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 כללי .1

פונה בזאת "(, המזמין" או "מוריהמוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ )להלן: " .1.1
 סגרת לביצוע עבודות תשתית, סלילהשרות בחוזה מבהזמנה לקבלת הצעות להתק

להלן  "(.העבודותירושלים )להלן גם: "רחבי בבמסגרת שדרוג רחובות  ופיתוח
 ".הזוכההקבלנ/ים הזוכה/ים בהליך זה, " וייקרא

ניתן לרכוש אצל גב' רות זנגי מחברת מוריה, רח'  תאת מסמכי ההזמנה להציע הצעו .1.2
וזאת כנגד  ,להלן 3מהמועד המפורט בסעיף , החל 3 , ירושלים, קומה9הלני המלכה 
ח )כולל מע"מ(, כאשר התשלום לא יוחזר למשתתפים. מובהר, ש" 3,000תשלום בסך 

 כי תנאי להגשת ההצעה על ידי משתתף הוא רכישת מסמכי ההזמנה על ידו.

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

 שהגיש למוריה הצעה במכרז.

 הגדרות .2

 .מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ -" מוריה" או "המזמין"

הל ולפקח על ביצוע מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנ - "המפקחאו " "מנהל הפרויקט"
הזמנה זו או כל אדם אחר אשר יוסמך ע"י המזמין בכתב מסמכי ב המפורטות העבודות

 הזוכה יהיה מחויב לפעול בקשר עם העבודות על פי הוראות והנחיות המפקח.לתפקיד זה. 
 .ממשרד זמיר גת הנדסה וניהול בע"מ בדיחי רועימר מנהל הפרויקט יהא  ,לענין מכרז זה

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

על ידי המזמין וייחתם עמו הסכם לביצוע  רמי מבין המציעים שהצעתו תבח -" הזוכה"
 הזמנה זו. מסמכי ב העבודות המפורטות

 ,העדכונים ,וייםנפחיה, וכל השיההצעה אשר תוגש על ידי המציע, על כל נס - "ההצעה"
 . בהתאם להוראות המכרז שיתווספו להוההשלמות ההבהרות 

 להלן.  24 כמפורט בסעיף -" כרזמסמכי המ"

 לוחות זמנים .3

 יהיה כדלקמן: זמנים להליך המכרזהלוח  .3.1

 20.5.21החל מיום  המכרזרכישת מסמכי 

 מפגש מציעים ומקום מועד

 15:00 בשעה 23.5.21יום 

שידור אינטרנטי מרחוק  באמצעות
(ZOOM) 

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
  30.5.21יום 

 בצהריים 12:00בשעה 

 מועד אחרון להגשת הצעות
  8.6.21יום 

 בצהריים 12:00בשעה 
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 ,מוריה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדיאף האמור לעיל, מובהר, כי על  .3.2
בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של וזאת לשנות את לוחות הזמנים להליך, 

 ., תחת לשונית המכרזwww.moriah.co.il - מוריה

 השירותים הנדרשים .4

במסגרת שדרוג  ופיתוח סלילה, תשתית עבודות מוריה מופקדת על ניהול וביצוע .4.1
" או המטלה)להלן: " שתועברנה לזוכה מובהר כי המטלות .ירושלים ברחבי רחובות

גופים ציבוריים חיצוניים, ובכללם  ידי עלהן פרויקטים המתוקצבים  "(המטלות
 תשלומים ואישור מטלה כל ביצוע כן ועל "(רמ"י)להלן גם: " ישראל מקרקעי רשות

לפי , ברמ"י במזמין או הרלוונטיים הגורמים באישורי, היתר בין, מותנים יהיו ינהבג
 .המזמין מאת מוריהאצל  בפועל הכספים קבלתבוהעניין 

 המטלותוכי מספר והיקף  בחוזה מסגרתמובהר, כי ההליך הינו להתקשרות כאמור  .4.2
קשרות עמו אשר יוזמנו במסגרת ההליך אינו ידוע. כן מובהר, כי בחירת מציע והת

באמצעות  מטלהבחוזה מסגרת כאמור, אינה מחייבת כלל ועיקר את מוריה לבצע כל 
בהיקף מינימאלי או  מטלותכמו כן, אין כל התחייבות של מוריה למסור אותו זוכה. 

כי קרא והבין את  מציע. בהגשת הצעתו מצהיר כל לזוכה או לזוכים בהליךבכלל 
או בגין היקף ומספר אם וככל שההליך יבוטל נות הוראות המכרז, וכי לא יהיו לו טע

 שיוזמנו ממנו, ככל שיוזמנו. המטלות

עד  כי מוריה שומרת לעצמה את הזכות לבחור, לפי שיקול דעתה הבלעדי ,מובהר .4.3
כמו זוכים נתון לשיקול דעתה הבלעדי. מספר ה, כאשר מובהר כי זוכות הצעות חמש

 יםמפורטבהתאם לכללים ה וייבחרבמכרז  יםוכהזכן, תשומת לב המציעים כי 
 הקבלני שהסיווג אף על כי היתר בין נקבע במסגרתם אשר, להלן 17 בסעיף

 שני מציעים לפחות וייבחר, 200 בענף 3'ג הינו הצעה הגשת לצורך הנדרש המינימאלי
 לכל הפחות. 4ג' ינוה הםשל הקבלני הסיווג אשר

וריה נתונה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לכל אחד כן מובהר, כי למ .4.4
בפניה להלן,  23-ו 17 בסעיפיםלפי הסדר בו דורגו הצעותיהם כמפורט מהמציעים 

 לתקן או לשפר את הצעותיהם, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים, ולהודיע על הליך

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

של עד  היקף כספי קבלניב מטלותככלל  הפרויקטים אשר יעברו לביצוע הזוכה יהיו .4.5
על אף האמור, מוריה תהיה  , לא כולל מע"מ.מתן המטלהבמועד ₪  15,000,000

 לזוכים לביצוע גם מטלות בהיקף כספי גבוה יותר, לפי שיקול דעתה, רשאית להעביר
  דרישות המזמין וצרכי הפרויקט.

מודגש, כי אף אם תבחר מוריה מספר זוכים בהליך, מוריה אינה מתחייבת לחלוקה  .4.6
שימסרו לביצוע הקבלנים. מובהר, כי בהתאם לשיקול  המטלותשווה ומדויקת של 

יותר  בהיקף גדול מטלותרשאית להעדיף מסירה של  דעתה של מוריה, תהא מוריה
לקבלן אחד מבין הקבלנים שזכו במכרז, וזאת בשים לב להיקף התקציב שיעמוד 

, ההנחה בה נקב במסגרת הצעתו, מספר המטלהלמוריה באותה עת לצורך ביצוע 
שימסרו לביצוע באותה תקופת זמן, המיקום והפיזור הגאוגרפי של  המטלות
בלוח הזמנים  המטלותסרו לביצוע, זמינות הקבלנים לביצוען של שיימ המטלות

, הסיווג המטלותשיידרש, העומס של הקבלנים השונים במועד הרלבנטי למסירת 
הזוכים בעבודה מול הקבלנים ושל המזמין ועל הניסיון של מוריה  הקבלני של הקבלן

 חות הזמנים, טיבעל פי הליך זה, בין היתר בשים לב לעמידתם בלו המטלותבביצוע 
 , ציות להוראות המזמין ומנהל הפרויקט וכדומה.המטלות ביצוע

http://www.moriah.co.il/
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ככל שמוריה תבחר מספר קבלנים כזוכים בהליך, מוריה שומרת לעצמה את  .4.7
הליך של התמחרות או מסוימת  מטלהביחס לביצוע לערוך האופציה )זכות ברירה( 

במקרה כאמור, תפנה . מטלהבחירת זוכה לביצוע אותה צורך " לפניות פרטניות"
הצעת מחיר )להלן  פנייה לקבלתברשימת הזוכים, בהמצויים מוריה לכל הקבלנים 

כן ו המטלהסוג בנוהל הצעת המחיר יפורטו בין היתר  ."(נוהל הצעת המחירגם: "
והדרישות המיוחדות שיש לבצע במסגרתה, וכן תנאים תיאור כללי של העבודות 

ליתן  המציעיםהעבודה. בהתאם לאמור, יידרשו והוראות אחרים הנוגעים לביצוע 
, אשר לא תפחת משיעור ההנחה שניתן מטלהמעודכנת ומשופרת לאותה  הצעת מחיר

ככל שלא ייקבע אחרת בנוהל הצעות המחיר, ובשים . על ידם במסגרת זכייתם במכרז
לב לזכותו של המזמין לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או חלקם, ולדרוש מהם לשפר 

אותה לביצוע יבחר כזוכה יביותר  ההיה הזולתהמציע אשר הצעתו הצעותיהם,  את
מובהר, כי המזמין יהיה רשאי לקבוע תנאים נוספים במסגרת נוהל הצעת . מטלה

, לרבות באשר לאופן הגשת הצעות המחיר )לתיבת , לפי הענייןשיישלח המחיר
  .ט(מכרזים פיזית, לתיבה אלקטרונית או בדוא"ל למנהל הפרויק

או יסרב ליתן הצעה , מכח מכרז זה שנמסרה לו מטלהככל שקבלן יסרב לבצע  .4.8
מוריה תהא רשאית להטיל על הקבלן במסגרת נוהל הצעת המחיר הנזכר לעיל, 

קנסות בשיעורים הקבועים בחוזה הקבלנים של מוריה. בנוסף, ומבלי לגרוע מיתר 
לראות בסירוב קבלן , מוריה תהא רשאית במקרה זה הסעדים הנתונים למוריה

כאמור כניסיון רע ולהתחשב בכך בין היתר במסגרת שיקוליה לחלוקת  מטלהלביצוע 
שיבוצעו מכח המכרז. כמו כן, וככל שהקבלן יסרב יותר מפעם אחת לקבל  מטלות
מכח מכרז זה, מוריה תהא רשאית לבטל את זכייתו של הקבלן ולהוציאו  מטלות

, וזאת מבלי שתהא לו כל טענה נשוא המכרז המטלותמרשימת הקבלנים לביצוע 
במקרה כאמור, מוריה אף תהיה רשאית להתחשב בהתנהלות הקבלן . בענין זה

כניסיון רע גם במסגרת מכרזים עתידיים אליהם  מטלותהאמורה ובסירובו לביצוע 
 ייגש הקבלן ואף לפסול את הצעתו באותם מכרזים על יסוד התנהלות זו.

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למסור לקבלן או קבלנים מובהר כי מוריה תהא  .4.9
או  םהיקפים, אף אם מכרז זה, ביצוע פרויקטבאחרים מטעמה, אשר לא נבחרו 

מבלי וזאת דומה או זהה לתכולת העבודה נשוא המכרז,  הםתכולת העבודה ב
מוריה תהא  כמו כן,. הזוכיםשתישמע כל טענה או דרישה או תביעה בעניין מצד 

אית לפי שיקול דעתה הבלעדי לפרסם מכרזים נוספים אשר תכולת העבודות בהם רש
תהא דומה או זהה לתכולת העבודות נשוא מכרז זה, ולמשתתפים לא תהא כל טענה 

 בענין.

 מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, להלן מספר דגשים ותיאור כללי של העבודות:  .4.10

מת תנועה ערה של מכוניות העבודות תתבצענה ברחובות פעילים בהם קיי .4.10.1
והולכי רגל. על הקבלן יהיה להבטיח את המשך תנועת המכוניות ושמירה 
על בטיחות הולכי הרגל, וכן להבטיח גישה לבתי מגורים, חצרות, בתי 

 מסחר ומתחמים שונים. 

להביא בחשבון כי בשל מגבלות השטח, העבודה עשויה להתבצע  הזוכהעל  .4.10.2
רחבי העיר ירושלים ותחומי מטרופולין בכל  בשטחים מוגבלים מאוד

, . תכנון כל אתר עבודה, כולל דרכי הגישה אל שטחי העבודהירושלים
ואתר ההתארגנות, יהיה באחריות הקבלן. הקבלן אחראי  הסדרי תנועה

אתרי ההתארגנות האמורים, לרבות תיאום, של  הלאיתור, הכנה והקמ
תשלום כל האגרות,  תכנון, קבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים,

ההיטלים, המיסים, תשלומי השכירות לבעל הזכויות באתר ההתארגנות, 
תשלומים נדרשים אחרים, לרבות עבור חיבורי חשמל, מים, ביוב וניקוז, 

 התקשורת, טיפול בתשתיות, הסדרת שירותים, תאורה וחניות, כולל הקמ
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שיידרש לכך  מבנה למוריה או מי מטעמה על כל תכולתו )ככלשל וזיווד 
לרבות  ע"פ הוראות מסמכי המכרז(, ניקיון שוטף של האתר, פינוי פסולת

, שמירה, וכן כל עלויות השינוע מאתר ר, גידותשלום אגרות פינוי
 ההתארגנות לאתר, העתקת אתר ההתארגנות וכיוצא באלה.

אף אם מדובר באתר )לאתר שפיכה מאושר עבור פינוי פסולת ועפר  .4.10.3
"ש )בניכוי משהבהקיים במחירון  לסעיף בהתאםקבלן ישולם ל, מרוחק(

משלוח, הסכם  תעודות, הטמנה תעודת הצגתל בכפוףזאת הנחת הזוכה(, ו
 כןו )עם אישור נאמן למקור של בעל המטמנה( שקילה תעודותעם מטמנה, 

 הפסולת פינוי בגין התשלוםבכל מקרה,  .ההטמנה לאתר תשלום אישור
הובלה והטמנה באתר מורשה  ,העמסה, פינוי ,חפירה בגיןעלויות  ליכלו

. כך לשם הנדרשות הפעולות יתר כלבגין  כןו, בהתאם לסוג החומר המפונה
 הפסולתוהאחריות לסילוק  ,להישמע להוראות המפקח בעניין הזוכהעל 

כל  לזוכהלא תשולם מובהר, כי  כןבלבד.  הזוכההעודפים מוטלת על ו
. מעבר למפורט בסעיפים שבמחירון תוספת תשלום בגין האמור בסעיף זה

 בגין תוספתאו  תשלוםלקבלן כל  שולםי לאמקרה  בכלכי  מודגש ,כן כמו
או  "שמשהבאף אם אלו מוזכרות במחירון  ,הטמנה אגרות לרבות, אגרות

  .אחר מחירון כלב

מובהר כי מיקום אתר התארגנות יובא תחילה לאישור מוריה ולאחר מכן  .4.10.4
שטרת ישראל. לא יהיה באישור או דחיית האתר לרשויות המוסמכות ולמ

. עוד הזוכההמוצע כדי להוות עילה לטענה או דרישה או תביעה מצד 
להעתיק את אתר  הזוכהידרש יכי ככל שעם התקדמות העבודה  ,מובהר

 ההתארגנות, יעשה הדבר על חשבונו ובאחריותו. 

