
 
 

 2021מרץ,  15

 אל:

 משתתפי המכרז

 א.ג.נ.,

 לביצוע עבודות להקמת חניון "חנה וסע" נחל שורק, ירושלים  107/2020מכרז פומבי מס'  הנדון:

 1מכתב הבהרה מס' 

 לפיתוח ירושלים בע"מ, מתכבדת להודיע למשתתפים במכרז שבנדון, כדלקמן:מוריה חברה 

, לא יאוחר 4.202118.עד ליום יש להגיש את ההצעות  :דחיית המועד האחרון להגשת הצעות .1
 . אין שינוי ביחס לאופן ומקום הגשת ההצעות.בצהריים 12:00מהשעה 

 
, 20213.22.עד ליום  שאלות הבהרהלהגיש  ניתן :שאלות הבהרהדחיית המועד האחרון להגשת  .2

 .בצהריים 12:00לא יאוחר מהשעה 

 : למכרז 7.7.3ביטול תנאי סף  .3

 מבוטל.  –לחלק הכללי במכרז  7.7.3סעיף 

לחוברת המכרז.  א'3נספח למכתב הבהרה זה נוסח עדכני של  כנספח א', מצורף לאמורבהתאם 
א' בנוסחו המקורי, אולם במקרה 3כי המציעים רשאים לצרף להצעתם את נספח  ,מובהר

 אשר פורטו באותו נספח.  7.7.3כאמור מוריה תתעלם מהנתונים הקשורים לסעיף 

  :למכרז 7.3תנאי סף  עדכון .4

 :הסעיףהעדכני והמחייב של  ובהתאם לאמור, להלן נוסחלמכרז עודכן.  7.3תנאי סף 

ועד למועד הגשת  1.1.2015המציע ביצע, במהלך התקופה שמיום . 7.3"
 אשר היקפו ההצעות, "עבודות בניה" כהגדרתן להלן, בפרויקט אחד שהסתיים

 מיליון ש"ח;  99 של לא פחת מסכוםכספי ה

 "ותציבורי בינוי במהלך התקופה האמורה, "עבודות ,המציע ביצע - לחלופין
   - אשרו ,שהסתיימו בפרויקטיםכהגדרתן להלן, 

מיליון  199היקפם המצטבר של הפרויקטים לא פחת מסכום של  .א
  -ש"ח; בנוסף 

לא פחת מסכום  מבין הפרויקטים המצטברים כאמור ף כל פרויקטהיק .ב
 -בנוסף  ש"ח; מיליון 20של 

 וצעומסגרתו בבאחד מבין הפרויקטים המצטברים, הינו פרויקט  .ג
 66סכום של לא פחת מכספי ה היקפוו ,"עבודות בניה" כהגדרתן להלן

  ש"ח.מיליון 

ציבורי חניון למילים "עבודות בניה" תהיה המשמעות הבאה: עבודות להקמת 
כחניון למנויים בלבד או לבעלי ואינו משמש ) לכלי רכב הפתוח לשימוש הציבור

. אשר כולל שני מפלסים לפחות, ו(דירות בלבד או לבעלי משרדים בלבד
 .כל פרויקט אחר שיאושר על ידי המזמין ככזה, טרם הגשת ההצעות -לחלופין 

ת" תהיה המשמעות הבאה: עבודות להקמת וציבורי ינוילמילים "עבודות ב
מבנה משרדים, בית  בית חולים, חניון, מבנה לשימוש ציבורי או מסחרי )כגון



 
 

די באחת  -ספר, מתנ"ס, מועדון, גן ילדים, מעון יום, מרכז קהילתי, בית כנסת 
כל פרויקט אחר  -לחלופין . אשר כולל שתי קומות לפחות, והחלופות האמורות(

 שיאושר על ידי המזמין ככזה, טרם הגשת ההצעות.

בדיקת היקף הפרויקטים הנ"ל תהיה בערכים נומינאליים ללא הצמדה 
 כלשהי, ובהתעלם ממרכיב המע"מ. 

, יוכר לצורך בחינת עמידת 1.1.2015ככל שיוצגו פרויקטים שהחלו לפני יום 
 1.1.2015המציע בתנאי הסף אך ורק הערך הכספי של העבודות שבוצעו מיום 

הבהיר בהצעתו מהו היקף העבודות ועד למועד הגשת ההצעות. על המציע ל
 שבוצע בתקופה האמורה.

