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מסמך א'

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
הזמנה להציע הצעות – מכרז פומבי מס' 21/2
כללי
.1

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ (להלן " :החברה ") ,מזמינה בזאת
הצעות (להלן " :ההזמנה ") במסגרת מכרז דו  -שלבי עם אפשרות להליך
תחרותי נוסף  ,להקמה ותפעול של מערכ ו ת ל השפלת מי תהום  ,באזור בתי
המלון לאונרדו פלאזה (לשעבר מלון מוריה) ומלון לאונרדו קלאב (לשעבר
מלון נירוונה) שבמתחם התיירות חמי זוהר בים המלח ,בהתאם למסמכי
המכרז (להלן" :העבודות" או " השירותים ").

.2

השירותים ינתנו בהתאם להוראות ההסכם ( מסמך ב' ) ,המפרט ים הטכני ים
מסמכים א'( - ) 4א'(  ( ) 7כל אלו יקראו להלן " :המפרטים ")  ,התוכניות – מסמך
א'(  , ) 8רשימת ציוד הקידוח – מסמך א(  ) 9ויתר מסמכי הזמנה זו על נספחיה.

.3

בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר ,משמע גם לשון נקבה ,ולהיפך.

לוח זמנים
.4

לוח הזמנים להגשת הצעות יהיה כדלקמן (וזאת מבלי לגרוע מסמכותה של
ועדת המכרזים להודיע על שינוי בלוחות הזמנים) :

מועד קיום סיור קבלנים חובה באתר

2.0.2612
בשעה16:66 :

מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז ו להעברת
שאלות הבהרה

11.0.2612

מועד אחרון להגשת הצעות

12.2.2612

תנאי סף להשתתפות במכרז
.5

רק מציעים אשר מקיימים את כל תנאי הסף המפורטים להלן ,יהיו זכאים
להגיש הצעה במכרז זה :
5.1

המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בישראל  ,בעל סיווג מקצ ועי
ב' בענף  566בהיקף כספי בלתי  -מוגבל.

5.2

במהלך התקופה שתחילתה ביום  1.1.2662השלים המציע (או קבלן
המשנה מטעמו) ביצוע של לפחות  3פרויקטים של הקמה ותפעול
מערכ ו ת קבועות להשפלת מי תהום  ,וביצוע קידוחי השפלת מי תהום
בהתאם לאחת ( או יותר ) מטכניקות הקידוח המאושרות לביצוע,
כמפורט במפרט הטכני המיוחד ( מסמך א ' (  , ) ) 4בהיקף של לפחות חצי
מיליון יורו או  2.5מליון ש"ח ( לא כולל מע"מ)  ,נכון למועד השלמת
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הביצוע של כל אחד מ הפרויקט ים .מובהר כי הניסיון בהיקף הכספי
הנ"ל נדרש ב כל אחד מהפרויקטים .
5.3

מנהל הפרויקט מטעם המציע הינו בעל נ יסיון של  5שנים לכל הפחות
בניהול פרויקטים של הקמה ו תפעול מ ערכ ו ת השפלת מי תהום וביצוע
קידוחי השפלת מי תהום בהתאם לאחת ( או יותר ) מטכניקות הקידוח
המאושרות לביצוע ,כמפורט במפרט הטכני המיוחד ( מסמך א ' ( . ) ) 4
יובהר כי אין דרישה לקיום יחסי עובד  -מעביד בין המציע למנהל
הפרויקט.

5.4

ה הידרולוג או הגיא ו  -הידרולוג מטעם המציע  ,הינו בעל ניסיון של 5
שנים לכל הפחות בתכנון ו ביצוע קידוחי השפלת מי תהום בהתאם
לאחת ( או יותר ) מטכניקות הקידוח המאושרות לביצוע ,כמפורט
במפרט הטכני המיוחד ( מסמך א'(  . ) ) 4יובהר כי אין דרישה לקיום יחסי
עובד  -מע ביד בין המציע ל הידרולוג או לגיאו  -הידרולוג .

5.5

למציע מחזור הכנסות בהיקף של לפחות  36מיליון ש"ח בכל אחת
מהשנים . 2616-2611

5.0

המציע המציא ערבות מכרז כאמור בסעי פים  13-11להלן.

5.2

המציע השתתף בסיור קבלנים כאמור בסעיף  20להלן .

5.1

המציע שילם את דמי השתתפות במ כרז ,כאמור בסעיף  2להלן.

5.9

המציע מנהל ספרים כנדרש עפ"י כל דין ולפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ז  1920 -והמציא את כל האישורים הנדרשים על פי
חוק זה ,לרבות אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.

עיקרי ההתקשרות
.0

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליי ם בלבד והוראות סעיף זה
תחייבנה את הצדדים  ,רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת
ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז  .הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה
ממסמכי המכרז  ,תחייב ההוראה האחרת והמפורטת .
0.1

החברה מ נהלת ומרכזת את הטיפול בנושא תכנון וביצוע פעולות ,
שנועדו ל היות פתרונות קצרי  -טווח וארוכי  -טווח מפני עליית מפלס
המים בחוף המערבי של בריכה הידועה בשם בריכה מספר , 5
המתופעלת על  -ידי מפעלי ים המלח בע"מ (להלן ,בהתאמה " :הבריכה "
ו  "-מי"ה ") .

0.2

העבודות כוללות למידה והכרה של כל דרישות הפרויקט על כל
מרכיביו ,ביצוע עבודות תיאו ם מול הרשויות והגורמים הרלוונטי ים ,
תפעול ותחזוקה של מערכות השאיבה להשפלת מי תהום הקיימות,
ביצוע קידוחי שאיבות  ,פעולות לניטור  ,מדידה ומעקב ( , (Monitoring
וכן הקמה  ,תפעול ותחזוקה של מערכות ה שאיבה החדשות שיוקמו על -
ידי הקבלן הכוללות חדרי פיקוד ובקרה  ,חשמל  ,צנרת ותשתיות שונות
בנקודות שונות באזור בתי המלון לאונרדו פלאזה ולאונרדו קלאב ,
שבמתחם התיירות חמי זוהר בים המלח .

0.3

מובהר כי במתחם הפרויקט קיימות מערכות שאיבה .בכוונת החברה
להעביר את מערכות השאיבה הקיימות לאחריותו של הקבלן טרם
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הקמת המערכות החדשות  ,ל שם תפעול ן ו תחזוק תן במקביל להקמת
המערכות החדשות  .לאחר הקמת המערכות החדשות ,ישמשו המערכות
הישנות כמערכות גיבוי בלבד .
0.4

מובהר כי בשלב פרסום המכרז לא ידוע מספר קידוחי השאיבה שיש
לבצע  .לפיכך מובא לידיעת המציע כי החברה זכאית לשנות את כמויות
הקידוחים במכרז ו/או את היקף כל חלק של העבודות  ,לרבות הגדלה
ו/או צמצום של הכמויות המפורטות בכתב הכמויות .

0.5

מובהר כי על הקבלן לספק לחברה ( SHOP DRAWINGSתוכניות
לביצוע) ,על  -פי תוכניות המכרז המצורפות של מערכות ההשפלה

והתשתיות הנלוות (חשמל ,מים  ,מבנים וכד') כחלק בלתי נפרד
מעבודתו ,לרבות ת יאום הערכות בתוכניות של הקבלן ,כמפורט במפרט
הטכני המיוחד ( מסמך א'( . ) ) 4
0.0

עבודות קידוחי השאיבה יתבצעו בהתאם לטכניקות הקידוח
המאושרות לביצוע בלבד  ,כמפורט במפרט הטכני המיוחד ( מסמך
א'( . ) ) 4

0.2

בשלב זה ,החברה ביצעה את התיאומים הנדרשים עם בתי המלון
לרבות לצורך קבלת היתר י ה בניה ,אולם טרם הוצא היתר בניה .
התיאום בשטח בפועל יהא באחריות הקבלן  .מובהר כי יכול ומיקומי
הקידוחים הסופיים ישתנו ובכל מקרה התיאום הסופי יבוצע על -ידי
הקבלן .בפרט מובהר כי יתכן והתיאומים מול בתי המלון ידרשו
מהקבלן שינוי היערכות ו/או עיכוב בתחילת ביצוע העבודות ו/או
עיכובים ו/או הפסקות בביצוע העבודות לאחר תחילתן ,לרבות
התחשבות בצורכי המלון ואורחיו במהלך ביצוע העבודות (לרבות,
ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,עבודה בשעות מסוימות בלבד) – הכל
בהתאם לתיאומים שייעשו מול בתי המלון ,ושהינם באחריות הקבלן.

0.1

העב ודות יבוצעו על  -פי האמור במפרטים ובתוכניות  ,ועל פי הוראות
ה הסכם ויתר מסמכי המכרז ,הכל בתיאום עם החברה ובפיקוחה ,תוך
הקפדה על ביצוע העבודות באופן הקבוע במסמכים המפורטים בסעיף
זה לעיל ,ו שמירה על כל החוקים והתקנות הקבועים הקשורים לביצוע
העבודות  ,לרבות נהליה של החברה.

0.9

העבודות יבוצעו על -י די קבלני המשנה ו אנשי הצוות המקצועי מטעם
המציע אשר פורטו על -ידו במסגרת הצעתו במכרז זה ,ובכפוף להוראות
הסכם ההתקשרות .

