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  כללי . 1

"), פונה בזאת המזמין" ו/או "מוריהמוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (להלן: " . 1.1
 באתרי תנועה פקחי שירותי למתן מסגרת בחוזה קשרותלהתבהזמנה לקבלת הצעות 

 .ירושלים במטרופולין וסלילה עבודה

את מסמכי ההזמנה להציע הצעות ניתן לרכוש אצל גב' רות זנגי מחברת מוריה, רח'  . 1.2
וזאת כנגד  ,הלןל 3מהמועד המפורט בסעיף , החל 3, ירושלים, קומה 9הלני המלכה 

(כולל מע"מ), כאשר התשלום לא יוחזר למשתתפים. מובהר,  חש" 2,000בסך תשלום 
 ידי משתתף הוא רכישת מסמכי ההזמנה על ידו. כי תנאי להגשת ההצעה על

כמשתתף במכרז יחשב, כל עוד לא הסתיים המועד להגשת הצעות, כל מי שרכש את  . 1.3
במכרז, יחשב כמשתתף בהליך כל מי  מסמכי המכרז. הסתיים המועד להגשת הצעות

 שהגיש למוריה הצעה במכרז.

 הגדרות . 2

  .מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ –" "מוריה אוהמזמין" "

מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח  – "המפקחאו " "מנהל הפרויקט"
על ביצוע השירותים המפורטים בהזמנה זו ו/או כל אדם אחר אשר יוסמך ע"י 

 ,לענין מכרז זה .המזמין בכתב לתפקיד זה. כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת
  . בע"מ דן בן עמרם הנדסה וניהולמחברת אולג פורר  יהא מרמנהל הפרויקט 

ם נתקבלה הצעתו ובין אם לאו. המציע יהיה אמי שהגיש הצעה, בין  –" המציע"
  האישיות המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה.

על ידי המזמין וייחתם עמו  רמי מבין המציעים שהצעתו תבח – "כיםהזוכה/זו"
  הסכם לביצוע השירותים המפורטים בהזמנה זו. 

 ,וייםנההצעה אשר תוגש על ידי המציע, על כל נספחיה, וכל השי – "ההצעה"
  . בהתאם להוראות המכרז שיתווספו להוההשלמות ההבהרות  ,העדכונים

  להלן.  23 יףכמפורט בסע –" כרזמסמכי המ"

 לוחות זמנים . 3

 יהיה כדלקמן: זמנים להליך המכרזהלוח  . 3.1

   21.1.2021 החל מיום  המכרזרכישת מסמכי 

  מפגש מציעים (אינו חובה)

  14:00בשעה  ,28.1.2021 יום

המפגש יתקיים במתכונת וירטואלית. 
נהל לקבלת קישור למפגש יש לפנות למ

  . להלן 8כמפורט בסעיף  הפרויקט

מועד אחרון להגשת שאלות 
  הבהרה

  בצוהריים 12:00בשעה  ,2.2.2021 יום

  בצוהריים 12:00, בשעה 24.2.2021 יום  מועד אחרון להגשת הצעות

 ,מוריה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדימובהר, כי על אף האמור לעיל,  . 3.2
בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של וזאת ליך, לשנות את לוחות הזמנים לה

 ., תחת לשונית המכרזwww.moriah.co.il - מוריה
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 השירותים הנדרשים . 4

 הביצוע כזרוע ומשמשת בירושלים הפועלת עירונית חברת הינה חברת מוריה . 4.1
 וביצוע ניהול על ופקדתמ מוריה .התחבורה ומשרד ירושלים עיריית של המרכזית
 ועורקי כבישים הקמת :ובניהם ירושלים של המרכזיים והתשתיות הפיתוח פרויקטי
 תחבורה נתיבי, מנהרות הקמת, הקלה הרכבת תשתיות פיתוח, ראשיים תחבורה
 פיתוח, חינוך מבני הקמת, חדשות שכונות פיתוח, קרקעיים-תת חניונים, ציבורית

למתן שירותי פקחי עוניינת מוריה להתקשר עם חברה במסגרת זו, מ .ועוד אורבני
  , כפי שיפורט להלן. באתרי עבודה וסלילה שונים תנועה

 השירותים והיקף מספר בהתאםו ,מסגרת בחוזה כאמור להתקשרות הינו ההליך . 4.2
 התקציבים בגודל, השאר בין, מותנה והוא, ידוע אינו ההליך במסגרת יוזמנו אשר

 עבודה הזמנות פי על לבצע שתתבקש בפרויקטים, לעת תמע העבודה מזמין שיעמיד
 ביצוע לצורך הנדרשים והאישורים ההיתרים ומצב, עבודה מזמין של חתומות

  . העבודות

 כלל מחייבת אינה, כאמור מסגרת בחוזה עמו והתקשרות מציע בחירת כי, מובהר . 4.3
 התחייבות כל אין, כן כמו. זוכה אותו באמצעות עבודה כל לבצע מוריה את ועיקר

. בהליך לזוכים או לזוכה בכלל או מינימאלי בהיקף שירותים למסור מוריה של
 לו יהיו לא וכי, המכרז הוראות את והבין קרא כי משתתף כל מצהיר הצעתו בהגשת
 ככל, ממנו שיוזמנו השירותים ומספר היקף בגין או יבוטל שההליך וככל אם טענות

  .שיוזמנו

 אספקת לצורך כי, מוריה מצד כלשהי התחייבות כךב שיהיה מבלי, בזאת מובהר . 4.4
 פקחי משמרות 150 -לכ תזדקק מוריהש היא ההערכה, זה מכרז נשוא השירותים

 . ההתקשרות תקופת לאורך בממוצע ביממה תנועה

 עד הבלעדי דעתה שיקול לפי, לבחור הזכות את לעצמה שומרת מוריה כי, מובהר . 4.5
, הבלעדי דעתה לשיקול נתון הזוכים פרמס כי מובהר כאשר, זוכות הצעות שלוש

 תזמין אותן העבודות את לחלק, חייבת לא אך, רשאית מוריה תהיה כאמור ובמקרה
  . להלן שיפורט וכפי דעתה שיקול לפי הכל, חלקם או כולם, הזוכים בין

 אחד לכל לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, הזכות נתונה למוריה כי, מובהר כן . 4.6
 את לשפר או לתקן בפניה, להלן כמפורט הצעותיהם דורגו בו רהסד לפי מהמציעים
. Best & Final הליך על ולהודיע, שלבים במספר ובין אחד בשלב בין, הצעותיהם

 יקבעו כאמור דיונים ינוהלו או מגעים יתקיימו עימם המציעים ורשימת הדיון סדרי
  .המזמין ידי על

 לחלוקה מתחייבת אינה מוריה, יךבהל זוכים מספר מוריה תבחר אם אף כי, מודגש . 4.7
 דעתה לשיקול בהתאם כי, מובהר. םלביצוע שימסרו השירותים של ומדויקת שווה

 לזוכה יותר גדול בהיקף שירותים של מסירה להעדיף רשאית מוריה תהא, מוריה של
 למוריה שיעמוד התקציב להיקף לב בשים וזאת, במכרז שזכו הזוכים מבין אחד

 מספר, הצעתו במסגרת נקב בה ההנחה, השירותים צועבי לצורך עת באותה
 של הגאוגרפי והפיזור המיקום, זמן תקופת באותה לביצוע שימסרו השירותים
 הזמנים בלוחהשירותים  לביצוע הזוכים זמינות, לביצוע שיימסרו השירותים

שביעות  ועל שירותיםה למסירת הרלבנטי במועד השונים הזוכים לע העומס, שיידרש
 בין, זה הליך פי על השירותים בביצוע הזוכים מול בעבודה מוריה של הניסיוןן והרצו
 המזמין להוראות ציות, השירותים טיב, הזמנים בלוחות לעמידתם לב בשים היתר

  .וכדומה הפרויקט ומנהל

 יפעל, אחד מזוכה יותר שייבחר ככל, זוכיםל השירותים מסירת לעניין כי מובהר עוד . 4.8
 מהשירותים יותר גדול שירותים מספר יקבל ביותר הזול עשהמצי לכך המזמין
 וליתר השירותים לביצוע שיידרשו במועדים לזמינותו בכפוף וזאת, לביצוע שימסרו

 ובכפוף, לעיל כאמור השירותים מסירת עם בקשר למזמין הנתונים השיקולים
 רמובה. הפרויקט ממנהל חיובית דעת וחוות בזמנים לעמידה השירותים לאיכות

 מנהל של חיובית דעת וחוות השירותים איכות, בזמנים עמידה של המשקל כי בזאת
  .הכספי השיקול על גוברת הפרויקט
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 את חייביש מה, קצרים זמן בפרקי תכופות עבודה הזמנות יתכנו כי, עוד מובהר . 4.9
 כמפורט למוריה השירותים מתן לטובת מינימלי פקחים מספר להחזיק הזוכים
 מוריה לדרישות מענה לתת מסוגל אשר גמיש פקחים מערך פשרלא מנת על, בהסכם

  .  קצרות בהתראותו לעת מעת

 רשאית תהא מוריה, זה מכרז מכח לו ושנמסר שירותים ליתן יסרב שזוכה ככל . 4.10
 מיתר לגרוע ומבלי, בנוסף. בחוזה הקבועים בשיעורים קנסות הזוכה על להטיל

 הזוכה בסירוב לראות רשאית תהא מוריה, זה במקרה למוריה הנתונים הסעדים
 שיקוליה במסגרת היתר בין בכך ולהתחשב רע כניסיון כאמורמתן השירותים ל

 מפעם יותר יסרב שהזוכה וככל, כן כמו. המכרז מכח שיבוצעו השירותים לחלוקת
 ולהוציאו זכייתו את לבטל רשאית תהא מוריה, זה מכרז מכח שירותים לקבל אחת

 טענה כל לו שתהא מבלי וזאת, המכרז נשוא ירותיםהש לביצוע הזוכים מרשימת
  . זה בענין

בהתאם לשקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם גורמים  רשאית תהא מוריה כי מובהר . 4.11
אחרים, מלבד הזוכה, למתן שירותי פיקוח, ובכלל זה עם משטרת ישראל לצורך 

 סםלפר הבלעדי דעתה שיקול לפי רשאית תהא מוריה, כן כמופיקוח באמצעותה. 
 העבודות לתכולת זהה או דומה תהא בהם השירותים תכולת אשר נוספים מכרזים

  .בענין טענה כל תהא לא ולמשתתפים, זה מכרז נשוא

הפרויקט מנוהל בעבור המזמין על ידי מנהל הפרויקט והזוכה יהיה מחויב לפעול  . 4.12
בקשר עם העבודות על פי הוראות והנחיות המפקח, כמפורט במסמכי ההזמנה 

 וזה.והח

 חברת מוריההספקים של תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו בהתאם לחוזה  . 4.13
, בנוסח אשר מצורף כחלק ממסמכי ההזמנה, בכפוף לשינויים בו על פי והתוספת לו

 המפורט במסמכי ההזמנה בכלל ובמסמך התנאים הכלליים המיוחדים בפרט.

