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החלפת קווי ביוב והחלפת קו מים ברח' דונה  05/2018מכרז פומבי מס'  - 3הודעה מס' הנדון:  
 גרציה טבריה

 
במסגרת והבהרות מודיעה בזאת על שינויים ( החברה""בע"מ )להלן: רקת טבריה מי חברת 

 שבנדון כדלקמן:המכרז 
 
במסגרת המכרז שבנדון תבוצענה עבודות החלפת קווי ביוב והחלפת קו מים ברח' דונה  .1

גרציה בטבריה. עבודות החלפת קווי הביוב )בשונה מעבודות החלפת קו המים( 
)מס' מכרז מילת"ב  תתבצענה במסגרת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ובהתאם לנהליו

 .( 6700-30/17-4409מכרז מס' 
 

ימים קלנדריים מיום הוצאת צו תחילת  120הוא  )ביוב ומים( העבודותכלל משך ביצוע 
 עבודה על ידי החברה.

 

להזמנה ובמסמך א' )תנאי המכרז והוראות  (2)2במקום תנאי הסף הנקוב בסעיף  .2
 למכרז יבוא תנאי הסף הבא :ובכרך ב' למשתתפים( 

 

בסך  הנחת קווי ביוב ו/או קווי מים"קבלנים אשר ביצעו כקבלן ראשי עבודות 
)לא כולל מע"מ( לפרויקט וזאת במהלך השנים ₪  1,000,000של מעל  

2017,2016,2015 " 

ובמסמך א' )תנאי המכרז והוראות למשתתפים( להזמנה  (4)2תנאי הסף הנקוב בסעיף  .3
 יםקבלנהמציעים ובסיור הבמפגש  תהשתתפומבוטל; דהיינו, ובכרך ב' למכרז למכרז 

 .אינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז
 
 
 2018ביולי  29וזאת עד ליום  הוארך להגשת הצעות במכרז שבנדוןהמועד האחרון  .4

 .12:00בשעה 
 
 :חוברות נפרדות למכרז שבנדון 2משתתפי המכרז קיבלו  .5
 
כללי  חוברת אחת במתכונת מילת"ב ביחס להחלפת קווי ביוב המורכבת מכרך א' )  

וכן כתב  (  וכרך ב'( למסמכי חוזה ומפרט לביצוע עבודות ביוב2009 -)מהדורה רביעית 
 כמויות ותוכניות.

 
תנאי המכרז והוראות וחוברת שנייה ביחס להחלפת קו המים המורכבת ממסמך א' )   

 וכן כתב כמויות ותוכניות. ( ומסמך ב' )חוזה ההתקשרות((למשתתפים
 

בעת הגשת  המציעים ועל מנת לא להידרש לכפל מסמכיםבמטרה להקל על 
את המסמכים רק בעת הגשת ההצעות , המציעים נדרשים לצרף ההצעות



מסמכי המכרז כל )בנוסף ל  הנקובים בכרך ב' )אשר צורף במתכונת מילת"ב(
 .(םלהגיש חתומים בחתימת המציעים שעל

 
 על המציעים לצרףלהודעה זו  2הנקוב בסעיף  ף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הס .6

 וכן להודעה זו נספח א', בנוסח הצהרת משתתף ואישור רו"ח על הכנסות
 עבודות, תוך פירוט היקף העבודות שבוצעו.העל ביצוע  מזמין המלצות

 
 
ערבויות  2נדרשים לצרף  אינםבניגוד למה שנמסר במפגש המציעים, המציעים  . 7

 בעת הגשת ההצעות. להצעה  בנקאיות
 
בנוסח ₪  100,000בסך של על המציעים לצרף ערבות בנקאית אחת   

 .להודעה כנספח ב'הערבות המתוקן המצ"ב 
 
 2יידרש להמציא לאחר קבלת הודעה על הזכייה  הקבלן שיזכה במכרזיצוין כי   

לנספח ג' להודעה  9)וזאת כמפורט בסעיף  ערבויות בנקאיות נפרדות לביצוע העבודות
וכן אישורי קיום ביטוחים נפרדים ביחס לכל תת פרוייקט )אישור נפרד לתת  זו (

 .פרויקט מים ואישור נפרד לתת פרויקט ביוב(
 
עלות  לכלביחס לעל המציעים לנקוב בשיעור הנחה/תוספת אחד המוענק על ידם  .8

 .המכרז )הן ביחס לקווי הביוב והן ביחס לקו המים(
 
מעודכן , על המציעים למלא את  6.01להודעה זו טופס  כנספח ג'מצ"ב   

   .המעודכן והמצ"ב 6.01בטופס  15הצעתם בטופס בסעיף 
 
מפורטות העלויות ביחס לכל סעיף/פרק עבודה.  על המציע לציין  הכמויות, יבכתב  

, את שיעור ההנחה או שיעור התוספת באחוזים, שמוענק על ידו 6.01בטופס  15בסעיף 
 , ללא מע"מ.)מים וביוב( ביחס לעלות הכוללת של המכרז

 
 .10%שיעור התוספת לא יעלה על  ( אחוז.0שיעור ההנחה יכול להיות אפס )  
 
רד, אלא למען הסר ספק יובהר, כי אין לציין הנחה/תוספת לגבי כל פרויקט/עבודה בנפ  

 ביחס לעלות הכוללת של המכרז. 
 