קביעת התאמת הפרויקטים המוצגים על ידי המציע להגדרה האמורה תיעשה 
 על ידי מנהל הפרויקט, ובהגשת הצעתו המציע מוותר על כל טענה בנושא זה.

: על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים להוכחת עמידתו בתנאי זה -
 הבאים:

, כשהוא מלא וחתום על 1שר צורף למכתב הבהרה מס' א א2נספח  .א
ידי המציע, ביחס לכל עבודה או פרויקט המוצגים על ידי המציע 

 לשם הוכחת עמידתו בתנאי סף זה. 

אישור חתום  -אסמכתא על ביצוע העבודה כנדרש בסעיף, באמצעות  .ב
בידי מזמין אותן עבודות או בידי מנהל הפרויקט של אותן עבודות 

)חלק תחתון( או  1למכתב הבהרה מס'  א2נספח המצורף כבנוסח 
 אובנוסח אחר שיש בו כדי להעיד על ביצוע העבודות כאמור; 

העתקים של חשבונות סופיים חתומים על ידי מזמין אותן עבודות או 
כל מסמך אחר להנחת דעתו של מנהל הפרויקט,  אומנהל הפרויקט; 

 שיש בו כדי להעיד על ביצוע העבודות כאמור. 

 א2נספח למכתב הבהרה זה נוסח עדכני של  כנספח ב', מצורף בסעיף זה בהתאם לאמור
 לחוברת המכרז. 

 : למכרז 7.7.2עדכון תנאי סף  .5

-2017" – יבוא ,"2018-2019"למכרז נפלה טעות סופר, וחלף השנים  7.7.2סעיף של ברישא 
 . שם( בהמשך הסעיףהמובאת כפי שצוין בטבלה ) "2019

 הסעיף:רישת בהתאם לאמור, להלן נוסחו העדכני והמחייב של 

היחס בין הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים מפעילות שוטפת  7.7.2
, לפי העניין 2018-2016או  2019-2017כהגדרתו לעיל )בערך מוחלט(, בשנים 

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

 , אין שינוי ביתר דרישות הסעיף.  כאמור לעילתיקון המובהר, כי מלבד 

  :חוזה משולש לאחזקת מערכות חניון נחל שורק – עדכון מסמך ח' .6

והמחייב של . נוסחו המעודכן נועודכ – ונספחיולמכרז תשומת לב המשתתפים כי מסמך ח' 
המציעים . , וכן מצורף למכתב הבהרה זהמסמך ח' הועלה לאתר מוריה, תחת לשונית המכרז

 נדרשים לצרף את מסמך ח' המעודכן להצעתם, ולחתום עליו כנדרש.

דרישה במסגרת עדכון מסמך ח' התווספה, בין היתר, בתוך כך, תשומת לב המשתתפים כי 
בהתאם למפורט במסמך  לתקופת האחזקה )קבלן אינטגרטור(, להעמדת קבלן מערכות ראשי

 ח' המעודכן ונספחיו.



 
 

למסמך ח',  2נספח הינו הצגת , במכרזתנאי לחתימת חוזה עם הזוכה יובהר, כי יודגש וכן 
, לאחר קבלת אישור האמורראשי המערכות הקבלן הזוכה ועל ידי על ידי כדין חתום כשהוא 
 .' המעודכןלמסמך ח 14-11לזהותו של קבלן המערכות הראשי, כמפורט בסעיפים  המזמין

למסמך  2בהמצאת נספח  ,ממועד קבלת הודעת הזכייהיום  30-מובהר, כי עיכוב של למעלה מ
של יסודית הפרה ייחשב כבהתאם לאמור לעיל, על ידי קבלן מאושר ח' כשהוא חתום כנדרש 

ר יהיה המזמין רשאי לבטל את הזכייה, על כל המשתמע במקרה כאמוהתחייבויות הזוכה, ו
 .טענה בעניןכל ומבלי שתהיה לזוכה  מכך

כי מחירי היחידה המחייבים לעבודות האחזקה מפורטים בכתב  ,תשומת לב המשתתפים
 .לחלק הכללי 4.8, כמפורט בסעיף הכמויות כסעיפים "לא לסיכום"

 קרקעי-מעבר התתה –תוספת אופציה  .7

לקבלן להורות )זכות ברירה(  אופציהתהא למזמין במסגרת המכרז תשומת לב המשתתפים, כי 
 ,ככל שתמומש האופציה בענין זה, רשא קרקעי-בצע עבודות גמר ומערכות לאורך המעבר התתל