, ולכך להלן 6ח נספתשומת לב המשתתפים לדרישות הביטוחיות המפורטות ב . 4.14
שנדרש שלזוכה במכרז יהיו ביטוחים כמפורט בנספח הביטוח האמור, בסכומים 

 .ובגבולות האחריות המתאימים כמפורט בטבלה שבנספח שם

 תקופת ההתקשרות . 5

חודשים) ממועד  36תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהא לתקופה של שלוש שנים ( . 5.1
  חתימת ההסכם.

 תקופת את להאריך שיקול דעתה הבלעדי,הזכות, לפי  שמורה למוריה בלבד . 5.2
 ,חודשים נוספים 12עד  מהן לתקופה של אחת נוספות, כל ההתקשרות בשתי תקופות

הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שסך תקופות ההתקשרות לאחר מיצוי כל 
  "). התקופה הנוספת(להלן: " חודשים 60תקופות הארכה, לא יעלה על תקופה של 

כת משך ההתקשרות לכל תקופה נוספת (עד לתקופה המצטברת ההחלטה על האר . 5.3
תתקבל בהתאם להחלטה נפרדת של מוריה ועל פי  ,חודשים נוספים כאמור) 24של 

  קול דעתה הבלעדי. יש

יום לפני תום  60 ,מימוש האופציה יעשה בהודעה בכתב ומראש של מוריה לזוכה . 5.4
  .תקופת ההתקשרות

תונה למוריה או של סיום תקופת ההתקשרות בכל מקרה של אי מימוש האופציה הנ . 5.5
לפי העניין, יהא על הזוכה לשתף פעולה לצורך העברת כל נתון ומסמך אחר שהוכן 

בקשר עם ביצוע העבודה לפי הסכם ההתקשרות, למוריה או ישירות לנותן  ועל יד
 . ומנהל הפרויקט השירות החדש, הכל בהתאם להנחיות מוריה

 לפי עבודה הזמנת מסירת של בדרך יהיה בהליך וכיםמהז מי כלפי ההליך מימוש . 5.6
 הנכללים השירותים מבין םמסוי שירות לגבי, ההזמנה למסמכי בזה המצורף הנוסח

 נפרדת עבודה הזמנת תידרש כאמור פרויקט כל לגבי כי מודגש. המכרז במסמכי
   תו שירות. או לגבי מחייבת התקשרות תיווצר לא, כאמור הזמנה וללא בכתב
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  רההתמו . 6

על המציע לנקוב את אחוז ההנחה המוצע על ידו, ביחס למחירים המופיעים בכתב  . 6.1
 הכמויות המצורף למסמכי המכרז. 

מובהר כי מחירי כתב הכמויות, בניכוי הנחת הזוכה, יהוו את המחיר הסופי עבור  . 6.2
השירותים הנדרשים ויהוו התמורה הסופית לרבות כל ההוצאות הכרוכות במתן 

 בהתאםכה לא יהיה זכאי לתמורה נוספת, למעט תוספת הצמדה השירותים והזו
 . חוזהענין זה בבלכללים הקבועים 

 השירותים כל למתן מתייחסים, ההנחה הפחתת לאחר, המחירים כי מודגש . 6.3
 לאחר, בהצעה המחירים. ההזמנה מסמכי פי על ליתן שיש וההתחייבויות הנדרשים

 העבודות בביצוע הכרוכות שהוא סוגו מין מכל ההוצאות את יכללו, ההנחה הפחתת
 לכל זכאי יהא לא המציע, ההזמנה ובמסמכי בחוזה למפורט בהתאם ההזמנה נשוא

 המצורף הכמויות בכתב איןש ככל. בהצעתו שיקבע למחיר מעבר נוסף תשלום
 בהתאם המחיר ייקבע, הנדרשים מהספק לשירותים ביחס סעיפים, המכרז למסמכי

 מחירוןב – , ובהעדר מחיר מתאים במחירון האמורדקל ןבמחירו הנקובים למחירים
 ;)המכרז פרסום במועדכולם (או מחירון מתאים אחר הקיים בשוק  ישראל נתיבי
  . שהוא וסוג מין מכל תוספות וללאמהקבוע במחירונים הנ"ל  הנחה 15% בניכויוהכל 

  תנאי סף . 7

להלן בסעיף זה. עמידת  כי הוא עומד בכל הדרישות המפורטות ציעבהגשת הצעתו מאשר המ
 יעצבדרישות תיבדק בהתאם לשיקול דעת המזמין בכל שלב משלבי ההליך והמ מציעה

  ין. ימתחייב להמציא למזמין כל מידע שיידרש בענ

ואשר לא עומדים ותלויים נגדו  בישראלתאגיד שהתאגד ורשום כדין הוא  ציעהמ . 7.1
 כינוס נכסים. רעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או יהליכי חדלות פ

: על המציע לצרף להצעתו העתק של תעודת רישום להוכחת עמידתו בתנאי זה - 
אישור מעורך הדין או מרואה החשבון של המציע, בהתאם לנוסח  וכןתקפה 

 .ולחוברת ז 1נספח המופיע ב

' מס( ן"מת לנוהל בהתאם מוסמכיםפקחי תנועה  90לפחות המציע מעסיק  . 7.2
02.231.22(.   

  – לצרף להצעתו המציע: על תו בתנאי זהלהוכחת עמיד -

 ;לחוברת זו 2נספח בהתאם לנוסח המופיע בהצהרה   .א

בדבר עצם העסקת העובדים האמורים ותקופת  המציעאישור רו"ח של   .א
 לחוברת זו. 3נספח העסקתם, בהתאם לנוסח המופיע ב

 גופים ציבורים שניל, 2018-2020בין השנים המציע סיפק שירותי פקחי תנועה  . 7.3
ממוצע ב לביצוע השירותים פקחי תנועה 45לפחות  ולכל אחד מהם סופקו, חותלפ
 .האמורהלפחות בתקופה  חודשים 12משך כל חודש לב

חברה ממשלתית, תאגיד רשות או ממשלתי,  משרד -"גוף ציבורי" לעניין זה, 
סטטוטורי, רשות מקומית ו/או גופים אחרים הכפופים לחוק חובת המכרזים, 

או לחוק הרשויות  1987-תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח ,1992-תשנ"ב
  .1972-המקומיות (מכרזים משותפים), תשל"ב

בהתאם הצהרה מתאימה  לצרף להצעתו המציע: על להוכחת עמידתו בתנאי זה -
  .לחוברת זו 2נספח לנוסח המופיע ב

 :שלהלן החלופיותעל המציע לעמוד באחת מבין שתי הדרישות  . 7.4

הינו , 2019הדו"ח שנת ב או 2018 הדו"ח מציע בשנתהונו העצמי של ה . 7.4.1
 .חיובי
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 ות הדו"חשנב או 2016-2018ות הדו"ח שנבממוצע הונו העצמי של המציע  . 7.4.2
 חיובי., הינו 2017-2019

ין, תביא י, לפי הענ2019או  2018מובהר כי הערת "עסק חי" בדו"חות הכספיים לשנת 
 .המציעלפסילת הצעת 

 :שלהלן החלופיותן שתי הדרישות על המציע לעמוד באחת מבי . 7.5

בשנת הדוח האחרונה של המציע, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת  . 7.5.1
או  2018שנת  -לעיל (דהיינו  7.4.1שהוצגה על ידו להוכחת עמידתו בסעיף 

 ., הינו חיובי)2019שנת 

שלוש שנות הדוח בשל המציע, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ממוצע  . 7.5.2
שנת הדוח שהוצגה על ידי המציע להוכחת עמידתו שהאחרונה שבהן היא 

על ידו להוכחת עמידתו בסעיף  ות הדוח שהוצגושנב אולעיל,  7.4.1בסעיף 
, הינו )2017-2019או  2016-2018שנים  -(דהיינו  , לפי הענייןלעיל 7.4.2
 .חיובי

לצרף להצעתו : על המציע לעיל 7.5וסעיף  7.4סעיף להוכחת עמידתו בתנאי  -
דוחות רווח  למעטדוחות כספיים מבוקרים (ניתן להשחיר נתונים כספיים, 

  .הרלוונטיותלשנים ביחס  ,)והפסד ותזרים מזומנים

צירף להצעתו ערבות מכרז מקורית, כנדרש במסמכי המכרז ובהתאם לנוסח המציע  . 7.6
 למסמכי הזמנה זו. 4נספח המצורף כ

שור כדין על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לחוק המציע צירף להצעתו אי . 7.7
 .1976-עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו

 .1976-ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2תנאי סעיף  במציעהתקיימו  . 7.8

על המציע לצרף להצעתו תצהיר, בהתאם לדרישות  להוכחת עמידתו בתנאי זה: - 
, בנוסח המצורף 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וב(ב) ל2סעיף 

 למסמכי הזמנה זו. 5נספח כ

 רכש את מסמכי המכרז.המציע  . 7.9

על המציע לצרף להצעתו אישור (קבלה) בגין  להוכחת עמידתו בתנאי זה: - 
 רכישת מסמכי ההזמנה.