מובהר בזה כי ההנחה/התוספת שבהצעת הקבלן, תיחשב כחלה בנפרד גם על כל אחד   

הכמויות. כמו כן מובהר בזה, למען הסר ספק,  יממחירי היחידה כפי שמופיעים בכתב
הכמויות יש התייחסות לעבודת קומפלט, ההנחה/התוספת  יכי במקומות בהם בכתב

 ל גם על כל עבודת קומפלט.תחו
 
לעלויות הנקובות  10%מובהר בזאת, כי המציע אינו רשאי להציע תוספת מעל   

 באומדנים התקציביים.  
 

)לרבות מועד  יתר הפרטים הם ללא שינוי וכפי שפורסמו בהזמנה ובמסמכי המכרז 
 .תוקף הערבות(

 
 
שבנדון, ועל המשתתפים במרכז הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  .9

 על ידם. יא חתומה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשההלהגיש
 

 בכבוד רב,

 שאול דוד, מנכ"ל
 בע"מ רקת טבריהמי 

  

 



 נספח א' להודעה מס' 3

 

 ( 05/2018הצהרת משתתף ואישור רו"ח על הכנסות )מכרז 

 

         לכבוד

 מ"מי רקת טבריה בע

 100רח' גדוד ברק 

 טבריה

 

 ג.א.נ.,

 

עבודות הנחת קווי ביוב בביצוע כקבלן ראשי הריני להצהיר כי הנני בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח, 
)לא כולל מע"מ( לפרויקט וזאת במהלך השנים ₪  1,000,000ו/או קווי מים בסך של מעל  

2017,2016,2015. 

 

 להלן פירוט העבודות הנ"ל:

 

 עבור מי בוצעה כספיהיקף  מועדי ביצועה תיאור העבודה

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 חתימת המשתתף______________________________

 תאריך: _______________

 

 

 



 אישור רואה חשבון

 

"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף________________ )להלן: "___לבקשת 
כמדווח לעיל. ההצהרה דומות לעבודות נשוא המכרז המשתתף בדבר ההכנסות מביצוע עבודות 

 הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
בירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה ס

 מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות 
חרונות בחמש השנים הא שבוצעו על ידודומות לעבודות נשוא המכרז המשתתף מביצוע עבודות 

 .כמדווח לעיל

 

 

 בכבוד רב,      _תאריך:___________

 רואי חשבון          

 

 

  



 

 3מס' נספח ב' להודעה 

 

  להצעה בנקאית ערבות טופס

 

 לכבוד

  מ"מי רקת טבריה בע

 ג.א.נ.,

 ערבות בנקאית מספר ___________הנדון: 

"( המבקשים______________ )להלן: "על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה 

ש"ח(, זאת בקשר עם מאה אלף : )במילים₪  100,000סכום עד לסך כל  קאנו ערבים בזה כלפיכם לסילו

, ולהבטחת  החלפת קווי ביוב והחלפת קו מים ברח' דונה גרציה טבריה 05/2018מכרז פומבי מס' השתתפותם 

 השתתפותם  על פי מסמכי המכרז. 

ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה  14מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך אנו 

בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או 

יכם טענת לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפ

 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזר

 ועד בכלל. 08.11.2018ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה. 08.11.2018דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 08.11.2018לאחר יום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני 

 בכבוד רב,    

 בנק _________

 

 



 3מס' ' להודעה גנספח 

6-1 

  הצעה טופס 016.

 

 

 מספר מציע: ______________

 )ימולא ע"י החברה( 

 לכבוד 

 מ "מי רקת טבריה בע

 ג.א.נ.,

 

החלפת קווי ביוב  05/2018מס'  פומבי הצעת משתתף למכרז פומבי הנדון: 
 והחלפת קו מים ברח' דונה גרציה טבריה

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז שבנדון, בין המצורפים ובין 
 שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 

המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו  אנו מסכימים לתנאים .1
"(, והעתידים כולם יחד מסמכי ההצעה" או "מסמכי המכרז" -בהם מעת לעת בכתב )הנקראים ביחד 

 להוות את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז.

סיירנו באתרי העבודה הרלבנטיים, ראינו הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז, כי  .2
את מקום העבודה ותנאי הגישה לאתר העבודות וכן כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות 
העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז 

ל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה "(. כן אנו מצהירים כי לא נציג כהעבודות)להלן: "
 או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו. 

אנו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות  .3
נשוא המכרז באופן מקצועי וברמה   שבמסמכי המכרז, ברשותנו הידע, הניסיון והיכולת לביצוע העבודות

גבוהה, וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד, הכלים המתאימים לביצוע העבודה מבחינת האיכות, ההספק 
וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים 

 שיידרש.