אחרים )קטע קבלנים והמשכו על ידי  ,מכרז זההפרויקט מושא במסגרת חלקו מתוכנן להיבנות 
 של הרק"ל(. 62

עבודה , והמטרים 5-ל 9בין של מטרים וברוחב משתנה  120-יהיה באורך של כהתת"ק מעבר 
חיפוי קירות בלוחות  בין היתר, ביצוע דרכנוע, מעלית, עבודות ריצוף, ,כוללתלהקמתו 
 מדרגות, ביצוע מערכות בקרה, חשמל, תאורה תקשורת וביטחון, מנ"מ, ,אלומיניום

יבוצעו כמו כן,  .ות המזמיןבהתאם להנחישתידרש ה אחרת וכל עבוד ,ספרינקלרים, מעליות
 מערכות המעבר התת"ק יחוברו למערכות החניון., ושערים בכניסות למעבר

בנושא  המכרזהוראות בהתאם לשאר  ,למעבר זהגם הקבלן יספק שירותי תחזוקה מובהר, כי 
  .האחזקה

התת"ק. תכניות אלו יושלמו לקראת בשלב זה לא קיימות תכניות מפורטות למעבר יצוין, כי 
  .2022רבעון ראשון של שנת 

ם ולמחירים שבכתב הכמויות המצורף העבודה תבוצע בהתאם לסעיפיככל שתמומש האופציה, 
כתב הכמויות המצורף למסמכי סעיפים שלא קיימים בכ. החניוןלמסמכי המכרז להקמת 

 .המצורף למסמכי המכרז השל מורי םיתומחרו בהתאם לפרק ח' לחוזה הקבלניהמכרז 

יהיה לאחר השלמת שלד המעבר ובתיאום להקמת מעבר התת"ק לוח הזמנים לביצוע העבודה 
מתכנני עם בשיתוף  ,למעבר 4קבלת טופס יהיה אחראי ל הזוכה. עם הקבלן שהקים את השלד

 .המעבר

: בהמשך לבקשות שהתקבלו ממשתתפים, תוכניות המכרז פרסום תוכניות באתר מוריה .8
פורסמו באתר מוריה תחת לשונית המכרז באמצעות קישור )מוגבל בזמן( לתוכניות האמורות. 
משתתף שנתקל בקושי לצפות בתוכניות דרך הקישור האמור, רשאי לפנות למנהל הפרויקט 
לקבלת קישור מעודכן. מובהר, כי התוכניות המחייבות הן התוכניות שצורפו להחסן הנייד 

ו משתתתפים, וכי התוכניות שפורסמו באתר מוריה הינן לנוחות שצורף לתיק המכרז שרכש
 בלבד ומהוות כלי עזר בלבד, כי אין להסתמך עליהן ואין לצרפן להצעה.  

למען הסר ספק מובהר כי חברות קשורות, כהגדרתן להלן, אינן רשאיות להגיש  :חברות קשורות .9
הצעות במכרז, וכי רק חברה אחת מבין החברות הקשורות האמורות תהא רשאית להגיש הצעה 

 במכרז. הגשת הצעות על ידי חברות קשורות תביא לפסילתן. 

חברה הנשלטת על ידי  חברה המצויה בשליטת המציע )חברת אם(, –"חברה קשורה" משמעה 
המציע )חברת בת(, או חברה הנשלטת על ידי חברה השולטת באופן מלא במציע )חברה אחות(. 

 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח –בסעיף זה, "שליטה" 



 
 

כך שתכלול  שבסעיף למכרז, להרחיב את הגדרת "עבודות בניה" 7.3ביחס לסעיף  :התבקשנו .10
 קומתי, יציקות בטון, בניה, חניה, סלילה 4טיהור שפכים הכולל מבנה עבודות לבינוי מכון 

 . עבודות עפרו

או "עבודות בינוי ציבוריות",  אין שינוי נוסף בהגדרת "עבודות בניה"הבקשה נדחית.  :תשובה
 .  לעיל 4מעבר לאמור בסעיף 

 הפרויקטים הבאים:לחלק הכללי את  7.3לאשר כעומדים בתנאי סף  :נושהתבק .11

מפלסים, כאשר לפחות אחד  שניבניין משרדים, שבמסגרתו בוצע חניון הכולל לפחות  .11.1
 קרקעי.-המפלסים הוא תת