יה קבלת כל יה מטלהכל  כי תנאי למתן צו התחלת עבודה ולביצוע ,מודגש .4.10.5
אשר יאפשרו את והתקציבים המתאימים הנדרשים  וההיתרים האישורים

ית לעכב את מתן צו התחלת עבודה, ביצוע העבודות, וכי מוריה תהא רשא
. לפיכך, כל מציע מאשר בהגשת לפצלו למספר צווים ומקטעים נפרדים

ביעה בשל עיכוב בהתחלת הצעתו כי לא תהיה לו כל טענה דרישה או ת
 ודות או שינוי בלוחות הזמנים במהלך ביצוע העבודות.העב

באתרי עבודות על ידי קבלנים אחרים  נהעלעבודת הזוכה תתבצבמקביל  .4.10.6
לעבוד  הזוכה. על , או בתוך אתר העבודה עצמוסמוכים ומשיקים עבודה

בתוך התוואי המתוכנן עם רמת דיוק גבוהה ולתאם את עבודותיו עם 
שאינה דרושה לצורך ביצוע העבודות. בכל  קבלנים אלו ולהימנע מפגיעה

פקח מטעם מוריה מקרה של מחלוקת בין הקבלנים, תכריע דעתו של המ
 ב לפעול בהתאם לה. והזוכה יהיה מחוי

יספק שירותי קבלן ראשי, על כל הנובע מכך, עבור קבלנים ממונים  הזוכה .4.10.7
 קבלן בגין הפעלתנוסף תשלום כל הקבלן לא יהיה זכאי ללעבודות תשתית. 

בגין ביצוע עבודות כבילה גם מובהר, כי למען הסר ספק  .כאמורממונה 
עבור עבודות הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי. עבור חברות תשתית 

תשתית אחרות של קבלני משנה שאינם קבלנים ממונים, לא יהיה הקבלן 
  זכאי לתוספת רווח קבלן ראשי.

מהכמויות המפורטות בכתב לא ישולמו חריגים ולא יאושרו חריגות  .4.10.8
)או כתב הכמויות אשר צורף למסמכי  צורף לכל כתב מטלהיאשר  הכמויות

, אלא אם אלו אושרו מראש ע"י מזמין העבודה טרם המכרז, לפי העניין(
ביצוע הסעיף החריג או טרם החריגה כאמור. אישור המזמין לחריגות 

"אישור מראש" יימסר בכתב וייקרא "אישור מראש". הקבלן יגיש את ה
 יחד עם החשבון כתנאי לתשלום כל חריג או חריגה כאמור בסעיף זה.



 247/2021 'מס פומבי מכרז
 ירושלים ברחבי לשדרוג רחובות עבודות צועלבי מסגרת בחוזה להתקשרות

 

6 
 

 קראתי והבנתי __________________
 חתימה וחותמת המציע                              

 

תכנון וביצוע לנוגע לקבוע במסמך המוקדמות בתשומת לב המשתתפים  .4.10.9
)הקצב ן התשלום , ובפרט לגבי אופבפרויקטים הזמניים נועהתההסדרי 

לגבי וחה( וי הנמחירי מחירון משהב"ש, בניכעל בסיס בכתב כמויות 
עלות מ 10%עבור את הסך של א תאשר בכל מקרה למגבלת התשלום 
 .הפרטני שנמסר לקבלן לביצוע של הפרויקטהביצוע הכוללת 

יבצע את העבודה בעזרת ציוד וחומרים תקינים ובאיכות מעולה  הזוכה .4.10.10
 .ובאמצעות כח אדם מיומן

 מטלהביחס לכל  מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שיועברו אליוהזוכה  .4.10.11
סתירה במסמכים או תאמה -, ולדווח למנהל הפרויקט על כל איועבודה

 ובכתבי הכמויות.

בהגשת הצעתו מצהיר הקבלן כי הוא מכיר את המגבלות והוראות הדין  .4.10.12
תקנות למניעת מפגעים הבנוגע לשעות עבודה ורעשי העבודה, ובכלל זה את 

, וכי יקיים את כל הדרישות בנושא זה, לרבות 1992-)מניעת רעש(, התשנ"ג
יאושר סופית על ידי שכפי  לשלב ההקמהנספח למניעת מפגעים ל בנוגע

 .בפרויקט הרלוונטי הרשויות במסגרת קבלת היתר בניה

להורות  )זכות ברירה(למזמין נתונה האופציה ביחס לכל מטלה שתועבר לקבלן,  .4.11
 פו, וזאת עד לכפל היקהםאו בסמוך ל העבודה יבאתרלזוכה לבצע עבודות נוספות 

, לרבות כתב מטלהאשר יצורף לכל כמויות הפרויקט כפי שקבוע בכתב ההכספי של 
הורתה  .בדרך של הכפלת היקפם הכספי של כל אחד מהפרטים שבכתב כמויות

כאמור, יחויב הזוכה בביצוע העבודות במחירים הנקובים  מוריה על מימוש האופציה
בהצעתו )לאחר ניכוי ההנחה( ללא כל תוספת מחיר. מובהר כי מוריה רשאית להתנות 

בהפקדת ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( בשיעור הקבוע בחוזה  האופציהאת מימוש 
 ספק הסר למען .הקבלנים של מוריה ובהתחשב בעבודות שנוספו במסגרת האופציה

 להורות המזמין של בזכותו לפגוע או לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין כי, מובהר
במסגרת  ניםהקבל לחוזה' ח פרקבהתאם ל שינויים תופקוד עלבמידת הצורך 

 או האופציות. האופציה

 חברת ובהם, המזמין מלבד, נוספים גורמים עבור עבודות לבצע יידרש בהליך זוכהה .4.12
 לפיכך. ועוד העתיקות רשות, בזק, ירושלים עיריית, הגיחון חברת, לישראל החשמל

 לביצוע מוסמכים או/ו מאושרים או/ו מורשים קבלנים להיות המשתתפים על
 אלו עבודות לבצע יהיה ניתן כי מובהר. לעיל המפורטים גורמיםה עבור עבודות

 הסמכות להמצאת בכפוף, המזמין ידי על יאושר שהוא ובלבד, משנה קבלן באמצעות
 התנאים בכל עמידתו ולאחר, למזמין, האמורים הגופים מטעם כנדרש ואישורים
 עבור עבודותמה וחלק יתכן כי מובהר מהאמור לגרוע מבלי. להלן  בסעיף הקבועים

 אותם לבין הזוכה בין נפרדת התקשרות במסגרת תבוצענה, כאמור נוספים גורמים
 גורמים עם, הצורך במידת, להתקשר מציע כל מתחייב הצעתו בהגשת. הגופים
 דהיינו) בהצעתו שננקבו המחירים באותם, כאמור תשתית עבודות לביצוע נוספים

 (. ההנחה יניכו לאחר הכמויות בכתב הנקובים המחירים

של מוריה, בנוסח  הקבלניםתנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו בהתאם לחוזה  .4.13
אשר מצורף כחלק ממסמכי ההזמנה, בכפוף לשינויים בו על פי המפורט במסמכי 

 ההזמנה בכלל ובמסמך התנאים הכלליים המיוחדים בפרט.

הזמנה  ילמסמכ 6נספח תשומת לב המשתתפים לדרישות הביטוחיות המפורטות ב .4.14
, ולכך שנדרש שלזוכה במכרז יהיו ביטוחים כמפורט בנספח הביטוח האמור, זו

על  בסכומים ובגבולות האחריות המתאימים כמפורט בטבלה שבנספח שם.
המציעים חלה החובה לבדוק מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים 

, בסכומים רמ"יובהתאם לדרישות יועץ הביטוח של  הנדרשים במסגרת המכרז
, על כל המשתמע והנגזר 6נספח ובגבולות האחריות המפורטות בו, בהתאם להוראות 
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מכך. יובהר, כי כל הסתייגות לגבי הדרישות הביטוחיות יש להעלות במסגרת הליך 
 שאלות הבהרה.להלן ובתוך המועד שנקבע להגשת  11ההבהרות כמפורט בסעיף 

 יועצי ידי על המכרז לדרישות הביטוח הסדרי התאמת אישור כי, בזאת מובהר
 ולתשלום הקבלן זכיית למימוש תנאי מהווה, כאמור י"רמ ושל מוריה של הביטוח

  .לזוכה ראשון חשבון

דרישות מיוחדות לגבי מנהל הפרויקט, צוות הנדסי, יועצים, קבלני משנה ופירוט אמצעים  .5
  העבודה לביצוע

על ידי הזוכה יידרש הזוכה לעמוד, בין השאר, בדרישות ובהוראות  המטלותבמסגרת ביצוע 
 שלהלן. 

 המטלה למאפייני לב בשים מוריה ידי על אחרת הוראה תתקבל שלא ככל כי, מובהר .5.1
 לכל, להעמיד הזוכה ידרשי, לזוכה שתימסר מטלה לכל ביחס, לזוכה שתימסר

 ידי על בפרויקט גורם כל להעסקת תנאי. להלן טיםהמפור הגורמים את, הפחות
, האמור הגורם להעסקת ובכתב מראש הפרויקט מנהל אישור קבלת יהיה, הזוכה
 .המכרז במסמכי אחרת הוראה מכל לגרוע מבלי וזאת

: הזוכה יעסיק מנהל פרויקט שהוא מהנדס רשום הרשום מנהל פרויקט .5.1.1
שנים לפחות בביצוע  5בפנקס המהנדסים והאדריכלים בעל ניסיון של 

 כהגדרתן להלן.  "התשתיות התחבורתיות"עבודות בתחום 

על מנהל הפרויקט להימצא באתר ברציפות, באופן קבוע ומתמיד, במשך 
כל תקופת ביצוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם 

 ניהול הפרויקט ומזמין העבודה.

רשום הרשום בפנקס  : הזוכה יעסיק מהנדס אזרחימהנדס ביצוע .5.1.2
שנים לפחות בביצוע עבודות  5המהנדסים והאדריכלים בעל ניסיון של 

 כהגדרתן להלן. "התשתיות התחבורתיות"בתחום 

: הזוכה יעסיק מנהל עבודה רשום במשרד התמ"ת, בעל מנהל עבודה .5.1.3
התשתיות "בתחום שנים לפחות בביצוע עבודות  5ניסיון של 
 כהגדרתן להלן. "התחבורתיות

שנים  5: הזוכה יעסיק ממונה בטיחות, בעל ניסיון של מונה בטיחותמ .5.1.4
 כהגדרתן להלן. "התשתיות התחבורתיות"בתחום פרויקטים בלפחות 

: הזוכה יתקשר עם חברת בקרת איכות חברת בקרת איכות חיצונית .5.1.5
התשתיות "בתחום סיון של חמש שנים לפחות יחיצונית בעלת נ

ההתקשרות צריכים לכלול  תנאי. כהגדרתן להלן "התחבורתיות
התחייבות של החברה להעמיד לרשות הזוכה צוות בקרת איכות של 
שלושה עובדים לפחות, אשר אחד מהם מודד מוסמך. על צוות בקרת 
האיכות להיות באתר ביצוע העבודות, בכל זמן ביצוע העבודות. עוד מובהר 

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

  להנחת דעתה ובהתאם להנחיותיה של מוריה.

ור מנהל הפרויקט צועי האמור לאישדרש להציג את הצוות המקימובהר כי הזוכה י .5.2
, לפי העניין, וככל שגורם כתב מטלהעבודה או התחלת ימים ממועד קבלת צו  3בתוך 
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דרש הזוכה להציג לאישור מנהל יידי מנהל הפרויקט, י-כלשהו לא יאושר על
 הפרויקט גורם אחר תחתיו.   

מתן השירותים , לשם כל איש צוות נוסף אשר יידרש על ידי המזמין בהתאם לצורך .5.3
אנשי צוות נוספים במהלך ביצוע הפרויקט )ככל ר ואישל תנאי. באופן מלא ומושלם

כל קבלת אישור מראש ליהיה  נתן לכך אישור עקרוני ממנהל הפרויקט והמזמין(ישי
ורות חיים, תעודות הסמכה מתאימות וכן קאיש צוות המוצע באמצעות הצגת 

 בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט והמזמין.  אישורים ומסמכים נוספים רלוונטיים

 להשלמת הפרויקט לוח זמניםתקופת התקשרות ו .6

חתימת החוזה חודשים ממועד  12תעמוד על בהליך זה  הזוכהתקופת ההתקשרות עם  .6.1
"(. מוריה תהא רשאית להאריך את תקופת תקופת ההתקשרות המקורית)" עם הזוכה

יותר, מעת לעת, במספר חודשים או ההתקשרות, לפי שיקול דעתה, עם זוכה אחד או 
חודשים(. הארכת התקשרות  60עד  חודשים נוספים במצטבר )ובסה"כ  48-יותר, עד ל

יום לפני תום תקופת  30עד לזוכה שתימסר כאמור, תיעשה בהודעה בכתב 
ההתקשרות. לאחר תום תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות, ככל שיהיו, לא יוצאו 

  ה בהליך זה.מכוח הזכיי מטלותעוד 

 כתב מטלהמימוש ההליך כלפי מי מהקבלנים שנקבעו כזוכים בהליך יהיה בדרך של  .6.2
, וזאת בהתאם לשיקול דעתה של מוריה ובין מתן צו התחלת עבודהאו בדרך של  בכתב

 . היתר בשים לב להיקף העבודה ודחיפותה

חלת שתימסר לזוכה מכח המכרז ייקבע בכתב מטלה או בצו הת מטלהביחס לכל  .6.3
תנאים העבודה, בין היתר, תכולת העבודה, היקפה, לוח הזמנים הנדרש לביצועה וכן 

כי לא תשולם לקבלן כל תוספת  ,מובהר. למען הסר ספק מיוחדים לביצוע העבודה
תשלום בגין הארכת משך ביצוע מכל מין וסוג שהוא. ככל שהדבר יתאפשר, תמסור 

 , לפי העניין. כתב מטלהעבודה או מוריה תוכנית לביצוע טרם מתן צו התחלת ה

  בגין העבודות תהיה כדלקמן: ערבות הביצוע היקף על אף האמור בחוזה הקבלנים, .6.4

 שקלים אלף מאה) ח"ש 100,000 של סכום על תעמודהביצוע ערבות  .6.4.1
 תום עד שנה מידי תתחדש הערבות. ההתקשרות תקופת לכל ביחס( חדשים
 הערבות - במכרז האופציה ששתמומ וככל, המקורית ההתקשרות תקופת
 . כנדרש תוארך

 הפרויקטים היקף כי מוריה תסבור בהם במקריםעל אף האמור,  .6.4.2
 שקול לפי, רשאית מוריה תהא, גדול הינו הזוכה הקבלן ידי על המבוצעים

 סכום את להגדיל לקבלן להורות, תשלום תוספת וללא הבלעדי דעתה
 . הביצוע מהיקף 4% של לשעור עד הערבות

 הבלעדי דעתה שקול לפי, פרטני חוזה בכל רשאיתתהיה מוריה , כן כמו .6.4.3
ביחס  להציג ערבות ביצוע פרטנית לקבלן להורות, תשלום תוספת וללא

מערך העבודות באותו פרויקט בתוספת  4% של בשיעור ,מסוים פרויקטל
 מע"מ.