 0.16עבודות הקידוח המפורטות במפרטים הטכניים ,יבוצעו באמצעות ציוד
הקידוח אשר הוצע על  -ידי המציע ,כמפורט בסעיף  1.14להלן.
 0.11העבודות יבוצעו תוך הקפדה על כל כללי הזהירות הרלוונטיים תוך
מתן תשומת לב יתרה כי העבודות מתבצעות בסמוך לבתי המלון ,וכי
על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים למניעת הפרעה ונזקים לכל צד
שלישי שהוא.
 0.12לאחר בחירת הזוכה במכרז ,ולאחר שיוצא היתר בניה ע ל  -ידי החברה,
יוצא צו התחלת עבודה על  -ידי החברה  .הזוכה יבצע את העבודות באופן
מיידי על  -פי לוח הזמנים ( נספח ו ' להסכם)  .הזוכה יידרש להכין ולהגיש
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לאישור המזמינה לוח זמנים מפורט לתיאור שלבי הביניים לביצוע
העבודות בתקופת הביצוע הקבועה בסעיף  0.11ל הלן  ,הכולל תיאור
העבודות ומשכ ן ,ואשר אישורו על ידי החברה יהווה תנאי לקבלת צו
התחלת עבודה .מובהר כי הוצאתו של צו התחלת עבודה יכול ותידחה,
לפי שיקול דעת החברה ,בין היתר בהתחשב בצורך בתיאומים עם
המלונות ביחס לכניסה לביצוע העבודות ובמועד הוצאת היתרי הבניה
הנדרשים  ,ומבלי שהקבלן יהא זכאי לפיצוי כלשהו בגין כך.
 0.13תקופת הקמת ה מערכ ו ת החדשות תעמוד על  11חודשים  ,ותקופת
ה תפעול של המערכות החדשות תהא  06חודשים החל ממועד השלמת
הקמת המערכ ו ת החדשות  ,עם אפשרות להארכ ת ה לתקופה של 06
חודשים נוספים ,כמפורט בהסכם ההתקשרות.
 0.14מבלי לגרוע מסע יף  -קטן  0.12לעיל ,על ה זוכה במכרז יהא לעמוד ,בין
היתר ,בתנאים והדרישות הבאות ,המהווים תנאי להוצאת צו התחלת
עבודה על  -ידי החברה :
א.

הצגת רשימת הציוד לביצוע העבודות בהתאם לדרישות המפרט
הטכני המיוחד ויתר מסמכי המכרז ,אשר תאושר על  -ידי המזמין
והצוות המקצועי מטעמו  ,וזאת בנוסף לרשימת הציוד בתחום
הקידוח – מסמך א( . ) 9

ב.

אישור מנהל עבודה ויועץ בטיחות מטעם הזוכה על  -ידי המזמין,
העומדים בכל הדרישות המפורטות בהסכם ההתקשרות ו/או
במפרט הטכני המיוחד.

ג.

אישור לוח זמנים מפורט על  -ידי המזמין ,בהתאם למפורט
בהסכם ההתקשרות.

ד.

בהסכם

אישו ר עריכת
ההתקשרות.

ביטוחי

הקבלן,

בהתאם

למפורט

מובהר כי הזוכה במכרז ידרש להמציא את כל האישורים והמסמכים
הנ"ל ,אשר יאושרו על  -ידי החברה ,לא יאוחר מ  14-ימים ממועד הודעת
החברה על זכייתו במכרז כאמור בסעיף  51להלן .
 0.15בתמורה לקיום כל התחייבויותיו לשביעות ר צונה המלא של החברה,
תשלם החברה לזוכה את התמורה  ,בהתאם לכתב הכמויות והמחירים
ולהיקף העבודות שיבוצעו בפועל  .התמורה תשולם על פי התנאים
המופיעים בהסכם.
דמי השתתפות במכרז
.2

ה מעוניינים להשתתף במכרז ירכשו את מסמכי המכרז תמורת סך  5,666ש"ח
(להלן " :דמי ההשתתפות ")  ,אשר לא יוחזר ו בכל מקרה  .תשלום דמי
ההשתתפות יתבצע בהעברה בנקאית לחשבון מס'  469-351601סניף  114בבנק
הבינלאומי הראשון (  . ) 31בפרטי העברה יצוין " עבור השתתפות במכרז . " /212
לאחר התשלום הנ"ל ישלח המציע בדוא"ל את טופס פרטי המציע ואיש קשר
– מסמך א'(  , ) //כשהוא מלא וחתום על ידו ,למזכיר ועדת המכרזים אשר
פרטיו מפורטים בסעיף  22להלן ,ויצרף את האסמכתא לביצוע ההעברה
הבנקאית כאמור לעיל .
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ההצעה
.1

כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים
להלן :
1.1

כל מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם (מסמך ב') ,בצרוף פרוטוקול סיור
הק בלנים  ,בצירוף ההודעות למציעים (ככל שנשלחו על  -ידי החברה),
כשהם חתומים על -ידו בכל עמוד ועמוד;

1.2

תיאור כללי/פרופיל של המציע;

1.3

אישור על העברה בנקאית של דמי ההשתתפות במכרז ;

1 .4

טופס פרטי המציע ואיש קשר – מסמך א'( ; ) //

1.5

מסמכי הערכה המצורפים כ מסמך א'(  ) 3ל הצעה זו ,הכוללים ,בין
היתר ,פירוט בדבר הניסיון הקודם של המציע ושל אנשי הצוות מטעמו
(קבלן המשנה מטעמו ,ככל שקיים ,מנהל הפרויקט מטעמו ,ההידרולוג
או הגיא ו  -הידרולוג מטעמו)  ,כמפורט בסעי פים  5.2-5.4לעיל ;

1.0

דוחות כספיים מאושרים או אישור רואה החשבון המבקר של המצ יע ,
המפרט את מחזור הכנסתו בכל אחת מהשנים  , 2616-2611כנדרש
בסעיף  5.5לעיל ;

1.2

תעודת רישום תקפה של המציע אצל רשם הקבלנים הכוללת רישום
בסיווג ב' ענף  566בהיקף בלתי מוגבל כנדרש בסעיף  5.1לעיל;

1.1

ככל ש קיים תנאי סף הניתן להוכחה באמצעות קבלני משנה (סעיפים
 5.3 , 5.2ו  5.4-לעיל)  ,יצרף המציע התחייבות מטעם קבלן המשנה
בנוסח מסמך א( ; ) /1

1.9

כתב הכמויות והמחירים יצורף על גבי  , CDבקובץ אשר יסופק על ידי
המזמין .על המציע למלא את המחירים בתוך הקובץ ,ולהגישו יחד עם
הצעתו .בנוסף ,ידפיס המציע את הקובץ לאחר שמילא אותו ,יחתום
ע ליו בשולי כל עמוד ,ויצרף אותו להצעתו;

 1.16האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו  , 1920-דהיינו אישור מפקיד
שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי המציע מנהל את
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל ם על פי פקודת מס הכנסה
וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ז ( 1920 -להלן – חוק מע"מ) ,או שהוא פטור
מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל
על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ;
 1.11אישור על השתתפות בסיור הקבלנים (האישור יימסר למציע על ידי
החברה לאחר השתתפות בסיור);
 1.12ערבות מכרז ,בהתאם להוראות סעיפים  13-11להלן ;
 1.13הצעה טכנית הכוללת שני פרקים באופן הבא:
א .תקופת ההקמה – ה פירוט המוצע של המציע לביצוע עבודות
ההקמה במסגרת האמור במפרט ים  ,ו לרבות הקצאת משאבי ו של
הקבלן לביצוע עבודות ההקמה  ,פירוט אופן הה י ערכות הטכנית
לביצוע העבודות ,אופן התארגנות הקבלן באתרי העבודות  ,שינוע
8
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וייבוא החומרים לביצוע העבודות (באופן סימולטני בשני אתרי
העבודות) ,תיאור מפורט של אופן קידוחי השאיבה המוצעים ,
פירוט האמצעים המוצעים להקלה על ההפרעה לציבור התיירותי
באתרי העבודות  ,וכן אופן ביצוע בקרת ה איכות על הקידוחים נשוא
מכרז זה  ,ועל מבחני השאיבה .
ב .תקופת
התפעול
ה איכות
התהום ,

התפעול – ה פירוט המוצע של המציע לביצוע עבודות
במסגרת האמור במפרטים  ,וכן פירוט האמצעים ל בקרת
המוצע ים מטע מו בנושא ת פעול מערכות ה שפלת מי
ובנושא פעולות ה ניטו ר ו ה ת חז ו קה הנדרשות .

 1 .14רשימת ציוד הקידוח המוצע כמפורט ב מסמך א(  , ) 9הכולל פירוט
כמויות הצ יוד ביחס לעבודה סימולטנית בשני אתרי העבודות ,שם
היצרן ,שנת ה ייצור ,מפרט טכני כללי ביחס לציוד הקידוח  ,וכן אישור
ביחס לזכות הקניינית (בעלות ,השכרה) של הקבלן ביחס לפריט
ברשימת צ יוד הקידוח ;
 1.15תיאור ופירוט ניסיונו של הקודח הראשי המוצע מטעמו של הק בלן ,
בהתאם לאחת או יותר מטכניקות הקידוח המאושרות לביצוע  ,כמפורט
במפרט הטכני המיוחד – מסמך א'(  , ) 4לביצוע עבודות קידוחי
השאיבה ,כמפורט במסמכי הערכה – מסמך א'(  . ) 3על הקבלן לצרף את
קורות החי ים של הקודח הראשי המוצע מטעמו ו כן תעודות מקצועיות
בנושא.
.9

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ,רשאית ועדת
המכרזים ,מטעם זה בלבד ולפי שיקול  -דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את
הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או
יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית
החברה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים ,לפי שיקול  -דעתה הבלעדי.