בהגדרת "עבודות בינוי לכאורה נראה כי הפרויקט עומד מהחומר שהוצג : תשובה
בסעיף.  ן" כהגדרתעבודות בניה"בלא ברור האם מדובר , אולם כהגדרתן בסעיף ציבוריות"

בהצגת  יםתשומת לב המשתתפים, כי אישור הפרויקט והעמידה בתנאי הסף מותנ
אסמכתאות כנדרש, וכן בעמידה בכלל דרישות הסעיף, לרבות היקפי הביצוע בתקופה 

 . השנקבע

חניון בשטח  הוקםמ"ר, שבמסגרתו  40,000-מגדל משרדים ועסקים בשטח משרדים של כ .11.2
 עיליים. מפלסים 3-אחד תת קרקעי ו מפלסמתוכם מפלסים  4מ"ר, אשר כולל  18,000-של כ

נראה כי הפרויקט עומד לכאורה בהגדרת "עבודות בינוי צג מהחומר שהו :תשובה
בסעיף.  ן" כהגדרתעבודות בניה"בלא ברור האם מדובר  ציבוריות" כהגדרתן בסעיף, אולם

בהצגת  יםתשומת לב המשתתפים, כי אישור הפרויקט והעמידה בתנאי הסף מותנ
אסמכתאות כנדרש, וכן בעמידה בכלל דרישות הסעיף, לרבות היקפי הביצוע בתקופה 

 .השנקבע

ואשר כלל, ₪ מיליון  170-בהיקף של כ תשל הרכב פרויקט ביצוע עבודות במתחם תפעולי .11.3
ביצוע קירות תומכים, כלונסאות, הקמת תקשורת רכבתית, הקמת מנהרות בין היתר, 

לית, מנהרת תשתיות, מערכות אלקטרומכניות, מתח גבוה ונמוך, מעברי רכב, מנהרה תפעו
מעברים תת קרקעיים להולכי רגל ולכלי רכב, קירות תמוכים, ביסוס לגשר, יסודות 

 קירות היקפיים, עבודות בטון ועוד.ותמיכות לציוד ולמערכות, 

כהגדרתן "עבודות בניה"  , לכאורה,כללהפרויקט לא  מהחומר שהוצג עולה כי: תשובה
   ולפיכך אינו עומד בתנאי הסעיף.וכן לא כלל "עבודות בינוי ציבוריות" כהגדרתן שם,  סעיףב

הקמת שלד מוגן, איטום במעטפת, הכנה למערכות ועבודות פרויקט אשר כלל, בין היתר,  .11.4
מ"ר כל קומה, מנהרת תשתיות,  6,000קומות תת קרקעיות בשטח של  3תשתית נלוות, 

, כאשר היקף מ"ר 22,000-מ"ר, וסך הכל שטח של כ 4,500-ח של כקומת כניסה בשט
 מיליון ש"ח.     52-הפרויקט עמד על סך של כ

נראה כי הפרויקט עומד לכאורה בהגדרת "עבודות בינוי מהחומר שהוצג  :תשובה
עולה כי הפרויקט לא כלל, לכאורה, "עבודות בניה"  ציבוריות" כהגדרתן בסעיף, אולם

 כהגדרתן בסעיף.  

מגדלי אשפוז מבטון יצוק מוגן וכן חניון. כן בוצעו  הקמת פרויקט אשר כלל, בין היתר, .11.5
של ף , מסמרי עפר וחפירה בהיקcfaקומות, כלונסות,  4בן  עבודות הכנה לחניון תת קרקעי

 מיליון ש"ח.     115-עמד על סך של כ , כאשר היקף הפרויקטש"חמיליון  13-כ

 האם ביצע, ולא ברור מה היה חלקו של המשתתף בפרויקט מהחומר שהוצג :תשובה
. למען וכן לא כלל "עבודות בינוי ציבוריות" כהגדרתן שם "עבודות בניה" כהגדרתן בסעיף

  על ההגדרה האמורה.  ן עונותנמובהר כי עבודות הכנה לביצוע חניון איהסר ספק 



 
 

שלד מבטון חלקו תת קרקעי  ,ביצוע עבודות בינוי בניין אשפוזאשר כלל, בין היתר, , פרויקט .11.6
 מיליון ש"ח.     66-כאשר היקף הפרויקט עמד על סך של כ, מ"ר 20,000-ומעטפת בהיקף של כ

נראה כי הפרויקט עומד לכאורה בהגדרת "עבודות בינוי מהחומר שהוצג  :תשובה
עולה כי הפרויקט לא כלל, לכאורה, "עבודות בניה"  בסעיף, אולםציבוריות" כהגדרתן 

 כהגדרתן בסעיף ולפיכך אינו עומד בתנאי הסעיף.  