 הביצוע ערבות את לפצל מהזוכה לדרוש רשאית מוריה תהאכי  מובהר,כן  .6.4.4
, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל לו שתורה כפי ערבויות למספר

 תוספת תשלום.  

דרש הקבלן י, ילקבלן ימסריש כתב מטלהמובהר כי ביחס לכל צו התחלת עבודה או  .6.5
 ביטוח מאושרים ותקפיםמסמכי  ימים ממועד קבלת ההודעה בעניין 7להעביר בתוך 

יר עם חתימת החוזה(, וככל )ככל שהעבודות אינן נכללות במסגרת הביטוח שהעב
להורות לקבלן תהא רשאית מוריה בנוסף, . שיידרש לכך גם ערבות ביצוע מתאימה
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למספר חוזים נפרדים, ובין היתר, לדרוש  חוזה ההתקשרות שנחתם עימולפצל את 
מטלה או ביטוחים נפרדים לכל כן לדרוש ו פיצול של ערבות הביצוע למספר ערבויות

י שתשולם לקבלן כל תוספת בשל פיצול הערבויות או הביטוחים , וזאת מבלחוזהלכל 
 .כאמור

 ששה, ורציפה אינטנסיבית עבודה חייבלביצוע העבודות י זמניםה לוח כי, מודגש .6.6
 ספק הסר למען. שיידרש ככל לילה עבודות וכן(, חג וערבי' ו יום כולל) בשבוע ימים

 בחשבון האמור את לקחת רשנד המציע. ישראל ובחגי בשבתות לעבוד אין כי מובהר
 ובכלל, לעיל האמור בגין תשלום תוספת לכל זכאי יהיה לא והוא, הצעתו בעת הגשת

 בלבד הזוכה. צורך בכך שיהיה ככל, משמרות שלוש או בשתיים לעבוד הצורך בגין זה
 .לעיל האמור לכל בקשר שיידרשו וההיתרים האישורים לכל אחראי יהיה

 רואה שהמזמין העליונה החשיבות לו ברורה כי, המציע מצהיר הצעתו בהגשת .6.7
 .שיקבעו הזמנים ותבלוח הפרויקט בביצוע

  התמורה .7

 במחירוןיחס למחירים המופיעים ב ,על המציע לנקוב את אחוז ההנחה המוצע על ידו .7.1
 המהווה"(, ש"משהבמחירון )" המכרז פרסום למועד העדכני והשיכון הבינוי משרד

, וסוג מין מכל, םכלשה מקדמים/הערות/תותוספ לאל וזאת, המכרז מסמכימ חלק
יתייחס  המציעשיעור ההנחה המוצע על ידי . האמור במחירון יםמוזכר אלו אם גם

 .יחדיו ולכל אחד מהם בנפרד מחירון משהב"שלכל המחירים ב

יובהר ויודגש, כי בכל מקרה מחירי מחירון משהב"ש ישולמו כפי שהם )בניכוי הנחת  .7.2
ווספו על גבי מחיר היחידה שבמחירון זה תשלומים נוספים אף אם הזוכה(, ולא ית

אלו מוזכרים בו כתוספת, הערה, מקדם או כל כיוצ"ב. כך, למשל, עבור חציבה 
 .תוספת על חציבה בסלע קשה ולא תשולםישולם מחיר המחירון, 

, בניכוי הנחת הזוכה, )ויתר מחירי המכרז( מחירון משהב"שמובהר כי מחירי  .7.3
ים לביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מתייחס

יהוו את המחיר הסופי עבור השירותים הנדרשים ויהוו והם  ,מסמכי ההזמנה
בביצוע העבודות הכרוכות מכל מין וסוג שהוא התמורה הסופית לרבות כל ההוצאות 

והזוכה מכרז, מושא ההזמנה בהתאם למפורט בחוזה ובמסמכי הבמתן השירותים ו
  . מעבר למחיר שיקבע בהצעתו לא יהיה זכאי לתמורה נוספת

כי כתב כמויות לביצוע כל מטלה יימסר, במידה האפשר, לזוכה ויתבסס על מובהר  .7.4
 סוגי והיקפי העבודות ביחס לאותה מטלה הספציפית.

 מוריה קבלנים לחוזה( א()2()ב)60 בסעיף האמור אף על כי, המשתתפים לב תשומת .7.5
 שאינם )עבודה/פריט( כלול רכיביםיהיה צורך למטלה ספציפית במסגרת ל שככ

 כי, לפי שיקול דעתו המוחלט, המפקח יסבוראם , או מחירון משהב"שמפורטים ב
 ש"משהב מחירוןב סעיפיםבהסתמך על  פריטה או עבודהה ערךאת  לקבוע ניתן לא

בהתאם  הפריט העבודה או מחירהמפקח את  יקבע, רטה(-בצורה של פרוכגון )
  למדרג כדלקמן:

 ,מכרזמסמכי ההמצורף ל לכתב הכמויות בהתאם המחיר יקבעי – ראשית .7.5.1
כתב הכמויות המצורף . יצוין, כי בהצעתו הזוכהההנחה בה נקב בניכוי 

משקף סעיפים נבחרים מתוך מחירון עיריית ירושלים, אולם אינו כולל את 
 ;בדכל המחירון בכללותו, אלא סעיפים נבחרים בל

 הערות//תוספות ללא, גדולות לעבודות" דקל"על פי מחירון  – שנית .7.5.2
  ;20% בשיעור מוסכמת הנחה ובניכוי ,ם מכל סוג ומיןכלשה מקדמים
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 בשוק הקיימיםאחרים  למחירוניםאו  "נת"י" למחירון בהתאם – שלישית .7.5.3
 הערות/מקדמים/תוספות ללא)לפי הנמוך מבניהם, לפי החלטת המפקח(, 

  .20%הנחה מוסכמת בשיעור  בניכויו סוג, ם מכלכלשה

כפי שיאושר על ידי המפקח ומזמין  ,בהתאם לניתוח מחיר – רביעית .7.5.4
, לרבות בהסתמך על מחירי מכרזי מסגרת אחרים של מוריה )בין העבודה

 .אם היו בהם במקור ובין אם נוספו אליהם לאחר ניתוח מחיר שאושר(

, הזוכה מוריה קבלנים לחוזה 66 סעיףב האמור אף על כי, המשתתפים לב תשומת .7.6
לא יהיה זכאי לתשלום מקדמות וכל תשלום המגיע לזוכה יימסר רק לאחר ביצוע 

 בפועל ולא עבור רכישת חומרים או מתקנים או ציוד וכיוצ"ב. 

 קבלנים לחוזה' ב60 בסעיף האמור אף על כי, זה בעניין המשתתפים לב תשומת .7.7
, בפרויקט החריגות והעבודות הכמויות כתב מחירי את לשנות יהיה ניתן לא, מוריה

 .בסעיף ספציפי 150%-מעל ל כמויות הגדלתבו המזמין אישר  במקרה גם וזאת

נתונה תהא למזמין גם לאחר מסירת כתב מטלה לביצוע וחתימת חוזה, מובהר, כי  .7.8
הרשות לרדד את תכולת העבודות על ידי הורדת סעיפים או פרקים מתוך כתב 

תקציביים ומצב הפרויקט לפי שיקול דעתו  בשל שיקולים בין היתר, הכמויות

 .הבלעדי של המזמין

המחירים המוצעים ע"י המציע, לאחר הפחתת ההנחה, יהיו תקפים עד לסיום  .7.9
 . ל"הנ למחירים הצמדה או התייקרות תוספת כל תשולם לאוהעבודה 

  – התשומת לב המציעים לניכויים המופיעים בחוזה הקבלנים של מורי .7.10

מכל חשבון  1.5% מוריה תנכהמובהר כי  - )א( לחוזה70בהתייחס לסעיף  .7.10.1
וצאות נלוות, וזאת בכל , בדיקות, והותבקרפיקוח, לצורך  הזוכהשיגיש 

לבצע על חשבונו, במסגרת  הזוכהמקרה, וללא קשר לבדיקות בהן מחויב 
 .בקרת האיכות

ה לרכוש את ביטוח על הזוכה יהימובהר כי  -)ב( לחוזה 70בהתייחס לסעיף  .7.10.2
הוראות העבודות הקבלניות וכן את כל יתר הביטוחים הנדרשים על פי 

על  ביחס לכל אחד מהפרויקטים שיימסרו לו מכח המכרז החוזההמכרז ו
 מוריהר, ועל אף האמ למסמכי המכרז. 6נספח כ פי נספח הביטוח המצורף

 חסבי, הבלעדי דעתה שיקול לפי, להורות הזכות את לעצמה שומרת
, ח"ש מיליון 15-מ למעלה של בהיקף לזוכים שיימסרו מסוימות לעבודות

 של ניכוי תוך מוריה ידי-על ירכשו לגביהן הקבלניות העבודות ביטוח כי
 הקבלן על כאמור יםובמקר, חוזים באותם לקבלן המגיע תשלום מכל 1%
 פי על הנדרשים הביטוחים יתר כל את עבודות אותן לגבי לרכוש יהא

 .מוריה קבלנים לחוזה 'ד נספח ימסמכ

, ניתנת בזאת 2017-( לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז2)ו()3בהתאם לסעיף  .7.11
רשות מקרקעי ישראל, מצד  במימון מלאכי הפרויקט ממומן ם הודעה למשתתפי
. לנוכח האמור יחולו מועדי התשלום וגורמים ציבוריים נוספים עיריית ירושלים

וריה. כל מציע מצהיר ומתחייב בהגשת הצעתו כי קרא, הבין כקבוע בחוזה קבלנים מ
 .והסכים לאמור וכי לא תשמע על ידו כל טענה בעניין

 תנאי סף .8

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

 ין. ימתחייב להמציא למזמין כל מידע שיידרש בענ
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ואשר לא עומדים ותלויים נגדו  בישראלתאגיד שהתאגד ורשום כדין הוא  ציעהמ .8.1
 רעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים. יהליכי חדלות פ

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

 .למסמכי הזמנה זו 1נספח כ המצורף

הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות,  המציע .8.2
 לפחות.  3( סיווג ג'ענף ראשי כבישים, תשתית ופיתוח) 200ענף ראשי ב, 1969-תשכ"ט

יע לצרף להצעתו העתק של תעודת רישום : על המצלהוכחת עמידתו בתנאי זה -
  תקפה המעידה על רישומו כקבלן בפנקס הקבלנים, בסיווג האמור.

 התקיימו במציע אחת משתי החלופות שלהלן: .8.3

המציע התקשר עם "גוף ציבורי" אחד לפחות בהסכם מסגרת  חלופה א': .8.3.1
 לביצוע "עבודות פיתוח ותשתיות עירוניות" כהגדרתן להלן, וביצע )התחיל

ועד מועד הגשת  1.1.2016וסיים( מכוח הסכם המסגרת האמור החל מיום 
ההצעות עבודות פיתוח ותשתיות עירוניות כאמור, וזאת בהיקף כספי 

 לפחות. מיליון ש"ח 15מצטבר של 

ועד מועד  1.1.2016המציע ביצע )התחיל וסיים( החל מיום  חלופה ב': .8.3.2
עבודות פיתוח הגשת ההצעות, חמישה פרויקטים לפחות בתחום "

ותשתיות עירוניות" כהגדרתן להלן, אשר כל אחד מהם היה בהיקף כספי 
ש"ח יון לימ 5בהיקף של כאמור פרויקטים  3 או ,מיליון ש"ח לפחות 3של 

, בכל וזאת כאשר שלושה מבין הפרויקטים האמורים ;דחכל אלפחות 
 בוצעו )התחילו והסתיימו( במהלך תקופה החלופות שבס"ק זה,מאחת 

 .חודשים 18רצופה שלא תעלה על 

 זה, תהא למונחים הבאים המשמעות הבאה: בסעיף 

 ,חברה ממשלתית ,רשות מקומית ,תאגיד סטטוטורי ,ממשלתי משרד –" ציבורי ףגו"

גוף מתוקצב או נתמך כהגדרתו בחוק יסודות  , חברה עירונית,רשות ממשלתית

 .1985-התקציב, תשמ"ה

מסגרת התקשרות כללית ואשר מכוחו הועברו שקבע  הסכם –" מסגרת הסכם"

 למציע הזמנות עבודה פרטניות לביצוע.

פיתוח שכונות, מדרכות, , כבישים עבודות –" עירוניות ותשתיות פיתוח עבודות"
 אואו סלילה  עפר עבודות, קלה רכבת למסילות תשתית עבודות, מחלפים, גישור
באתרים אשר בוצעו ו, זו גדרהבה המצוינות העבודות אחת במסגרת שבוצעו פיתוח

ציפאלי של רשות מקומית המונה לכל הפחות ינם רחובות עירוניים בשטח מונישה
 הגשת טרם, ככזה המזמין ידי על שיאושר אחר פרויקט כל או; תושבים 80,000

 עבודות כי, מובהר ספק הסר למען (.זה בסעיף מהחלופות באחת די) ההצעות
 ה האמורה.בהגדר נכללות אינן ,כבישים ה או ריבודאחזקעבודות ו כבישים הטלאות

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

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

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

, כשהוא מלא )לפי החלופה הנבחרת( למסמכי הזמנה זו ב2 נספחאו  א2נספח  .א
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, ביחס לכל עבודה או פרויקט המוצגים על ידי המציע המציעוחתום על ידי 
  לשם הוכחת עמידתו בתנאי סף זה.