. 16

הצעת המציע תהא בתוקף לתקופה של  126יום מהמועד האחרון להגשת
הצעות במכרז ,הקבוע בסעיף  4להלן .מובהר כי החברה רשאית לדרוש
מהמציע את הארכת תו קף הצעתו ב  96-ימים נוספים  ,ו המציע מתחייב לפעול
מיד בהתאם .אי הארכת תוקף ההצעה תהווה כשעצמה עילה לפסילת הצעת
המציע במכרז ולחילוט ערבות המכרז .

. 11

ההצעה ,בכל אחד מהשלבים ,תוגש על  -ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש
יכונה לעיל ולהלן " :המציע ") ,כאשר כל המסמכים והא ישורים הנדרשים
במכרז ,יהיו על שם המציע במכרז (או קבלן משנה מטעמו ,ככל שהדבר הותר)
בלבד.

. 12

כל השמטה ,שינוי או תוספת אשר יעשו במסמכי ההזמנה ,או כל הסתייגות,
בין על ידי תוספת במסמכי ההזמנה או במכתב לוואי ,או בכל דרך אחרת ,לא
יהיו בני  -תוקף כלפי החברה או מי מ טעמה ועלולים לגרום לפסילת ההצעה
והכל על  -פי שיקול  -דעתה הבלעדי של החברה.

ערבות
. 13

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית לטובת החברה ,בסך של
 256,666ש"ח ( שבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים) ,ממוסד פיננסי (בנק
או חברת ביטוח) ידוע ומוכר ,בת  -פירעון עם דרישה ראשונה .הערבות תהיה
9
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בתוקף לכל הפחות לתקופה של  126יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות
במכרז .
. 14

החברה תהיה רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה של  96ימים
נוספים כאמור בסעיף  16לעיל ,והמציע יאריך את תוקף הערבות בהתאם
לדרישה .אי  -הארכת הערבות כנדרש תהווה ,כש לעצמה ,עילה לפסילת הצעת
המציע ולחילוט ערבותו.

. 15

החברה תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת
בתנאי מכרז זה  ,או להכשירה למרות הפגמים שנפלו בה  ,לפי שיקול  -דעתה
המוחלט .

. 10

החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון  ,כולה או חלקה  ,במקרים
הבאים  ,ול אחר עריכת שימוע למשתתף :
 10.1כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון
להגשת הצעות  ,בכל דרך שהיא .
 10.2כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון
כפיים .
 10.3כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע
מהותי לא מדויק .
 10.4כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז  ,הוא לא פעל על פי
ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות .
זכות ה של החברה להציג את ערבות המכרז לפ י רעון הינה בנוסף לכל סעד
אחר אשר עומד ל חברה בהתאם למסמכי מכרז זה ועל פי כל די ן ,ו מבלי לגרוע
מזכותה של החברה לפיצוי בגין כל נזק ו  /או הפסד שייגרמו לה עקב מעשים
כאמור לעיל .

. 12

למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו  /או המחאת
עסק ערב .

. 11

משתתף שהצעתו לא זכתה  ,ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה
במכרז  ,בדואר רשום לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו .

הג שת ההצעה
19.

את ההצעות ,בצירוף הפרטים והמסמכים המפורטים בסעיף  1לעיל ,יש
להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים ,במשרדי החברה ,ברחוב בית הדפוס
 //בניין לב הגבעה (לובי  2קומה  ,) /ירושלים  ,לא יאוחר מהמועד המפורט
בטבלה בסעיף  4לעיל ,בשעה 14:66 .

. 26

ההצעה ,בצירוף ית ר מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע ,תוגש בתוך
מעטפה סגורה וחתומה ,עליה יצוין – " מכרז מס'  " 21/2ולתוכה יוכנסו 2
מעטפות סגורות באופן הבא:
 26.1מעטפה ראשונה אשר תכיל את כל מסמכי המכרז המפורטים בסעיף 2
לעיל ,לרבות הערבות הנזכרת בסעיף  1.12לעיל וקבלה בדבר רכישת
מסמכי המכרז  ,אך למעט כתב הכמויות והמחירים כאמור בסעיף . 8.9
על המעטפה יצוין – " מכרז  – 21/2מעטפה מס' ." /
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 26.2מעטפה שנייה אשר תכיל את כתב הכמויות והמחירים בלבד (הן הקובץ
על גבי מדיה דיגיטלית והן ההעתק הקשיח החתום) ,ועליה יצוין " מכרז
 – 21/2מעטפה מס' ." 2
. 21

משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת ,שאינה שלשול המעטפה
בתיבת המכרזים ,אינם עונים על דרישות המכרז .מציע אשר מעטפתו לא
תמצא ,מכל סיבה שהיא ,בתיבת המכרזים בעת פתיחתה לא תימנה בין
ההצעות המשתתפות במכרז.

. 22

החברה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות ,על  -פ י שיקול דעתה ,
בהודעה בכתב למציעים.

. 23

החברה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או
שתוגש שלא בהתאם לתנאי מכרז זה ,או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו
בה ,הכל לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים של החברה.

. 24

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכ רז ולכל האמור במסמכי
המכרז ,ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

. 25

כל מציע נדרש למנות נציג מטעמו אשר במהלך המכרז יהיה מוסמך לפנות
לוועדת המכרזים בשם המציע ולקבל הודעות ו/או הנחיות עבורו (להלן:
" הנציג המוסמך ") .המציע יפרט ב מסמך א' (  – ) //טופס פרטי המציע ואיש
הקשר מטעמו ,פרטים לגבי הנציג המוסמך ,כפי שמפורט בטופס זה ,ויצרף
את הטופס להודעה בדבר רכישת מסמכי המכרז ,כאמור בסעיף  2לעיל .ועדת
המכרזים תקבל פניות בשם המציע ותפנה הודעות מטעמה אך ורק לנציג
המוסמך.

הבהרות ושינויים
. 20

סיור קבלנים יערך במועד המפורט בטבלה בס עיף  4לעיל  .הסיור יצא במועד
האמור מ מלון לאונרדו פלאזה (לשעבר מלון מוריה) במתחם חמי זוהר בים
המלח .ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה  .מציע אשר לא ישתתף בסיור
הקבלנים לא יוכל להגיש את הצעתו למכרז .

. 22

שאלות הבהרה תוגשנה בכתב למזכיר ועדת המכרזים ,עו"ד עידן מוע לם ,
בדוא"ל , idanm@haganot.co.il :עד ל מועד המפורט בטבלה בסעיף  4לעיל .
החברה תהיה רשאי ת  ,אך לא חייב ת ,להשיב על שאלות הבהרה כאמור .כל
תשובה מהחברה ו/או מנציג החברה ,כפי שיתמנה מעת לעת ,תהא בכתב ולא
יהא תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת .העתק השאלות והתשובות יופץ
לכל משתתפי המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .על המציע
לצרף מסמך זה להצעתו ,כשהוא חתום על ידו  ,במסגרת כל מסמכי המכרז .

. 21

שאלות הבהרה יתקבלו רק מגוף אשר שילם את דמי ההשתתפות במכרז
(  5,666ש"ח)  ,והציג אסמכתא מתאימה על ביצוע העברת הסך הנ"ל למזכיר
ועדת המכרזים .ביצוע העברת הסך הנ"ל יהא עד ליום האחרון להגשת
שאלות הבהרה כאמור בסעיף  4לעיל .מציע אשר לא ישלם את הסך הנ"ל לא
יוכל להציג שאלותיו כאמור לעיל ו/או לקבל מענה לשאלות ו/או להשתתף
במכרז.

. 29

כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל  -פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף
שהוא .רק תשובות בכתב – תחייבנה את החברה.
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. 36

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות .אם ימצא המציע אי -
בהירויות ,סתירות או אי  -התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות
שונות מהוראותיהם ,או כל אי  -התאמה אחרת ,עליו לפנות לוועדת המכרזים
ולפרטם בכתב ,וזאת עד למועד הנקוב בסעיף  21דלעיל .מציע שלא יפנה
לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל ,יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל
טענה בדבר אי  -בהירויות ,סתירות או אי  -התאמות כאמור.

. 31

החברה רשאית בכל עת ,קודם למועד להגשת ההצעות במכ רז ,להכניס
שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים.
השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי  -נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו
ויובאו בכתב לידיעתם של כל משתתפי המכרז בדואר אלקטרוני או בדואר
רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו מראש (כמפורט ב סעיף  25לעיל) ,
וכן באתר האינטרנט של החברה . www.haganot.co.il :יובהר כי באחריות
המציעים לבדוק באופן שוטף את ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט
של החברה ,ככל שתהיינה .

. 32

עם הג שת הצעתו במכרז ,מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי
המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא ,והגיש הצעתו על בסיס זה.
מציע שהגיש הצעה במכרז ,יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו
הקשור למכרז או לתנאיו.

. 33

להסרת ספק ,בכל מקרה ,ובכלל זה במצב בו תימ צא סתירה בין מסמכי
המכרז השונים ו/או אי בהירות לגבי מסמכי המכרז ,תקבע החברה את
הפרשנות המחייבת .למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי
בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש
ו/או הנוסח שבחרה החברה.