לבניית מט"ש, עבודות בטון יצוק, אספקה, פרויקט אשר כלל, בין היתר, ביצוע עבודות  .11.7
כאשר היקף גילוי אש, ו התקנה והרצת מערכות, לרבות מערכות אלקטרומכניות, חשמל

 מיליון ש"ח.     50-רויקט עמד על סך של כהפ

מהחומר שהוצג עולה כי הפרויקט לא כלל, לכאורה, "עבודות בניה" כהגדרתן  :תשובה
 ולפיכך אינו עומד בתנאי הסעיף.   וכן לא כלל "עבודות בינוי ציבוריות" כהגדרתן שם,בסעיף 

איטום, חשמל, מיזוג פרויקט אשר כלל, בין היתר, ביצוע עבודות בניה, עבודות בטון יצוק,  .11.8
 מיליון ש"ח.     50-כאשר היקף הפרויקט עמד על סך של כ, מערכות גילוי אשו אוויר

מהחומר שהוצג עולה כי הפרויקט לא כלל, לכאורה, "עבודות בניה" כהגדרתן  :תשובה
 ולפיכך אינו עומד בתנאי הסעיף.   בינוי ציבוריות" כהגדרתן שם, וכן לא כלל "עבודותבסעיף 

בינוי, שלד, בטון, פלדה, מערכות חשמל, גילוי פרויקט אשר כלל, בין היתר, ביצוע עבודות  .11.9
, מטרים 10אש, מערכות אלקטרומכניות וכן בור איחסון אשפה תת קרקעי בעומק של 

    ש"ח. מיליון  85-כאשר היקף הפרויקט עמד על סך של כ

מהחומר שהוצג עולה כי הפרויקט לא כלל, לכאורה, "עבודות בניה" כהגדרתן  :תשובה
 ולפיכך אינו עומד בתנאי הסעיף וכן לא כלל "עבודות בינוי ציבוריות" כהגדרתן שם,בסעיף 

לרבות עבודות  צה"לעבודות מבנה משרדים ותפעול עבור פרויקט ואשר כלל, בין היתר,  .11.10
, כאשר היקף הפרויקט מערכות אלקטרומכניות, חשמל ומיזוג אווירבניה, בטון יצוק מוגן, 

 מיליון ש"ח.     75-עמד על סך של כ

מהחומר שהוצג עולה כי הפרויקט לא כלל, לכאורה, "עבודות בניה" כהגדרתן  :תשובה
 .ולפיכך אינו עומד בתנאי הסעיף "עבודות בינוי ציבוריות" כהגדרתן שם,וכן לא כלל בסעיף 

עם חניונים תת קרקעיים וכן חניות יחידות דיור  227ביצוע פרויקט אשר כלל, בין היתר,  .11.11
, כאשר היקף מ"ר 10,000קומות חניה בשטח של מעל  3עיליות, כאשר החניונים הינם בעלי 

 ון ש"ח.    מילי 176-הפרויקט עמד על סך של כ

, אינם עונים הפרויקטבמסגרת  החניונים שבוצעו מהחומר שהוצג עולה כי :תשובה
כי העבודות אינן עונות על וכן  ,בסעיף הקבועה " עבודות בנייהעל ההגדרה של ", לכאורה
 ."עבודות בינוי ציבוריות" כהגדרתן שםהגדרת 

 הבאים:השינויים בצע את מכרז, לל 7.6ביחס לסעיף : התבקשנו .12

שחלף המילים "המאוחדים, ככל שרלוונטי", א' לחלק הכללי, כל 3בנספח  2לתקן את סעיף  .12.1
 . יבואו המילים "הנפרדים או המאוחדים, לפי העניין"

  הבקשה נדחית.: תשובה

, כך ש"ההון העצמי של המציע" בסעיףהמפורטות חלופות ב ותהמופיע ותלתקן את הדריש .12.2
בדוח על המצב הכספי לאותה שנה, מסך הנכסים  8%לכל הפחות  יהיה 7.6.1 עיףהנדרש בס

יהיה  7.6.2 עיףובהתאם ש"ממוצע הונו העצמי של המציע" הנדרש בס ;שנרשםולא כפי 
, ולא כפי מממוצע סך הנכסים בדוחות על המצב הכספי לאותן שנים 8%לכל הפחות 

 שנרשם. 