אישור חתום בידי  -באמצעות  כנדרש בסעיף, ותעבודהל ביצוע אסמכתא ע .ב
 של אותן עבודותמטעם המזמין מזמין אותן עבודות או בידי מנהל הפרויקט 

)חלק תחתון( או בנוסח  למסמכי הזמנה זו ב2 או א2נספח המצורף כבנוסח 
העתקים של  או אחר שיש בו כדי להעיד על ביצוע העבודות כאמור;

או מנהל  על ידי מזמין אותן עבודותמאושרות ימות אחרות אסמכתאות מתא
כדי  וכל מסמך אחר להנחת דעתו של מנהל הפרויקט, שיש ב אוהפרויקט; 
 ביצוע העבודות כאמור. חתימת להעיד על 

או  2017-2019, מפעילות שוטפת, בשנים המציעהשנתי של ממוצע מחזור ההכנסות  .8.4
לשנה. מובהר כי הערת "עסק  מיליון ש"ח 15לא פחת מסכום של  ,2016-2018בשנים 

 . המציעהצעת  , לפי הענין, תביא לפסילת2019או  2018חי" בדו"חות הכספיים לשנת 

 העתק של דוחות כספייםלצרף להצעתו  המציע על :להוכחת עמידתו בתנאי זה -
רשאי  מציע. 2016-2018או לשנים  2017-2019לשנים מלאים ומבוקרים, 

ה גם באמצעות תאגיד השולט בו ואשר יתחייב ז 8.4 יתנאלהוכיח עמידתו ב
, בהתאם לנוסח ההצהרה המציעכלפי מוריה בכתב במסגרת מסמכי הצעת 

להיות  ,)טפסים( המפורסם באתר האינטרנט של מוריה תחת לשונית מכרזים
ז. לצורך סעיף זה "שליטה", , ככל שיזכה במכרהמציעערב להתחייבויות 

 .  1981-כהגדרת מונח זה בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

צירף להצעתו ערבות מכרז מקורית, כנדרש במסמכי המכרז ובהתאם לנוסח המציע  .8.5
 .למסמכי הזמנה זו 3נספח המצורף כ

המציע צירף להצעתו אישור כדין על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לחוק  .8.6
 .1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ועסקאות 

-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב'2-ב)ב( ו2תנאי סעיפים  במציעהתקיימו  .8.7
או כל אחד מאלה לא הורשעו,  המציע, ובהם: עד למועד הגשת ההצעה במכרז, 1976

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

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

 .במציעבעל השליטה  .8.7.1

 .המציעתאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו דומה במהותו לזה של  .8.7.2

 על תשלום שכר עבודה. המציעמי שאחראי מטעם  .8.7.3

תאגיד אחר אשר נשלט גם הוא שליטה  -ליטה מהותית נשלט ש המציעאם  .8.7.4
 .במציעמהותית בידי מי ששולט 

 מתנהלת ולא האחרונות השנים שבעב הורשעו לא ממנהליו מי או המציע וכן
, העונשין בחוק הבאים מהסעיפים אחד לפי בעבירות, כנגדם פלילית חקירה
 .422-42, 290-291, 300, 304, 330, 383 1977-ז"התשל

לצרף להצעתו תצהיר, בהתאם לדרישות  המציע: על כחת עמידתו בתנאי זהלהו -
ובענין העדר הרשעות , 1976-ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2סעיף 

 .למסמכי הזמנה זו 4נספח בנוסח המצורף כאו חקירות כאמור, 
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השנים האחרונות לא ננקטו כנגד המציע הליכים לסילוק יד מאתר  שבעבמהלך  .8.8
 בודה כלשהו.ע

לצרף להצעתו תצהיר בנוסח המצורף  המציעעל  :להוכחת עמידתו בתנאי זה -
 .למסמכי הזמנה זו 5 נספחכ

 רכש את מסמכי המכרז.המציע  .8.9

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

ם משותף(, וכל המסמכים הוא אישיות משפטית אחת )ולא שותפות או מיז המציע .8.10
 ובחתימתו בלבד. המציעאשר הוגשו, במסגרת מכרז זה, הוגשו על שמו של 

 אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה .9

 המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים הבאים:

נחה המוצע על ידי המציע וכן כתב הכמויות טופס הצהרת המציע, בו יצוין שיעור הה .9.1
 .להלן( 12)במעטפה נפרדת, כמפורט בסעיף  המצורף למסמכי ההזמנה

 למסמכי הזמנה זו. 7 נספח –נספח פרטי המציע  .9.2

 לעיל )תנאי סף(, על תתי סעיפיו.  8המסמכים הנדרשים בהתאם לסעיף  .9.3

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.  .9.4

אישור של רואה חשבון או יועץ משפטי של המציע, שיהיה בתוקף למועד הגשת  .9.5
על מסמכי ההזמנה, לחתום  המציעההצעה, בדבר סמכותם של החותמים בשם 

 כאמור ולחייב את המציע בחתימתם, לכל דבר ועניין.

רות להזמנה זו, ככל שהוצא על ידי המזמין, כשהוא חתום בחתימת כל מסמך הבה .9.6
 המציע.

 .כל מסמכי המכרז, על נספחיהם, כשהם חתומים על ידי המציע )חתימה וחותמת( .9.7

 מכרז ערבות .10

יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, במקור, מבנק או  המציע .10.1
וק הפיקוח על שירותים פיננסיים שיון מבטח ישראלי לפי חימחברת ביטוח בעלת ר

 למסמכי הזמנה זו 3 נספחככמפורט בנוסח הערבות המצורף  1982-)ביטוח(, תשמ"א
 "(.    הערבות)להלן: "

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

טענה מכל סוג ומין ביחס להגשת ערבות בנקאית מתוקנת  המציעיםשתהיה ליתר 
כאמור. בנוסף, אף במקרה שיהיה למוריה ספק בדבר תוקף הערבות, תהיה מוריה 
רשאית לבקש מהמציע מכתב מהבנק המאשר כי הערבות תכובד על ידו והמצאת 

הגשת הצעתו במכרז מכתב כאמור תהווה ריפוי כראוי של כל פגם שנפל בערבות. ב
 בהליך.    םיהמציעכי אין הוא רואה באמור כל פגיעה בשוויון שבין  המציעמצהיר 

 המציעמוריה תהיה רשאית לחלט את הערבות ולהגישה לגבייה, בכל מקרה בו יפר  .10.3
יחזור בו מהצעתו  המציעפי מסמכי ההזמנה, ובפרט אם -איזה מהתחייבויותיו על

ום על הסכם ההתקשרות בנוסח המקובל במוריה, לא קודם לבחירת הזוכה, לא יחת
ימציא למוריה אישורי ביטוח תקפים כנדרש במכרז או לא יקיים כל הוראה אחרת 
הנדרשת במסמכי המכרז לצורך מימוש ההתקשרות עם הזוכה. הערבות תהיה 
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בנוסח המצורף כחלק ממסמכי ההזמנה, ללא שינויים כלשהם. מוריה רשאית לדרוש 
 אריך את תוקף הערבות עד למועד שייקבע על ידה.  מהזוכה לה

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

ה אות להלן, אם מוריה לא תממש 18בהתאם למפורט בסעיף  למציעהערבות תוחזר  .10.5
 על פי זכותה בהתאם למסמכי ההזמנה.

 ומפגש מציעיםשאלות והבהרות  .11

 והבהרות יש להפנות בכתב בלבד אל מנהל הפרויקט באמצעות דוא"לשאלות  .11.1

eng.co.il-roie@zg , לעיל. יש לוודא אישור קבלת  3וזאת עד המועד הקבוע בסעיף
. מציע שיבחר שלא לפנות בבקשות הבהרה כאמור, 050-4742547: הדוא"ל בטלפון

יהיה מנוע מלהעלות בעתיד טענה בדבר אי בהירות, סתירה, או אי התאמה במסמכי 
 כך. המכרז בקשר עם

תשומת לב המציעים לאמור לעיל בענין הדרישות הביטוחיות שבמכרז, ולכך שעל  .11.2
בתוך המועד שנקבע להגשת שאלות הבהרה בנושא זה הסתייגויות המציעים להגיש 

 כאמור.

, ותישלחנה אל המשתתפים בכתבתשובות לשאלות ההבהרה תינתנה על ידי מוריה  .11.3
על המשתתפים לוודא את תקינות כתובת הדוא"ל אשר תימסר על ידם בדוא"ל. 

והגשת  לות ההבהרהבמסגרת רכישת מסמכי המכרז וכן במסגרת פנייתם בשא
 .הצעתם

אך ורק תשובות והבהרות אשר יימסרו בכתב יחייבו את מוריה ולא יהא כל תוקף  .11.4
מובהר כי מוריה לא  ,שהוא לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. על אף האמור לעיל

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

 . לעיל 3קבוע בסעיף הינם כהמפגש ומיקום מועד  - מפגש מציעים .11.5

מפגש המציעים יועבר באופן וירטואלי באמצעות שידור אינטרנטי  .11.5.1
(, וללא התכנסות פרונטלית. מציע אשר מעונין להשתתף ZOOMמרחוק )

 12:00בשעה  המפגש מועדל קודםהיום הות עד במפגש נדרש לפנ
, לשם קבלת שלעילאל מנהל הפרויקט, באמצעות הדוא"ל בצהריים 

  .פרטי ההתחברות למפגש הווירטואלי

ואינה מהווה תנאי  חובה אינה במפגש המציעיםעוד מובהר, כי השתתפות  .11.5.2
 יהיה למפגשלהגשת הצעה. יחד עם זאת יובהר כי מציע שיבחר שלא להגיע 

מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בקשר לאי הבנת הוראות המכרז וכד' בשל 
בלתי נפרד ממסמכי יהווה חלק  מפגש. פרוטוקול במפגשאי השתתפותו 

ובין אם  במפגשהמכרז ועל המציעים לצרפו להצעתם, בין אם השתתפו 
 לאו, כשהוא חתום על ידם בכל עמוד )חתימה וחותמת(.

שתשלח  מפגש המציעים,פרוטוקול , כמו גם רהמסמכי התשובות לשאלות ההבה .11.6
 והמציעיםמוריה אל המשתתפים, אם יישלחו, ייחשבו כחלק ממסמכי ההזמנה, 

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

 הגשת ההצעה .12

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

mailto:roie@zg-eng.co.il
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קשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות לשדרוג רחובות ברחבי להת 247/2021
הכל כמפורט להלן. אין לציין על גבי המעטפות כל פרט המזהה את  ",ירושלים

 לעיל.  או כל כיתוב אחר מעבר לאמור  המציע

. 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 

 ועד כאמור.דחיית המ

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

אשר תכלול את כתב הכמויות שצורף במסגרת מסמכי  - 1מעטפה מס'  .12.3.1
ההזמנה והכולל את מחירי העבודות השונות ואת המסמך המצורף כחלק 

תו "בקשה להשתתף והצהרה" ואשר בו יפרט ממסמכי ההזמנה וכותר
המוצע על ידו, באחוזים, לביצוע כל  ההנחה הכוללאת שיעור  המציע

כתב הכמויות. על המעטפה מחירון משהב"ש ובהעבודות המפורטות ב
מובהר למען הסר ספק כי אין לתת "הנחה" ". הצעת המחירייכתב "

 שלילית או תוספת. 

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

(. המציע ירשום על המעטפה מצידה החיצוני את המילים "ההזמנה
 כללחתום על  המציע"מסמכי ההצעה ללא הצעת מחיר". מובהר כי על 

 .בותהערלמעטפה זו תצורף גם  מסמכי ההזמנה, בכל עמוד ועמוד.

הצעתו תזכה, היא שהמציע מצהיר ומתחייב בהגשת הצעתו כי ידוע לו שבמידה  .12.4
במכרז אשר יבקשו זאת, מבלי שתהיינה לו טענות מכל  המציעיםתועמד לעיון יתר 

סוג ומין כלפי המזמין, לרבות טענות ביחס לחסיון המסמכים, פגיעה בסודות 
 מסחריים וכד'.

נכתב במפורש אחרת, הצעתו אינה כוללת מידע  מצהיר, כי אלא אםבתוך כך, המציע  .12.5
אחרים, על פי  למציעיםחסוי כלשהו, ולפיכך, מוריה תהיה רשאית להציג הצעה זו 

פנייתם, אולם זאת אך ורק לאחר קבלת החלטה סופית של מוריה לגבי הזוכה. סבר 
, כי ישנם סעיפים בהצעתו אשר הנם חסויים ולפיכך לא ניתן לחשוף אותם המציע

במפורש בהצעתו מהם אותם סעיפים, ומוריה  המציעני צדדים שלישיים, יציין בפ
 מציעיםבחשבון בהחלטתה האם לחשוף את המידע בפני  המציעתביא את עמדת 

כי שיקול הדעת אם לחשוף את הצעתו, כולה או חלקה, מסור  למציעאחרים. מובהר 
, ולא תישמע מצד הבלעדי למוריה שתהיה רשאית לפעול בנושא לפי שיקול דעתה

 ציין שהם חסויים.  שהמציעכל טענה בענין זה, אף אם ייחשפו חלקים  המציע

את הסכמתו לכל האמור במסמכי המציע בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר  .12.6
ההזמנה ובתנאיהם ומסכים ומתחייב כי לאחר הגשת ההצעה יהיה מנוע מלהעלות 

 ם. כל טענה כנגד מסמכי ההזמנה על כל הכלול בה

בהגשת הצעתו מצהיר המציע כי ידוע לו שהמזמין רשאי להכניס בכל עת, שינויים  .12.7
במסמכי ההזמנה ורק המסמכים הסופיים, כפי שיחתמו על ידי המזמין ועל ידי 

 המציע שייבחר יחייבו את המזמין.

 שינויים ותוספות .13

ן אינם רשאים להכניס שינוי או הסתייגות כלשהם במסמכי ההצעה, בי המציעים .13.1
בגוף מסמכי ההצעה ובין במסמך נלווה. במקרה בו הוספו שינויים או הסתייגויות, 

 כאמור, יהיה המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעשות כל אחת מאלה:
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 לפסול את ההצעה. .13.1.1

להתעלם מן השינויים או ההסתייגויות ולראות בהם כאילו לא הוספו  .13.1.2
 מעולם.

ות כאל פגם טכני בלבד, שהמזמין להתייחס לשינויים או להסתייגוי .13.1.3
 משלים עמו.

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

לדרישת המזמין, כאמור, יחולו בהתאמה סעיפים קטנים  המציענענה 
 לעיל. 13.1.1-13.1.3

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

השינויים או ההסתייגויות. למען הסר ההצעה שהוגשה ללא  המציעזכייה, תחייב את 
על האפשרות  המציעספק, מובהר בזה כי המזמין לא יהיה חייב להתריע בפני 

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

מוריה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ומיוזמתה, כל עוד לא חלף המועד שנקבע  .13.3
עות במכרז זה, להכניס שינויים או תיקונים במסמכי ההזמנה. שינויים להגשת ההצ

ותיקונים אשר הוכנסו, כאמור, מיוזמתה של מוריה, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי 
ההזמנה ויישלחו אל המשתתפים באמצעות דוא"ל או פקסימיליה, על פי הנוהל 

ח אל שנקבע למשלוח תשובות לשאלות הבהרה. כל מסמך שינויים שיישל
 ויצורף להצעתו במכרז. מציעהמשתתפים, כאמור, ייחתם על ידי כל 

 אי צירוף מסמכים להצעה .14

הצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים, האישורים והטפסים אשר פורטו במסמך זה, עלולה 
אל המציעים לצורך הבהרה או  המזמין שומר על זכותו לפנותעל אף האמור, להיפסל. 

