה הראשון הראשון
. המזמין רשאי לדרוש מהמשתתף ה כל ההוראות החלות על הזוכהיממועד הודעת הזכי

ום שנקבע ככשיר שני להאריך את הערבות שהמציע עד למועד כאמור, אם וככל שת
תוקפה קודם למועד זה. אין בהשבת הערבות כדי לבטל את מעמד הכשיר השני, והכל 
מבלי לגרוע מזכות המזמין להחליט שלא לבחור בכשיר השני לביצוע העבודה אף במקרה 

 .של ביטול ההתקשרות עם הזוכה הראשון

ת משתתף אשר הצעתו לא תתקבל, יהיה רשאי לעיין, לאחר קבלת החלטה סופית של ועד .12.1
המכרזים בדבר ההצעה הזוכה, במסמכי ההצעה הזוכה ובמסמכים נוספים, בשים לב 

ש"ח,  500, בכפוף לתשלום בסך 1112-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ב21לתקנה 
דמי טיפול בבקשתו, אשר ישולמו למוריה מראש ובטרם יועמד החומר לעיון המשתתף 

 כל עמוד.ש"ח עבור צילום  1כאמור, ובנוסף תשלום של 

והמסמך המחייב היחיד מבחינת  ה כקיבול הצעת הזוכה לפיהילא יראו את הודעת הזכי .12.6
שום הודעה אחרת, המזמין הוא חוזה ההתקשרות אשר ייחתם בין המזמין לבין הזוכה. 

ולא תקנה כל טענת  ןפה, לא תיצור הסכם מחייב בין הזוכה למזמי-בין בכתב ובין בעל
  מין.המזהשתק או מניעות כלפי 

 ביטול זכייה .13

בכל אחד מהמקרים הבאים, יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו של משתתף שהוכרז  .11.1
 שמי שהצעתו נבחרה:

פי מסמכי -כאשר המשתתף שהוכרז כזוכה לא עמד בהתחייבויותיו על .11.1.1
 ההזמנה, ובכלל זה גם התחייבותו לחתום על חוזה ההתקשרות.

משתתף או מי ממנהליו הורשעו בערכאה כל שהיא בעבירה על פי איזה ה .11.1.2
-210, 100, 104, 110, 111: 1111-מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז

 בחמש השנים האחרונות.  422-421, 211

כאשר יש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, כי המשתתף או אדם אחר  .11.1.1
 טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה. מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או

התברר למזמין כי הצהרה שמסר המשתתף במסגרת הצעתו אינה נכונה או  .11.1.4
שהמשתתף לא גילה למזמין עובדה מהותית שיש בה, לדעת המזמין, כדי 

 להשפיע על ההחלטה לבחור במשתתף כזוכה.

יע התרחש אירוע, אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, יש בו כדי להשפ .11.1.1
באופן מהותי על היכולת הפיננסית ו/או המקצועית של המשתתף ליתן את 
השירותים, כולם או חלקם. לעניין סעיף זה ייחשבו ל"אירוע", בין היתר, גם 
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 המקרים הבאים:

ניתנו צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים נגד  .11.1.1.1
 ם;המשתתף, אשר לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד נתינת

הוטלו עיקולים )זמניים או קבועים, בבימ"ש או בלשכת ההוצאה  .11.1.1.2
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  .11.1.1.1
פשיטת רגל נגד מי מבעלי המניות במשתתף, אשר לא הוסרו 

 ים ממועד נתינתו.בתוך ששים ימ

או יותר ממניות המשתתף, וזאת ללא  21%בוצעה העברה של  .11.1.1.4
 הסכמה, מראש ובכתב, של המזמין )ככל המשתתף הינו תאגיד(.

במקרה של ביטול זכייה, כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות שמסר  .11.2
זכאי לו, המשתתף במצורף להצעתו, כל זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר המזמין 

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

 ההזמנה או הזכייה או שינוי בהיקף ההתקשרות במקרה של חריגה מתקציב הפרויקט ביטול .14

במקרה שבו לא ינתן אישור מאת מזמין העבודות ממוריה לקידום הפרויקט נשוא  .14.1
המכרז ו/או יחולו עיכובים בקבלת הרשאה תקציבית או הזמנת עבודה למוריה, תהיה 

לבטל  –מוריה רשאית לבטל את המכרז, לפי שקול דעתה, ו/או במקרה בו נבחר זוכה 
מבלי שתהיה למי מהמשתתפים טענה בענין זה. מובהר כי על המשתתפים את זכייתו, 

 להביא ענין זה בחשבון במסגרת הגשת הצעתם. 