בחינת ההצעות ותיקונן
. 34

בח ינת ההצעות ועריכת ההשוואות והבדיקות ביניהן ,וכן בחירת ההצעה
הזוכה ,אם בכלל ,ייעשו מטעם החברה על  -ידי ועדת המכרזים .הוועדה תהא
רשאית להסתייע בבדיקותיה ,בין היתר ,ביועצים מקצועיים ובוועדות  -משנה
מטעמה.

. 35

מבלי לפגוע באמור לעיל ,החברה תהא רשאית לדון עם המציעים בפרטי
הצעתם ,לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות
רצונ ה המלא ,וכן להתיר למציעים או למי מהם לתקן את הצעותיהם ,לפי
קווים מנחים שתיקבע החברה בדבר היקף התיקונים שיותרו ,ותוך שמירה על
עקרון השוויון בין המציעים.

. 30

לגבי כל מקרה של שינוי ,הוספ ה או מחיקה שיעשה המציע במסמכי המכרז
תהיה המזמינה רשאית לפעול בכל אחת מהדרכים הבאות ,על  -פי שיקול -
דעתה הבלעדי:
 30.1לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;
 30.2לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה שינויים כלל;
 30.3לדרוש מהמציע לתקן את השינויים ו/או לדרוש ממצי עים אחרים לתקן
ו/או לשנות את הצעתם; אם מי מהמציעים לא יעשה בהתאם לדרישת
החברה ,רשאית החברה לפסול את הצעתו;
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 30.4לאפשר את השינויים ולראותם כחלק מהצעתו של המציע ,וזאת תוך
שמירה על עקרון השוויון בין המציעים.
. 32

המציעים מסכימים בזאת כי כל טעות חשבון שתתגל ה בכתב הכמויות
שיצורף להצעתם תתוקן על  -ידי ועדת המכרזים.

. 31

ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינה
כספית לעומת מהות ההצעה ותנאיה ,על פי שיקול דעתה ,או בשל חוסר
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ועדת המכרזים מונע
הערכת ההצעה כד בעי.

בחירת ההצעה הזוכה
. 39

בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על  -פי המשקלות הבאים תוך ש ק לול רכיבים
איכותיים וכמותיים ,וזאת מבלי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים לשנות את
המשקלות לפני המועד האחרון להגשת הצעות ,תוך פרסום הודעה על כך :
 39.1איכות ההצעה – משקל יחסי של  36%ינתן לאיכות ההצעה אשר תקבע
על בסיס הקריטריונים והניקוד דלהלן :
א.

ניסיון המציע (לרבות קבלן ה משנה מטעמו )  ,בהקמת מערכות
קבועות ל השפלת מי תהום ו תפעולן  ,ו כן בביצוע קידוחי השפלת
מי תהום בהתאם לאחת ( או יותר ) מטכניקות הקידוח המאושרות
לביצוע ,כמפורט במפרט הטכני המיוחד ( מסמך א'( ; 26 – ) ) 4

ב.

ניסיון מנהל הפרויקט ב ניהול פרויקטים של הקמ ה ותפעול
מערכות ל השפלת מי תהום  ,ובביצוע קידוחי השפלת מי תהום
בהתאם לאחת ( או יותר ) מטכניקות הקידוח המאושרות לביצוע,
כמפורט במפרט הטכני המיוחד ( מסמך א'( ; 16 – ) ) 4

ג.

ניסיון ההידרולוג או הגאו -הי דרולוג ב תכנון ו ביצוע קידוחי
השפלת מי תהום בהתאם לאחת ( או יותר ) מטכניקות הקידוח
המאושרות לביצוע ,כמפורט במפרט הטכני המיוחד ( מסמך
א'( ; 16 – ) ) 4

ד.

ניסיון הקודח הראשי בביצוע קידוחי השפלת מי תהום בהתאם
לאחת ( או יותר ) מהטכניקות המאושרות לביצוע ,כמפורט במפרט
הטכ ני המיוחד ( מסמך א'( ; 16 – ) ) 4

ה.

התרשמות החברה מה הצעה ה טכנית של המציע ,כאמור בסעיף
 1.13לעיל:
 . 1ההצעה הטכנית ל ביצוע העבודה בשלב ההקמה (כולל תקופת
ההתארגנות ותפעול המערכות הקיימות) – ; 15
 . 2ה הצעה ה טכנית לביצוע העבודה בשלב התפעול ( תפעול
ותחזוקה של המערכות ה חדשות אשר יותקנו על  -ידי הקבלן)
– ; 15

ו.

התרשמות החברה מציוד הקידוח המוצע אשר פורט במסגרת
רשימת הציוד כמפורט בסעיף  1.14לעיל – . 26

 39.2ההצעה הכספית – מחירה הכולל של הצעת המציע בהתאם לכתב
הכמויות – משקל יחסי של . 26%
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ככל שרכיב כלשהו מרכיבי כתב הכמויות י תומחר בדולר ארה"ב או
ביורו ,תיעשה המרה של אותו רכיב לשער היציג של אותו המטבע
בש"ח ,כפי שי פורסם ביום האחרון להגשת הצעות.
יובהר כי הצעת המחיר בגין הפריטים המפורטים בכתב הכמויות
תכלול את כל מרכיבי העלות ו  /או הוצאות המציע בכדי לספק את
השירותים המבוקשים  .מוב הר למען הסר ספק כי המחירים כוללים
כל מס או היטל או תוספת אחרת  ,לרבות כל תשלום לצד שלישי ,
למעט מע " מ .
על המציע להגיש הצעה על כל אחד מהפריטים המפורטים בכתב
הכמויות  .לא תהא אפשרות להגיש הצעה חלקית במכרז .
כתב כמויות שיצורף להצעה אשר לא יכיל את מלוא הנתונים כמ פורט
לעיל ,עשוי להביא לפסילת ההצעה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאית
ועדת המכרזים של החברה  ,לפי שיקול  -דעתה ,להתייחס להצעה כאילו
נכללו הוצאות ביצוע הסעיפים הריקים בסך הכל שחושב לאותו פרק,
והמציע ,במידה וזכה ,יהא מחויב לבצע את העבודה על פי אותם
סעיפים מבלי לדרו ש ו/או לקבל כל תשלום נוסף בגינם ,וזאת מבלי
לגרוע מסמכות החברה לבקש תיקון ליקויים ו/או הבהרות בהצעות ,
כמפורט במסמכי הזמנה זו להלן .
מודגש כי ההצעה הכספית כוללת מספר כתבי כמויות המפורטים
בכמה מסמכים שונים.
הצעה שתנקוב במחיר הנמוך ביותר תקבל את מירב הנקודות ע ל פי
סעיף זה  .כל הצעה אחרת תקבל ניקוד באופן יחסי  ,בהתאם ליחס שבין
הצעה זו לבין ההצעה הזולה יותר לפי הנוסחה כדלהלן :
הצעת המחיר הנמוכה ביותר
______________________________
הצעת המחיר הנבחנת

× 26

= ניקוד מרכיב
מחיר
להצעה הנבחנת

מובהר כי הצעת המחיר בגין הפריטים המפורטים בכתב הכמויות
תכלול את כל מרכיבי העלות ו  /או הוצאות המציע בכדי לספק את
השירותים המבוקשים  ,מובהר למען הסר ספק כי המחירים כוללים כל
מס או היטל או תוספת אחרת  ,לרבות כל תשלום לצד שלישי  ,למעט
מע " מ .
. 46

מובהר כי הכמויות המצוינות בכתב הכמו יות – מסמך א'(  , ) /הינן לצורך
השוואת ההצעות בלבד ,ואינן מחייבות את החברה להזמנת כמות מינימאלית
ו/או כמות כלשהי או היקף כלשהו של עבודות  .כמו כן החברה שומרת על
זכותה להזמין כמויות גדולות או קטנות מה כמויות המצוינות בכתב הכמויות
כאמור ,על  -פי שיקול דעתה הבלעדי .התמורה תשולם לזוכה במכרז בגין
מכפלת הכמויות אשר הוזמנו בפועל על -ידי החברה .

. 41

ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת
מחירה ביחס למהות השירותים וביחס לכל סעיף וסעיף בכתב הכמויות .

הקריטריונים לבדיקת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז
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בדיקת והע רכת ההצעות ובחירת המציע הזוכה תתבצע כדלקמן :
. 42

שלב א '  :בדיקת זהות המציע ועמידתו בתנאי הסף – בשלב זה יבדקו
המסמכים שהוגשו על ידי כל מציע על מנת לוודא שההצעה עומדת בדרישות
הסף שנקבעו לצורך השתתפות במכרז  ,וכן שהינה כוללת את כל המסמכים
והאישורים שהמציע נדרש ל צרף להצעתו .
לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל  ,רשאית ועדת
המכרזים  ,מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט  ,לפסול את
הצעתו של המציע או לחלופין ; לבקש כי יוסיף ו  /או ישלים ו  /או יתקן ו  /או
יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו  /או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית
החברה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .

. 43

שלב ב '
א.

בדיקת איכות המציע ואיכות ההצעה – במסגרת שלב זה יבחנו  ,בשלב
הראשון  ,מסמכי ההערכה המצורפים ל מסמך א'(  . ) 3מובהר שבשלב זה
רשאים נציגי החברה לקיים פגישות עם המציעים  ,שבמסגרתן יי דרש
כל מציע להציג בפני החברה את הצעתו  ,אשר תכלול את הנושאים
המפורטים בסעיף  39.1לעיל  .בתום שלב זה ינוקדו ההצעות  ,בהתאם
למפורט בסעיף  39.1לעיל .