השלמה של מסמכי ההצעה וכן להימנע מפסילתה של הצעה, כאמור, וזאת על פי שיקול דעתו 
במקרים בהם יסבור המזמין כי השמטת מסמך כלשהו נעשתה בשוגג, בין היתר הבלעדי, ו

ואין במתן האפשרות להשלים את המסמך שהושמט משום פגיעה בהליכי הפניה לקבלת 
 . לפי מסמכי הזמנה אלו ובעקרון השוויון הצעות

 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 

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

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

 בהם.

-מצהיר, כי המחיר שהציע משקף ומשכלל בתוכו גם סיכוני אי המציעבהגשת הצעתו  .15.2
. מודגש כי בכל המציעכל סיכון כאמור, אם יתממש, יוטל על  ,לכן. בהירות כלשהם

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

)כולן או חלקן( מתכולת החוזה, מבלי שלזוכה תהיה כל זכות לקבלת כספים או 
 תשלומים או החזרים כלשהם. 
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  תוקף ההצעה .16

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

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

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

 יקת ההצעותאופן בד .17

תהיה ההצעה הזולה ביותר, בכפוף  או ההצעות הזוכות כמפורט להלן, ההצעה הזוכה .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 
  לשביעות רצון המזמין. הסף והוכחת הנדרש לפי מסמכי ההזמנה

זוכים,  חמישהבנוגע לזכותה של מוריה לבחור עד בכפוף לאמור לעיל  .17.1.1
וככל שמוריה תחליט לעשות כן, לאחר הבחירה בהצעה הזוכה, המזמין 

 ההנחה לשיעור בהתאםנוספים כזוכים מציעים ב לבחוריהיה רשאי 
 במכרז כי שהוחלט כללפי סדר דירוגן. לדוגמה, כ שננקב בהן המירבי
 בה ננקב אשר ההצעה תהיה הראשונה הזוכה ההצעה, זוכים שני ייבחרו
 אשר ההצעה תהיה הבאה הזוכה ההצעה הגבוה ביותר; נחההה שיעור

 בשים, הלאה וכן הגבוה השני בטיבו עבור המזמין; נחההה שיעור בה ננקב
 .קבעוייש הזוכות ההצעות למספר לב

עים הנוספים כאמור לפי סדר המזמין יהיה רשאי לפנות למצי, כמו כן .17.1.2
בדרישה לשפר את הצעתם הכספית כך שזו תושווה דירוגם כאמור, 

לשיפור הצעת המחיר להצעה הזוכה במכרז. ככל שתתבצע פניה כאמור 
למציע שהצעתו דורגה שניה במכרז והמציע האמור לא יסכים לשפר את 

יפור לשם ש הצעתו הכספית, תהיה מוריה רשאית לפנות למציע השלישי
 , וכך הלאה. הצעתו

 הזוכות ההצעות מבין  ייםתש לפחות כי מובהר, לעיל האמור אף על .17.1.3
 לככ, כך לשם. לפחות 4'ג קבלני סיווג בעל שהינו מציע של תהיה

, 3'ג קבלני סיווג בעל מציע של תהא לעיל לקבוע בהתאם הזוכה שההצעה
 של יהםתובהצע, תונוספ ותזוכ ותהצע שתיכ לבחור רשאי המזמין יהיה

 הקבלני הסיווג אשר ,ההצעות דירוג סדר לפי בתור יםהבא יםהמציע
 בעלי אחרים מציעים של הצעותיהם אם אף וזאת, לפחות 4'ג הינו םהשל

 .המכרז כללי לפי ןדירוג סדר מבחינת קודמות 3'ג קבלני סיווג

 הצעה לפחות למכרז שתוגש בכך מותנה זה בסעיף האמור כי, מובהר
 הצעה תוגש שלא ככל אולם, לפחות 4'ג סיווג בעל קבלן של אחת כשירה
 למנוע כדי או במכרז לפגוע כדי זה בסעיף באמור יהיה לא – כאמור

 .3'ג הינו שלהם הקבלני הסיווג אשר מציעים רק כזוכים לבחור מהמזמין

המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לקבוע זוכה כלל וכן לבטל את ההליך בכל עת,  .17.2
 הסכם עם הזוכה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.עד לחתימת 

 הודעה על זכייה והתקשרות  .18

ודואר רשום. גם לאחר קביעת הזוכה, רשאי דוא"ל הודעה לזוכה תימסר באמצעות  .18.1
 המזמין, לבוא בדברים עם הזוכה, במטרה לתקן או לשפר את הצעתו. 
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כזוכה יחתום על חוזה ההתקשרות עם המזמין בנוסח החוזה הנהוג שייקבע 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 

 ,הביטוחהזוכה לידי המזמין אישורי ביטוח או תוספות לפוליסות כמפורט בנספח 
 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

. בהגשת הצעתו נוסח חוזה ההתקשרות של המזמין מצורף כחלק ממסמכי ההזמנה .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 

 או אינו מסכים להתקשר עם המזמין בחוזה בנוסח שצורף למסמכי ההזמנה.  

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 
אם יודיע לו המזמין קודם לחלוף המועד כאמור כי הוא נקבע כזוכה בשל ביטול 

כה הראשון או ביטול ההתקשרות עם הזוכה הראשון. במקרה הודעת הזכייה לזו
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 
די למועד כאמור, אם וככל שתום תוקפה קודם למועד זה. אין בהשבת הערבות כ

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.

אשר הצעתו לא תתקבל, יהיה רשאי לעיין, לאחר קבלת החלטה סופית של מציע  .18.6
וכה ובמסמכים נוספים, ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה, במסמכי ההצעה הז

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. 

לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה לפיה והמסמך המחייב היחיד  .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. 

 בחוזה לנדרש בהתאם תהיה הביצוע ערבות, המכרז במסמכי אחרת נקבע שלא ככל .18.8
 הנזכר המדד סוג יהיה הביצוע ערבות תוצמד אליו המדד סוג כאשר, מוריה קבלנים

 . להלן ףהמצור המכרז ערבות בנוסח

 קבלני משנה .19

 לעניין העסקת קבלני משנה על ידי הזוכה יחולו ההוראות והתנאים הבאים:   .19.1

כל קבלן משנה בפרויקט על ידי הזוכה, יהיה קבלת אישור  סקתלהעתנאי  .19.1.1
להעסקת הקבלן כקבלן משנה בפרויקט  מראש ובכתבמנהל הפרויקט 

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

ניסיון סיווג קבלני ולקבלן המשנה המוצע כי להעסקת קבלן משנה הוא 
)לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל מקצועי כנדרש לביצוע הפרויקט 

הקבלן המוצע עומד בכל דרישות המכרז בקשר עם היעדר וכי הפרויקט(, 
 .הרשעה, היעדר חקירה פלילית ואי סילוק יד מאתרי עבודה
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סול קבלן משנה אשר מנהל הפרויקט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לפ .19.1.2
הזוכה יבקש להעסיקו בפרויקט, או לדרוש מהקבלן להחליף קבלן משנה 
אשר כבר מועסק על ידו בפרויקט, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל 

 הפרויקט ומבלי שיהיה חייב לנמק החלטתו. 

מנהל הפרויקט יהיה רשאי שלא לאשר העברת עבודה, מטלה או אחריות  .19.1.3
ביצוע על ידי קבלן משנה ולדרוש את ביצוען על ידי הזוכה, מכל סוג שהוא ל

 וזאת מבלי שיידרש לנמק החלטתו. 

הזוכה מתחייב להישמע לכל הוראה כאמור של מנהל הפרויקט ומצהיר כי  .19.1.4
הביא נושא זה בחשבון בהגשת הצעתו ולא יבוא אל מוריה בכל טענה, 

 דרישה או תביעה בענין זה. 

על ידי קבלן משנה כדי לגרוע בכל צורה שהיא לא יהיה בביצוע העבודות  .19.1.5
 .מאחריות הזוכה

 בגין הפעלת קבלן המשנה.נוסף תשלום כל יה זכאי לקבל ההקבלן לא י .19.1.6

בחר הזוכה להתקשר עם קבלן משנה, לצורך ביצוע עבודות כאמור, ימציא הזוכה  .19.2
כתנאי לאישור אותו קבלן משנה את המסמכים המפורטים להלן, בהתייחס לכל אחד 

 מבין קבלני המשנה: 

אישורים לפיהם קבלן המשנה הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל  .19.2.1
ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי חדלות פרעון, לרבות פירוק, הקפאת 

 הליכים או כינוס נכסים. 

העתק של תעודת רישום תקפה, המעידה על רישומו של קבלן המשנה, בכל  .19.2.2
צירוף אישור מעורך דינו של קבלן המשנה מרשם הנדרש על פי כל דין ב

 המאשר את רישומו כדין של קבלן המשנה.

כל המסמכים והמידע הנדרשים לפי מסמך זה או כפי שיידרש על ידי מנהל  .19.2.3
הפרויקט ולהנחת דעתו, בקשר עם הניסיון המקצועי וסיווגו המתאים של 

 בצע. קבלן המשנה לעבודות על פי מסמכי מכרז זה, אותן הוא מיועד ל

הצהרה בכתב מטעם קבלן המשנה לפיה ברור לו כי ההתקשרות, על פי  .19.2.4
מכרז זה, תהיה עם הזוכה ולא יהיה קשר חוזי ישיר בינו לבין מוריה ולא 
תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי מוריה; אחריות קבלן המשנה תהיה 
ביחד ולחוד כלפי מוריה והזוכה, וזאת מבלי להטיל על מוריה כל אחריות 

שבין הזוכה לקבלן או חבות כלפי קבלן המשנה. לענין זה יהיה החוזה 
 מוריה.  -חוזה לטובת צד ג' המשנה 

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

ו גם לגבי החלפת מודגש למען הסר ספק כי הדרישות המפורטות בסעיף זה יחול .19.3
קבלני 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  .19.4
 לצורך הוכחת עמידת קבלני המשנה בתנאים כאמור. 

 זכייה ביטול .20

שהוכרז מציע בכל אחד מהמקרים הבאים, יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו של  .20.1
 מי שהצעתו נבחרה:כ
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פי מסמכי -שהוכרז כזוכה לא עמד בהתחייבויותיו עלהמציע כאשר  .20.1.1
ימים ממועד קבלת  10ההזמנה, ובכלל זה גם התחייבותו לחתום בתוך 

כייה על חוזה ההתקשרות ולהמציא לידי המזמין בתוך המועד הודעת הז
 האמור אישורי ביטוח או תוספות לפוליסות חתומים ותקפים.

או אדם אחר המציע כאשר יש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, כי  .20.1.2
 מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה.

בערכאה כל שהיא בעבירה על פי איזה  או מי ממנהליו הורשעוהמציע  .20.1.3
, 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  .20.1.4
 לא גילה למזמין עובדה מהותית שיש בה, לדעת המזמין, כדישהמציע 

 כזוכה.במציע להשפיע על ההחלטה לבחור 

התרחש אירוע, אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, יש בו כדי  .20.1.5
לבצע המציע להשפיע באופן מהותי על היכולת הפיננסית או המקצועית של 

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

ינוס נכסים או צו פירוק או צו הקפאת הליכים נגד ניתנו צו כ .20.1.5.1
 , אשר לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד נתינתם;המציע

הוטלו עיקולים )זמניים או קבועים, בבימ"ש או בלשכת  .20.1.5.2
)כולם או חלקם(, אשר לא המציע ההוצאה לפועל( על נכסי 

 הוסרו בתוך ששים יום ממועד הטלתם;

מינוי נאמן במסגרת הליך של ניתנו צו כינוס נכסים או צו ל .20.1.5.3
, אשר לא הוסרו במציעפשיטת רגל נגד מי מבעלי המניות 

 בתוך ששים ימים ממועד נתינתו.

, וזאת ללא המציעאו יותר ממניות  25%בוצעה העברה של  .20.1.5.4
 הסכמה, מראש ובכתב, של המזמין.

נשללה מהמציע הסמכה, תעודה, דירוג, רישיון או כיוצ"ב  .20.1.5.5
 בודות נשוא המכרז.הרלוונטיים לביצוע הע

במקרה של ביטול זכייה, כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות שמסר  .20.2
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 
 ך בהוכחת נזק.לכיסוי נזקי המזמין, ללא צור

 ביטול ההזמנה או הזכייה או שינוי בהיקף ההתקשרות  .21

והעבודות נשוא פניה זו  פרויקטכל מובהר בזה למשתתפים, במפורש, כי ביצוע  .21.1
קבעו לו. לפיכך, שומר המזמין לעצמו את מותנים בעמידה קפדנית ביעדי תקציב שנ

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

 בפרויקט. 

ליט מבלי לגרוע מסמכותו, כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, להח .21.2
לרבות לענין הוצאת  ,על צמצום היקף העבודות הנדרש או על חלוקת הביצוע לשלבים

, ביטוח בשלבים או בחלקים נפרדים ביחס לשלבים או לחלקים שונים של הפרויקט
 הכול על מנת לעמוד בהיקף התקציבי המאושר ובכפוף לשיקול דעת המזמין. 
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ר שנחתם חוזה התקשרות עם סמכות המזמין, כאמור לעיל, תהיה שמורה גם לאח .21.3
שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה. ככל שהקיצור כאמור יבוצע לאחר חתימת  המציע

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

בכל מקרה של קבלת החלטה, על פי סעיף זה )לפי כל אחד מסעיפי המשנה שבו(, לא  .21.4
ענות או תביעות כלשהן כלפי המזמין, בקשר עם קבלת תהיינה למי מהמשתתפים ט

, כי ברור להם שתנאי זה הוא המציעיםההחלטה כאמור. בהגשת הצעתם מצהירים 
 תנאי יסודי להגשת ההצעות, והם מאשרים את הסכמתם לתנאי זה מראש.

 הודעות  .22

לצורך קבלת  וכן כתובת דוא"ל, יציין בהצעתו את כתובת משרדו הרשום המציע .22.1
 .המציעאת שמו של איש הקשר של כן ות בהליך והודע

הודעה שנשלחה בדוא"ל תיחשב כאילו  .בדואר רשוםבדוא"ל או הודעות ישלחו  .22.2
תיחשב רשום הודעה שנשלחה בדואר שעות ממועד שליחתה, ו 24הגיעה ליעדה בתוך 

  .שליחתהשעות ממועד  48כאילו הגיעה ליעדה תוך 

 ןזכויות המזמי .23

"(. המזמין כשיר שנינוסף ככשיר לזכייה )להלן: " מציעעל  המזמין רשאי להודיע .23.1
שנבחר  המציערשאי להתקשר בהסכם האמור עם הכשיר השני, במקרה בו יתברר כי 

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

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

לבצע הליך חדש לבחירת זוכה לביצוע העבודות. אין בבחירת כשיר שני או  -האמור 
ה שתעמודנה למזמין כנגד הזוכה בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע בכל זכות או טענ

 במקרה כאמור.

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה מסוימת, בשל חוסר התייחסות מפורטת  .23.2
לסעיף מסעיפי מסמכי ההזמנה, באופן שלדעת המזמין מונע הערכתה של ההצעה 

 כדבעי. 