רז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכ .4
במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל 
מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא 

 במסגרת מכרז זה.

האמור לעיל, הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי המכרז, בסך  מבלי לגרוע מכלליות .5
כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כולל, בין השאר,  חוזה ההתקשרות 
במסגרתו, והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים 

 שיידרש. 

בים, ככל שהצעתנו תזכה, לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז והמפורטים בכרך אנו מתחיי.6
לחוזה  1"ביטוח על ידי הקבלן" ובנספח ב'  2.30א' "מסמכי החוזה" פרק ג' "נזיקין וביטוח", סעיף 

 3ונספח ב'  2( לרבות נספח ב' 1"אישור ביטוחי הקבלן ולהפקיד בידיכם את נספח הביטוח )נספח ב' 



מפורט בטפסי המכרז. בנוסף לאמור לעיל, אנו מחייבים בכפוף לקבלת דרישתכם, להמציא לכם כ
העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות. אנו מצהירים כי הבאנו לידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח 
הנכללות במכרז ואת מהות העבודות לפי המכרז במלואן ומאשרים כי קיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך 
עבורנו את כל הביטוחים הנדרשים על ידכם. במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא 

 דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז.   

כל נזק , גניבה או  תהיו חייבים בתשלום כלשהו בקשר עםלא הננו מסכימים ומצהירים בזה כי אתם 
 אנו נספק. במידה ויהיה נזק או אבדן כנ"ל בחזקתנו ו/או בשימושנובבעלותנו ו/או אובדן של ציוד כלשהו 

 החסר, לצורך השלמת העבודות.  את הציוד הניזוק או חשבוננועל 

הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או  .7
אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. 

בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים 
לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, 

 ועד למועד מתן צו התחלת עבודה. לרבות לאחר הגשת ההצעות

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה  .8
 4)ארבעה( חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה. תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן נוסף של  4של 

ימים לפני פקיעת ההצעה.  במקרה זה  10כתב )ארבעה( חודשים, עפ"י דרישת החברה בהודעה מוקדמת ב
 תהיו רשאים לדרוש מאתנו את הארכת תוקף הערבות בהתאם. 

מיד עם קבלת אשורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה, יהיו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה,  .9
 חוזה המחייב אותנו.

על ידכם לשם כך, ולהפקיד בידיכם אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם, במועד שיקבע 
 5%בשווי )אחת לתת פרוייקט הביוב והשנייה לתת פרוייקט המים( ערבות בנקאית לביצוע החוזה  2

בתוספת מע"מ כחוק כנדרש במסמכי המכרז, את אשור המבטח בנוסח הנדרש במסמכי  העבודותמהיקף 
על פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם, החוזה )עותק מקור( ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה 
 וכמו כן לחתום על  מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז.

אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל, נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצו  .10
אה קצרה התחלת עבודה שיינתן על ידכם, וכן הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן בהתר

 ביותר ומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל בבצוע העבודות בהתאם ובמהירות המרבית. 

 מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז.  .11

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או אם נחזור בנו בדרך  .12
אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום הערבות הבנקאית כלשהי מהצעתנו, 

כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או 
 בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול המכרז.

אחרים ואנו מתחייבים לא לגלות אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים  .13
 ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת החברה על הזוכה במכרז.

אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות  .14
 העבודה ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. 

יש ) ___________שיעור  נו מגישים בזאת את הצעתנו למכרז:א .15
ביחס לעלות  נובאחוזים, שמוענק על יד (לציין "הנחה" או "תוספת" 

ובהתאם להוראות  , ללא מע"מ)עבודות מים וביוב( הכוללת של המכרז
 .מסמכי המכרז הינו_______________

 
 .10%שיעור התוספת לא יעלה על ידוע לנו כי 

 
 להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז.  .16



אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה, תשקול  .17
וכן את , 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 22בתקנה החברה, בין היתר, את אמות המידה שנקבעו 

 הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.עמידתו של 

 

אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת 
ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם 

 זו.לחתימתנו על הצעה 

      

 בכבוד רב,

 

_____________                       _____________________ 

                                                               תאריך                                                                                הקבלן
 וחותמת התאגיד(*   ) חתימת מורשי חתימה 

                                       שם הקבלן )באותיות דפוס(

                                       שמות מורשי החתימה 

      נא לפרט(-אישיות משפטית )חברה/שותפות/אחר

          כתובת

          מס' טלפון

          מס' פקס

          מספר עוסק מורשה 

          מס' רישום ברשם הקבלנים

 

 אישור חתימה

 

אני הח"מ _______________________ עו"ד של ____________________ מס' מזהה 

"( מאשר בזה כי חתימות ה"ה התאגיד_____________________)להלן: "

זו, _______________________, אשר חתמו על הצעה  -_______________________________ ו

 בצירוף חותמת התאגיד, מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין.

___________________ _______________________ 

 חתימת עו"ד              תאריך  

 )חתימה+חותמת+מס' רשיון( 

 

 