  הבקשה נדחית.: תשובה



 
 

 . ערבה"-אםת עמידתו בתנאי הסף, גם באמצעות "חברלאפשר למציע להוכיח את  .12.3

למכרז ביחס לאופן הוכחת עמידה  .57לאמור בסעיף  : תשומת לב המשתתפיםתשובה
מציע רשאי להוכיח  כי ,מובהר. "תאגיד השולט במציע"באמצעות  זה בתנאי סעיף

לסעיפים גם ביחס , למכרז 7.5בסעיף  עמידתו באמצעות "תאגיד השולט במציע" כאמור
 . למכרז 7.7-ו 7.6

  .DWGלפרסם תוכניות בפורמט  :התבקשנו .13

 נדחית. הבקשה  :תשובה

 לפרסם את כתב הכמויות בפורמט "אקסל".  :התבקשנו .14

הבקשה מתקבלת. קובץ בפורמט "אקסל" של כתב הכמויות פורסם באתר מוריה תחת  :תשובה
לשונית המכרז. מובהר, כי כתב הכמויות האמור מהווה אמצעי עזר בלבד וכי אין להסתמך עליו 

 או לצרפו להצעה.

 את חוזה הקבלנים של מוריה.  להעביר :התבקשנו .15

י המכרז שרכשו המשתתפים, ולא חוזה הקבלנים של חברת מוריה מצורף לתיק :תשובה
 יפורסם באתר מוריה. 

 מכל חשבון לצורך בקרה, 0.9%צוין כי מוריה תנכה לחוברת המכרז  6.6.1סעיף ב :נשאלנו .16
מוריה  צוין כי, של מוריה חוזה הקבלנים)ו( ל43בסעיף לעומת זאת ו בדיקות והוצאות נלוות

 עבור בדיקות.  0.3%תנכה 

לצורך בקרה, בדיקות, והוצאות נלוות, וזאת בכל מקרה, וללא קשר לבדיקות בהן  :תשובה
 6.6.1מחוייב הזוכה לבצע על חשבונו, במסגרת בקרת האיכות, תנכה מוריה, כאמור בסעיף 

 מכל חשבון שיגיש הזוכה.  0.9%לחוברת המכרז, 

הפרט , אולם הרגל חיפוי אלומיניום במנהרת הולכי מצוין – DT1-14פרט יחס לב :נשאלנו .17
 בכתב הכמויות.  מצויןאינו  האמור

עבודות הגמר במנהרת הולכי הרגל אינן כלולות בתכולת העבודות בפרויקט. תכנון : תשובה
 לעיל.  7 בסעיף לאמורוהביצוע בכפוף  62הגמרים במעבר מבוצע ע"י מקטע 

 . AL-07לקבל את פרט , 1.12.1.70סעיף  12ביחס לכתב הכמויות, פרק  :התבקשנו .18

הינו קיר מסך עבור מבנה הכניסה לחניון אשר מופיע בגיליונות  AL-07פרט  :תשובה
פרט מעודכן ומחייב עלה לאתר תחת לשונית המכרז, הרלוונטיים בתכניות האדריכלות. 

כי קראו,  המציעיםא למכרז )"תצהיר עיון בתכניות המכרז"(, מצהירים 6ובחתימתם על נספח 
  האמור. הבינו ולמדו את הפרט 

 .לקבל מפרט בקרת איכות למכרז :התבקשנו .19

 .המזמין לאישור הקבלן"י ע יוכן איכות בקרת מסמך, כמקובל :תשובה

 פינוי עודפי עפר.  בגיןהאם נדרשים תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל  :נשאלנו .20

ככל שידרשו תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל בגין פינוי עודפי עפר, יישא הקבלן על  :תשובה
  חשבונו בתשלום התמלוגים האמורים.

 . 40.1.20 ובסעיף 40.1.10 ףסעיהנקובים ב מה מקור ההבדלים :נשאלנו .21



 
 

מתייחס לריצוף על מצע חול במדרכות רחוב ע"פ הפרט הרלוונטי  40.1.10סעיף  :תשובה
ע"פ הפרט  סומסום על גג החניוןמתייחס לריצוף על מצע  40.1.20בחוברת הפרטים, ואילו סעיף 

 . הרלוונטי בחוברת הפרטים

 . גןהלהעביר פרט של אבן , 40.1.30סעיף ביחס ל :התבקשנו .22

 .B T5300_TP_20.00F000000_ARO_DW_02324פרט אבן גן קיים בתכנית  :תשובה

 חיפוי אדמה מחישוף עליון. שעניינו  40.10.10סעיף להבהיר את האמור ב :התבקשנו .23

(, וכמפורט במפרט הטכני 51במסגרת עבודות ההכנה הזוכה נדרש לבצע חישוף )פרק  :תשובה
 את אדמת הגן יצטרך הקבלן לשמור בשטח עד למילוי. 