, בכל אחד מציעהמזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול הצעה של  .23.3
 הבאים:מהמקרים 

או מי ממנהליו הורשעו בערכאה כל שהיא בעבירה על פי איזה  המציע .23.3.1
, 300, 304, 330, 383: 1977-מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז

 בחמש השנים האחרונות.  422-425, 290-291

המחירים הנקובים בהצעה אינם סבירים או נמוכים באופן משמעותי  .23.3.2
 ת או הנם לדעת המזמין פרי של תכסיסנות.מאומדן המזמין לביצוע העבודו

שהגיש את ההצעה לא יוכל לקיים  המציעהמזמין הגיע למסקנה כי בפועל,  .23.3.3
 את ההתחייבויות נשוא הבקשה להצעות כנדרש.

או אדם אחר מטעמו  המציעכאשר יש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, כי  .23.3.4
 ם הזכייה.נתן או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר ע

לא  שהמציעאינה נכונה או  המציעכאשר התברר למזמין כי הצהרה שמסר  .23.3.5
גילה למזמין עובדה מהותית שיש בה, לדעת המזמין, כדי להשפיע על 

כזוכה, לרבות בענין ניגוד עניינים בו מצוי המציע  המציעההחלטה להכריז על 
 בקשר עם הפרויקט נשוא המכרז.
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שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, יש בו כדי כאשר התרחש אירוע, אשר לפי  .23.3.6
לבצע  המציעלהשפיע באופן מהותי על היכולת הפיננסית או המקצועית של 

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

ניתנו צו כינוס נכסים או צו פירוק או צו הקפאת הליכים נגד  .23.3.6.1
 אשר לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד נתינתם; ,המציע

הוטלו עיקולים )זמניים או קבועים, בבימ"ש או בלשכת ההוצאה  .23.3.6.2
)כולם או חלקם(, אשר לא הוסרו בתוך  המציעלפועל( על נכסי 

 ששים יום ממועד הטלתם;

ניתנו צו כינוס נכסים או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של  .23.3.6.3
, אשר לא הוסרו בתוך במציעיות פשיטת רגל נגד מי מבעלי המנ

 ששים ימים ממועד נתינתו.

, וזאת ללא המציעאו יותר ממניות  25%בוצעה העברה של  .23.3.6.4
 הסכמה, מראש ובכתב, של המזמין.

נשללה מהמציע הסמכה, תעודה, דירוג, רישיון או כיוצ"ב  .23.3.6.5
 הרלוונטיים לביצוע העבודות נשוא המכרז.

שלא למסור את השירותים מושא לעדי, מוריה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הב .23.4
מכרז זה למציע אשר הצעתו מיועדת להיות ההצעה הזוכה בהתאם להוראות המכרז, 

או לרשות מקרקעי ישראל )להלן:  אשר היה למוריהבין היתר עקב ניסיון רע וזאת 
בתקופה שמיום  -לרבות בפרויקט שהסתיים זה מכבר  -עם המציע "( "ירמ"

ניסיון רע כולל, בין היתר: אי  -ד הגשת ההצעות. לעניין סעיף זה ועד למוע 1.1.2015
עמידה מצד המציע בהתחייבויות, כולל בקשר ללוחות זמנים, טיב העבודה, תביעות 

או  בלתי סבירות, עבודה בלתי רציפה, הפסקות עבודה אשר לא אושרו על ידי מוריה
 כל ענין משמעותי אחר., הפרה של הוראות הדין במהלך ביצוע עבודה, או המזמין

המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה,  .23.5
אשר יהא. המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לקבוע זוכה  המציעיםיהא מספר 

כלל וכן לבטל את ההליך בכל עת, עד לחתימת הסכם עם הזוכה, בהתאם לשיקול 
כל זכות או רשות  מהמציעים, מבלי שתהא למי והמוחלט של המזמין דעתו הבלעדי

 .לערער על שיקולי המזמין או לטעון כנגדם

פרטים נוספים, הבהרות או השלמות נוספות  מהמציעיםהמזמין יהיה רשאי לדרוש  .23.6
והצעתו  המציעלשביעות רצונו המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את 

  במסגרת שיקוליו, כאמור.

לא יזכה או זכייתו תבוטל בשל פגם יסודי שנפל  מציעבכל מקרה בו  מובהר בזה, כי .23.7
בהחלטת מוריה על הזוכה או בשל פגם יסודי שנפל בהליכי הבקשה להצעות, לא יהיה 

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

היא תוצאה של פגם  מציעבו יקבע בית משפט מוסמך, כי זכייתו של  בכל מקרה .23.8
מיד את  מציעבהחלטת המזמין או בהליכי ההזמנה או ההתקשרות, יפסיק אותו 

, אך ורק את למציעעבודתו על פי החוזה שנחתם עמו. במקרה כאמור, ישלם המזמין 
כאמור, ומעבר  התמורה בגין העבודות שבוצעו על ידו, עד למועד הפסקת העבודה,

זכאי לכל פיצוי נוסף, לרבות בגין אובדני רווחים, אובדן  המציעלכך לא יהיה 
 הזדמנויות עסקיות וכיו"ב.

בפרטי הצעתם, לבקש הבהרות  מציעיםהמזמין רשאי, על פי שיקול דעתו, לדון עם  .23.9
בודד ובין אם  במציע, בין אם מדובר מהמציעיםשונים ולבקש  מציעיםלגבי הצעות 
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בלבד(, לתקן או לשפר את  מהמציעים)לרבות עם חלק  מציעיםבר במספר מדו
הצעותיהם, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן, 

עימם יתקיימו  המציעים. סדרי הדיון ורשימת Best & Finalוכן להודיע על הליך 
או  למציעיםן. המזמין יודיע מגעים או ינוהלו דיונים כאמור יקבעו על ידי המזמי

לחלקם, לפי העניין, על המועד האחרון להגשת הצעה מתוקנת או משופרת, אם 
וכאשר הוא ימצא לנכון לקבוע הליך כאמור. למען הסר ספק, אין בסמכות זו של 

 למציעיםהמזמין כדי לחייב את המזמין לנהל משא ומתן כאמור או כדי לאפשר 
לחזור בו  למציעמור במסמכי ההליך, או כדי לאפשר להסתייג בכל דרך שהיא מהא

 ממה שכתב בהצעתו. 

שהצעתו  המציעהמזמין יהיה רשאי לקבוע כי זכייה תהא מותנית בתנאים שעל  .23.10
להודיע לכשיר השני,  -אך לא חייב  -נבחרה לבטל את זכייתו וכן יהיה הוא רשאי 

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

 נקבע כזה, על זכייתו. רצון המזמין, רשאי המזמין 

חייב לעדכן את המזמין בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול,  המציע .23.11
הגשת הצעתו להליך ועד למועד במידע שמסר למזמין, בפרק הזמן שיחלוף מעת 

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

מובהר בזאת כי כל מסמכי בקשה זו הנם רכושו של המזמין, הם מושאלים למציע  .23.12
לשם הכנת הצעתו והגשתה ועליו להחזירם למזמין עד לתאריך הגשת ההצעות, בין 

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

 מסמכים .24

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

 הזמנה לקבלת הצעות + נספחים:  -י זה : חלק כלל'1מסמך א .24.1

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

 .8.3תנאי סף לנוסח להוכחת ניסיון בהתאם  - 2נספח 

 .8.5בהתאם לתנאי סף  נוסח ערבות המכרז - 3נספח 

  .8.7 בהתאם לתנאי סף לפי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר  - 4נספח 

 .8.8סילוק יד מאתרי עבודה בהתאם לתנאי סף -תצהיר לענין אי - 5נספח 

 טוח.נספח בי - 6נספח 

 פרטי מציע. – 7נספח 

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

 .)אלא אם כן שונו במפורש במסגרת מסמך זה( הוראות מסמך ב'

 : ההצעה.מסמך א' .24.2

 מוריה.   קבלנים: חוזה מסמך ב' .24.3

  .על נספחיותנאים כלליים מיוחדים )מוקדמות(,  :1-'ג מסמך .24.4

 : מפרט טכני מיוחד, על נספחיו.2-'ג מסמך .24.5
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 .מחירון משהב"ש )לא מצורף( .24.6

 .כתב כמויות משלים .24.7

חלק ממסמכי המכרז אינם מצורפים בפועל למסמכי ההזמנה אולם הם יצורפו כחלק 
כי הוא מכיר מסמכים אלו  מציעו מצהיר כל ממסמכי החוזה בדרך של אימוץ ובהגשת הצעת

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

 

 בכבוד רב,

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ  
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 8.1רואה חשבון בהתאם לתנאי סף  אואישור עו"ד  - 1נספח  
 
 

 לכבוד
 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 

 9רח' הלני המלכה 
 ירושלים

 
 שלום רב, 

 
להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות לשדרוג רחובות  247/2021 'מס פומבי מכרזהנדון: 

 ברחבי ירושלים
 

ריני לאשר כי ________________________________ במכרז שבנדון, ה המציעכעו"ד/רו"ח של 

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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 8.3 תנאי סףלנוסח להוכחת ניסיון בהתאם  - א2נספח 

 הסכם מסגרת –חלופה א' 
 

 שם המציע: _______________

 שם הפרויקט: __________________

 עבודה: _______________שם מזמין ה

 :)יש לפרט( בהסכם המסגרתשבוצע על ידי המציע  העבודותתיאור כללי של 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

o  חתימת הסכם המסגרת מועד(dd/mm/yy)_____________ : 

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

o כהגדרתן "עירוניות תותשתיו פיתוח עבודות" של( והצמדה מ"מע ללא) הכספי ההיקף 

 מיוםש בתקופה, המסגרת הסכם מכח( והסתיימו החלו - דהיינו)  במלואן בוצעו רשא ,להלן

 ___ ש"ח: _______________זה אישור חתימת הגשת למועד ועד 61.1.201

, גישורפיתוח שכונות, מדרכות, , כבישים עבודות –" עבודות פיתוח ותשתיות עירוניות* "

 שבוצעו פיתוח אואו סלילה  עפר עבודות, קלה רכבת למסילות תשתית עבודות, מחלפים

נם רחובות עירוניים יבאתרים שהואשר בוצעו , זו בהגדרה המצוינות העבודות אחת במסגרת

 ספק הסר למען .תושבים 80,000ציפאלי של רשות מקומית המונה לכל הפחות יבשטח מונ

ה בהגדר נכללות אינן ,כבישים ה או ריבודקאחזעבודות ו כבישים הטלאות עבודות כי, מובהר

 .ההאמור

 :אישור המציע לגבי נכונות הפרטים שלעיל

 : _______________וחותמת שם מלא: _____________ תפקיד: ____________ חתימה

 :לגבי נכונות הפרטים שלעילמטעם המזמין אישור מזמין העבודה/מנהל הפרויקט 

 _________ חתימה וחותמת: _________ טל': _________שם מלא: __________ תפקיד: _

אסמכתאות , כמפורט בסעיף, באפשרות המציע להוכיח עמידתו בתנאי הסף באמצעות לחלופין

חתימת הסכם מסגרת כאמור כדי להעיד על  הןלהנחת דעתו של מנהל הפרויקט, שיש במתאימות 

 .הבהיקף הנדרש ובתקופה שהוגדר ביצוע עבודות כאמורועל 
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 8.3 תנאי סףלנוסח להוכחת ניסיון בהתאם  - ב2נספח 

 פרויקטים מצטברים – 'בחלופה 

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

 שם המציע: _______________

 שם הפרויקט: __________________

 בודה: _______________שם מזמין הע

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

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

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

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

o מיוםבפרויקט, בתקופה ש ( של העבודות שבוצעווהצמדה ההיקף הכספי )ללא מע"מ 

 __ ש"ח: _______________ועד לסיומו .20161.1

o כהגדרתן להלן "עבודות פיתוח ותשתיות עירוניות"לל עבודות מסוג האם הפרויקט כ:* 

 (ציין כלל/לא כלל)יש ל ______

, גישור, שכונות פיתוח, מדרכות, כבישים עבודות –" עירוניות ותשתיות פיתוח עבודות* "

 שבוצעו פיתוח או סלילה או עפר עבודות, קלה רכבת למסילות תשתית עבודות, מחלפים

 עירוניים רחובות שהינם באתרים בוצעו ואשר, זו בהגדרה המצוינות העבודות אחת במסגרת

 ספק הסר למען. תושבים 80,000 הפחות לכל המונה מקומית רשות של ציפאליימונ בשטח

 בהגדרה נכללות אינן, כבישים ריבוד או אחזקה ודותועב כבישים הטלאות עבודות כי, מובהר

 .האמורה

 :אישור המציע לגבי נכונות הפרטים שלעיל

 : _______________וחותמת שם מלא: _____________ תפקיד: ____________ חתימה

 :לגבי נכונות הפרטים שלעילמטעם המזמין אישור מזמין העבודה/מנהל הפרויקט 

 תפקיד: __________ חתימה וחותמת: _________ טל': _________שם מלא: __________ 

 כמפורט בסעיף.הצגת אסמכתאות באמצעות ניתן להוכיח עמידה בתנאי הסף , לחלופין
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 8.5 תנאי סףל בהתאםנוסח ערבות המכרז  - 3נספח 

 _____________: תאריך
           לכבוד 

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

 ירושלים
 1 ערבות בנקאית מס' ______________הנדון: 

 מאות שלושש"ח )במילים:  300,000אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 
____________________________ )להלן: ___ -"(, שתדרשו מסכום הערבות( )להלן: "אלף ש"ח

להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע  247/2021 'מס פומבי מכרזב המציע"( בקשר עם הצעת המציע"
 .עבודות לשדרוג רחובות ברחבי ירושלים

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה  הסלילה והגישורסכום הערבות יהיה צמוד למדד 
 15-שהתפרסם ב 2021שנת  אפרילחודש ן ערבות זו, יהא המדד בגין המרכזית לסטטיסטיקה. לעניי

 )או בסמוך למועד זה(, "המדד היסודי". 2021 מאיבחודש 

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

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

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

מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו  משלושה ימיםראשונה בכתב, לא יאוחר לפי דרישתכם ה
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 

 .המציעילה מאת את התשלום תח

 ( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.)כולל .2021121.עד ליום ערבות זו תישאר בתוקפה 

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

בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס, או  דרישה בכתב כאמור
 מברק, ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

 

 תאריך  בנק/ חברת הביטוח

                                                 

 לתשומת לב  1

 ית תינתן ע"י מגיש ההצעה בלבד. לא תתקבל ערבות בנקאית של מי שלא הגיש הצעה. הערבות הבנקא
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 והעדר הרשעהפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים לצהיר ת - 4נספח 

 8.7 ףבהתאם לתנאי ס
 

אני הח"מ, ________________, נושא/ת תעודת זהות שמספרה _____________, לאחר 
אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, ו שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת

 מצהיר/ה כדלקמן:

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

בתנאים הקבועים בבקשה להציע הצעות  המציעאני עושה תצהיר זה להוכחת עמידתו של  .2
להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות לשדרוג  247/2021 'מס פומבי מכרז עםבקשר 

 "(.בקשה להצעותה)להלן: " רחובות ברחבי ירושלים

 את החלופה המתאימה מבין שתי החלופות שלהלן: X-יש לסמן ב .3
לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  המציע  

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

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

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

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

 .במציעעל השליטה ב א.