הוא אישיות משפטית אחת (ולא שותפות או מיזם משותף), וכל המסמכים  המציע . 7.10
  ובחתימתו בלבד. המציער הוגשו, במסגרת מכרז זה, הוגשו על שמו של אש

  מציעים ומפגששאלות והבהרות  . 8

שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד אל מנהל הפרויקט באמצעות דוא"ל  . 8.1
 office@danbenamram.com לעיל. יש לוודא  3, וזאת עד המועד הקבוע בסעיף

. מציע שיבחר שלא לפנות בבקשות 052-6333269אישור קבלת הדוא"ל בטלפון: 
הבהרה כאמור, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד טענה בדבר אי בהירות, סתירה, או אי 

 התאמה במסמכי המכרז בקשר עם כך.

ין הדרישות הביטוחיות שבמכרז, ולכך שעל תשומת לב המציעים לאמור לעיל בענ . 8.2
בתוך המועד שנקבע להגשת שאלות הבהרה בנושא זה הסתייגויות המציעים להגיש 

 כאמור.

, ותישלחנה אל המשתתפים בכתבתשובות לשאלות ההבהרה תינתנה על ידי מוריה  . 8.3
על המשתתפים לוודא את תקינות כתובת הדוא"ל אשר תימסר על ידם בדוא"ל. 

  כישת מסמכי המכרז וכן במסגרת פנייתם בשאלות ההבהרה.במסגרת ר

אך ורק תשובות והבהרות אשר יימסרו בכתב יחייבו את מוריה ולא יהא כל תוקף  . 8.4
מובהר כי מוריה לא  ,שהוא לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. על אף האמור לעיל
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תהיה חייבת להשיב לשאלות או בקשה להבהרות. תשובה שלא תינתן בכתב לא 
 צור כל בסיס לטענה של השתק או מניעות כלפי מוריה.תי

באופן  יועברמפגש המציעים  .לעיל 3במועד המפורט בסעיף  מפגש מציעים יתקיים . 8.5
 , וללא התכנסות פרונטלית.)ZOOM( וירטואלי באמצעות שידור אינטרנטי מרחוק

אל  10:00בשעה  21.1.2021מציע אשר מעונין להשתתף במפגש נדרש לפנות עד יום 
מנהל הפרויקט, באמצעות הדוא"ל שלעיל, לשם קבלת פרטי ההתחברות למפגש 

   .הווירטואלי

מהווה תנאי להגשת חובה ואינה  אינה במפגש המציעיםעוד מובהר, כי השתתפות 
יהיה מנוע מלהעלות  למפגש. יחד עם זאת יובהר כי מציע שיבחר שלא להגיע הצעה

במפגש המכרז וכד' בשל אי השתתפותו בעתיד כל טענה בקשר לאי הבנת הוראות 
יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים  המפגש. פרוטוקול המציעים

ובין אם לאו, כשהוא חתום על ידם בכל  מפגשלצרפו להצעתם, בין אם השתתפו ב
 עמוד (חתימה וחותמת). 

ריה , שתשלח מוכמו גם סיכום מפגש המציעים מסמכי התשובות לשאלות ההבהרה . 8.6
, והמשתתפים יצרפו המכרזאל המשתתפים, אם יישלחו, ייחשבו כחלק ממסמכי 

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

  אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה . 9

  ו את כל המסמכים והאישורים הבאים:המציע יצרף להצעת

וכן כתב הכמויות  טופס הצהרת המציע, בו יצוין שיעור ההנחה המוצע על ידי המציע . 9.1
  . המצורף למסמכי ההזמנה

 . לעיל (תנאי סף), על תתי סעיפיו 7המסמכים הנדרשים בהתאם לסעיף  . 9.2

  הכנסה במקור. אישור על  ניכוי מס  . 9.3

, שיהיה בתוקף למועד הגשת המציעאישור של רואה חשבון או יועץ משפטי של  . 9.4
על מסמכי ההזמנה, לחתום  המציעההצעה, בדבר סמכותם של החותמים בשם 

  בחתימתם, לכל דבר ועניין. המציעכאמור ולחייב את 

ימת כל מסמך הבהרות להזמנה זו, ככל שהוצא על ידי המזמין, כשהוא חתום בחת . 9.5
 המציע.

 כל מסמכי המכרז, על נספחיהם, כשהם חתומים על ידי המציע (חתימה וחותמת). . 9.6

 ערבות .10

המשתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, במקור, מבנק או  . 10.1
מחברת ביטוח בעלת רשיון מבטח ישראלי לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

וסח הערבות המצורף כחלק ממסמכי ההזמנה כמפורט בנ 1982-(ביטוח), תשמ"א
 ").    הערבות(להלן: " 4נספח  –להצעות 

מוריה תהיה רשאית לקבל הצעה, אף אם נפלו פגמים טכניים, לפי שקול דעתה  . 10.2
בערבות הבנקאית, בכפוף להגשת ערבות בנקאית מתוקנת על ידי המציע, מבלי 

ת ערבות בנקאית מתוקנת שתהיה ליתר המשתתפים טענה מכל סוג ומין ביחס להגש
כאמור. בנוסף, אף במקרה שיהיה למוריה ספק בדבר תוקף הערבות, תהיה מוריה 
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 

אמור כל פגיעה בשוויון שבין המשתתפים מצהיר המשתתף כי אין הוא רואה ב
 בהליך.   

מוריה תהיה רשאית לחלט את הערבות ולהגישה לגבייה, בכל מקרה בו יפר  . 10.3
פי מסמכי ההזמנה, ובפרט אם המשתתף יחזור -המשתתף איזה מהתחייבויותיו על

לא יחתום על הסכם ההתקשרות בנוסח המקובל  ,בו מהצעתו קודם לבחירת הזוכה
או לא יקיים כל  ימציא למוריה אישורי ביטוח תקפים כנדרש במכרז לא ,במוריה

. הוראה אחרת הנדרשת במסמכי המכרז לצורך מימוש ההתקשרות עם הזוכה
הערבות תהיה בנוסח המצורף כחלק ממסמכי ההזמנה, ללא שינויים כלשהם. מוריה 
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    רשאית לדרוש מהזוכה להאריך את תוקף הערבות עד למועד שייקבע על ידה.

חולטה הערבות, יחשב סכום הערבות שחולט כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש,  . 10.4
  בלי כל צורך בהוכחת כל נזק.  

 להלן, אם מוריה לא תממש 18הערבות תוחזר למשתתף בהתאם למפורט בסעיף  . 10.5
 אותה על פי זכותה בהתאם למסמכי ההזמנה.   

 משנה יקבלנ .11

  :  יחולו ההוראות והתנאים הבאים הזוכהלענין העסקת קבלני משנה על ידי  . 11.1

, יהיה קבלת אישור הזוכהכל קבלן משנה בפרויקט על ידי  להעסקתתנאי  . 11.1.1
להעסקת הקבלן כקבלן משנה בפרויקט  מראש ובכתבמנהל הפרויקט 

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

מנהל הפרויקט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לפסול קבלן משנה אשר  . 11.1.2
להחליף קבלן משנה  מהזוכהיבקש להעסיקו בפרויקט, או לדרוש  הזוכה

אשר כבר מועסק על ידו בפרויקט, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל 
  החלטתו. הפרויקט ומבלי שיהיה חייב לנמק 

מנהל הפרויקט יהיה רשאי שלא לאשר העברת עבודה, מטלה או אחריות  . 11.1.3
מכל סוג שהוא לביצוע על ידי קבלן משנה ולדרוש את ביצוען על ידי הזוכה 

  עצמו, וזאת מבלי שיידרש לנמק החלטתו. 

מתחייב להישמע לכל הוראה כאמור של מנהל הפרויקט ומצהיר כי  הזוכה . 11.1.4
הגשת הצעתו ולא יבוא אל מוריה בכל טענה, הביא נושא זה בחשבון ב

  דרישה או תביעה בענין זה. 

לא יהיה בביצוע העבודות על ידי קבלן משנה כדי לגרוע בכל צורה שהיא  . 11.1.5
 . הזוכהמאחריות 

בחר הזוכה להתקשר עם קבלן משנה, לצורך ביצוע עבודות כאמור, ימציא הזוכה  . 11.2
ורטים להלן, בהתייחס לכל אחד כתנאי לאישור אותו קבלן משנה את המסמכים המפ

  מבין קבלני המשנה: 

אישורים לפיהם קבלן המשנה הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל  . 11.2.1
ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי חדלות פרעון, לרבות פירוק, הקפאת 

 הליכים או כינוס נכסים. 

כל העתק של תעודת רישום תקפה, המעידה על רישומו של קבלן המשנה, ב . 11.2.2
מרשם הנדרש על פי כל דין בצירוף אישור מעורך דינו של קבלן המשנה 

  המאשר את רישומו כדין של קבלן המשנה.

כל המסמכים והמידע הנדרשים לפי מסמך זה או כפי שיידרש על ידי מנהל  . 11.2.3
הפרויקט ולהנחת דעתו, בקשר עם הניסיון המקצועי וסיווגו המתאים של 

 כי מכרז זה, אותן הוא מיועד לבצע. קבלן המשנה לעבודות על פי מסמ

הצהרה בכתב מטעם קבלן המשנה לפיה ברור לו כי ההתקשרות, על פי  . 11.2.4
מכרז 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 

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

 מוריה. 

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

ה יחולו גם לגבי החלפת קבלני מודגש למען הסר ספק כי הדרישות המפורטות בסעיף ז . 11.3
המשנה, וזאת, למען הסר ספק, מבלי שיהיה באמור כדי לחייב את מוריה או מנהל 

 הפרויקט להסכים להחלפת מי מקבלני המשנה.  

לפי בקשת מנהל הפרויקט ימציא הזוכה כל מסמך, נתון, אישור או תעודה שיידרשו  . 11.4
 לצורך הוכחת עמידת קבלני המשנה בתנאים כאמור. 
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, בכפוף למקרים המאפשרים הזוכהתנאי להעסקת כל קבלן משנה בפרויקט על ידי  . 11.5
זאת לפי החלטת המזמין, יהיה קבלת אישור מנהל הפרויקט מראש ובכתב להעסקת 
הקבלן כקבלן משנה בפרויקט לצורך ביצוע העבודות המיועדות לביצוע על ידי אותו 

 סמכי המכרז.קבלן משנה, וזאת מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במ

יבקש  הזוכהמנהל הפרויקט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לפסול קבלן משנה אשר  . 11.6
להחליף קבלן משנה אשר כבר מועסק על ידו  מהזוכהלהעסיקו בפרויקט, או לדרוש 

בפרויקט, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הפרויקט ומבלי שיהיה חייב לנמק 
 החלטתו. 