בתוכניות החפירה, עפ"י הפרטים, נדרש לבצע התזת בטון על גבי הכלונסאות בטרם  :נשאלנו .24
תזת הבטון ושכבת האיטום האם ניתן להמיר את ה .ביצוע איטום ביטומני בהתזה וקיר מיישר

 בקיר מיישר עם מוסף קריסטלי דוגמת זייפקס?

  הבקשה נדחית.: תשובה

על פי פרטי החפירה והדיפון, קורת העוגנים כוללת יציקת בטון בשיפועים ועם ברזל  :נשאלנו .25
)קורה נהוגה( עם  IPN300 האם יש אפשרות להמיר את קורת הבטון בקורת פלדה לדוגמת .זיון

 ?בטון משלימה בין הכלונסאות לקורהיציקת 

, ואין אפשרות לשנות קורות העוגנים הינם קורות קבועות ולכן תוכננו כקורות בטון: תשובה
 תכנון זה. קורות עוגנים של הדיפונים הזמניים תוכננו כקורות פלדה וכך הן מופיעות בתוכניות.

 ב לחלק הכללי )הצהרת רו"ח( באופן הבא: 3לתקן את נספח  :התבקשנו .26

לבקשתכם וכרואי בפסקה הראשונה, חלף המילים "אנו רואי החשבון" יבואו המילים " .26.1
 ". החשבון

 הבקשה מתקבלת. :תשובה

 בפסקה הראשונה, לאחר המילים "וכרואי החשבון" להוסיף את המילה "המבקרים".  .26.2

 הבקשה מתקבלת.  :תשובה

 בפסקה הראשונה, חלף המילה "מאשרים" יבואו המילים "הרינו לדווח".   .26.3

 הבקשה נדחית.  :תשובה

 בפסקה האחרונה, להוסיף לאחר המילים "בדבר הנתונים" את המילה "הכספיים". .26.4

 הבקשה מתקבלת.  :תשובה

להוסיף בסיפא של הפסקה הראשונה את המילים "המצורף בזה והמסומן בחותמת משרדנו  .26.5
 לשם זיהוי". 

 הבקשה מתקבלת. : תשובה

לשנות את זהות החותמים על ההצהרה כך שחלף המילים "שם רואה החשבון" יבואו  .26.6
 המילים "שמות רואי החשבון"

 הבקשה מתקבלת. : תשובה



 
 

 לוגו של משרד רואי החשבון.להגיש את ההצהרה על גבי דף  .26.7

 הבקשה מתקבלת. : תשובה

ב הם אופציונליים בלבד ואינם 3תשומת לב המשתתפים, כי השינויים שאושרו לעיל ביחס לנספח 
 ב בנוסחו המקורי, כפי שצורף לחוברת המכרז.3מחייבים, וכי ניתן לצרף את נספח 

נפרד ממסמכי המכרז ועל  מובהר כי כמפורט במסמכי המכרז, מסמך זה מהווה חלק בלתי
המשתתפים להחזירו, במצורף להצעתם, כשהוא חתום על ידם כנדרש במסמכי המכרז, וזאת ביחד 

 עם הגשת יתר מסמכי המכרז.

 

 _________________ חתימת המציע:

 

 בכבוד רב,

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

 
  



 
 

 7.7-7.5הצהרת מציע בדבר נתונים כספיים בהתאם לתנאי סף  - מעודכן א'3נספח 

אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. ___________________ ,לאחר שהוזהרתי 
כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק , מצהיר/ה 

 בזה בכתב כלדהלן:

"( ומוסמך ליתן המציע___________________ ח.פ. ____________ )"אני מנהל/ת של  .1
לביצוע עבודות להקמת חניון "חנה וסע"  107/2020מטעמו תצהיר זה במסגרת מכרז פומבי מס' 

 נחל שורק, ירושלים.