ב.

סך ציון האיכות המ זער י הינו  . 25%מציע שיקבל סך ציון איכות ה נמוך
מ  25% -יפסל ולא יעבור לשלב בדיקת הצעות המחיר .

ג.

כמו כן מובהר כי ציון האיכות המ זער י ביחס לכל אחד מ קריטריו ני
ה איכות  ,כמפורט בסעיף  39.1לעיל ,הינו  . 26%מציע אשר לא יקבל
ציון איכות ביחס לאחד מ הקריטריונים  ,של  26%ומעלה  ,יפסל ולא
יעבור לשלב בדיקת הצעות המחיר.

ד.

מקום בו לא התקבלו לכל הפחות שתי הצעות העובר ות את ציון הסף
ל סך איכות של  25%כאמור בסעיף  -קטן ב' לעיל  ,שומרת החברה על
זכותה לאפשר להצעות שציון הסף ל סך איכות שלהן מעל ל , 26%-
להתמודד ולעבור לשלב בדיקת הצעות המחיר .

ה.

כמו כן מקום בו לא התקבלו לכל הפחות שתי הצעות העוברות את ציון
הסף של  26%ביחס לכל אחד מקריטריוני האיכות כאמור בסעיף  -קטן
ג ' לעיל  ,שומרת החברה על זכותה לאפשר להצעות שציון הסף
ביחס לכל אחד מקריטריוני האיכות שלהן מעל ל  , 05% -להתמודד
ולעבור לשלב בדיקת הצעות המחיר .

. 44

שלב ג '  :לאחר ניקוד המציעים כאמור לעיל  ,תפתח וועדת המכרזים את
מעטפת ההצעה הכספית של המשתתפים אשר עמדו בציון הניקוד המינימאלי
כאמור לעיל .

. 45

החברה שומרת על זכותה לערוך אומדן לשווי ההתקשרות ( להלן  " :האומדן "),
וכי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על -פי מסמכי הזמנה זו ו  /או על -פי
דין  ,תהא המזמינה רשאית לבחון את הצעותיהם הכספיות של המ ציעים
ביחס לאומדן  ,ואף בנסיבות בהן יתגלה פער משמעותי בין ההצעה בעלת
הניקוד הגבוה ביותר לבין האומדן  ,לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות
להלן  ,הכל על -פי שיקול  -דעתה המוחלט :
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א  .לבצע בדיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמור  ,לרבות עריכת
שימוע  ,ככל שנדרש ;
ב  .לבחור א ת ההצעה הזוכה במכרז  ,חרף קיומו של פער משמעותי ;
ג  .לבטל את המכרז ;
ד  .לנהל משא -ומתן במטרה להפחית את הפער בין ההצעה הזוכה לבין
האומדן ;
ה  .להורות על הגשת הצעות כספיות חלופיות .
למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה ו  /או בזכויות החברה
על -פיה כדי לגרוע ו  /או לפגוע בזכויות החברה בהתאם ליתר הוראות הזמנה
זו  ,וכן אין בהוראות אלו כדי לגרוע מזכויות החברה בהתאם לתקנות  ( 21א ) 1
ו  ( 23-א ) לתקנות חובת המכרזים  ,התשנ " ג  , 1993 -ומזכויות החברה על -פיהן ,
באופן שהחברה תהא רשאית על -פי שיקול  -דעתה הבלעדי או מתוקף הדין
החל  ,לדרוש מכל אחד מהמציעים שהגישו הצעות כשרות  ,הצעה כספית
חוזרת ומשופרת  ,וזאת בכל מקרה שבו התגלה פער כלשהו ( חיובי או שלילי )
בין הצעותיהם לבין האומדן  ,ואף ללא פער כאמור .
. 40

ועדת המכרזים ( או מי מטעמה ) רשאית  ,על פי שיקול דעתה  ,לדון עם
המציעים בפרטי הצעתם  ,לדרוש מהמציע ים פרטים נוספים ו  /או הבהרות
נוספות לשביעות רצונה המלא ולבקש מהמציעים  ,שהצעותיהם נמצאו
מתאימות  ,בין אם מדובר במציע בודד ובין אם מדובר במספר מציעים
( לרבות עם חלק מהמציעים בלבד ) ,לתקן או לשפר את הצעותיהם בין בשלב
אחד ובין במספר שלבים  ,לפני בחירת זוכה  .סדרי הד יון ורשימת המציעים
עימם ינוהל הדיון ייקבעו על ידי ועדת המכרזים .

. 42

מובהר למען הסר ספק כי לוועדת המכרזים הסמכות לפסול הצעתו של מציע ,
בכל שלב משלבי המכרז  ,זאת אם מצאה לנכון על פי מסמכים ו  /או מידע שיש
בידה ו  /או הגיע לידה ( לרבות המלצות ומידע שהגיע מלקוחות אח רים של
המציע ) שאין ביכולתו להעניק לחברה את השירותים המבוקשים לשביעות
רצונה המלא .

. 41

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  ,תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון
בהצעת מציע או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב
ו  /או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז  ,או שכוונתו הייתה להוליך שולל את
הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים  ,או
שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי
נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים .

הזוכה
. 49

החברה תחליט על הזוכה  /ים ותודיע לכלל המציעים  ,סמ וך ככל הניתן לאחר
קבלת ההחלטה  ,על החלטתה  .מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת לקבל
את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת או הצעה במלואה וכי החברה
רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא .
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. 56

מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה.

. 51

החלטת החברה להתקשר עם מציע  /ים לצ ורך ביצוע העבודות  ,כולן או חלקן ,
תהיה בכתב וחתומה בידי הגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה  .הודעת
הזכייה לא תחייב את החברה כל עוד לא נחתם הסכם מחייב לביצוע העבודות
לשביעות רצונה של החברה  ,בנוסח ההסכם המצורף כ מסמך ב '  .שום הודעה
או מסמך אחר  ,בין בכתב ובין בעל -פה  ,לא יצרו הסכם מחייב בין הזוכה  /ים
לבין החברה ולא תקנה כל טענת השתק או מניעות כלפי החברה ו  /או כלפי
ועדת המכרזים .

. 52

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות ,חובה או סמכות בהתבסס על מידע,
הבטחה ,התחייבות ,מצג ,הצעה ,הבנה ,פרסום ,פרוטוקול ,דיון או הצהרה
שנעשו מח וץ להסכם ההתקשרות ,בין בכתב ובין בעל  -פה ,בין לפני שנחתם
ההסכם עימו – לרבות במסגרת הליכי מכרז זה – ובין לאחר שנחתם.

. 53

מבלי לגרוע מכלליות האמור  ,לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת
זוכה  ,ו ה זוכה לא יהיה רשאי להתחיל בביצוע העבודות ו המצאת המסמכים
והאישורים הנ דרשים כאמור בסעיף  0.14לעיל  ,בטרם נחתם עמו הסכם
התקשרות כאמור לעיל .

. 54

ועדת המכרזים רשאית להתנות את הזכייה בתנאים  ,ללא חובת הנמקה  ,כן
רשאית ועדת המכרזים להחליט לקבל מספר הצעות מתאימות ולהתקשר עם
מספר מציעים  ,כך שכל אחד מהמציעים יבצע רק חלק מהעבודות הנזכרו ת
בהצעה  ,לרבות הגדלה ו/או הקטנה של כל כמות בכתב הכמויות  .מובהר
בזאת מפורשות  ,כי לא תהא למציע כל דרישה  -כספית ו  /או אחרת -
מהחברה  ,בקשר עם כל האמור לעיל ו  /או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול
המכרז .

. 55

גם לאחר קביעת הזוכה  ,ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטר ה
לתקן או לשפר את הצעתו .

. 50

למען הסר ספק  ,אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת
המכרזים לערוך הליך תחרותי נוסף ו  /או לנהל מו " מ כאמור  ,כדי לאפשר
למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר
למציע לחזור בו ממה שכתב בהצעתו .

. 52

ההצעות שלא זכו במכרז תשארנה בתוקף למשך  96ימים נוספים לאחר
הודעת הזוכים  .בתקופה זו תהא ועדת המכרזים רשאית להודיע למציעים
נוספים על זכייתם מכל סיבה שהיא ( להלן  " :זוכה חליפי ").

. 51

במקרה שתתבטל הצעת מציע מסוים שהצעתו התקבלה  ,וזאת מכל סיבה
שהיא  ,בין לפני שנחתם איתו הסכם ובין לאחר מכן  ,לא תהא המזמינה חייבת
להתקשר עם המציע הבא אחריו או עם כל מציע אחר .

. 59

היה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל ,תהא רשאית החברה לבטל
את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למציע ,החל בתאריך שייקבע על ידי
החברה בהודעה ,וזאת לאחר שניתנה למציע הודע ה בה נדרש לעמוד
בהתחייבויותיו ,והמציע לא עמד בהם בהתאם להודעה ובתוך הזמן שנקבע
בה .אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין.

. 06

בוטלה הזכייה במכרז ,זכאית החברה לכל סעד המוקנה לה בחוק ו/או בתנאי
מכרז זה וכן למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שי קבע על ידה
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לרבות לזוכה החלופי ,ובנוסף יפצה המציע את החברה על כל הפסד שיגרם
לה בגין כך.
. 01

החברה תודיע לזוכה  /ים גם את המועד והמקום לחתימת הסכם ההתקשרות .