ל הפרויקט הצהרה בכתב מטעם קבלן המשנה לפיה ברור לו להעביר למנה הזוכהעל  . 11.7
כי ההתקשרות, על פי מכרז 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 

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

מנהל הפרויקט יהיה רשאי שלא לאשר העברת עבודה, מטלה או אחריות מכל סוג  . 11.8
שהוא לביצוע על ידי קבלן משנה ולדרוש את ביצוען על ידי הזוכה עצמו, וזאת מבלי 

 שיידרש לנמק החלטתו. 

שמע לכל הוראה כאמור של מנהל הפרויקט ומצהיר כי הביא נושא הקבלן מתחייב להי . 11.9
זה בחשבון בעת הגשת הצעתו ולא יבוא אל מוריה בכל טענה, דרישה או תביעה בענין 

 זה. 

לא יהיה בביצוע העבודות על ידי קבלן משנה כדי לגרוע בכל צורה שהיא מאחריות  . 11.10
 . הזוכה

מסמכים כאמור לעיל לגבי כל קבלן יהיה להמציא את המידע וה הזוכהמודגש כי על  . 11.11
 משנה קודם וכתנאי לאישור קבלן המשנה.

מודגש למען הסר ספק כי הדרישות המפורטות בסעיף זה יחולו גם לגבי החלפת קבלני  . 11.12
המשנה, וזאת, למען הסר ספק, מבלי שיהיה באמור כדי לחייב את מוריה או מנהל 

 הפרויקט להסכים להחלפת מי מקבלני המשנה.

קשת מנהל הפרויקט ימציא הזוכה כל מסמך, נתון, אישור או תעודה שיידרשו לפי ב . 11.13
 לצורך הוכחת עמידת קבלני המשנה בתנאים כאמור.

 הגשת ההצעה .12

 9ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים המצויה במשרדי מוריה, רח' הלני המלכה  . 12.1
' "מכרז פומבי מס), ירושלים במעטפה סגורה ואטומה, אשר עליה יצוין 3(קומה 

 במטרופולין תנועה פקחי שירותי למתן מסגרת בחוזה להתקשרות 90/2020
הכל כמפורט להלן. אין לציין על גבי המעטפות כל פרט המזהה את  ",ירושלים

 המשתתף או כל כיתוב אחר מעבר לאמור לעיל.  

. לעיל 3המועד האחרון להגשת ההצעות יהיה התאריך והשעה הקבועים בסעיף  . 12.2
מוריה רשאית להאריך את המועד האמור לתקופה נוספת על פי שיקול דעתה 
במשלוח הודעות למשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז קודם למועד ההחלטה על 

 דחיית המועד כאמור.

, במעטפה אחת סגורה אשר תכיל בתוכה האמורהמציע יגיש את הצעתו עד למועד  . 12.3
  סגורות נוספות, עליהן יצוין:  שתי מעטפות

המסמך המצורף כחלק ממסמכי ההזמנה את אשר תכלול  - 1מעטפה מס'  . 12.3.1
את שיעור  המציעוכותרתו "בקשה להשתתף והצהרה" ואשר בו יפרט 

המוצע על ידו, באחוזים, לביצוע כל העבודות המפורטות  ההנחה הכולל
ר למען הסר מובה". הצעת המחירייכתב " בכתב הכמויות. על המעטפה

 ספק כי אין לתת "הנחה" שלילית או תוספת.

יתר מסמכי ההצעה, שאינם ההצעה הכספית, יוגשו  - 2מעטפה מס'  . 12.3.2
מעטפת מסמכי "בעותק אחד, ויוכנסו למעטפה נפרדת ואטומה (להלן: 

). המציע ירשום על המעטפה מצידה החיצוני את המילים "ההזמנה
 כלכי על המשתתף לחתום על  "מסמכי ההצעה ללא הצעת מחיר". מובהר

 מסמכי ההזמנה, בכל עמוד ועמוד.
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כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות הינם במטבע ישראלי בלבד, ללא  ,מובהר . 12.4
מע"מ. שיעור ההנחה המוצע על ידי המשתתף יתייחס לכל המחירים בכתב הכמויות 

  יחדיו ולכל אחד מהם בנפרד.  

מתייחסים לביצוע מלא ומושלם של כל  מודגש כי המחירים, לאחר הפחתת ההנחה, . 12.5
הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי ההזמנה. המחירים בהצעה, לאחר 
הפחתת ההנחה, יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות 
נשוא ההזמנה בהתאם למפורט בחוזה ובמסמכי ההזמנה, המשתתף לא יהא זכאי 

  מעבר למחיר שיקבע בהצעתו. לכל תשלום נוסף 

, לאחר הפחתת ההנחה, יהיו תקפים עד לסיום המציעהמחירים המוצעים ע"י  . 12.6
, למעט אם הדבר צוין העבודה ולא תשולם כל תוספת התייקרות למחירים הנ"ל

המדד יהיה מדד תשומות הבנייה, ומדד במקרה כאמור, . במפורש במסמכי ההזמנה
(לאחר אישור ועדת הזוכה תימת החוזה עם הבסיס יהיה המדד הידוע במועד ח

  המכרזים).  

המציע מצהיר ומתחייב בהגשת הצעתו כי ידוע לו שבמידה והצעתו תזכה, היא  . 12.7
תועמד 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'.

מצהיר, כי אלא אם נכתב במפורש אחרת, הצעתו אינה כוללת מידע בתוך כך, המציע  . 12.8
חסוי כלשהו, ולפיכך, מוריה תהיה רשאית להציג הצעה זו למשתתפים אחרים, על 
פי פנייתם, אולם זאת אך ורק לאחר קבלת החלטה סופית של מוריה לגבי הזוכה. 

עתו אשר הנם חסויים ולפיכך לא ניתן לחשוף סבר המשתתף, כי ישנם סעיפים בהצ
אותם בפני צדדים שלישיים, יציין המשתתף במפורש בהצעתו מהם אותם סעיפים, 
ומוריה תביא את עמדת המשתתף בחשבון בהחלטתה האם לחשוף את המידע בפני 
משתתפים אחרים. מובהר למשתתף כי שיקול הדעת אם לחשוף את הצעתו, כולה 

, ולא הבלעדי מוריה שתהיה רשאית לפעול בנושא לפי שיקול דעתהאו חלקה, מסור ל
תישמע מצד המשתתף כל טענה בענין זה, אף אם ייחשפו חלקים שהמשתתף ציין 

 שהם חסויים. 

את הסכמתו לכל האמור במסמכי המציע בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר  . 12.9
מנוע מלהעלות ההזמנה ובתנאיהם ומסכים ומתחייב כי לאחר הגשת ההצעה יהיה 

 כל טענה כנגד מסמכי ההזמנה על כל הכלול בהם. 

בהגשת הצעתו מצהיר המציע כי ידוע לו שהמזמין רשאי להכניס בכל עת, שינויים  . 12.10
במסמכי ההזמנה ורק המסמכים הסופיים, כפי שיחתמו על ידי המזמין ועל ידי 

 המציע שייבחר יחייבו את המזמין.

  שינויים ותוספות .13

רשאים להכניס שינוי או הסתייגות כלשהם במסמכי ההצעה, בין  המשתתפים אינם . 13.1
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. . 13.1.1

ות בהם כאילו לא הוספו להתעלם מן השינויים ו/או ההסתייגויות ולרא . 13.1.2
  מעולם.

להתייחס לשינויים ו/או להסתייגויות כאל פגם טכני בלבד, שהמזמין  . 13.1.3
  משלים עמו.

לדרוש מן המשתתף לתקן את השינויים ו/או ההסתייגויות, ובלבד שאין  . 13.1.4
בתיקון כאמור כדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי מפרטיה. לא 

ור, יחולו בהתאמה סעיפים קטנים נענה המשתתף לדרישת המזמין, כאמ
  לעיל. 9.1.1-9.1.3

במקרה שבו המזמין לא הודיע על נקיטה של אחת הפעולות המנויות לעיל, יראו  . 13.2
בשינויים ו/או בהסתייגויות אשר הוספו, כאמור, כאילו לא נכתבו כלל, ובמקרה של 

. למען זכייה, תחייב את המשתתף ההצעה שהוגשה ללא השינויים ו/או ההסתייגויות
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 
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 על ידו.

מוריה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ומיוזמתה, כל עוד לא חלף המועד שנקבע  . 13.3
יס שינויים ו/או תיקונים במסמכי ההזמנה.  להגשת ההצעות במכרז זה, להכנ

שינויים ותיקונים אשר הוכנסו, כאמור, מיוזמתה של מוריה, יהיו חלק בלתי נפרד 
מתנאי ההזמנה ויישלחו אל המשתתפים באמצעות דוא"ל או פקסימיליה, על פי 
הנוהל שנקבע למשלוח תשובות לשאלות הבהרה. כל מסמך שינויים שיישלח אל 

  כאמור, ייחתם על ידי כל משתתף ויצורף להצעתו במכרז.המשתתפים, 

  אי צירוף מסמכים להצעה .14

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

ההצעה וכן להימנע מפסילתה של הצעה, כאמור, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובמקרים 
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 

  . ובעקרון השוויון

  סיכוני אי בהירות .15

הפירוט המצוי בהזמנה אינו גורע מחובת המשתתף לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל  . 15.1
הבירורים הדרושים לו לשם הכנה והגשה של הצעתו. הגשת הצעה מהווה הצהרה 

הוא ערך כל בדיקה  של המשתתף, כי כל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כי
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.