מבלי לגרוע מסמכותו, כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, להחליט על  .14.2
קביעת אבני דרך למתן השירותים ו/או על ו/או על  יםהנדרששירותים צמצום היקף ה

של  ושיקול דעתהשירותים ו/או על הפסקת ההתקשרות עם הזוכה, הכל לפי  הגדלת
 המזמין. 

לעיל, תהיה שמורה גם לאחר שנחתם חוזה  11.1-11.2סמכות המזמין, כאמור בסעיפים  .14.1
  התקשרות עם המשתתף שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה.

נה שבו(, לא זה )לפי כל אחד מסעיפי המש 11בכל מקרה של קבלת החלטה, על פי סעיף  .14.4
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  .15

הרשום לצורך קבלת הודעות בהליך ואת שמו המשתתף יציין בהצעתו את כתובת משרדו  .11.1
 של איש הקשר של המשתתף.

רשום . הודעה שנשלחה בדואר או בדואר רשום בפקסימיליה "ל/הודעות ישלחו בדוא .11.2
בדוא"ל או שעות ממועד משלוחה והודעה שנשלחה  41תיחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 

 ד המשלוח.שעות ממוע 24בפקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 

 שונות .16

 כמצהיר ומתחייב בהצהרות ובהתחייבויות כדלקמן: המציעבהגשת הצעתו רואים את 
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המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כי ידוע לו ש .16.1
למי והכרעה זו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, מבלי שתהא 

ורואים את , ער על שיקולי המזמין או לטעון כנגדםכל זכות או רשות לער מהמשתתפים
 כמסכים מראש להחלטת המזמין בדבר קבלת או דחיית הצעה כלשהי. המשתתף

מזמין רשאי להכניס בכל עת, שינויים במסמכי ההזמנה ורק המסמכים כי ידוע לו שה .16.2
 שייבחר יחייבו את המזמין. המציעהסופיים, כפי שיחתמו על ידי המזמין ועל ידי 

לשם  למציעהנם רכושו של המזמין, הם מושאלים  בקשה זומובהר בזאת כי כל מסמכי  .16.1
, בין אם יגיש הגשת ההצעותהכנת הצעתו והגשתה ועליו להחזירם למזמין עד לתאריך 

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

המשתתף מצהיר ומתחייב בהגשת הצעתו כי ידוע לו שבמידה והצעתו תזכה, היא תועמד  .16.4
לעיון יתר המשתתפים במכרז אשר יבקשו זאת, מבלי שתהיינה לו טענות מכל סוג ומין 
כלפי המזמין, לרבות טענות ביחס לחסיון המסמכים, פגיעה בסודות מסחריים וכד'. ככל 

ור שמסמך או פרט הכלולים במסמכי הצעתו חסויים עליו לציין זאת שהמשתתף סב
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 

  ל טענה כלפיו.למשתתפים האחרים, לפי שקול דעתו הבלעדי, ומבלי שלמשתתף תהיה כ

 מסמכים .17

ומהווים ביחד את מסמכי ההזמנה  לבקשה לקבלת הצעותלהלן פירוט המסמכים המצורפים 
 "(:מסמכי ההזמנההלן: "עיל ול)ל

במקרה של סתירה בין האמור במסמך  .הזמנה להגיש הצעות –חלק כללי זה  ':מסמך א .11.1
יך המכרזי ואילו לענין זה לבין האמור במסמך ב' יגבר האמור במסמך זה בכל הנוגע להל

 .הביצוע של העבודות יהיו עדיפות הוראות מסמך ב'

  המציע.הצעת  :1א' מסמך  .11.2

 של חברת מוריה.ניהול פרויקטים מסמך ב': חוזה  .11.1

  

 בכבוד רב,

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
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 הצהרת המציע - 1נספח 
 

 :כדלקמןולאשר "( הריני להצהיר המציעהלן גם: "במכרז )ל כמציע

 [:זה בסעיף החלופות שתי מבין המתאימה החלופה את לסמן יש] 4.1ביחס לתנאי סף  .1

 או רגל פשיטת הליכי נגדו מתקיימים לא הצעתו הגשת ובמועד ישראלי אזרח הינו המציע  
 .נכסים כינוס

לויים ועומדים נגדו הליכי חדלות המציע הינו תאגיד אשר רשום כדין בישראל ולא ת  
  פירעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים.