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

באחת  וכן(, 7.6.2או  7.6.1) 7.6על המציע לעמוד באחת מבין הדרישות החלופיות שבתנאי סף [
 ([ 7.7.2או  7.7.1) 7.7מבין הדרישות החלופיות שבתנאי סף 

שנת  תנאי סף

________ 

(2 - t) 

שנת 

________ 

(1 - t) 

 שנת 

 ________ 

(t) 

 חישוב ממוצע

7.6 
מחזור ההכנסות 

 השנתי

 

_________ 

 

_________ 

 

___________ 

מחזור ההכנסות 

 השנתי הממוצע.

 תוצאה: _________

7.6.1 

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

 הנכסים

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

7.6.2 

 ___________ _________ _________ הון עצמי
ממוצע הון עצמי: 

_____________ 

 ___________ _________ _________ סך הנכסים
 ממוצע סך הנכסים:

______________ 

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

ממוצע הון עצמי / 

 ממוצע סך הנכסים

 תוצאה: _______

7.7.1 
תזרים המזומנים 

 שוטפת מפעילות
________ ________ ____________ 

ממוצע משוקלל של 

תזרים המזומנים 

 = מפעילות שוטפת

(3*CFt+2*CFt-

1+1*CF-2)/6 

תוצאה: 

___________ 



 
 

 
  

7.7.2 

היחס בין הממוצע 

המשוקלל של 

תזרים המזומנים 

מפעילות שוטפת  

)בערך מוחלט( 

 7.7.1]לפי ס' 

לבין ההון לעיל[, 

העצמי של המציע 

  31.12ליום  בשנת

( ]לפי ס' tבשנת )

 לעיל[ 7.6.1

 )לא למילוי( )לא למילוי( 
 תוצאה:

__________ 
 )לא למילוי(



 
 

 7.3נוסח להוכחת ניסיון בהתאם לתנאי סף  -מעודכן  א2נספח 

 אשר מוצג על ידי המציע להוכחת עמידתו בתנאי הסף[ לכל פרויקט]יש למלא טופס נפרד 

 _______________שם המציע: 

 שם הפרויקט: __________________

 שם מזמין העבודה: _______________

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

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
o  מועד תחילת ביצוע הפרויקט(dd/mm/yy_____________ :) 

o סיום הפרויקט מועד (dd/mm/yy_______________ :) 

o 1.1.2015מיום ההיקף הכספי )ללא מע"מ והצמדה( של העבודות שבוצעו בפרויקט, בתקופה ש 

 : _______________ועד לסיומו

o יש לציין כלל/לא  ______ *:האם הפרויקט כלל עבודות מסוג "עבודות בניה" כהגדרתן להלן(

 כלל(

ות להקמת חניון ציבורי לכלי רכב הפתוח לשימוש הציבור )ואינו משמש עבוד": עבודות בניה* "

כחניון למנויים בלבד או לבעלי דירות בלבד או לבעלי משרדים בלבד(, ואשר כולל שני מפלסים 

 כל פרויקט אחר שיאושר על ידי המזמין ככזה, טרם הגשת ההצעות. -לפחות. לחלופין 

o יש לציין  ______ *:ת בינוי ציבוריות" כהגדרתן להלןהאם הפרויקט כלל עבודות מסוג "עבודו(

 כלל/לא כלל(

עבודות להקמת מבנה לשימוש ציבורי או מסחרי )כגון חניון, בית ": עבודות בינוי ציבוריות* "

חולים, מבנה משרדים, בית ספר, מתנ"ס, מועדון, גן ילדים, מעון יום, מרכז קהילתי, בית כנסת 

כל פרויקט אחר  -האמורות(, ואשר כולל שתי קומות לפחות. לחלופין די באחת החלופות  -

 שיאושר על ידי המזמין ככזה, טרם הגשת ההצעות.

 :אישור המציע לגבי נכונות הפרטים שלעיל

 שם מלא: _____________ תפקיד: ____________ חתימה וחותמת: _______________

 :נכונות הפרטים שלעילאישור מזמין העבודה/מנהל הפרויקט לגבי 

 שם מלא: __________ תפקיד: _________ חתימה וחותמת: _________ טל':________

, כמפורט בסעיף, באפשרות המציע להוכיח עמידתו בתנאי הסף באמצעות העתקי חשבונות לחלופין

מך אחר סופיים חתומים על ידי נציג מטעם מזמין אותן עבודות או מטעם מנהל הפרויקט, או כל מס

 להנחת דעתו של מנהל הפרויקט, שיש בו כדי להעיד על ביצוע העבודות כאמור.

 