ף מצהיר, כי המחיר שהציע משקף ומשכלל בתוכו גם סיכוני בהגשת הצעתו המשתת . 15.2
 בהירות כלשהם; ולכן כל סיכון כאמור, אם יתממש, יוטל על המשתתף. -אי

   תוקף ההצעה .16

 תעמוד בתוקף במשך שישה חודשים ממועד הגשתה. המציע הצעת  . 16.1

חודשים ממועד  12היינו, עד תום על אף האמור, במשך שישה חודשים נוספים (ד . 16.2
הגשת ההצעות), יהיה רשאי המזמין לפנות לפי שיקול דעתו הבלעדי אל מציע אשר 

או חלופי לא זכה במכרז, ובמידה והמציע יסכים לכך, להכריז עליו כזוכה נוסף 
 וזאת אף אם הוא לא הוגדר כ"כשיר שני" לביצוע העבודות. ,במכרז

 אופן בדיקת ההצעות .17

תהיה ההצעה הזולה ביותר, בכפוף  או ההצעות הזוכות כמפורט להלן, זוכהההצעה ה . 17.1
לתנאים המסמיכים את המזמין לפסול הצעות במקרים מסוימים או שלא לבחור כל 

בתנאי  המציעהוא עמידת  מציעהצעה שהיא, הכל כמפורט במסמך זה. תנאי לבחירת 
 ין. הסף והוכחת הנדרש לפי מסמכי ההזמנה לשביעות רצון המזמ

במקרה בו יחליט המזמין לבחור יותר מהצעה זוכה אחת כמפורט במסמכי ההזמנה  . 17.2
 לשיעור בהתאם יבחרו הזוכות ההצעותובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין, 

 ייבחרו במכרז כי שהוחלט כללפי סדר דירוגן. לדוגמה, כ שננקב בהן המירבי ההנחה
הגבוה  נחההה שיעור בה ננקב אשר צעההה תהיה הראשונה הזוכה ההצעה, זוכים שני

הגבוה השני  נחההה שיעור בה ננקב אשר ההצעה תהיה הבאה הזוכה ההצעה בותר;
  .קבעוייש הזוכות ההצעות למספר לב בשים, הלאה וכן בטיבו עבור המזמין;

ככל שהמזמין החליט לבחור ביותר מהצעה זוכה אחת  במכרז ףנוס זוכה בחירת לצורך . 17.3
 הסדר לפי, למציעים לפנות חייב לא אך רשאי יהיה המזמין, לעיל 17.2כאמור בסעיף 

 שזו כך הכספית הצעתם את לשפר בדרישה, במכרז הכספיות הצעותיהם דורגו בו
 שניה דורגה שהצעתו למציע כאמור פניה שתתבצע ככל. במכרז הצעה הזוכהל תושווה
 רשאית מוריה תהיה, הכספית הצעתו את לשפר יסכים לא האמור ציעוהמ, במכרז
 .הלאה וכך, השלישי למציע לפנות
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  הודעה על זכייה והתקשרות  .18

ודואר רשום. גם לאחר קביעת הזוכה, רשאי דוא"ל הודעה לזוכה תימסר באמצעות  . 18.1
  וכה, במטרה לתקן או לשפר את הצעתו. המזמין, לבוא בדברים עם הז

שייקבע כזוכה יחתום על חוזה ההתקשרות עם המזמין בנוסח החוזה הנהוג מציע  . 18.2
אצל המזמין, וזאת בתוך לא יאוחר מעשרה ימים מהמועד בו נשלחה אליו הודעת 
המזמין בדבר זכייתו, כאמור. עם החתימה על חוזה ההתקשרות כאמור, ימציא 

 ,ן אישורי ביטוח ו/או תוספות לפוליסות כמפורט בנספח הביטוחהזוכה לידי המזמי
 חתומים ותקפים כנדרש. 

מובהר, כי הערבות שהוגשה במצורף להצעה לא תוחזר לזוכה עד אשר ייחתם על ידו  . 18.3
ערבות המסמכים הנדרשים, לרבות האישורים וכלל חוזה ההתקשרות ויומצאו 

  מסמכי הביטוח התקפים, כאמור.הביצוע ו

חוזה ההתקשרות של המזמין מצורף כחלק ממסמכי ההזמנה. בהגשת הצעתו  נוסח . 18.4
להתקשר עם המזמין בחוזה ההתקשרות בנוסח המצורף, ולא מציע מסכים כל 
כל טענה לפיה אינו מכיר את תנאי חוזה ההתקשרות של המזמין המציע תשמע מצד 

  מנה.  או אינו מסכים להתקשר עם המזמין בחוזה בנוסח שצורף למסמכי ההז

דואר רשום. כן באמצעות דוא"ל ואשר הצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה מציע  . 18.5
הערבות שהומצאה על ידו, במצורף להצעתו. למי  ,בסמוך לאותו מועדלמציע, תושב 

שנקבע ככשיר שני תוחזר הערבות עד לשלושה חודשים לאחר הודעת הזכייה, אלא 
אמור כי הוא נקבע כזוכה בשל ביטול אם יודיע לו המזמין קודם לחלוף המועד כ

הודעת הזכייה לזוכה הראשון או ביטול ההתקשרות עם הזוכה הראשון. במקרה 
יחולו על הכשיר השני ממועד הודעת הזכייה כל ההוראות החלות על הזוכה.  ,שכזה

שנקבע ככשיר שני להאריך את הערבות שהמציע עד מהמציע המזמין רשאי לדרוש 
וככל שתום תוקפה קודם למועד זה. אין בהשבת הערבות כדי למועד כאמור, אם 

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.

של אשר הצעתו לא תתקבל, יהיה רשאי לעיין, לאחר קבלת החלטה סופית מציע  . 18.6
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 כל  1כאמור, ובנוסף תשלום של המציע ובטרם יועמד החומר לעיון 

  עמוד. 

ה לפיה והמסמך המחייב היחיד לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכ . 18.7
מבחינת המזמין הוא חוזה ההתקשרות אשר ייחתם בין המזמין לבין הזוכה. שום 

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

  ביטול זכייה .19

שהוכרז מציע בכל אחד מהמקרים הבאים, יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו של  . 19.1
 מי שהצעתו נבחרה:כ

פי מסמכי -שהוכרז כזוכה לא עמד בהתחייבויותיו עלהמציע כאשר  . 19.1.1
ימים ממועד קבלת  10ההזמנה, ובכלל זה גם התחייבותו לחתום בתוך 

זמין בתוך המועד הודעת הזכייה על חוזה ההתקשרות ולהמציא לידי המ
 האמור אישורי ביטוח ו/או תוספות לפוליסות חתומים ותקפים.

או אדם אחר המציע כאשר יש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, כי  . 19.1.2
 מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה.

או מי ממנהליו הורשעו בערכאה כל שהיא בעבירה על פי איזה המציע  . 19.1.3
, 300, 304, 330, 383: 1977-מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז

 בחמש השנים האחרונות. 422-425, 290-291

במסגרת הצעתו אינה נכונה או המציע התברר למזמין כי הצהרה שמסר  . 19.1.4
בה, לדעת המזמין, כדי לא גילה למזמין עובדה מהותית שיש שהמציע 

 כזוכה.במציע להשפיע על ההחלטה לבחור 

התרחש אירוע, אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, יש בו כדי  . 19.1.5
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המציע להשפיע באופן מהותי על היכולת הפיננסית ו/או המקצועית של 
לבצע את העבודות, כולן או חלקן. לעניין סעיף זה ייחשבו ל"אירוע", בין 

 קרים הבאים:היתר, גם המ

ניתנו צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים  . 19.1.5.1
, אשר לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד המציענגד 

 נתינתם;

הוטלו עיקולים (זמניים או קבועים, בבימ"ש או בלשכת  . 19.1.5.2
(כולם או חלקם), אשר לא המציע ההוצאה לפועל) על נכסי 

 הוסרו בתוך ששים יום ממועד הטלתם;

תנו צו כינוס נכסים ו/או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של ני . 19.1.5.3
, אשר לא הוסרו במציעפשיטת רגל נגד מי מבעלי המניות 

 בתוך ששים ימים ממועד נתינתו.

, וזאת ללא המציעאו יותר ממניות  25%בוצעה העברה של  . 19.1.5.4
 הסכמה, מראש ובכתב, של המזמין.

כיוצ"ב  נשללה מהמציע הסמכה, תעודה, דירוג, רישיון או . 19.1.5.5
  הרלוונטיים לביצוע העבודות נשוא המכרז.

במקרה של ביטול זכייה, כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות שמסר  . 19.2
במצורף להצעתו, כל זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר המזמין זכאי לו, המציע 

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

  ביטול  ההזמנה או הזכייה או שינוי בהיקף ההתקשרות  .20

מובהר בזה למשתתפים, במפורש, כי ביצוע הפרויקט והעבודות נשוא פניה זו מותנים  . 20.1
עמידה קפדנית ביעדי תקציב שנקבעו לו. לפיכך, שומר המזמין לעצמו את הזכות לבטל ב

את הפניה במסגרת הזמנה זו או את הזכייה, במקרה בו יבוטל האישור התקציבי 
לפרויקט או במקרה שבו ההצעות שהוגשו תחרוגנה מן האומדן לביצוע העבודות 

 בפרויקט. 

יה המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, להחליט על מבלי לגרוע מסמכותו, כאמור לעיל, יה . 20.2
לרבות לענין הוצאת ביטוח  ,צמצום היקף העבודות הנדרש או על חלוקת הביצוע לשלבים

, הכול על בשלבים או בחלקים נפרדים ביחס לשלבים או לחלקים שונים של הפרויקט
 מנת לעמוד בהיקף התקציבי המאושר ובכפוף לשיקול דעת המזמין. 

זמין, כאמור לעיל, תהיה שמורה גם לאחר שנחתם חוזה התקשרות עם סמכות המ . 20.3
המשתתף שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה. ככל שהקיצור כאמור יבוצע לאחר חתימת 

 יבוצעו הפעולות כאמור בהתאם ובכפוף לאמור בחוזה ההתקשרות. ,חוזה ההתקשרות

המשנה שבו), לא בכל מקרה של קבלת החלטה, על פי סעיף  זה (לפי כל אחד מסעיפי  . 20.4
תהיינה למי מהמשתתפים טענות 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.