. 02

מציע אשר יבחר כזוכה במכרז  ,יעמיד לטובת החברה עד ל מועד הוצאת צו
התחלת עבודות ,ערבות ביצוע  ,אשר תעמוד בתוקפה עד לסיום תקופת ה ביצוע
בהתאם לדרישות המפרט הטכני  ,כמפורט בהסכם ההתקשרות  .תנאי להשבת
ערבות המכרז שהגיש הזוכה  ,הינו המצאת ערבות ביצוע כאמור וכל יתר
המסמכים והאישורים הנדרשים במסגרת הסכם ההתקשרות .

. 03

היה וזוכה במכרז לא יעמוד באי  -אלו מהתחייבויותיו לעי ל  ,תהא רשאית
המזמינה לבטל את זכייתו במכרז בהודעה בכתב לזוכה  ,וזאת לאחר שניתנה
לזוכה הודעה שעל -פיה הוא נדרש לתקן את המעוות והזוכה לא פעל בהתאם
להודעה ובמסגרת הזמן שקבעה .

. 04

מובהר פעם נוספת כי מאחר וטרם הושלם ה תיאום עם בתי המלון וטרם
הוצאו היתרי בניה  ,אין ה חברה מתחייבת באשר למועד תחילת העבודות
בפועל ,והזוכה במכרז יידרש להיות ערוך לקבלת צו התחלת עבודות ותחילת
ביצוע העבודות בהודעה מראש של  3ימים מאת החברה .מובהר כי הזוכה לא
יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת החברה במקרה של עיכוב בתחילת
ביצוע העבודות כאמור  ,לרבו ת בגין כל היערכות ו/או התארגנות ו/או המצאת
מסמכים ואישורים הנדרשים ממנו עד לאותו מועד .

. 05

במקרה של אי  -עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו על -ידי המזמינה  ,תהא ועדת
המכרזים ו  /או המזמינה רשאים לקנוס זוכה שלא יעמדו בתנאים כאמור ,
כמפורט בהסכם ההתקשרות .

. 00

זוכה יהא מנו ע מלטעון לקיומה של כל זכות  ,חובה או סמכות בהתבסס על
מידע  ,הבטחה  ,התחייבות  ,מצג  ,הצעה  ,הבנה  ,פרסום  ,פרוטוקול  ,דיון או
הצהרה שנעשו מחוץ להסכם ההתקשרות  ,בין בכתב ובין בעל -פה  ,בין לפני
שנחתם ההסכם עימו ובין לאחר שנחתם .

גילוי מידע במכרז
. 02

ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדרוש ממציע
לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו ,עסקיו ,מבנה ההון שלו,
מקורות המימון שלו ,או של בעלי ענין בו ,וכן כל מידע אחר שלדעתה יש ענין
בגילויו וכן לפנות לכל צד ג' בעניין זה .כן רשאית וועדת המכרזים (או מי
מטעמה) על פי שיקול דעתה לבקר בפרויקטים אחרים של המציע במסגרת
בדיקתה את המציע ובמסגרת הליך מתן הניקוד לאיכות המציע.

. 01

מציע אשר נמנע מלמסור לועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע
לא נכון – רשאית ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה וזאת
מבלי לגרוע מכל זכות אחר ת העומדת לועדת המכרזים ו/או למזמין ,לפי
העניין ,כתוצאה מההפ רה  ,לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

. 09

זכה מציע ,ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או
מסר מידע חלקי בלבד ו/או מסר מידע מטעה ,רשאית החברה לשלול זכייתו
מעיקרה ,מבלי שהזוכה י היה זכאי לקבל כל פיצוי ו/או החזר הוצאות ,וזאת
מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה לחברה כתוצאה מההפרה.
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. 26

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק ולאשר בכל דרך שבה תבחר את
אמיתות המידע שנמסר על  -ידי המציעים .בהגשת הצעות ,יראו את המציעים
כאילו הסכימו לביצוע הבדיקות דל עיל על -ידי החברה .

. 21

בהגשת הצעות ,מביעים המציעים את הסכמתם מראש לגילוי הצעותיהם
למציעים אחרים ,במידה ותידרש החברה לעשות כן בקשר להליך משפטי
הקשור במכרז ,פרט למידע שהינו ,לפי שיקול  -דעתה של החברה  ,בבחינת סוד
מסחרי .עיון ו/או צילום מסמכי המכרז ייעשה בכפוף לת שלום לחברה בגין
העלויות הכרוכות בכך.

. 22

על אף האמור לעיל ,מסכימים המציעים כי במקרה שבו תהא החברה סבורה
כי קיים ספק כלשהו בשאלה גילוי המידע ,תהא החברה רשאית להימנע
מגילוי המידע ,וזאת כל עוד לא ניתן צו מרשות מוסמכת המורה על גילוי
כאמור.

. 23

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר
יחול ,אם יחול ,במידע שמסר לועדת המכרזים או לחברה  ,בפרק הזמן
שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים
בדבר הזוכה ,ואם נקבע כזוכה – עד לחתימה על ההסכם.

. 24

ועדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו/או אחריו ,בין
ככלל ובין לגבי בעלי ענין מסוימים ,הסדרי סודיות מיוחדים ,אם תבוא
בקשה כזו מצד מציע אחד או יותר ,ואולם היא לא תהיה חייבת לעשות כן.

אחריות
. 25

החברה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר
עם הצעתו במסגרת ו/א ו בקשר למכרז זה ,ובפרט בשל אי  -קבלת הצעתו.

. 20

מובהר במפורש ,כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר
הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה.

סודיות
. 22

המציע מתחייב בקבלת מסמכי המכרז לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו
על  -ידי החברה בקשר או לצורך ביצוע העבודה ,למעט מידע שהוא נחלת הכלל
או מידע המחויב בגילוי לפי חוק.

. 21

מציע לא יהי ה רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם
שהוא אלא בהסכמת המזמי נה מראש ובכתב.

. 29

לשם מילוי התחייבויותיו על  -פי סעיף זה ,מתחייב המציע לדאוג לשמירת
סודיות כאמור גם מצד עובדיו ,קבלני  -המשנה שלו או כל מי מטעמו.

. 16

המציע מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות.

. 11

כל מסמכי המכרז הינם רכוש החברה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת
הצעתו והגשתה .אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם
לכל מטרה אחרת .ל א הגיש המציע הצעה ,או קיבל הודעה מהחברה כי לא
זכה במכרז ,יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז ,אם נדרש לעשות כן על -ידי
החברה.

הודעות ונציגות
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. 12

כל מציע במכרז יציין בסעיף  1ל מסמך א ' (  ) 3את כתובתו לצורך קבלת
הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו ,מספר הטלפון ,מספר הפקסימ יליה
וכתובת הדואר האלקטרוני של נציג מטעמו ,המוסמך לחייב את המציע על פי
דין לעניין מכרז זה.

. 13

עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של החברה בקשר למכרז זה והוא
יהיה מוסמך לייצג את המציע ולהתחייב בשמו .על נציג זה להיות תושב
ישראל ,וכתובתו בישראל.

. 14

הודעות תשלחנה בדואר או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני .הודעה
שנשלחה בדואר תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך ( 41ארבעים ושמונה) שעות
ממועד משלוחה .הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה ליעדה
תוך ( 24עשרים וארבע) שעות ממועד המשלוח .הודעה שנשלחה בדואר
אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה עם קבלת אישור אלקטרוני על ההגעה.

. 15

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז ,או בכל
תביעה הנובעת מהליך ניהולו ,תהיה בבתי  -המשפט המוסמכים בירושלי ם.
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מכרז מס' 21/2
מסמך א ' ( ) 2

טו פס הגשת הצעה

טופס הגשת הצעה – להקמה והפעלה של מערכות שאיבה להשפלת מי תהום
שם המציע _____________ ___ :
מספר תאגיד/מספר עוסק מורשה _________________
כתובת מלאה למשלוח דואר:
_____________________________________________________________
כתובת דואר אלקטרוני ____________________________________________
טלפון_________________ נייד _____________________פקס ____________
איש הקשר של המציע _________________________
לכבוד
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

הנדון :הצעה ל הקמה והפעלה של מערכות שאיבה להשפלת מי תהו ם
אנו החתומים מטה  ,לאחר שקראנו בעיון את מסמכי מכרז  21/2להקמה והפעלה של
מערכות שאיבה להשפלת מי תהום במתחם התיירות חמי זוהר בים המלח  ,על כל חלקיו
ונספחיו ,מצהירים בזאת:
.0

הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא
יוצא מן הכלל ,כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו
זו ,וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע העבודות וכי בהתאם
לכך ביססנו את הצעתנו .לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים ,פרסומים ,אמירות
או הבטחות כלשהם שנעשו בעל  -פה על  -ידי החברה הממשלתית להגנות ים המלח
בע"מ (להלן " :ה חבר ה ") ו/או עובדיה ו/או מי מטעמ ה  ,אלא על האמור במסמכי
המכרז בלבד .כן הננו מצהירים בזה ,כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז
ללא כל הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על
טענות של אי  -הבנה או אי  -ידיעה כלשהי של תנאי הסכם ההתקשרות (להלן:
" ההסכם ") או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.

.2

הננו מצהירים כי אנו בעלי הידע ,המומחיות והניסיון הדרושים ל ביצוע העבודות
נ שו א מכרז זה.