 .המציעתאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו דומה במהותו לזה של  ב.

 על תשלום שכר עבודה. המציעמי שאחראי מטעם  ג.

תאגיד אחר אשר נשלט גם הוא שליטה מהותית  -נשלט שליטה מהותית  המציעאם  ד.
 )"חברה אחות"(. במציעבידי מי ששולט 

עבירות לפי אחד מהסעיפים שבע השנים האחרונות בהורשעו ב או מי ממנהליו לא המציע .5
בחמש השנים  422-425, 290-291, 300, 304, 330, 383 1977-הבאים בחוק העונשין, תשל"ז

 .האחרונות

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, תשנ"ח 9ת סעיף הוראו   

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

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

 מציע מצהיר ומתחייב, כדלקמן: כאמור, ה

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

לשם קבלת הנחיות  לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך 9 'יישום חובותיו לפי ס
 בקשר ליישומן.

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

( לעיל נעשתה עמו התקשרות שלגביה פעל 1זכויות בהתאם להוראות סעיף )
 ליישומן. 
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 ן זכויות.ויוכמשמעותה בחוק שו -זה  6הגדרת "מעסיק" לענין סעיף 

ציע מתחייב בזאת כי היה ויתקשר עם המזמין מכח מכרז זה, יעביר העתק מהתצהיר לפי המ 
ימים  30זה, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  6סעיף 

 מההתקשרות. 

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

 

 

 שוראי

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

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

 האמור בתצהיר זה וחתם/ה עליו בפניי.

 

 חתימת המאשר

 
 

  

 חתימת המצהיר/ה



 247/2021 'מס פומבי מכרז
 ירושלים ברחבי לשדרוג רחובות עבודות צועלבי מסגרת בחוזה להתקשרות

 

31 
 

 קראתי והבנתי __________________
 חתימה וחותמת המציע                              

 

 8.8בהתאם לתנאי סף  י עבודהמאתר יד סילוק-אי ןילעניתצהיר  - 5נספח 
 
 

ת תעודת זהות שמספרה /אני הח"מ, ______________________, נושא

_________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 מורשית/כמורשה גם זה תפקידי ומתוקף_____________________  ת/משמש אני .1

 .("המציע": להלן__________________________ ) אצל חתימה

 הצעות להציע בבקשה הקבועים בתנאים המציע של עמידתו להוכחת זה תצהירי עושה אני .2

 לביצוע מסגרת בחוזה להתקשרות 247/2021' מס פומבי במסגרת עבודות לביצוע בקשר

 .ירושלים ברחבי רחובות לשדרוג עבודות

מאתר עבודה  הליכים לסילוק יד המציעהשנים האחרונות, לא ננקטו כנגד שבע במהלך  .3

 .כלשהו

 הנני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. .4

 

 
 

 חתימת
 ה/המצהיר

 

 אישור

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

 זהות ודתתע פי על תה/זוהה אשר' __________________________, גב/מר בפניי

 כי ה/שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן לי ת/המוכר____________________ /  שמספרה

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

 .בפניי עליו ה/וחתם זה בתצהיר האמור נכונות את ה/אישר

 
 

 המאשר חתימת
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 נספח ביטוח – 6נספח 
 

 ₪ 15,000,000שהיקפן הכספי הוא עד ט הוראות בנושא ביטוח לעבודות פירו
 אשר ביטוח העבודות הקבלנית בהן נערך על ידי הקבלן

 
 לצורך נספח ביטוח זה: 

ו/או חברות,  עיריית ירושלים ו/או מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ" הכוונה ל: מוריההגדרת "
ל עיריית ירושלים אשר לעיריית ירושלים יש בהם אינטרס מוסדות וגופים בבעלות חלקית או מלאה ש

ת מקרקעי ישראל ו/או מדינת ישראל משרד השיכון כלשהוא ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או רשו
ו/או מדינת ישראל משרד התחבורה ו/או חברת הגיחון בע"מ ו/או תכנית אב לתחבורה ירושלים 

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

החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ  ו/או הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או המפקח ו/או מנהל 
 "ל.הפרויקט ו/או עובדים ו/או מנהלים של הנ

מובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י הקבלן אינם באים לצמצם את התחייבויותיו על פי נספח 
ביטוחי הקבלן והמתכון התמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי הקבלן לעמוד 

המופיעות  בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו
בנספח הביטוח כמפורט להלן. על הקבלן יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי 

 ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות.

פי חוזה זה ו/או על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, מתחייב -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
פי הקבוע בחוזה -רוך ולקיים, על חשבונו, וזאת החל ממועד תחילת ביצוע העבודות עלהקבלן לע

סיום זה ועד לסיום העבודות ו/או מסירתן למוריה ו/או תום תקופת הבדק )להלן יחדיו: "
"(, המאוחר מבין המועדים, את הביטוחים המפורטים בסעיפים שלהלן וכן באישור העבודות

, בחברת ביטוח מורשית כדין, ובתנאים אשר לא א'6כנספח סומן עריכת הביטוחים המצ"ב ומ
", אישור קיום ביטוחי הקבלן" -" וביטוחי הקבלןיפחתו מן המפורט להלן )להלן בהתאמה: "

 בהתאמה(: 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, 
שנים ממועד מסירת  7 -ימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מיחזיק הקבלן בביטוחים כל עוד קי

 העבודות באופן סופי ויציאתו של הקבלן מהאתר )לפי המאוחר(.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת מוריה, הקבלן מתחייב להמציא עותק הפוליסות הכוללות 
מור, הקבלן את ההתחייבויות החוזיות. מוסכם כי ככל שתתבקש המצאת עותק פוליסות כא

 רשאי להמציא את עותקי הפוליסות ללא נתונים מסחריים.

 ביטוחי הקבלן: .2

 ביטוח עבודות קבלניות.2.1

הכולל כיסוי כמפורט באישור קיום ביטוחי הקבלן, ולהלן מס' נוסף של הדגשים לכיסוי 
 הביטוחי שיש לכלול בפוליסה זו:

ב לכלול את מוריה כמבוטחת שם המבוטח בפוליסת עבודות קבלניות )על כל פרקיה( מורח
 כמבוטחים נוספים. -ראשית, וכן קבלנים וקבלני משנה )בכל דרגה( 

חודשים החלה על כל פרקיה וכן תקופת  24פוליסה זו כוללת תקופת תחזוקה מורחבת בת 
 הרצה בת חודשיים ימים. 

ח הנובעים יובהר, כי מוריה על פי העניין תיקבע כמוטב היחיד והבלעדי לקבלת תגמולי ביטו
מנזק לעבודות עצמן ו/או לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, ותגמולי הביטוח ישולמו למוריה 

 בלבד ו/או על פי הוראותיה המפורשות בכתב. 

המבטח מתחייב כי אם תחליט מוריה להפסיק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, 
או ייכנס להליכי פירוק ו/או במהלך תקופת הביטוח, או אם יוכרז הקבלן כחדל פירעון ו/

כינוס נכסים, תישאר פוליסה זו, על כל תנאיה, בתוקף מלא ורציף, תעבור מידית לבעלות 



 247/2021 'מס פומבי מכרז
 ירושלים ברחבי לשדרוג רחובות עבודות צועלבי מסגרת בחוזה להתקשרות

 

33 
 

 קראתי והבנתי __________________
 חתימה וחותמת המציע                              

 

מוריה, והמבטח יפעל על פי הוראות מוריה בכתב, לעניין שינויים בשם המבוטח ו/או 
 המוטבים על פי הפוליסה.

 ביטוח אחריות מקצועית.2.2

של תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת המבטח את חבות הקבלן על פי דין ב
הביטוח בגין מעשה או מחדל מקצועי מצד הקבלן ו/או בגין מי מהבאים מטעמו, בכל הקשור 

 בביצוע העבודות ו/או במתן השירותים.

למען הסר ספק, הביטוח מכסה גם אובדן שימוש, חריגה מסמכות בתום לב וכן נזקים 
 זי לגוף או לרכוש.פיננסיים שאינם עקב נזק פי

התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ו/או בקשר 
 אליהן.

 ביטוח חבות המוצר .2.3

המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת 
ם המוצרים שבנה ו/או הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרם עקב ו/או בקשר ע

 הרכיב ו/או התקין ו/או סיפק ו/או טיפל בכל צורה אחרת.

הביטוח מורחב לשפות את מוריה בין אחריות שתוטל עליה עקב ו/או בקשר עם המוצרים 
 כאמור לעיל.

התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ו/או בקשר 
 אליהן.

עיל מתחייב הקבלן לערוך, בעצמו ו/או לדרוש מקבלני המשנה מטעמו לערוך בנוסף לאמור ל .3
ולקיים, בגין כל אחד מכלי הרכב )כולל ציוד מכני הנדסי החייב בביטוח חובה( אשר ישמשו לצורך 

 "(:ביטוחי הרכבו/או בקשר עם ביצוע העבודות, את הביטוחים כמפורט להלן )להלן "

 פי דין.-ביטוח חובה כנדרש על 3.1

יטוח מקיף כולל ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו, בגבולות אחריות ב 3.2
 לכלי. ₪  750,000שלא יפחתו מסך של 

ביטוח "ציוד מכני הנדסי" )צ.מ.ה( על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה,  3.3
ות כלפי צד שלישי ערך כינון. הביטוח כולל כיסוי לאחרי סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא

 לכלי. ₪  1,000,000בגבולות אחריות של 

הגדרת "כלי רכב" כולל במפורש מנופים, מלגזות, טרקטורים, משאיות, נגררים וגוררים וכן כלים 
 נעים ממונעים מכל סוג. 

למרות האמור בסעיף זה לעיל, מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף ו/או ביטוח צ.מ.ה 
עיל )למעט במפורש ביטוח אחריות כלפי צד שלישי(, ובמקרה זה יחול סעיף הפטור כמפורט ל

 להלן כאילו נערכו הביטוחים במלואם. 16כאמור בסעיף 

לעיל( יכללו, בין היתר, את  3.2 -ו 3.1ביטוחי הקבלן )למעט הביטוחים המפורטים בסעיפים  .4
 ההוראות הבאות: 

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

חריג רשלנות רבתי )אם קיים( מבוטל, אולם, אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות  4.2
 .1981 -המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

מטעמה, וכן כלפי כל יחיד המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מוריה ו/או מי מהבאים  4.3
מיחידי המבוטח ו/או כלפי כל מי שהמבוטח ו/או מוריה ויתרו ו/או התחייבו לוויתור על 
תביעת תחלוף כלפיו טרם קרות מקרה הביטוח. הוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם 

 לנזק בזדון.
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דומה אשר נערך  לכל ביטוח והינו קודם Primary)הכיסוי בפוליסות נחשב ביטוח ראשוני ) 4.4
זכות להשתתפות מבטחיה בנטל  כל ידי מוריה ו/או לטובתה, והמבטח מוותר בזאת על על

של חוק הסכם  59 הכיסוי הביטוחי והחיוב, ככל שזכות כזו הייתה מוקנית לו מכוח סעיף
 , או אחרת.1981 -הביטוח, התשמ"א 

ויות מוריה ו/או מי הפרת בתום לב של תנאי ביטוחי הקבלן והתנאותיהם לא תגרע מזכ 4.5
 מהבאים מטעמה לקבלת שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

הקבלן בלבד אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפויות העצמיות, ולמילוי החובות המוטלות  4.6
על המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה. חובה זו לא תחול על מוריה בשום מקרה או סיבה 

 שהיא. 

)שבעה( ימים ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל  7-חר מעל הקבלן להמציא לידי מוריה, לא יאו .5
מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה, את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי מבטחת הקבלן. 
הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור קיום ביטוחי הקבלן חתום כדין על ידי המבטח הינה 

ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע  תנאי מתלה ומקדמי להתחלת ביצוע העבודות על
 מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  

הקבלן מתחייב להמשיך ולהמציא את אישור קיום ביטוחי הקבלן כל עוד חוזה זה תקף, וכן 
להאריך את פוליסות ביטוחי הקבלן עפ"י הסכם זה, מדי תקופת ביטוח, כך שתהיינה בתוקף 

ופת ההתקשרות ועד סיום הפרויקט באופן סופי. לעניין ביטוח אחריות מקצועית במשך כל תק
 לעיל על תתי סעיפיו. 1וביטוח חבות המוצר, לתקופה נוספת כאמור בסעיף 

מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור קיום ביטוחי הקבלן לבין  .6
וראות ביטוחי הקבלן ולהתאימם להוראות נספח הוראות נספח זה, מתחייב הקבלן לשנות את ה

 זה. 

הקבלן מסכים ומאשר כי אין בבדיקת אישור קיום ביטוחי הקבלן ו/או התאמתו לדרישות מוריה 
ו/או הבאים מטעמה, כדי להטיל אחריות כלשהי על הגורמים הנ"ל ו/או הבאים מטעמן ו/או 

 דין. לצמצם את אחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל

מוסכם בזאת כי סוגי והיקפי הכיסויים ו/או קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה, הינם  .7
בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם 
זה ו/או לפי דין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מוריה ו/או מי מטעמה בכל הקשור 

לות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא לגבו
 על ידי הקבלן.

על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית  .8
הנקובים בביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מוריה 

 כום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.מכל ס

על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן על פי נספח הביטוח כאמור, לרבות המלצות הסקר  .9
החיתומי שייערך בקשר עם העבודות, ככל שייערך, וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה 

ביטוח שנמנעו עקב הפרה  וגניבה. הקבלן יהיה אחראי כלפי מוריה ו/או מי מטעמה בגין תגמולי
 של תנאי הפוליסה ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו.

ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן או לערוך ביטוחים נוספים או  .10
משלימים בקשר עם העבודות, הקבלן רשאי לערוך לעצמו את הביטוחים הנוספים ו/או 

סיונו ועל חשבונו. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים פי שיקול דעתו וני-הביטוחים המשלימים על
שייערך על ידי הקבלן ו/או לטובתו, בקשר עם העבודות, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות 
התחלוף כלפי מוריה /או הפועלים מטעמה, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון וכל ביטוח חבות 

ין אחריות עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או נוסף ו/או משלים יורחב לשפות את מוריה בג
 מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
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מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה  .11
זה או חלק ממנו יבוצעו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם 

הוא יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם, סעיף לפיו קבלני המשנה קבלני המשנה 
כאמור יתחייבו לערוך ולקיים ביטוחים נאותים ביחס לפעילותם וזאת למשך כל תקופת 

 התקשרותם עם הקבלן. 