  הודעות  .21

לצורך קבלת  וכן כתובת דוא"ל, הרשום המשתתף יציין בהצעתו את כתובת משרדו . 21.1
  את שמו של איש הקשר של המשתתף.כן הודעות בהליך ו

הודעה שנשלחה בדוא"ל תיחשב כאילו הגיעה  .בדואר רשוםבדוא"ל או הודעות ישלחו  . 21.2
תיחשב כאילו רשום הודעה שנשלחה בדואר שעות ממועד שליחתה, ו 24ליעדה בתוך 

  .ליחתהששעות ממועד  48הגיעה ליעדה תוך 

 ןזכויות המזמי .22

"). המזמין כשיר שניהמזמין רשאי להודיע על משתתף נוסף ככשיר לזכייה (להלן: " . 22.1
רשאי להתקשר בהסכם האמור עם הכשיר השני, במקרה בו יתברר כי המשתתף שנבחר 
כזוכה לא יתקשר עמה בחוזה התקשרות וימציא ערבות בנקאית כנדרש להבטחת 

עמו יבוטל בגין הפרתו על ידי הזוכה, ולמתמודדים לא הביצוע או שחוזה ההתקשרות 



  90/2020' מס פומבי מכרז
  ירושלים במטרופולין תנועה פקחי שירותי למתן מסגרת בחוזה להתקשרות

  

14  
  

  קראתי והבנתי __________________
  חתימה וחותמת המציע                              

 

תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של המזמין 
לבצע  -מבלי לגרוע מכלליות האמור  -לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה, לרבות 

בכריתת הסכם עמו  הליך חדש לבחירת זוכה לביצוע העבודות. אין בבחירת כשיר שני או
  כדי לפגוע בכל זכות או טענה שתעמודנה למזמין כנגד הזוכה במקרה כאמור.

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה מסוימת, בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף  . 22.2
  מסעיפי מסמכי ההזמנה, באופן שלדעת המזמין מונע הערכתה של ההצעה כדבעי. 

לעדי, לפסול הצעה של משתתף, בכל אחד מהמקרים המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הב . 22.3
  הבאים:

המשתתף או מי ממנהליו הורשעו בערכאה כל שהיא בעבירה על פי איזה  . 22.3.1
-290, 300, 304, 330, 383: 1977-מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז

 בחמש השנים האחרונות.  422-425, 291

וכים באופן משמעותי המחירים הנקובים בהצעה אינם סבירים ו/או נמ . 22.3.2
  מאומדן המזמין לביצוע העבודות ו/או הנם לדעת המזמין פרי של תכסיסנות.

המזמין הגיע למסקנה כי בפועל, המשתתף שהגיש את ההצעה לא יוכל  . 22.3.3
  לקיים את ההתחייבויות נשוא הבקשה להצעות כנדרש.

כאשר יש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, כי המשתתף או אדם אחר  . 22.3.4
  ו נתן או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה.מטעמ

כאשר התברר למזמין כי הצהרה שמסר המשתתף אינה נכונה או שהמשתתף  . 22.3.5
לא גילה למזמין עובדה מהותית שיש בה, לדעת המזמין, כדי להשפיע על 
ההחלטה להכריז על המשתתף כזוכה, לרבות בענין ניגוד עניינים בו מצוי 

  קשר עם הפרויקט נשוא המכרז.המציע ב

כאשר התרחש אירוע, אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, יש בו כדי  . 22.3.6
להשפיע באופן מהותי על היכולת הפיננסית ו/או המקצועית של המשתתף 
לבצע את העבודות, כולן או חלקן. לעניין סעיף זה ייחשבו ל"אירוע" כאמור, 

 בין היתר, גם המקרים הבאים:

צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים נגד ניתנו  . 22.3.6.1
  המשתתף, אשר לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד נתינתם;

הוטלו עיקולים (זמניים או קבועים, בבימ"ש או בלשכת ההוצאה  . 22.3.6.2
לפועל) על נכסי המשתתף (כולם או חלקם), אשר לא הוסרו בתוך 

  ששים יום ממועד הטלתם;

ים ו/או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של ניתנו צו כינוס נכס . 22.3.6.3
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  . 22.3.6.4
 הסכמה, מראש ובכתב, של המזמין.

נשללה מהמציע הסמכה, תעודה, דירוג, רישיון או כיוצ"ב  . 22.3.6.5
  טיים לביצוע העבודות נשוא המכרז.הרלוונ

מוריה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה של מציע אשר היה למוריה  . 22.4
ועד  1.1.2015בתקופה שמיום  -לרבות בפרויקט שהסתיים זה מכבר  -ניסיון רע עמו 

מציע ניסיון רע כולל, בין היתר: אי עמידה מצד ה -למועד הגשת ההצעות. לעניין סעיף זה 
בהתחייבויות, כולל בקשר ללוחות זמנים, טיב העבודה, תביעות בלתי סבירות, עבודה 
בלתי רציפה, הפסקות עבודה אשר לא אושרו על ידי מוריה, הפרה של הוראות הדין 

 במהלך ביצוע עבודה, או כל ענין משמעותי אחר.

א כזוכה, יהא המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהי . 22.5
מספר המשתתפים אשר יהא. המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לקבוע זוכה כלל וכן 
 לבטל את ההליך בכל עת, עד לחתימת הסכם עם הזוכה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי

והמוחלט של המזמין, מבלי שתהא למי מהמשתתפים כל זכות או רשות לערער על 
  .שיקולי המזמין או לטעון כנגדם
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המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים, הבהרות או השלמות נוספות  . 22.6
המשתתף והצעתו לשביעות רצונו המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את 

להזמין את המציעים או מי מהם מוריה תהא רשאית , בנוסף במסגרת שיקוליו, כאמור.
רבות לצורך הליך ניקוד האיכות של ל, הצגת הצעתם ויכולתם המקצועיתלשם לראיון 

 .והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיהצעתם, 

מובהר בזה, כי בכל מקרה בו משתתף לא יזכה או זכייתו תבוטל בשל פגם יסודי שנפל  . 22.7
בהחלטת מוריה על הזוכה או בשל פגם יסודי שנפל בהליכי הבקשה להצעות, לא יהיה 

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

בכל מקרה בו יקבע בית משפט מוסמך, כי זכייתו של משתתף היא תוצאה של פגם  . 22.8
בהחלטת המזמין או בהליכי ההזמנה או ההתקשרות, יפסיק אותו משתתף מיד את 

ישלם המזמין למשתתף, אך ורק את  עבודתו על פי החוזה שנחתם עמו. במקרה כאמור,
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.

ם, לבקש הבהרות המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו, לדון עם משתתפים בפרטי הצעת . 22.9
לגבי הצעות משתתפים שונים ולבקש מהמשתתפים, בין אם מדובר במשתתף בודד 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 לאחר מכן, וכן 

. סדרי הדיון ורשימת המשתתפים עימם יתקיימו מגעים Best & Finalלהודיע על הליך 
או ינוהלו דיונים כאמור יקבעו על ידי המזמין. המזמין יודיע למשתתפים או לחלקם, 
לפי העניין, על המועד האחרון להגשת הצעה מתוקנת או משופרת, אם וכאשר הוא ימצא 

ו של המזמין כדי לחייב את לנכון לקבוע הליך כאמור. למען הסר ספק, אין בסמכות ז
המזמין לנהל משא ומתן כאמור או כדי לאפשר למשתתפים להסתייג בכל דרך שהיא 

 מהאמור במסמכי ההליך, או כדי לאפשר למשתתף לחזור בו ממה שכתב בהצעתו. 

המזמין יהיה רשאי לקבוע כי זכייה תהא מותנית בתנאים שעל המשתתף שהצעתו  . 22.10
להודיע לכשיר השני, אם  -אך לא חייב  -יהיה הוא רשאי נבחרה לבטל את זכייתו וכן 

יהא לקיימם במועדים ובאופן שיקבע המזמין. במקרה זה תיחשב הזכייה כזכייה 
מותנית עד למילוי התנאים לשביעות רצון המזמין. לא עמד הזוכה בתנאים לשביעות 

  נקבע כזה, על זכייתו. רצון המזמין, רשאי המזמין 

ן את המזמין בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, המשתתף חייב לעדכ . 22.11
במידע שמסר למזמין, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו להליך ועד למועד פרסום 

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

מין, הם מושאלים למציע לשם מובהר בזאת כי כל מסמכי בקשה זו הנם רכושו של המז . 22.12
הכנת הצעתו והגשתה ועליו להחזירם למזמין עד לתאריך הגשת ההצעות, בין אם יגיש 
את ההצעה ובין אם לא יגיש. המציע אינו רשאי בכל מקרה, להעתיק את מסמכי ההזמנה 

 ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת לבד מהגשת הצעתו למזמין.

 מסמכים .23

מצורפים להזמנה לקבלת הצעות ומהווים ביחד את מסמכי ההזמנה להלן פירוט המסמכים ה
  "):מסמכי ההזמנה(לעיל ולהלן: "

 הזמנה לקבלת הצעות + נספחים:  -: חלק כללי זה '1מסמך א . 23.1

  .7.1 סף לתנאי בהתאם ,חשבון רואה/  ד"עו אישור - 1 נספח . 23.1.1

 . 7.27.3-ו 7.2 בהתאם לתנאי סף יעהמצ תצהיר - 2נספח  . 23.1.2

בהתאם לתנאי סף  עובדים העסקת בדבר אישור רואה חשבון - 3נספח  . 23.1.3
7.2.  

 .7.4 תנאי סףל בהתאם ערבות המכרזנוסח  - 4נספח  . 23.1.4

 בהתאם לתנאי סף ,צהיר פי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםת - 5נספח  . 23.1.5
7.7. 
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  נספח ביטוחי. - 6נספח  . 23.1.6

אמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' יגבר האמור במקרה של סתירה בין ה
במסמך זה בכל הנוגע להליך המכרזי ואילו לעניין הביצוע של העבודות יהיו עדיפות 

  הוראות מסמך ב'.

 : ההצעה.מסמך א' . 23.2

 : חוזה.  מסמך ב' . 23.3

  .כתב כמויות . 23.4

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

אלו ובקיא באמור בהם ולא תישמע מצידו כל טענה, דרישה או תביעה המבוססת על אי 
  הכרות של הוראות המסמכים האמורים.  