 :4.2ביחס לתנאי סף  .2

לא פחת אשר , 2016-2011 או בין השנים 2011-2011 השניםבין למציע ממוצע מחזור הכנסות שנתי, 
 ליון ש"ח. ימ 2מסכום של 

 [החלופות שתי מבין המתאימה חלופהה את להקיף יש] :(11 'סע) ביחס לניקוד האיכות .1

ם, העוסק בניהול פרויקטים סניף פעיל במטרופולין ירושלי יש / אין הגשת ההצעות למציעבמועד 
  .מנהלי/ות פרויקטים בתחום האמור 2תשתיות תחבורתיות ופועלים בו לפחות בתחום 

 
 

 בכבוד רב,

 
 

______________________ 
 ]שם המציע[
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 6.4-4.3 תנאי סףסיון לביסוס עמידה לפי יפרטי נ - 2נספח 

 

 . , וכן לבחינת איכות אנשי הצוות המוצענספח זה כולל טבלאות להצגת עמידה בתנאי הסף

 

 : להלן 5-1מס'  אותהנחיות למילוי טבל

ניתן להעתיק את . אך ורק בטבלאות אלהסיון המקצועי הרלבנטי יעל המציעים למלא את פרטי הנ .1
לשם הצגת פירוט נוסף ביחס לפרויקטים עליהם מבקש המציע  Wordלקובץ הטבלאות 

 .להסתמך, אך מודגש כי אין להציג טבלאות שונות

-פרויקטים. בכל מקרה בו יוצגו מעבר ל 5-מודגש כי אין להציג מעבר ל – 5-ו 4, 3ביחס לטבלאות  .2
את לעיל(  11מפורט בס' )במסגרת ניקוד האיכות כפרויקטים, תהא מוריה רשאית לבחון ולנקד  5

 חמשת הפרויקטים המופיעים בראש הטבלה בלבד.

כי הגשת הצעה שלא בהתאם לאמור, תהווה מרכיב בשקול הדעת בקביעת ציון האיכות  ,מובהר .1
 . של ההצעה בכל הקשור לצורת עריכת ההצעה וההתרשמות הכללית מהמציע

 אותת כל הפרטים הנדרשים בטבל, וכן למלא אמסמכים כנדרש במכרזעל המציע לצרף להצעתו  .4
 :ותהבא

 
 1טבלה מס'   

 4.4, לפי תנאי סף ראש המשרד או המהנדס הראשיניסיון 

 שמו של ראש המשרד או המהנדס הראשי ________________________

 מס'

 יםפרויקט
 בתחום

 תשתיות
 תתחבורתיו

היקף ה
כספי של ה

 הפרויקט
תקופת מתן  הפרויקט תיאור

 השירותים
מין ופרטי איש קשר שם המז

 )תפקיד וטלפון( במזמין

1         

2         

3         

4      

5      

 

 שיון מהנדס בתוקף. יר כןוקורות חיים יש לצרף * 
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 2טבלה מס'  

  4.5, לפי תנאי סף במשרה מלאה מהנדסים והנדסאים המועסקים על ידי המציערשימה של 

 משרההיקף  מהנדס / הנדסאי שם מס'

 פוהאם צור
תעודת רישום 

שיון יר/ 
 בתוקף?