.3

הננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והר יש יונות הנדרשים על  -פי כל דין לביצוע כל
התחייבוי ותינו על  -פי ההסכם.

.4

הננו מצהירים כי אנו (ולרבות קבלני משנה מטעמנו) עומדים בכל התנאים
הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי
המכרז .אנו מתחייבים ל ביצוע העבודות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי
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המכרז כולם יחד ,לפי המחיר שהצענו והננו מקב לים על עצמנו לבצע את העבודות
לשביעות רצונה המלא של החברה .
.5

ב הגשת ה צעתנו זו ,הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם ,ננהג על -פי
ההסכם שצורף כ מסמך ב ' למסמכי המכרז ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,על  -פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי  -נפרד הימ נו ,ואנו
מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו ,וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

.6

ב חתימתנו על מסמכי המכרז ,אנו מצהירים כי כל ה עובדות והמצגים שניתנו על -
ידינו במהלך המכרז ,הינם נכונים ומדויקים ,לרבות במועד הגשת ההצעה ,ויישארו
כך בכל מועד עתידי והינם חלק בלתי  -נפרד מהצעתנ ו .אנו מצהירים כי ידוע לנו
שההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותנו ו/או לזכ יי תנו במכרז
וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים (לרבות
לאחר שלב ההודעה על הזוכה) .ידוע לנו כי במקרה של אי  -התאמה מכל מין וסוג,
תהא החברה זכאית לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את ה הסכם שיחתם עמנו ,אם
נזכה במכרז ,ולא תהא לנו כל טענה לעניין זה.

.7

הננו מתחייבים ,כי אם לא נמלא אחר התחייבותנו הכרוכות בזכייה במכרז ,כול ן או
מקצת ן  ,במהלך תקופת ההתקשרות  ,תהא החברה פטורה מכל התחייבות כלפינו
ותהא זכאית למסור את הפרויקט למשת תף אחר ובנוסף תהא זכאית לקבל פיצוי
בגין נזקים שנגרמו לה עקב כך.

.8

הצעתנו זו היא בלתי  -חוזרת ואינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ותהא תקפה
ומחייבת אותנו במשך תקופה של  126י מים מהמועד האחרון להגשת הצעות  ,והיא
תמשיך לחייב אותנו והחברה תוכל לקבלה בכל עת לפני תום א ותה תקופה .תוקף
הצעתנו זו יוארך לפי דרישת החברה .

.9

הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום  -לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או
גופים אחרים המגישים הצעות ל הקמה והפעלה של מערכות שאיבה להשפלת מי
תהום .

 . 01ככל שהמציע הינו תאגיד ,הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמ כויות
הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם
התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על  -פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה
זו.
 . 00בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע בלשון "רבים" ,משמעו גם לשון "יחיד",
ולהיפך.
 . 02אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאיש ורים הבאים (לסימון ב  X -ולמילוי
הפרטים על  -ידי המציע):

יש1אין

שם המסמך
כל מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם (מסמך ב') ,כשהם חתומים על -
ידו בכל עמוד ועמוד ;
תיאור כללי/פרופיל של המציע ;
אישור על העברה בנקאית של דמי ההשתתפות במכרז ;
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טופס פרטי המציע ואיש קשר ;
מסמ כי הערכה המצורפים כ מסמך א'(  , ) 3הכוללים ,בין היתר,
פירוט בדבר הניסיון הקודם של המציע ושל אנשי הצוות מטעמו
(קבלן המשנה מטעמו ,ככל שקיים ,מנהל הפרויקט מטעמו,
וההידרולוג או הגיא ו  -הידרולוג מטעמו וכן הקודח הראשי
המוצע ) ;
קורות חיים ותעודות מקצועיות/אקדמאיות עבו ר כל אנשי
המקצוע הנזכרים במסמכי הערכה (קבלן המשנה מטעמו ,ככל
שקיים ,מנהל הפרויקט מטעמו ,וההידרולוג או הגיא ו  -הידרולוג
מטעמו וכן הקודח הראשי המוצע);
דוחות כספיים מאושרים או אישור רואה החשבון המבקר של
המציע  ,המפרט את מחזור הכנסתו בכל אחת מהשנים ; 2616-2611
תעודת רישום תקפה של המציע אצל רשם הקבלנים הכוללת
רישום בסיווג ב' ענף  566בהיקף בלתי מוגבל ;
ככל ש קיים תנאי סף הניתן להוכחה באמצעות קבלני משנה
(סעיפים  5.3 , 5.2ו  5.4 -לעיל)  ,יצרף המציע התחייבות מטעם קבלן
המשנה בנוסח מסמך א(  , ) /1וזאת ביחס לכל קבלן משנה בנפר ד ;
כתב הכמויות והמחירים יצורף על גבי  , CDבקובץ אשר יסופק על
ידי המזמין .על המציע למלא את המחירים בתוך הקובץ ,ולהגישו
יחד עם הצעתו .בנוסף ,ידפיס המציע את הקובץ לאחר שמילא
אותו ,יחתום עליו בשולי כל עמוד /בסופו  ,ויצרף אותו להצעתו ;
אישורים לפי חוק עסקאות גו פים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו ; 1920
אישור על השתתפות בסיור הקבלנים (האישור יימסר למציע על
ידי החברה לאחר השתתפות בסיור) ;
פרוטוקול סיור קבלנים חתום על  -ידי המציע בכל עמוד ועמוד;
ערבות ה מכרז ;
הצעה טכנית הכוללת את הפירוט המ וצע לביצוע העבודות
במסגרת האמור במפרטים כאמור בסעיף  1.13להזמנה להציע
הצעות ;
רשימת ציוד הקידוח המוצע – מסמך א'(  ( ) 9כולל מפרט טכני
כללי ביחס לציוד הקידוח  ,ו מסמכים המעידים על זכות המציע
בציוד המפורט ) ;
העתק מסמך שאלות ותשובות (ככל שה ופץ ) ,חתום על יד י המצי ע .
בכל עמוד ועמוד .

תאריך___________ :

חתימת וחותמת המ ציע _____________ :
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מכרז מס'
21/2
מסמך א ' ( ) /

כתב כמויות

כתב כמויות
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מכרז מס'
21/2
מסמך א ' ( ) 3
מסמכי הערכה

מסמכי הערכה
 . 0פרטים על המציע
 . 0.0שם המציע:
 . 0.2מס' הזיהוי:
 . 0.3מען המציע ( כולל מיקוד) :
 . 0.4שם איש הקשר אצל המציע:
 . 0.5תפקיד איש הקשר:
 . 0.6טלפו ן :
 . 0.7טלפון סלולארי:
 . 0.8פקסימיליה:
 . 0.9דואר אלקטרוני:
פירוט ניסיון המציע ובעלי התפקיד ים המוצעים מטעמו
 . 1על המציע (או קבלן המשנה מטעמו) לפרט שלוש עב ודות לפחות ל הקמה ותפעול של
מערכ ו ת קבועות להשפלת מי תהום  ,וביצוע קידוחים להשפלת מי תהום בהתאם
ל אחת (או יותר) מ טכניקות הקידוח המאושרות לביצוע ,כמפורט במפרט הטכני
המיוחד ( מסמך א'(  , ) ) 4בהיקף של חצי מיליון יורו או  2.5מיליון שקלים חדשים
(לפני מע"מ) נכון למועד ה שלמת הביצוע של כל עבודה .הניסיון בהיקף הנ"ל נדרש
ביחס ל כל עבודה בנפרד.
טלפון

 . 1.1שם מזמין העבודה

טלפון

ממליץ מטעם המזמין
תיאור העבוד ה:

פירוט טכניקת הקידוח :
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פירוט ההיקף הכספי של העבודה :
מועד הביצוע:

גמר:

התחלה:

טלפון

 . 1.2שם מזמין העבודה

טלפון

ממליץ מטעם המזמין
תיאור העבוד ה:

פירוט טכניקת הקידוח :

פירוט ההיקף הכספי של העבודה :
מועד הביצוע:

גמר:

התחלה:

טלפון

 . 1.3שם מזמין העבודה

טלפון

ממליץ מטעם המזמין
תיאור העבוד ה:

פירוט טכניקת הקידוח :
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פירוט ההיקף הכספי של העבודה :
מועד הביצוע:

גמר:

התחלה:

טלפון

 . 1.4שם מזמין העבודה

טלפון

ממליץ מטעם המזמין
תיאור העבוד ה:

פירוט טכניקת הקידוח :

פירוט ההיקף הכספי של העבודה :
מועד הביצוע:

גמר:

התחלה:

טלפון

 . 1.5שם מזמין ה עבודה

טלפון

ממליץ מטעם המזמין
תיאור העבוד ה:

פירוט טכניקת הקידוח :

פירוט ההיקף הכספי של העבודה :
מועד הביצוע:

גמר:

התחלה:
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 . 2פירוט ניסיון מנהל הפרויקט מטעם המציע בניהול עבודות להקמת ותפעול מערכות
להשפלת מי תהום וקידוחי השפלת מי תהום בהתאם לאחת (או יותר) מ טכניקות
הקידוח המאושרות לביצוע ,כמפורט במפרט הטכני המיוחד ( מסמך א'(  . ) ) 4על מנהל
הפרויקט לפרט עבודות/פרויקטים המעידים על חמש שנות הניסיון כאמור בתנאי
הסף:
 . 2.1שם מנהל הפרויקט

מספר שנות הניסיו ן

ת.ז

טלפון

 . 2.2שם מזמין העבודה
תיאור העבודה:

מקום ביצוע העבודה:
פירוט טכניקת הקידוח :
מועד הביצוע

גמר:

התחלה:

טל' :

איש קשר אצל המזמין

טלפון

 . 2.3שם מזמין העבודה
תיאור העבודה:

מקום ביצוע העבודה:
פירוט טכניקת הקידוח:

מועד הביצוע

גמר:

התחלה:

טל' :

איש קשר אצל המזמין

טלפון

 . 2.4שם מזמין העבודה
תיאור העבודה:

מקום ביצוע העבודה:
פירוט טכניקת הקידוח:
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מועד הביצוע

גמר:

התחלה:

טל' :

איש קשר אצל המזמין

טלפון

 . 2.5שם מזמין העבודה
תיאור העבודה:

מקום ביצוע העבודה:
פירוט טכניקת הקידוח:
מועד הביצוע

גמר:

התחלה:

טל' :

איש קשר אצל המזמין

טלפון

 . 2.0שם מזמין העבודה
תיאור העבודה:

מקום ביצוע העבודה:
פירוט טכניקת הקידוח:
מועד הביצוע

גמר:

התחלה:

טל' :

איש קשר אצל המזמין

 . 3פירוט הניסיון של ההידרולוג או ה גיאו  -הידרולוג מטעם המציע בעבודות דומות
בתכנון ו ביצוע קידוחי השפלת מי תהום בהתאם ל אחת (או יותר) מ טכניקות הקידוח
המאושרות לביצוע ,כמפורט במפרט הטכני המיוחד ( מסמך א'(  ) ) 4כאמור בסעיף . 5 .4
על ההידרולוג או הגיאו -היד רולוג לפרט עבודות/פרויקטים המעידים על חמש שנות
הניסיון לכל הפחות כאמור בתנאי הסף:
 . 3.1שם ההידרולוג או ה גיאו  -הידרולוג
הניסיון

ת.ז

 . 3.2שם מזמין העבודה

מספר שנות
טלפון

תיאור העבודה:
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_____________________
חתימת המציע

מקום ביצוע העבודה:
פירוט טכניקת הקידוח:
מועד הביצוע

גמר:

התחלה:

טל' :

איש קשר אצל המזמין

טלפון

 . 3.3שם מזמין העבודה
תיאור העבודה:

מקום ביצוע העבודה:
פירוט טכניקת הקידוח :

מועד הביצוע

גמר:

התחלה:

טל' :

איש קשר אצל המזמין

טלפון

 . 3.4שם מזמין העבודה
תיאור העבודה:

מקום ביצוע העבודה:
פירוט טכניקת הקידוח :
מועד הביצוע

גמר:

התחלה:

טל' :

איש קשר אצל המזמין

טלפון

 . 3.5שם מזמין העבודה
תיאור העבודה:
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_____________________
חתימת המציע

מקום ביצוע העבודה:
פירוט טכניקת הקידוח:
מועד הביצוע

גמר:

התחלה:

טל' :

איש קשר אצל המזמין

טלפון

 . 3.0שם מזמין העבודה
תיאור העבודה:
מקום ביצוע העבודה:
פירוט טכניקת הקידוח:
מועד הביצוע

גמר:

התחלה:

טל' :

איש קשר אצל המזמין

 . 4פירוט הניסיון של הקודח הראשי מטעם המציע ב ביצוע קידוחי השפלת מי תהום
באחת ( או יותר ) מ טכניקות הקידוח המאושרות לביצוע ,כמפורט במפרט הטכני
המיוחד ( מסמך א'(  , ) ) 4ו פירוט עבודות/פרויקטים המעידים ניסיונו :
 . 4.1שם הקודח הראשי

מספר שנות הניסי ון

ת.ז

טלפון

 . 4.2שם מזמין העבודה
תיאור העבודה:

מקום ביצוע העבודה:
פירוט טכניקת הקידוח:
מועד הביצוע

גמר:

התחלה:

טל' :

איש קשר אצל המזמין

טלפון

 . 4.3שם מזמין העבודה
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חתימת המציע

תיאור העבודה:

מקום ביצוע העבודה:
פירוט טכניקת הקידוח:
מועד הביצוע

גמר:

התחלה:

טל' :

איש קשר אצל המזמין

טלפון

 . 4.4שם מזמין העבודה
תיאור העבודה:

מקום ביצוע העבודה:
פירוט טכניקת הקידוח:
מועד הביצוע

גמר:

התחלה:

טל' :

איש קשר אצל המזמין

טלפון

 . 4.5שם מזמין העבודה
תיאור העבודה:

מקום ביצוע העבודה:
פירוט טכניקת הקידוח:
מועד הביצוע

גמר:

התחלה:

טל' :

איש קשר אצל המזמין

טלפון

 . 4.0שם מזמין העבודה
תיאור העבודה:
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חתימת המציע

מקום ביצוע העבודה:
פירוט טכניקת הקידוח:
מועד הביצוע

גמר:

התחלה:
טל' :

איש קשר אצל המזמין

הערות :
 . 1יש לצרף אסמכתאות ,דוגמאות והמלצות עבור כל עבודה הנזכרת לעיל .
 . 2יש לצרף קורות ח יים ותעודות מקצועיות/אקדמאיות עבור כל אנשי המקצוע
הנזכרים לעיל.
 . 2הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד .
 . 3עבודות נוספות יפורטו במתכונת הנ"ל בדפים נוספים.

חתימה

שם המציע
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תאריך

_____________________
חתימת המציע

מכרז מס'
21/2
מסמך א ' ( ) 4
מפרט טכני
מיוחד

מ פרט טכני מיוחד
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_____________________
חתימת המציע

מכרז מס'
21/2
מסמך א ' ( ) 5
מפרט טכני
כללי

מפרט טכני כללי
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_____________________
חתימת המציע

מכרז מס'
21/2
מסמך א ' ( ) 6
מפרט עבודות
חשמל ובקרה

מ פרט עבודות חשמל ובקרה
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_____________________
חתימת המציע

מכרז מס'
21/2
מסמך א ' ( ) 7
מפרט מרכז
אנרגיה

מ פרט מרכז אנרגיה
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_____________________
חתימת המציע

מכרז מס'
21/2
מסמך א ' ( ) 8
התוכניות

התוכ ניות
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_____________________
חתימת המציע

מכרז מס'
21/2
מסמך א ' ( ) 9
רשימת ציוד
הקידוח

רשימת ציוד הקידוח
Ownership or
term rent

RPM, CAPACITY
MODE

Year of
Manufacturing

Qty

specification

1

DTH
hammer/conventional
rotary drilling

Drilling rig

1

DTH
hammer/conventional
rotary drilling

Drilling rig

הערות :
 . 1על המציע לצרף מפרט טכני כללי ביחס לציוד הקידוח אשר מילא בנספח זה.
 . 2על המציע לצרף מסמכים המעידים על זכותו (בעלות ,השכרה ,השכרה ארוכת
טווח) ביחס לציוד הקידוח האמור.
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חתימת המציע

מכרז מס' 21/2
מסמך א ' ( ) /1

טופס התחי יבות
קבלן משנה

התחייבות קבלן משנה
(יש למלא טופס זה ולהחתימו על ידי כל אחד מקבלני המשנה ,כמפורט בסעי ף  8.8להזמנה)

לכבוד
ועדת המכרזים
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
א.ג.נ
הנדון :התחייבות קבלן  -משנה לביצוע עבודת הפרוייקט
אני הח"מ _______________ (להלן " :קבלן המשנה ") ,התקשרתי עם
שירותי
למתן
" המציע "),
(להלן:
_______________
_____________________________ (להלן " :השירותים ") בפרויקט להקמה והפעלה
של מערכת השפלת מי תהום ,במתחם התיירות חמי זוהר שבים המלח (להלן:
" הפרויקט ").
הנני מתחייב כי במידה ותתקבל הצעת המציע לביצוע הפרויקט ,אשמש כקבלן מבצע
למתן השירותים הנ"ל ,בהתאם להוראות המכרז.
הנני מצהיר כי עומד אני בכל תנאי הסף הנדרשים מקבלן המשנה (ככל שנדרשים),
המפורטים בהזמנה ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין והסכם מלספק למציע את השירותים
לשמם נשכרתי.
הנני מצהיר כי ידוע לי התקשרותי הינה עם המציע ועמו בלבד וכי אין לי דין ודברים עם
המזמין ישירות .בהתאם לאמור ,ידוע לי כי בכל מקרה של תביעה ו/או דרישת פיצוי
שתהיה לי בקשר עם הפרויקט ,תופנה התביעה או הדרישה אל המציע ישירות ואליו
בלבד.
בכבוד רב
_______________
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חתימת המציע

מכרז מס' 2 /21
מסמך א ' ( ) //

טופס פרטי המציע
ואיש קשר

טופס פרטי המציע ואיש קשר
א  .שם המציע

ב  .המס' המזהה ( מס' תאגיד/עוסק מורשה )

ג  .תאריך התאגדות

ד  .שמות הבעלים :

ה  .שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז .שלהם:

ו  .שם המנהל הכללי

ז  .שם איש הקשר למכרז זה

ח  .מען המציע (כולל מיקוד)

ט  .טלפונים

י  .פקסימיליה
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_____________________
חתימת המציע

יא  .כתובת דואר אלקטרוני

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע
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חתימה וחותמת המציע

_____________________
חתימת המציע