כמו כן, הקבלן מתחייב להביא לידיעת הקבלנים מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין אחריות 
את הסכמתם ואת התחייבותם לפעול בהתאם, לרבות בהתאם להוראות  וביטוח ולקבל בכתב

הפוליסות, וכן לפטור את מוריה ו/או כל הפועלים מטעמה, מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד 
המובא על ידם או מטעמם לאתר העבודות. על הקבלן תחול האחריות הבלעדית לדאוג כי 

ה, לרבות הדרישות עפ"י כל דין,  והן את דרישות הקבלנים יקיימו את הוראות ודרישות חוזה ז
 הקבלן.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי מוריה בגין העבודות נשוא 
חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי ספק משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות 

ייגרם להן, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות אותן  בגין כל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד ש
שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק ו/או הפסד כאמור מכוסה באיזו 

 מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

הקבלן מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח, למוריה בקרות אבדן או נזק או אירוע העלול לגרום  .12
 ות העלולות לגרום להגשת תביעה תחת ביטוחי הקבלן.לכך, ו/או בדבר נסיב

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה  .13
החובה לעדכן את סכומי הביטוח בפוליסה באופן מיידי, ולשלוח למוריה את אישור המבטח על 

 ביצוע העדכון האמור. 

ש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבטח לא ישחרר למען הסר ספק מוסכם במפור .14
את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות במקרה 
שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכיסוי 

רה אחר. בכל מקרה, לקבלן לא תהא שום טענה הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע, נפסק או כל מק
 ו/או תביעה כלפי מוריה ו/או הבאים מטעמה לגבי גובה תגמולי הביטוח, ככל שיהיו.

בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הקבלן  .15
ת כאמור בסעיף להמציא אישור ממבטח הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניו

 לעיל, בידי מוריה ו/או כל גוף אחר שמוריה תורה עליו.  1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן ומתחייב, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  .16
תביעה נגד מוריה ו/או מי מהבאים מטעמה בגין כל נזק שייגרם לרכושו ו/או לרכוש כלשהו 

ע העבודות ו/או השירותים ו/או לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן המשמש את הקבלן לצורך ביצו
ו/או מטעמו ו/או עבורו )לרבות כלי רכב, כלים, מנופים וציוד מכני הנדסי( לאתר העבודות ו/או 
לסביבתו ו/או בגין נזק תוצאתי, בין אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך )ואם נערך גם אלמלא 

חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות(, והוא פוטר בזאת את מי  ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח
מהגורמים הנ"ל מכל אחריות לנזק כאמור. יובהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם 

 שגרם לנזק בזדון. 

הקבלן מתחייב לשפות את מוריה ו/או מי מטעמה בגין כל סכום שיושת עליהן עקב הפרת תנאי  .17
 ו הפועלים מטעמו.הפוליסות ע"י הקבלן ו/א

נספח זה על כל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי חוזה ההתקשרות והפרתו ו/או הפרת תנאי  .18
  מתנאיו ע"י הקבלן תהווה הפרה יסודית של החוזה.
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 קיום ביטוחי הקבלןאישור  – א'6נספח 

 /בהקמה ביטוח עבודות קבלניות- אישור קיום ביטוחים (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור 

זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים 

 אמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר ה

מעמד מבקש האישור 

* 

מען הנכס המבוטח / 

 כתובת ביצוע העבודות *
 מען המבוטח

ח.פ. / 

מספר 

 ישות

 מבקש האישור *

 קבלן הביצוע  ☐

 קבלני משנה  ☐

 שוכר ☐

 אחר: מזמין   ☒

 

 ברחבי העיר

 9הלני המלכה  שם
 רושליםי

511124778 
לפיתוח חברה מוריה 

 ירושלים בע"מ

, 1כיכר ספרא 
קריית העירייה, 

 ירושלים
500230008 

  עיריית ירושלים
ו/או חברות, מוסדות 
וגופים בבעלות חלקית 
או מלאה של עיריית 
ירושלים אשר לעיריית 
ירושלים יש בהם 

 אינטרס כלשהו
, 2כיכר ספרא 

קריית העירייה, 
 יםירושל

500500392 
הרשות לפיתוח 

 ירושלים

 מקרקעי ישראל רשות 500101761 , ירושלים15הצבי 

, 3קלרמון גאנו 
 ירושלים

500100797 
מדינת ישראל משרד 

 השיכון

, 5בנק ישראל 
 ירושלים

500102736 
מדינת ישראל משרד 

 התחבורה

, 101דרך חברון  ת.ז./ ח.פ.
 ירושלים

 הגיחון בע"מחברת  512291295

 , ירושלים97יפו 
580127538 

 

תכנית אב לתחבורה 
ירושלים )העמותה 
לתכנון פיתוח ושימור 

 (אורבני

, 1דרך בנבנישתי 
 ירושלים

513184713 
החברה העירונית 

 אריאל
שלומציון המלכה 

 , ירושלים18
520027392 

פיתוח מזרח ירושלים 
 בע"מ

, 1דרך בנבנישתי 
 ירושלים

514970185 

החברה  –אריאל 
ית יהעירונית לניהול קר

ספורט, תרבות ופנאי 
 בירושלים בע"מ

, 31הנביאים 
 ירושלים

513036137 
עדן החברה לפיתוח 

 מרכז ירושלים בע"מ

הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או המפקח ו/או מנהל ו/או 
 הפרויקט ו/או עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל.

 מען
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סכומי ההרחבות לפי שווי העבודה ו/או גבולות האחריות ייקבעו בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק  2

 .בלתי נפרד ממנו

 כיסויים 

כיסויים נוספים 

 בתוקף וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'

גבול האחריות/ סכום 

 הביטוח/ שווי העבודה
תאריך 

 סיום

תאריך 

 תחילה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

מספר 

 הפוליסה

 פרקי הפוליסה

 

חלוקה לפי גבולות 

אחריות או סכומי 

 ביטוח

 2 סכום מטבע

ר על תחלוף לטובת ויתו 309
 מבקש האישור  

 כיסוי בגין נזקי טבע 313

כיסוי גניבה פריצה  314
 ושוד

 כיסוי רעידת אדמה 316

מבוטח נוסף אחר  317
קבלנים וקבלני משנה בכל )

 (דרגה

מבקש  -מבוטח נוסף 318
 האישור

מוטב לקבלת תגמולי  324
 מבקש האישור –ביטוח 

  ראשוניות 328

 

  ביט:____    ₪ 

הסיכונים עבודות כל 

 קבלניות

הרחבות לדוגמה )ניתן 

לפרט בהתאם לפרקי 

 הפוליסה(:

 גניבה ופריצה     כלול 

 ₪ 

לא יפחת מסך 

משווי  20%של 

 העבודות

 רכוש עליו עובדים    

 ₪ 

לא יפחת מסך 

משווי  20%של 

 העבודות

 רכוש סמוך    

₪ 

לא יפחת מסך 

משווי  10%של 

 העבודות

 ברהרכוש בהע    

₪ 

לא יפחת מסך 

משווי  10%של 

 העבודות

 פינוי הריסות    

 ₪ 

לא יפחת מסך 

משווי  10%של 

 העבודות

 הוצאות תכנון ופיקוח    

₪ 

לא יפחת מסך 

משווי  10%של 

 העבודות

    

ציוד קל, מתקנים 

ומבני עזר שאינם חלק 

 מהפרויקט הסופי

 
במלוא  כלול

 סכום הביטוח
    

ן נזק עקיף מתכנו

לקוי, עבודה לקויה 

 וחומרים לקויים
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₪ 

לא יפחת מסך 

משווי  10%של 

 העבודות

 הוצאות הכנת תביעה    

₪ 

לא יפחת מסך 

משווי  10%של 

 העבודות

 נזק ישיר    

₪ 

לא יפחת מסך 

משווי  10%של 

 העבודות

    
הוצאות להחשת נזק 

 ותיקונים זמניים

 אחריות צולבת 302

טובת ויתור על תחלוף ל 309
 מבקש האישור 

כיסוי בגין נזק שנגרם  312
 משימוש בצמ"ה

 כיסוי לתביעות המל"ל 315

מבוטח נוסף אחר  317
קבלנים וקבלני משנה בכל )

 (דרגה

מבקש  –מבוטח נוסף  318
 האישור

מבקש האישור מוגדר  322
 כצד ג' בפרק זה

 ראשוניות 328

רכוש מבקש האישור  329
 ייחשב כצד ג'

 צד ג'  ביט:____    ₪

 רעד והחלשת משען      ₪ 

 ₪      

כיסוי נזק תוצאתי 

שייגרם עקב פגיעה 

בכבלים ו/או מתקנים 

 תת קרקעיים, 

     כלול 

חבות בגין נזק גוף 

הנובע משימוש בכלי 

רכב מנועי שאינו חייב 

 בביטוח חובה

 ₪ 2,000,000     

חבות בגין נזק לרכוש 

הנובע משימוש בכלי 

מעל  רכב מנועי

לגבולות האחריות 

הנהוגים בפוליסת רכב 

סטנדרטית הנהוגה 

ביום מקרה הביטוח 

 בסך 

 ₪ 1,000,000     
הגנה בהליכים 

 פליליים/מנהליים

ויתור על תחלוף לטובת  309
 מבקש האישור 

מבוטח נוסף אחר  317
קבלנים וקבלני משנה בכל )

 (דרגה

מבקש  –מבוטח נוסף  318
 האישור

 ראשוניות 328

 אחריות מעבידים  ביט:____   20,000,000 ₪

 אחריות צולבת  302

 הרחב שיפוי 304

ויתור על תחלוף לטובת  309
 מבקש האישור 

₪   

תאריך 

 רטרו:

 

 ביטוח חבות מוצר   ביט:____
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 ראשוניות 328

 12תקופת גילוי ) 332
 חודשים(

_______ 

 אובדן מסמכים 301

 אחריות צולבת 302

לוף לטובת ויתור על תח 309
 מבקש האישור 

מבוטח נוסף בגין מעשי  321
 –או מחדלי המבוטח 

 מבקש האישור

 מרמה ואי יושר עובדים 325

עיכוב/שיהוי עקב  327
 מקרה ביטוח

 ראשוניות 328

 6תקופת גילוי ) 332
 חודשים(

₪   

תאריך 

 רטרו:

 

_______ 

  
ביטוח אחריות 

 מקצועית

מפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה השירותים )בכפוף, לשירותים הפירוט 

 המפורטת בנספח ג'(*:

עבודות תחזוקה ושיפוץ  – 062קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(,  – 069עבודות קבלניות גדולות,  –בניה  – 009

 )חשמל/איטום/אינסטלציה(

 ביטול / שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 60רעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי ל

 השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור

 המבטח:
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, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח לעבודות קבלניות טבלת סכומי ביטוח וגבולות אחריות

  חבות המוצר
 *₪( -)סכומים ב

 
 

 הנושא
 

 עבודות בהיקף
0-500,000 

 עבודות בהיקף
500,001-
2,000,000 

 עבודות בהיקף
2,000,001-
5,000,000 

 עבודות בהיקף
5,000,001-
15,000,000 

 

ביטוח עבודות 
 קבלניות:

 
 

   

 ביטוח צד שלישי
 גבולות אחריות 
)תובע, מקרה 

 ותקופה(

4,000,000 4,000,000 5,000,000 10,000,000  

ת החלשת הרחב
  2,000,000 1,000,000 500,000 500,000 משען

הרחבת נזק תוצאתי 
עקב פגיעה בכבלים 

ו/או מתקנים תת 
 קרקעיים

500,000 500,000 1,000,000 2,000,000  

ביטוח אחריות 
 מקצועית

 גבולות אחריות
 )מקרה ותקופה(

2,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000  

 ביטוח אחריות מוצר
 בולות אחריותג

 )מקרה ותקופה(
2,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000  

 
 
 
 
לדרוש או שלא , חוזה התקשרותלהחליט במסגרת כל הזכות  אתלעצמה  תשומר מוריה כי ,בזאת ומוסכם מוצהר* 

ת את גבולות לשנו ו/או, מקצועית לאחריותאו /ו המוצר לחבות ביטוחלדרוש מהקבלן ביטוח עבודות קבלניות ו/או 
מאלה הנקובים בטבלה, וכל  האחריות לביטוח עבודות קבלניות ו/או לביטוח חבות המוצר ו/או לאחריות מקצועית

, בהתאם לנסיבות, תכולות ו/או חשיפות שמקורן של העבודות הנדרשות מסויםו/או להיקף  לסוגזאת בהתייחס 
של  המשקף את זכות האמורבמפורש, כי  מובהר. לטתת והמוחהבלעדי הדעת שיקול לפי והכל, חוזה התקשרותבכל 

 זה סעיף פי על מוריה זכויות במימוש שמקורהבזאת על כל טענה, תביעה או דרישה  מוותרבלבד, והקבלן  מוריה
 . אלה תיואי מימוש זכו או/ו במימושאו בשל הנסיבות הכרוכות  ,מימושן בהעדר, לעיל
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 פרטי המציע – 7נספח 

 
 

 
  מציע:שם ה

 
  חתימה וחותמת המציע:

  :פרטיתת.ז./מס' חברה 

  כתובת המציע:

  טלפון המציע:

  המציע: 'פקס

  מטעם המציע:למכרז שם איש קשר 

  :של איש הקשר טלפון נייד

  :איש הקשר/של המציע "לכתובת דוא

 
  

 הצהרה
 

 בשם המציע, כדלקמן:ני לאשר הרי

 .ומדויקים נכונים הינם לעילבלה שצוינו בטש הקשר ופרטי הנתונים .1

 קבלת לצורך הקשר איש להיות המציע מטעם וסמךמ גורם מהווה לעיל בטבלה הנזכר הקשר איש .2

  .שבכותרת במכרז י המציעלהצעה אשר הוגשה על יד בקשר הודעות

ידוע לנו כי באחריות המציע ואיש הקשר מטעמו לדאוג לתקינות תיבת הדוא"ל ומכשיר הפקס'  .3

 יע ואיש הקשר מטעמו אשר פורטו בהצעה.של המצ

קשר המוריה תהיה רשאית לשלוח הודעות בקשר עם ההליך גם לפרטי ידוע לנו כי על אף האמור,  .4

אשר נמסרו על ידנו במועד רכישת מסמכי המכרז או הגשת שאלות ההבהרה, ולא תהיה לנו כל 

 . זה ןיטענה בעני

 

 המציע חתימת

 