1         

2         

3         

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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 3טבלה מס' 

 4.6.1, לפי תנאי סף המוצע על ידי המציע מנהל הפרויקטניסיון 
 

 _שם פרטי ומשפחה: _____________________
 

 מס'

פרויקטים 
 בתחום

 תשתיות
בו  תחבורתיות

ניתנו שירותי 
 תכנון ניהול

 וביצוע

היקף ה
כספי של ה

 הפרויקט
אחד )

הפרויקטים 
מלש"ח  80

 לפחות(

והשירותים הפרויקט  תיאור
 שניתנו על ידי מנהל הפרויקט

תקופת מתן 
 השירותים

שם המזמין ופרטי איש קשר 
 )תפקיד וטלפון( במזמין

1         

2         

3         

4      

5      

 

 מהנדס בתוקף.  שיוןיר כןו קורות חייםלצרף * יש 
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 4טבלה מס' 

  4.6.2תנאי סף לפי  ,המוצע על ידי המציע הביצועמנהל ניסיון 
 

 שם פרטי ומשפחה: ______________________
 

 מס'

פרויקטים 
 בתחום

 תשתיות
בו  תחבורתיות

נו שירותי נית
 ביצוע ניהול

היקף ה
כספי של ה

 הפרויקט
אחד )

הפרויקטים 
מלש"ח  80

 לפחות(

והשירותים הפרויקט  תיאור
 שניתנו על מנהל התכנון

תקופת מתן 
 השירותים

שם המזמין ופרטי איש קשר 
 )תפקיד וטלפון( במזמין

1         

2         

3         

4      

5      

 

  שיון מהנדס בתוקף.יר כןו יםלצרף קורות חי* יש 
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 5טבלה מס' 

  4.6.3, לפי תנאי סף המוצע על ידי המציע  מפקחניסיון 

 שם פרטי ומשפחה: ______________________
 

 מס'

פרויקטים 
 בתחום

 תשתיות
בו  תחבורתיות

ניתנו שירותי 
 פיקוח

היקף ה
כספי של ה

 הפרויקט
אחד )

הפרויקטים 
מלש"ח  70

 לפחות(

והשירותים הפרויקט  תיאור
 שניתנו על מנהל התכנון

תקופת מתן 
 השירותים

שם המזמין ופרטי איש קשר 
 )תפקיד וטלפון( במזמין

1         

2         

3         

4      

5      

 

 . מהנדס בתוקף וכןשיון יור קורות חייםלצרף * יש 
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 נוסח הערבות הבנקאית - 3נספח 
 
 תאריך _____________         לכבוד 

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
 1הלני המלכה 

 ירושלים
 2ערבות בנקאית מס' ______________  הנדון:

ש"ח(  חמשת אלפיםש"ח )במילים:  1,000אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

"( המשתתף_______________________________ )להלן: " -"(, שתדרשו מום הערבותסכ)להלן: "

 הרחבת  לפרויקטניהול ופיקוח למתן שירותי  44/2020מס' מכרז פומבי בבקשר עם הצעת המשתתף 

 .אלעזר צומת ועד חוסאן מצומת 60 כביש

פעם ע"י הלשכה המרכזית כפי שהוא מתפרסם מפעם ל למדד הסלילה והגישורסכום הערבות יהיה צמוד 

אפריל בחודש  11-שהתפרסם ב 2020שנת  מרץחודש לסטטיסטיקה. לעניין ערבות זו, יהא המדד בגין 

 )או בסמוך למועד זה(, "המדד היסודי". 2020

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

ן ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, הפרשי ההצמדה לעניי

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

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

 רבות, ללא כל הפרשי הצמדה.בדרישתכם עד לסכום הע

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

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

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

 את התשלום תחילה מאת המשתתף.

 ( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.)כולל 2020.12.1עד ליום ערבות זו תישאר בתוקפה 

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

 רה לקבלת קהל של סניפנו.מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגי

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

 מברק, ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

 תאריך  בנק/ חברת הביטוח

 

                                                 

 לתשומת לב  2

 בנקאית של מי שלא הגיש הצעה. הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ההצעה בלבד. לא תתקבל ערבות 
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 9.4 סף תנאי לפי ציבוריים גופים עם עסקאות חוק לפי תצהיר - 4נספח 
 

תעודת זהות שמספרה _________________,  אני הח"מ, ______________________, נושא/ת
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"": _________________________ )להלןאצל _