 

  בכבוד רב,

  מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ    
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  7.1 סף לתנאי בהתאם וןחשב רואה/  ד"עו אישור - 1נספח  

  
  לכבוד

  מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 
  9רח' הלני המלכה 

  ירושלים
  

  שלום רב, 
  

 תנועה פקחי שירותי למתן מסגרת בחוזה להתקשרות 2020/90' מס פומבי מכרזהנדון: 
  ירושלים במטרופולין

  
  

נדון, הריני לאשר כעו"ד/רו"ח של המשתתף ________________________________ במכרז שב

כי לפי מיטב ידיעתי ובדיקתי, התאגיד רשום כדין בישראל וכי לא תלויים ועומדים נגדו הליכי חדלות 

  פירעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים. 

  
  תאריך: ___________________

  
  בכבוד רב,                                                                                                            

  
    ____________________  

  עו"ד/רו"ח  חתימה וחותמת    
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  7.3 -ו 7.2 סף לתנאי בהתאם המציע תצהיר - 2נספח 
  

, לאחר שהוזהרתי כי ______________________ת.ז.  ______________________ אני הח"מ, 
ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, עלי לומר את האמת וכי אהי

  כדלקמן:

 מכרזב") המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ (להלן: " . 1
  .ירושלים במטרופולין תנועה פקחי שירותי למתן מסגרת בחוזה להתקשרות 90/2020' מס פומבי

________ במציע, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם _____________ -כ ת/אני משמש . 2
 המציע ובשמו. 

 מוסמכים תנועה פקחי 90 לפחות מעסיקהמציע  במכרז ההצעות הגשת מועדב - 7.2 סף תנאי . 3
 .)02.231.22' מס( ן"מת לנוהל בהתאם

 יםגופים ציבור שניל, 2018-2020המציע סיפק שירותי פקחי תנועה בין השנים  - 7.3 סף תנאי . 4
כל חודש ממוצע בפקחי תנועה לביצוע השירותים ב 45ולכל אחד מהם סופקו לפחות , לפחות
 . לפחות בתקופה האמורה חודשים 12למשך 

  את השירותים, כאמור:להם סיפק המציע  מזמיני עבודות להלן פרטים בדבר

  -שורות  בלהלט אין לשנות את תצורת הטבלה ואין להוסיף -

  

  ד"מס
 הגוף שם

  הציבורי

 יםהפרויקט שם
 המציע סיפק הםל

  שירותים

 הפקחים מספר
 המציע קשסיפ

 ושהוצג יםלפרויקט
 ,בכל חודש בממוצע

 חודשים 12 משךב
  לפחות

  התחלת מועד
 השירותים מתן סיום ומועד

  הציבורי בגוף רלוונטי קשר איש פרטי  

1        
  

 חודש( השירותים תחילת מועד
  :)ושנה
  
  
  

  :)ושנה חודש( השירותים סיום מועד
 

  :שם

  :תפקיד

  :טלפון מספר

  :ל"דוא כתובת

  

2        
השירותים (חודש  תחילת מועד

  :ושנה)
  
  
  

  :(חודש ושנה) מועד סיום השירותים

  

  :שם

  :תפקיד

  :טלפון מספר

  :ל"דוא כתובת

  

3        
השירותים (חודש  תחילתמועד 

  :ושנה)
  
  
  

  :(חודש ושנה) מועד סיום השירותים

  

  :שם

  :תפקיד

  :טלפון מספר

  :ל"דוא כתובת
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 הנני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. . 5

  

  

  

  חתימת המצהיר/ה

  

  
  אישור

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

____________________ / 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.

  

  חתימת המאשר
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  קראתי והבנתי __________________
  חתימה וחותמת המציע                              

 

  7.3 סף לתנאי בהתאם עובדים העסקת דברב חשבון רואה אישור - 3 נספח
  

 תאריך: _______
  לכבוד

  ") המציע(להלן: "______________ 
  

  א.ג.נ,
  

 תנועה פקחי שירותי למתן מסגרת בחוזה להתקשרות 90/2020' מס פומבימכרז הנדון: 
  ירושלים במטרופולין

  

כם המגישה הצעה אנו משרד רו"ח _____________________, רואי החשבון המבקר של חברת
 למסמכי המכרז 2 נספחשב"), מאשרים כי ביקרנו את ההצהרה של המציע המציעבמכרז שבנדון ("

במועד הגשת  )02.231.22' מס( ן"מת לנוהל בהתאםפקחי תנועה מוסמכים  90 לפחות בדבר העסקת
  ההצעות במכרז.

על ההצהרה בהתבסס על הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה 
  ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר 
ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין 

  סיס נאות לחוות דעתנו.אנו סבורים שביקורתנו מספקת ב .בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית

ההצהרה האמורה של המציע המצורפת לנספח זה, משקפת באופן נאות מכל הבחינות  לדעתנו,
  את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה. המהותיות

  בכבוד רב,      
  

  
                                                                                                            ____________  

  חתימה וחותמת רו"ח                                                                                                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .המבקר החשבון רואה של פירמה נייר גבי על, זהה בנוסח, זה נספח לצרף ניתן* 
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  קראתי והבנתי __________________
  חתימה וחותמת המציע                              

 

  
 7.6 תנאי סףל בהתאם נוסח ערבות המכרז - 4נספח 

  
  _____________: תאריך           

  לכבוד
  מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

  9רח' הלני המלכה 
  ירושלים

 1ערבות בנקאית מס' ______________ הנדון: 

  

חמישה עשר ש"ח (במילים:  15,000של כל סכום עד לסכום כולל אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום 
_______________________________ (להלן:  -"), שתדרשו מסכום הערבות) (להלן: "אלף

 למתן מסגרת בחוזה להתקשרות 90/2020' מס פומבי במכרז") בקשר עם הצעת המשתתף המשתתף"
  .ירושלים במטרופולין תנועה פקחי שירותי

א מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה ערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוסכום ה
 15-שהתפרסם ב 2020שנת  נובמברחודש המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין ערבות זו, יהא המדד בגין 

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

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

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום  -היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

ך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמו
  הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

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

הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 
  את התשלום תחילה מאת המשתתף.

  ) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.(כולל .202171.עד ליום ערבות זו תישאר בתוקפה 

פי כתובתנו המצוינת לעיל, לא יאוחר כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב ל
  מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

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    נק/ חברת הביטוחב

  
  

   

                                                
  לתשומת לב  1

  הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ההצעה בלבד. לא תתקבל ערבות בנקאית של מי שלא הגיש הצעה. 
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  קראתי והבנתי __________________
  חתימה וחותמת המציע                              

 

  7.7 צהיר פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים בהתאם לתנאי סףת - 5נספח 

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

  מצהיר/ה בזה כדלקמן:

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

אני עושה תצהירי זה בהתאם להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאים הקבועים בבקשה להציע   .2
 מסגרת בחוזה להתקשרות 90/2020' מס פומבי מכרז עות בקשר לביצוע עבודות במסגרתהצ

  ").הבקשה להצעות(להלן: " ירושלים במטרופולין תנועה פקחי שירותי למתן

  את החלופה המתאימה מבין שתי החלופות שלהלן: X-יש לסמן ב  .3
יסור העסקה שלא המשתתף לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (א    

 -ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז  1991 -כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א 
  או; 1987

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

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

תאגיד אחר אשר נשלט גם הוא שליטה מהותית  -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

את החלופה  X-[על המציע לסמן בנכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז   . 6

  : הרלבנטית מבין שתי החלופות שלהלן]
(להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף    

  "), לא חלות על המציע.זכויות שוויון חוק"

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

  המציע מצהיר ומתחייב, כדלקמן: 

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

לשם קבלת  -לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9יישום חובותיו לפי סעיף 
 הנחיות בקשר ליישומן.

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

) לעיל נעשתה עמו התקשרות שלגביה פעל 1ות סעיף (זכויות בהתאם להורא
 ליישומן. 

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

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.  30 בתוך
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  קראתי והבנתי __________________
  חתימה וחותמת המציע                              

 

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

  

  

  אישור

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

____________________ / 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.
  
  

  חתימת המאשר
  

   

  חתימת המצהיר/ה
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  קראתי והבנתי __________________
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  וחינספח ביט - 6נספח 
  

   לצורך נספח זה בלבד:

ו/או חברות,  עיריית ירושלים ו/או מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ - "המזמין"" או מוריההגדרת "
מוסדות וגופים בבעלות חלקית או מלאה של עיריית ירושלים אשר לעיריית ירושלים יש בהם אינטרס כלשהוא 

משרד השיכון ו/או מדינת  -ראל ו/או מדינת ישראל ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או רשות מקרקעי יש
משרד התחבורה ו/או חברת הגיחון בע"מ ו/או תכנית אב לתחבורה ירושלים (העמותה לתכנון פיתוח  -ישראל 

החברה העירונית  –ושימור אורבני) ו/או החברה העירונית אריאל ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או אריאל 
, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או  עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או לניהול קריית ספורט

  )."המזמין" המפקח כהגדרתו בהסכם ו/או עובדים ו/או מנהלים של כל הנ"ל (להלן ייקראו יחדיו:

מובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י הזוכה אינם באים לצמצם את התחייבויותיו על פי מפרט ביטוחי 
וכה והמתכון התמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי הזוכה לעמוד בהנחיות הפיקוח הז

על הביטוח לגבי נוסח אישורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות במפרטי הביטוח של הזוכה 
באנשי ביטוח מטעמו על מנת  כמפורט בנספח זה. על הזוכה יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר

  להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות.

פי הסכם זה ו/או על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, מתחייב הזוכה -מבלי לגרוע מאחריות הזוכה על .1
לערוך ולקיים, על חשבונו, וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, החל מיום תחילתה כולל 

 (א),7בנספח ד גמר הפעילות ו/או תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים בסעיפים שלהלן וכן ע
אישור קיום המצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: " - אישור קיום ביטוחים

להלן  "), על כל תנאיהם, בחברת ביטוח מורשית כדין, ובתנאים אשר לא יפחתו מן המפורטביטוחי הזוכה
  "): ביטוחי הזוכה(להלן בהתאמה: "

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית, יחזיק הזוכה בביטוח כל עוד 
  שנים ממועד סיום ההתקשרות.  7 -קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ

פוליסות הכוללות את  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת המזמין, הזוכה מתחייב להמציא עותק
  התחייבויות החוזיות.