אני עושה תצהירי זה בהתאם להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאים הקבועים בבקשה להציע  .2
 ופיקוח ניהול שירותי לקבלת 44/2020 'מס פומבי מכרזהצעות בקשר לביצוע עבודות במסגרת 

 "(.הבקשה להצעות": )להלן אלעזר צומת ועד חוסאן מצומת 60 כביש בתהרח  לפרויקט

 זה: יש לסמן את החלופה המתאימה מבין שתי החלופות בסעיף  .1

המשתתף לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין   
 או; 1111 –ם, תשמ"ז ו/או לפי חוק שכר מינימו 1111 -והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 

המשתתף הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין   
, אך 1111 –ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז  1111 -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: 1סעיף האמור ב .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.

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

המשתתף או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירות לפי אחד מהסעיפים הבאים בחוק העונשין,  .1
 בחמש השנים האחרונות. 422-421, 210-211, 100, 104, 110, 111 1111-התשל"ז

בין שתי ]על כל מציע לסמן את החלופה הרלבנטית מנכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  . 6
  החלופות[:

 חוק)להלן: " 1111-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1הוראות סעיף  
 "(, לא חלות על המציע.זכויות שוויון

על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא  חלותלחוק שוויון זכויות  1הוראות סעיף  
 גשת ההצעות. במקרה כאמור,עובדים, נכון למועד האחרון לה 100 -יותר מ מעסיק

 המציע מצהיר ומתחייב, כדלקמן: 

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

 בקשר ליישומן. לשם קבלת הנחיות -לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  1לפי סעיף 

המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  - לחילופין (2)
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לחוק שוויון זכויות  1והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 ( לעיל נעשתה עמו התקשרות שלגביה פעל ליישומן. 1בהתאם להוראות סעיף )

 כמשמעותה בחוק שיווין זכויות. -זה  6הגדרת "מעסיק" לענין סעיף 

המציע מתחייב בזאת כי היה ויתקשר עם המזמין מכח מכרז זה, יעביר העתק מהתצהיר 
ימים  10זה, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  6לפי סעיף 

 מההתקשרות. 

 צהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה חתימתי, ותוכן ת . 1

 
 

 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 

י עליו/ה לומר את האמת, ____________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כ
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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  לשם בחינת מרכיב איכות ההצעההמציע  ניסיוןפרטי  - 5נספח 

 : הנחיות למילוי הטבלה

בתחום תשתיות פרויקטים  4 באמצעות הצגת של המציע ניסיוןי פרטעל המציעים למלא  .1
פרויקטים היינו, )בהתאם לבחירת המציע  2שר הוצגו במסגרת נספח א מתוך אלו, תחבורתיות
  אנשי הצוות המוצעים מטעם המציע(.אחד מ או ראשיהמהנדס הידי ראש המשרד, -שבוצעו על

קטים עליהם מבקש ירוט נוסף ביחס לפרוילשם הצגת פ Wordלקובץ  הניתן להעתיק את הטבל .2
קטים. בכל מקרה פרוי 4-או להציג מעבר ל יג טבלה שונההמציע להסתמך, אך מודגש כי אין להצ

קטים המופיעים הפרוי ארבעתיקטים, תהא מוריה רשאית לבחון ולנקד את פרו 4-בו יוצגו מעבר ל
 בראש הטבלה בלבד.

קול הדעת בקביעת ציון האיכות יתהווה מרכיב בש כי הגשת הצעה שלא בהתאם לאמור, ,מובהר .1
 . של ההצעה בכל הקשור לצורת עריכת ההצעה וההתרשמות הכללית מהמציע

  למלא הצעתו בהתאם לטבלה הבאה: על המציע .4

 6טבלה מס'   

 פרטי ניסיון לשם בחינת מרכיב איכות ההצעה 

 מס'

 יםפרויקט
 בתחום

 תשתיות
 תתחבורתיו

היקף ה
כספי של ה

 יקטהפרו
 הפרויקט תיאור

זהות איש הצוות במציע 
השירותים אשר ניתנו ו
 במסגרת הפרויקט ויד-על

תקופת מתן 
 השירותים

 שם המזמין
ופרטי איש קשר 

 במזמין
 )תפקיד וטלפון(

1          

2          

3          

4       
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