  ביטוחי הזוכה: .2

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.1

המבטח את חבות הזוכה על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרם לגופו ו/או לרכושו של 
 אדם ו/או ישות כלשהי בכל הקשור בביצוע הפעילות ו/או במתן השירותים.

ל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, חבות הביטוח אינו כפוף לכ
בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או 

  משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

  ביטוח חבות מעבידים 2.2

[נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, פי פקודת הנזיקין -המבטח את חבות הזוכה על
, כלפי עובדי הזוכה בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית שתיגרם למי מהם תוך 1980 -התש"ם 

כדי ו/או עקב עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות פעילות ומנוחה 
 וכן בדבר העסקת נוער.

  יתביטוח אחריות מקצוע 2.3

המבטח את חבות הזוכה על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח 
בגין הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות מצד הזוכה ו/או עובדיו ו/או מנהליו 

חר ו/או בגין מי מהבאים מטעמו, בכל הקשור בביצוע הפעילות ו/או במתן השירותים, שאירעו לא
המועד הרטרואקטיבי המפורט להלן. למען הסר ספק, הביטוח מכסה גם אובדן שימוש, חריגה 
מסמכות בתום לב וכן נזקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש. הביטוח יכלול תקופת 

חודשים מתום תוקף הביטוח. התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד  6גילוי בת 
 ת ביצוע הפעילות ו/או מתן השירותים.תחיל

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהזוכה עושה שימוש בכלי רכב בקשר עם ביצוע הפעילות ו/או מתן  .3
השירותים נשוא הסכם זה, הזוכה מתחייב לערוך ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב 

של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך שלא יפחת השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח אחריות בגין רכוש 
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  בגין נזק אחד.₪  500,000 –מ 

  ביטוחי הזוכה יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות: .4

ביטוחי הזוכה (למעט ביטוח אחריות מקצועית) ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או  .4.1
 מתנאים מקבילים לו.

י המזמין ו/או מי מהבאים מטעמו, אולם הוויתור על זכות המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפ .4.2
 התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או לטובתו והמבטח  .4.3
 מוותר על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה.

ות רבתי מבוטל בזאת, אך אין בכך מכדי לגרוע מהזכויות והחובות של המבטח והמבוטח חריג רשלנ .4.4
 ע"פ דין. 

 הזוכה לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי הזוכה.  .4.5

הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות המזמין ו/או מי מהבאים מטעמו לקבלת  .4.6
 שיפוי. 

הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה לרבות באישור קיום ביטוחי הזוכה,  .5
והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי 

ירותים הזוכה תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הש
לעיל, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי  1עפ"י ההסכם, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית כאמור בסעיף 

 לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. 

ימים לפני מועד  7 -ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב הזוכה להמציא למזמין, לא יאוחר מ .6
י הסכם זה את אישור קיום ביטוחי הזוכה, כשהוא חתום כדין תחילת הפעילות ו/או מתן השירותים עפ"

על ידי המבטח, וכן להמשיך ולהמציא את אישור קיום הביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת, מדי 
שנת ביטוח, למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או השירותים על פי ההסכם (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, 

המציא את אישור קיום ביטוחי הזוכה לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות מתחייב הזוכה להמשיך ול
 לעיל).  1בסעיף 

הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור קיום ביטוחי הזוכה כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינה 
ל תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו ש

 הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  .7
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות ו/או 

כל נזק ו/או אובדן שהזוכה אחראי לו על פי הסכם  לפצות את המזמין ו/או את מי מהבאים מטעמו בגין
 זה ו/או על פי כל דין. 

המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור קיום ביטוחי הזוכה כאמור לעיל, והזוכה מתחייב  .8
לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא 

יבויותיו על פי הסכם זה. הזוכה מצהיר ומתחייב, כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה האישור להתחי
ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על המזמין ו/או על מי מהבאים מטעמו כל חובה ו/או כל 

ם, אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור קיום ביטוחי הזוכה, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדר
ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, 
וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדק המזמין את אישור קיום 

 ביטוחי הזוכה ובין אם לאו.

חריות כמפורט באישור קיום ביטוחי הזוכה הינה מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות הא .9
בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הזוכה שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. הזוכה 
מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או כלפי מי מהבאים 

ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים 
  הביטוחי שהוצא על ידו. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הזוכה ומתחייב, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  .10
המזמין ו/או כלפי מי מהבאים מטעמו, בגין כל נזק שייגרם לרכושו מכל סוג שהוא ו/או לרכוש בשימושו 

או באחריותו של הזוכה ו/או לרכוש כלשהו המשמש את הזוכה לצורך ביצוע הפעילות ו/או במתן /ו
השירותים ו/או לרכוש כלשהו המובא ע"י הזוכה ו/או מטעמו ו/או עבורו למקום הפעילות ו/או לסביבתו 
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אם לא נערך (ואם (לרבות כלי רכב, ציוד, כלים ומתקנים) ו/או בגין נזק תוצאתי, בין אם נערך ביטוח ובין 
נערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות), והוא פוטר בזאת 
את מי מהגורמים הנ"ל מכל אחריות לנזק לרכוש כאמור. יובהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת 

 אדם שגרם לנזק בזדון. 

או נותני שירותים אחרים לרבות קבלני משנה במסגרת ו/או הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם ספקים ו/ .11
בקשר עם ביצוע הפעילות ו/או מתן השירותים נשוא הסכם זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי 

לעיל, וכן סעיף לפיו הם מתחייבים  10ההתקשרות עם הגורמים הנ"ל סעיף פטור בנוסח כאמור בסעיף 
, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הזוכה. למען הסר לאחוז בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם

ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה כאמור לעיל, מוטלת על 
 הזוכה.

לעיל הינם מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י הזוכה תהווה הפרה יסודית  1-11סעיפים  .12
 של ההסכם.
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  אישור קיום ביטוחי הזוכה  -(א) 7נספח 

 אישור קיום ביטוחים  (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור
ל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

מיטיב עם ירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה זאת, במקרה של סת
 מבקש האישור. 

 מבקש האישור * ח.פ. / מספר ישות מען  המבוטח  אופי העסקה *  מעמד מבקש האישור *

 משכיר  ☐

  שוכר  ☐

  זכיין ☐

  קבלני משנה  ☐

  מזמין שירותים ☒

  מזמין מוצרים ☐

         אחר:  ☐

 נדל"ן ☐

  שירותים  ☒

  אספקת מוצרים ☐

   אחר:  ☐

  שם
  

 9הלני המלכה 
  ירושלים

511124778  
מוריה חברה לפיתוח 

  ירושלים בע"מ

, קריית 1כיכר ספרא 
  העירייה, ירושלים

500230008  

   עיריית ירושלים
חברות, מוסדות  ו/או

וגופים בבעלות 
חלקית או מלאה של 
עיריית ירושלים 
אשר לעיריית 
ירושלים יש בהם 

  אינטרס כלשהוא

, קריית 2כיכר ספרא 
  העירייה, ירושלים

500500392  
הרשות לפיתוח 

  ירושלים

  500101761  , ירושלים15הצבי 
רשות מקרקעי 

  ישראל

, 3קלרמון גאנו 
  ירושלים

500100797  
מדינת ישראל משרד 

  השיכון

, 5בנק ישראל 
  ירושלים

500102736  
מדינת ישראל משרד 

  התחבורה

, 101דרך חברון 
  ירושלים

  חברת הגיחון בע"מ  512291295

  , ירושלים97יפו 
580127538  

 

תכנית אב לתחבורה 
ירושלים (העמותה 
לתכנון פיתוח 

  ושימור אורבני)
, 1דרך בנבנישתי 

  שליםירו
513184713  

החברה העירונית 
  אריאל

שלומציון המלכה 
  , ירושלים18

520027392  
פיתוח מזרח 

  ירושלים בע"מ

, 1דרך בנבנישתי 
  ירושלים

514970185  

החברה  –אריאל 
העירונית לניהול 
קריית ספורט, 
תרבות ופנאי 

  בירושלים בע"מ

, 31הנביאים 
  ירושלים

513036137  
וח עדן החברה לפית

  מרכז ירושלים בע"מ

  ו/או עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל.

  ת.ז./ ח.פ.
  
  

  מען
  
  

  

  כיסויים 
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כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
  חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

גבול האחריות/ סכום 
תאריך   הביטוח

  סיום
  תאריך תחילה

נוסח ומהדורת 
  הפוליסה

מספר 
  הפוליסה

  ביטוחסוג ה
  

חלוקה לפי גבולות אחריות 
  או סכומי ביטוח

  סכום  מטבע

  אחריות צולבת  302

קבלנים  –הרחבת צד ג'  307
  וקבלני משנה

ויתור על תחלוף לטובת  309
  מבקש האישור 

  כיסוי לתביעות המל"ל 315

מבוטח נוסף בגין מעשי או  321
  מבקש האישור –מחדלי המבוטח 

ר כצד ג' מבקש האישור מוגד 322
  בפרק זה

  ראשוניות 328

רכוש מבקש האישור ייחשב  329
  כצד ג'

  צד ג'    ביט:______      4,000,000  ₪

ויתור על תחלוף לטובת  309
  מבקש האישור 

היה וייחשב  -מבוטח נוסף 319
  כמעבידם של מי מעובדי המבוטח

   ראשוניות 328

  חבות מעבידים    ביט:______      20,000,000  ₪

  סמכיםאובדן מ 301

  אחריות צולבת 302

ויתור על תחלוף לטובת  309
  מבקש האישור 

מבוטח נוסף בגין מעשי או  321
  מבקש האישור –מחדלי המבוטח 

  מרמה ואי יושר עובדים 325

  פגיעה בפרטיות 326

עיכוב/שיהוי עקב מקרה  327
  ביטוח

  ראשוניות 328

  חודשים) 6תקופת גילוי ( 332

₪  2,000,000    

תאריך 
  רטרו:

  
  

______  

  אחריות מקצועית    

  

  (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:השירותים פירוט 

  , ו/או כל קוד רלוונטי אחר לפקחי ומכוויני תנועה.שירותי פיקוח ובקרה – 084
  

  ביטול / שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
  הביטול. 

  

  חתימת האישור
  

  המבטח:


