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 בע"מ מי רעננה

 א'  23בבאר עבודות קידוח הפקה לשאיבת מים לביצוע  001/2022 מכרז פומבי מס'

 עננהבר  23באתר מכון 

 הוראות למשתתפים

קידוח הפקה לשאיבת לביצוע בזאת הצעות  מזמינה ) "התאגיד"או/ו  "החברהבע"מ (להלן: "מי רעננה 
כמפורט  הכל  .ברעננה  23מכון והוא ממוקם בצמוד לא'  23קידוח תהום. הקידוח החדש יקרא  מי
 נספח(מפרט טכני);  2א' נספח (הצעת המשתתף וכתב כמויות); 1נספח א' :הכוללים נספחי ההסכםב

 )."העבודות"כניות), (להלן: ו(ת 3א'
 

 
 12:30 -, בשעה 20.03.2022יום ראשון   וסיור קבלנים מועד מפגש הבהרות

 
 16:00-,  בשעה 03.04.2022יום ראשון  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 
 10:00-, בשעה 25.04.2022יום שני  מועד אחרון להגשת הצעות

 
באחריות המציע לוודא בטרם הגשת הצעתו, כי התנאים בשטח המיועד לביצוע הקידוח החדש, 

 מתאימים לנדרש על ידו לצורך ביצוע העבודה המתוארת בהסכם ובנספחיו. 
 

אחוזה ברחוב (לא לשלוח בדואר)  בע"מ מי רעננה משרדי באת מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית 
למועד האחרון וזאת עד  ," 001/2022 "מכרז פומבי מס' כותרת, במעטפה סגורה הנושאת רעננה , 56

 .להגשת הצעות הנקוב לעיל
 

  לא יתקבלו מסמכים לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל. .1
 

 מסמכי המכרז כוללים: .1.1

 הוראות למשתתפים, לרבות נספחיו, שהינם: .1.1.1
 נוסח כתב ערבות מכרז;  1נספח 
 ;1976-"והתשל ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הצהרה  2נספח 
 סף לתנאי בהתאם, המשתתף של ניסיונו פירוט טופס א'3 נספח

 ;למשתתפים ההוראות למסמך 2.1.2 בסעיף המפורט
 הצהרות המציע ופרטים כלליים 4נספח 

 ;טופס הצעת המחיר   - 5נספח  .1.1.2

 כתב כמויות   - 6נספח  .1.1.3

 נוסח ההסכם, לרבות נספחיו, שהינם: .1.1.4
 הצעת המשתתף וכתב כמויות;הצהרת  1נספח א'
 מפרט טכני; 2נספח א'
 תוכניות; 3נספח א'
 ;פרטי חשבון בנקטופס  4נספח א'
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 ביצוע/בדק; –נוסח כתב ערבות הסכם  5נספח א'
 אחריות בנזיקין וביטוח; נספח ב'
 אישור ביטוחי הקבלן;  1נספח ב'
 הצהרת הקבלן פטור מאחריות לנזקים. (א) 1נספח ב' 
 תנאים לעבודות בחום. (ב) 1נספח ב' 
 ; וגיהות נספח בטיחות 2נספח ב'
 מסמך ההוראות למשתתפים; נספח ג'

 פרוטוקול מפגש הבהרות;       
 תשובות לשאלות הבהרה, ככל שנמסרו;            

 לא מצורף;  מצורף  -נספח שינויים להסכם                    
  

 נוסח הצהרה על היעדר תביעות; 1נספח ד'
 כתב קבלה ושחרור; 2נספח ד'

 

שבדק את האתר המיועד לביצוע  ראה במשתתף במכרז כמי שהצהירת מי רעננה  .1.2
שברשותו נמצאים כל מסמכי העבודה, והוא מתאים מבחינתו לביצוע העבודה, וכן 

המכרז המנויים לעיל והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש 
הצעה עפ"י תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כ לבצע את העבודותומתחייב 

  זוכה במכרז.ה

 
 תיאור העבודה .1.3

: להלן(ננה עבור  מי רע מי שתייה  אשר ישמש כבאר להפקת קידוח לבצע  הקבלן נדרש 1.3.1
"  של קדיחה בשיטת העיר רעננה. הקידוח יבוצע  שטחב 23מכון ב"), המזמין"

 . א'"23החדש יקרא "באר רעננה  קידוח". ההקשה

 הורדת, קדיחה עבודתסלילת דרכי גישה ,משטח קדיחה ,  כוללת הנדרשת העבודה 1.3.2
 פיקוח, ופיתוח ניקוי שאיבות ביצוע, בטון מילוי, חצץ שפיכת, ומסננת מגן צינורות
 וכן הקדיחה בתום מים ודיגום הידרולוגים מבחנים ביצוע, הקדיחה במהלך גיאולוגי
 שיפורטו הדרישות לפי הכל. הקידוח להשלמת הדרושות אחרות ועבודות בדיקות

 :להלן

 

 משוער רום משוער. צ.נ הקידוח שם

 )ה.פ.ג מעל', מ(

 קדיחה עומק
 (מ') משוער

. מ.פ עומק
 (מ') משוער

 67 120 +7.0 186961/678199 א'23באר רעננה 

 

 צלולים מים לקבלת עד זמני בציוד בקידוח ופיתוח ניקוי שאיבותיבצע  הקבלן 1.3.3
במידה ויידרש, על הקבלן לבצע חימצות בקידוח לצורך פיתוח . מיטבית ובספיקה

יידרש לחזור הקבלן יתכן ומובהר בזאת כי סביבת הקידוח ושיפור הספיקה היחסית. 
 בהתאםלקבלת הספיקות הרצויות על ידי מי רעננה ו עד  פעמייםמספר על החמצות 

 תנאי מכרז זה על נספחיו.ו למפורט במפרט הטכני 
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 מנת עלשל הקידוח  הידרולוגי מבחן יבוצע והפיתוח הניקוי שאיבות ביצוע בתום 1.3.4
  .הקבועה המשאבה ומיקום בקידוח המרבית הספיקה את לקבוע

לביצוע העבודה. הפיקוח  צמוד גיאולוגי פיקוח לספק ועל חשבונו  הקבלן באחריות 1.3.5
בקידוחי הפקה  קידוחים  6של לפחות  בעל ניסיון מוסמך גיאולוג ידי על יתבצע 

. המפקח הגיאולוגי"  יאושר מראש ובכתב  ע"י המזמין. מובהר כי  באקוויפר החוף 
ואישורו מראש  על פי הנחיותיו ,המזמיןבהתאם לדרישות הפיקוח הגיאולוגי יבוצע 

 . ובכתב

 
 משך הפרויקט .1.4

ממועד קבלת צו התחלת העבודה ממי רעננה  חודשים 6הפרויקט ימשך לתקופה של 
 ועד סיום דיגום קידוח ההפקה.

"י עפיתוח שונות מתבצעות עבודות   23במכון מים  לב המציעים לעובדה כי  תשומת .1.5
באחריותו ועל  –קבלנים אחרים, ועל הזוכה לתאם את עבודתו מול הקבלנים האחרים 

, על  במכון מים פעיל יתבצעו  הקדיחה להבהיר כי עבודות  מבקשתמי רעננה חשבונו. 
 .והקבלן מתחייב לפעול בהתאם להנחיות מי רעננה כל המשתמע מכך

 
 

  תנאי סף  .2

העומדים בכל התנאים הבאים בעצמם, ולא באמצעות  דיםרשאים לגשת למכרז זה יחידים או תאגי
 צד ג':
 

 פרטי אדם שהינו המציע  .2.1

 הינו תושב ישראל.המציע  .2.1.1
שלושה קידוחי לפחות  (ולא באמצעות קבלן משנה מטעמו)בעצמו כקבלן ביצע המציע  .2.1.2

מתאריך   מהם כל אחדלפחות מ'  85 של  עומקל, " הקשהקידוח "הפקת מים בשיטת 
 .  1.10.2021עד לתאריך  הסתיימו ונמסרו למזמין  אשר .1.1.2016

 
שלושה מבחני שאיבה  (ולא באמצעות קבלן משנה מטעמו)בעצמו ביצע כקבלן  המציע  .2.1.3

מבחן שאיבה יוגדר כמבחן בו  1.10.2021עד לתאריך   . 1.1.2016מתאריך לקידוחים 
פות של מק"ש למשך לפחות שעתיים רצו 100בוצעה שאיבה בספיקה של לפחות 

 שאיבה. 
 

המזמין  .מכרזלטרם הגשת הצעתו  סיור הקבלניםמפגש ההבהרות ובהשתתף ב המציע  .2.1.4
שומר את הזכות לבצע מפגש מציעים נוסף במועד, עליו תימסר הודעה בנפרד. 

הינה  חובה. הצעת מציע שלא השתתף  סיור קבלנים/השתתפות במפגש המציעים
במפגש המציעים לא תידון כלל.  אולם ועדת המכרזים תהא רשאית לקבוע הוראות 

לרבות לבטל חובה זאת בשל /לשנות את מועדו אופן המפגשמיוחדות 
 הנחיות/צווים/תקנות בקשר עם מגפת הקורונה.

 ות כחוק.על המציע להוכיח את היותו "עוסק מורשה" ומנהל ספרי חשבונ .2.1.5
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 1976 –על המציע לעמוד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .2.1.6

בכל תנאי  להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, .2.1.7
שאר תנאי המכרז, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל  , ובכלבמצטבר הסף

שלובות, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה,  גוף או אדם אחר, לרבות חברות
 למעט אם צוין במפורש אחרת בתנאי הסףאורגנים של המציע, שותפויות וכיוצ"ב, 

 
 שהינו שותפות מציע  .2.2

 השותפות רשומה כדין ברשם השותפויות. .2.2.1

לעיל, בכפוף לאמור  2.1.7-2.1.2השותפות עונה על דרישות הסף הקבועות בסעיפים  .2.2.2
 להלן.   2.4בסעיף 

 
  – שהינו חברה מציע  .2.3

 החברה רשומה כדין ברשם החברות. .2.3.1

לעיל, בכפוף לאמור  2.1.7-2.1.2החברה עונה על דרישות הסף הקבועות בסעיפים  .2.3.2
 להלן. 2.4בסעיף 

 
 משתתף יחשב כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן: .2.4

 
בו (במקרה  או בעל מניות(במקרה של שותפות) המשתתף הינו תאגיד אשר שותף בו  .2.4.1

 הינו בעל ניסיון.  -מהבעלות בו  30% -המחזיק ב של חברה)
 

 30% -משתתף הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק ב .2.4.2
 מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון.

 
 ל יחיד או חברה, לפי העניין.ש ןבשם מסחרי יחשב כניסיו ןניסיו .2.4.3

 
ש"ח. הערבות  75,000תצורף ערבות בנקאית אוטונומית בסך המציע להצעת  - ערבות מכרז .2.5

ותהיה בלתי מותנית, בלתי מוגבלת וניתנת למימוש  01.12.2022עד לתאריך: תהיה בתוקף 
 מצדימים ממועד הדרישה, ללא כל צורך לבסס את הדרישה לחלוט הערבות  10בכל עת עד 

 .מי רעננה 
 

מטרת ערבות זו לשמש להבטחת עמידת המשתתף אחר הצעתו וחתימת המשתתף הזוכה על 
ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז  10ההסכם והמצאת כל המסמכים הנדרשים, תוך 

 עמידת המשתתף בכל תנאי המכרז. אתו
 

סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם וקבוע מראש במקרה בו לא יעמוד המשתתף אחר הצעתו 
במכרז או במקרה בו יחזור בו בכל צורה שהיא ובכל שלב שהוא מהצעתו או במקרה בו יסרב 

המכרזים במסגרת סמכותה עפ"י תנאי המכרז או במקרה המשתתף לשתף פעולה עם ועדת 
כל המסמכים הנדרשים כתנאי מוקדם להשתכללות הזוכה מהמצאת -בו ימנע המשתתף
ימים ממועד הודעת הזכייה או במקרה בו הצעת המשתתף נפסלה ע"י  10ההתקשרות בתוך 
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להלן והוועדה החליטה על חילוט ערבותו  8.7 בסעיף המפורטותועדת המכרזים בנסיבות 
 בנסיבות אלה.

 
ישראלית (ולא ע"י סוכן ביטוח), יובהר כי גם ערבות אוטונומית חתומה ע"י חברת ביטוח 

-שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א
 , תיחשב כעונה לדרישות המכרז.1981

 
להוראות  1כנספח נוסח ערבות המכרז יהיה כמפורט בכתב ערבות המכרז המצ"ב 

 למשתתפים. 
 

 עיקרי ההתקשרות .3
 

 ) הינם כדלקמן:"הזוכה"הזוכה (להלן: -המציע שר יחולו על עיקרי ההתקשרות א

הזוכה יבצע את העבודות עפ"י הוראות ההסכם וכנגד התמורה לה יהיה זכאי כמפורט בפרק  .3.1
 התמורה בהסכם ועפ"י הצעתו.

 בהסכם על נספחיו. יבוצעו עפ"י המפורט להלןהפקה  לגבי קידוחהעבודות מושא המכרז  .3.2
 

הזוכה יתחיל בביצוע העבודות כנגד צו התחלת עבודה חתום ע"י המנהל ויסיים את ביצוע  .3.3
 העבודות בתוך פרק הזמן הכולל לביצוע העבודה, כהגדרתה בפרק ההגדרות להסכם.  

 
  כמפורט בנוסח ההסכם המצורף למכרז זה. םיתר תנאי ההתקשרות הינ .3.4

 
 הצעת המציע ואופן הגשתה .4

 

 25.04.2022-שני, ה(עד יום  09:00-15:00ה' בין השעות  -להגיש בימים א'  את ההצעה יש .4.1
 56רח' אחוזה תיבת המכרזים הנמצאת במשרדי מי רעננה  בע"מ, בלבד) ל 10:00 בשעה

 רעננה.

 ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד.  .4.2

למלא את הצעתו בכתב רגיל ו 4Aלהדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף על המציע  .4.3
 ברור או בהדפסה.  יד קריא ו

 המציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף הנדרש במסמכי המכרז. .4.4

 כל מסמכי ההצעה חייבים להיות חתומים על ידי המציע. .4.5

יובהר,  .על גבי טופס הצעת המחיריםויש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל עמוד  .4.6
 מה הנהוגות אצל המציע.כי ההצעה תיחתם בהתאם לזכויות החתי

יוכנסו כל מסמכי  בשתי מעטפות בנפרדות. בכל מעטפה בשני העתקיםההצעה תוגש  .4.7
על גבי  מעטפה יצוין שם המכרז . כולל הצעת המחיר ,המכרז וכל האישורים והערבות

 .ומספרו

 ושינויים בטפסי המכרז ואין להוסיף תנאים, תניות, התניות, , הוספותאין לערוך כל מחיקות .4.8
כל הסתייגות תקנה למי רעננה זכות לפסול  .בקשות או הסתייגויות (להלן: "הסתייגויות")

את ההצעה או לחילופין, להתעלם מההסתייגויות או להתנות את שקילת הצעה בהסרת 
 .הההסתייגויות, תוך פרק זמן שיקבע על יד
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מעות, או כל מי רעננה תהיה רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי בהירות או דו מש .4.9
 הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

 
 ע"י מי רעננה בלבד תיקונים ו/או תוספות למסמכי המכרז .5

שומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם  מי רעננה .5.1
 הגשת הצעות.האחרון למועד הבכל שלב עד 

של החברה בכתובת:  יופיעו באתר האינטרנט בהתייחס למכרזעדכונים ושינויים  .5.2
raanana.co.il-www.mei  מחובתו של כל מציע ובאחריותו להתעדכן בשינויים אלו עד המועד

 . האחרון להגשת הצעות

 

 מסמכי המכרז שעל המציע להגיש .6

ימלא את טופס הצעת המשתתף וינקוב במחיר הכולל המוצע על ידו על גבי טופס המציע  .6.1
 , במקום המיועד לכך.5כנספח ב המצ" המציע הצעת 

 
 

 . לתיבת המכרזים של מי רעננההיא ההצעה שהוגשה  המציע אשר תחייב את  המציע הצעת 
, ולתקן בהתאם המציע תהא רשאית לבצע כל תיקון חישוב ו/או סיכום אותו ערך  מי רעננה 

 .המציע את הצעתו הכוללת של 
 

רשאי לנקוב בכמויות אחרות מאלו הנקובות בכתב הכמויות. המציע מובהר בזאת, כי אין 
יות לצרף כתב כמויות משל עצמו ו/או להוסיף ו/או לגרוע מכתב הכמוהמציע כן נאסר על -כמו

או  מסמכי המכרז שהגיש תהא רשאית לפסול אתמי רעננה הקיים. באם יעשה כאמור 
רעננה מי במקרה בו תבחר  .להתעלם מהשינויים האמורים לעיל, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי

 להתעלם מהשינויים האמורים, המשתתף יהיה מחויב להצעתו ללא השינויים.
 

יהיו מחירים כוללים המגלמים את כל העבודות, החומרים,  המציע ע"י  המחירים המוצעים .6.2
 .בביצוע העבודות, ומילוי כל התחייבויות המשתתף לפי ההסכםההוצאות והעלויות הכרוכים 

 המחירים שינקבו בכתב הכמויות אינם כוללים מע"מ. .6.3

 יגיש הצעה אחת בלבד.מציע כל  .6.4

החל ממועד  המציע תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את  המציעהצעת  .6.5
(ככל שמועד זה , חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות למכרז 3הגשתה ועד תום 
חודשים מהמועד האחרון הנדחה להגשת הצעות במכרז), או עד תום סיום  3יידחה, עד תום 

 הליכי המכרז, עפ"י המאוחר שבהם.

 :את המסמכים המפורטים להלן לצרף להצעתו ע המציעל  .7
 

 . 1975 –, תשל"ו מס ערך מוסףלפי חוק תעודת עוסק מורשה  .7.1

http://www.mei-raanana.co.il/
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ועל דיווח הכנסות לרשויות המס, בהתאם לחוק עסקאות  אישור על ניהול פנקסים כחוק .7.2
 .1976 -גופים ציבוריים, תשל"ו 

(בנוסח המצ"ב  1976–לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו םבהתאמציע תצהיר מטעם ה .7.3
   .    להוראות למשתתפים) 2כנספח 

 לפי העניין. –צילום ת.ז./אישור על רישום השותפות/העתק תעודת התאגדות  .7.4

הכולל  המצ"ב 3נספח לעיל ולפי   2.1.2בהתאם לאמור בסעיף המציע של  ופירוט ניסיונ .7.5
התייחסות לפירוט העבודות (מיקום הפרויקט, פרטי המזמין, פרטי המפקח), שנת הביצוע 
(מועד תחילת העבודות ומועד סיומן בפועל), בצירוף חשבונות סופיים מאושרים לתשלום לגבי 

) או אישור , עומק הקידוח ושיטת הקדיחההעבודות פירוטהעבודות (בהם יצוין גם 
, סכום החשבון הסופי ומועד (לרבות עומק הקידוח) העבודות פירוט המזמין/הפיקוח לגבי

 סיום העבודות והמלצות מאת מזמין העבודה/הפיקוח.

 ג'.  3הצהרה על היות המציע בעלים של מכונת קידוח בשיטת ההקשה כמפורט בנספח  .7.6

 יללע 2.1.4בביצוע מבחני שאיבה, כמפורט בסעיף  המציע מסמכים המעידים על ניסיונו של  .7.7
 .ב' 3ולפי נספח 

 לעיל. 2.5כמפורט בסעיף ערבות אוטונומית  .7.8

 חתום על ידי המציע ומאושר ע"י עורך דין מטעמו. 5בנספח כתב הכמויות המפורט  .7.9

, וכל דפי תשובות והסברים המציע מפגש הבהרות חתום ע"י סיור ופרוטוקול פרוטוקול  .7.10
 המשתתף., ככל שנמסרו, כשהם חתומים על ידי למציע שנמסרו 

 בשוליו.המציע יתרת כל מסמכי המכרז כשכל דף מהם חתום ע"י  .7.11

 .המציע אישור מורשי חתימה מטעם  .7.12

 תהיה באופן הבא: המציע (להלן "המשתתף") החתימה על הצעת  .8
 
 תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו. יחתום הוא ,היה המשתתף יחיד .8.1

הדרוש כדי לחייב את השותפות,  יהמינימאל, יחתמו מספר השותפים היה המשתתף שותפות .8.2
 ציון שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ויצרפ/ו חותמת השותפות.תוך 

הדרוש כדי לחייב את  יהמינימאליחתמו מספר המנהלים  היה המשתתף חברה רשומה .8.3
 .חברהויצרפו חותמת ה חברהתוך ציון שמו/ם המלא, וכתובת ה החברה

 

 המכרזים בבחירת הזוכהשיקולי ועדת  .9
 
או  הינה הזולה ביותרשהצעתו  למציע ועדת המכרזים אינה מתחייבת למסור את העבודה  .9.1

 לקבל כל הצעה שהיא.
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 לשם בחירת הזוכה במכרז ועדת המכרזים רשאית לשקול את הנתונים הבאים: .9.2

 גובה ההצעה. .9.2.1

 ניסיון מקצועי, כישוריו ורמת עבודתו של המשתתף. .9.2.2

או רשויות וגופים אחרים /ו רעננה  מיעבר בהתקשרויות קודמות של המשתתף עם  ניסיון .9.2.3
 רעננה .  מיו/או בהליכי מכרז שנערכו ע"י 

 .עמו שלילי עבר ניסיון בשל משתתף לפסול רשאית תהיה המכרזים ועדת כי יובהר
 

  חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המשתתף.  .9.2.4
 

הצעה שאינה הזולה  לבחורעל בסיס שיקולים אלו רשאית ועדת המכרזים, בין היתר, 
 הצעה זוכה כלל.לבחור ביותר או לא 

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה בו הוכרז זוכה במכרז והפער בין ההצעה הזוכה  .9.3

השנייה  (כולל), תוכרז הצעה זו כהצעה הכשרה 5%להצעה הכשרה הבאה במדרג הינו עד 
 מי רעננה במכרז. במקרה ולא תשתכלל ההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה במכרז, תודיע 

לבעל ההצעה הכשרה השנייה על זכייתו במכרז, וההוראות החלות על המשתתף הזוכה יחולו 
 בהתאמה.

 
הבהרות ביחס הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף בעת הדיון בהצעתו,  .9.4

פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי דרישת ועדת המכרזים להצעתו ו/או 
את כל לוועדה הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור ו/או מי מטעמה ו/או 

 ההסברים והניתוחים הנדרשים.ההבהרות, הפרטים, המסמכים ו

 
מחירים שנמסרו לה לפי דרישתה ע"י  יעל סודיות בכל הנוגע לניתוחהועדה מתחייבת לשמור 

 המשתתף.

למסור הסבר או ניתוח כלשהו כאמור, רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי  המציע אם יסרב 
 ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת  .9.5
או פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי הבהרות ביחס להצעתו ו/ המציע 

 דרישת ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה.

 
מובהר בזאת, כי ועדת המכרזים שומרת על זכותה לפסול הצעות החורגות באופן בלתי סביר  .9.6

בסעיפים מסוימים, בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה, לפי שיקול כולו ו/או מהאומדן 
מי הזוכה) לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה כנגד -המציע דעתה הבלעדי, ולמשתתף (לרבות 

 בגין הפעלת שיקול דעתה עפ"י ס"ק זה. רעננה 

 
פסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח רשאית לועדת המכרזים  .9.7

ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות  רה קשר כזהלכאו
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קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או  קשרי משפחה, בין המציעים,
ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים  תאם קיים חשש כי ההצעה תכסיסני

 או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.כללותה ו/מסוימים ובין אם ביחס להצעה ב

המשתתף לא יהיה זכאי להעלות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן בגין הוצאות  .9.8
שהוציא ו/או נזקים שנגרמו לו בקשר עם הכנת ו/או הגשת ההצעה ו/או הוצאות הליכים 

הליכי המכרז או שההליך  משפטיים, בין אם הצעתו תתקבל ובין אם לאו, ובין אם הושלמו
 בוטל, מכל סיבה שהיא.

במקרה של הצעות זהות, ועדת המכרזים תהיה רשאית לקבוע את הזוכה בהתאם  .9.9
 לעיל. 7.2.4 - 7.2.2לקריטריונים המפורטים בסעיפים 

 לוחות הזמנים במכרז זה: .10
 
בשעה   20.03.2022-ראשון הביום (השתתפות חובה) יתקיים  סיור קבלנים/במפגש המציעים .10.1

12:30. 

 . רעננה 56במשרדי התאגיד, רחוב אחוזה נקודת המפגש לכנס תערך  .10.2

היא חובה ותנאי להגשת הצעה במכרז, מציע  סיור קבלנים/במפגש המציעים ההשתתפות ב .10.3
תהא רשאית לקבוע הוראות החברה אולם דק' לא יורשה להשתתף בכנס.  15-שיאחר ב

זאת בשל או לפצלו או לבטלו   סיור קבלנים/במפגש המציעיםבקשר עם מיוחדות 
  הנחיות/צווים/תקנות בקשר עם מגפת הקורונה.

  .16:00בשעה  03.04.2022 -ראשון הליום הבהרה:  אלותהמועד האחרון להגשת ש .10.4

יובהר, כי על המציעים  .10:00בשעה  25.04.2022שני יום המועד האחרון להגשת הצעות:  .10.5
 . להגיש את מסמכי המכרז המעודכנים בלבד

הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים (מכל סיבה שהיא) עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל,  .10.6
 לא תישקלנה.

לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה  הזכות את הלעצמ תשומר החברה .10.7
 מציעיםולא תהא למי מה www.mei-raanana.co.ilהחברה של  האינטרנטשתפורסם באתר 

 כל טענה או דרישה בקשר לכך.

 שאלות הבהרה .11
 

 מי רעננהלעיל להגשת שאלות הבהרה, המציע רשאי להודיע ל 10.4עד למועד הקבוע בסעיף 
ל כל סתירות, שגיאות, אי התאמות, או ע raanana.co.il-naamakedmi@meiבדוא"ל 

למובנו של סעיף או  חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר
פרט או ענין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לשירות נשוא המכרז או על כל שאלה או 

 הביטוח.  ינספחסעיפי והערה הנוגעת להסכם ההתקשרות, לרבות 

שלא ישלח הודעה כאמור יהיה מנוע מלטעון כנגד סעיף ו/או פרט זה לאחר הגשת מציע  .11.1
 ההצעות.

mailto:naamakedmi@mei-raanana.co.il
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 בכתב שתתקבלנה תשובות טלפונית, ורק שיימסר למידע אחראית תהיה לא מי רעננה .11.2
 ה.תוא יחייבוהחברה מ

על גבי מסמך (שמופיעה להלן),  פונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת  .11.3
WORD מס' סעיף פירוט השאלה בלשון בהירה בשפה /סידורי של השאלה, נספח : מס'בלבד

את  -"נספח" ו/או בטור "סעיף"מס' בטור  לצייןהעברית. ניתן לשאול גם שאלות כלליות, ואז 
  ."כללי"הכותרת 

 

 רוט השאלהיפ מס' סעיף נספח 'מס

 

 

 

   

 
לשאלות ו/או לבקשות בכל מקרה בו תחליט החברה להעלות לאתר האינטרנט שלה תשובות  .11.4

ההבהרה ו/או תיקון כלשהו למסמכי המכרז ו/או את פרוטוקול סיור הקבלנים, בין ביוזמתה 
ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה, יועלה לאתר האינטרנט של המזמינה מסמך הכולל 
את התשובות ו/או התיקון ו/או הפרוטוקול, והם יידרשו לצרף את המסמך האמור כשהוא 

על ידם, להצעתם. בכל מקרה, תשובות ותיקונים אלה לתנאי המכרז יחייבו את חתום 
 המציעים, בין אם אישרו קבלתם ובין אם לאו.

אך ורק תשובות, הבהרות, מסמכים ועדכונים שניתנו בכתב על ידי המזמינה, כאמור לעיל,  .11.5
 יחייבו את החברה.

לעת ועד למועד האחרון באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של החברה מעת  .11.6
להגשת ההצעות בכל העדכונים, המסמכים וההבהרות שיועלו על ידי המזמינה בקשר עם 

 מכרז זה.

 קבלת מסמכי המכרז  .12
 
 השתתפות במכרז הינה ללא עלות. .12.1

מציע המעוניין להגיש הצעה למכרז שבנדון ידפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של  .12.2
 www.mei-raanana.co.il –מי רעננה  בע"מ בכתובת 

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי מלוא העלויות וההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה 
 למכרז ובקשר להשתתפות המציע במכרז, תחולנה על המציע בלבד.

 
 מועד פקיעת תוקף ההצעות והארכתן .13

 הצעות.ם מהמועד האחרון להגשת יו 270מועד פקיעת תוקף ההצעות הינו  .13.1

 אינה מתחייבת לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקיעת תוקפן.  מי רעננה .13.2
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תהיה  בדבר ההצעה הזוכה, מי רעננההיה ופקע תוקף ההצעות שהוגשו לפני מועד ההחלטה של  .13.3
 מכרז או לפנות למציעים בבקשה להארכת תוקף הצעותיהם.הרשאית לבטל את מי רעננה 

מציע שהתבקש להאריך את תוקף הצעתו, רשאי להאריכה תוך המועד שנקבע או לסרב  .13.4
על הארכתה  מי רעננהלמציע שסרב להאריך את תוקף הצעתו או לא הודיע  להארכתה.

 מכרז.התף בהמשך תכמבוקש, לא יש

 ערבות לקיום ההצעה .14

ערבות לקיום הצעה מבנק ישראלי על המציע לצרף להצעתו, כתנאי להשתתפות במכרז, 
 כמפורט להלן: בסכומים

   אלף שקלים חדשים). שבעים וחמש(₪  75,000של  ערבות לקיום הצעה יהיה סכום .14.1

 הערבות תעמוד בכל התנאים כדלקמן: .14.2

 . שם המבקש בכתב הערבות יהא זהה לשם המציע .14.2.1

 .בנוסח מדויק לזה המופיע כנספח ד' למסמכי המכרז יש לצרף מקור ערבות להצעה .14.2.2

 עלול להביא לפסילת המציע.  הקבוע בנספח ד'נוסח ערבות שונה מהנוסח מובהר כי  .14.2.3

ככל שתידרש הארכה של ערבות זו בשל עיכוב . 01.12.2022עד ליום  הערבות תהיה בתוקף .14.2.4
ימציאו הארכה בהליכי המכרז, החברה תודיע למשתתפים אודות הצורך בהארכה ואלו 

 ).יום לאחר קבלת הודעה כאמור 14כמתבקש 

ערבות תעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז, ותשמש כבטוחה עד להמצאת ה .14.2.5
 ערבות הביצוע ע"י הזוכה.

מובהר כי ערבות הביצוע אשר תוגש על ידי המציע הזוכה תוחלף אף היא, בתום שלב  .14.2.6
 מסמכי ההסכם.ההקמה, לערבות תפעול, והכל כפי שמובהר ב

 ,מבלי לפגוע באמור לעיל, יובהר כי במידה וניתנה על ידי המציע ערבות במסגרת הליכי מכרז .14.3
, היא תשמש כערבות לביצוע כל התחייבויות ביצועערבות והפקדת טרם כריתת ההסכם 

המציע על פי הסכם זה ותוקפה (במידה ופג) יוארך על ידי המציע עד להחלפתה בערבות ביצוע 
 הסכם. ב האמורכנדרש בסעיף 

 . זכתהתחזיר את הערבות למציע שהצעתו לא  מי רעננה .14.4

 ההסכם והמצאת ערבות לביצוע ההסכם. ה עלחתימה, עם שזכה תוחזר למציע המכרז ערבות .14.5

החברה תהיה רשאית להורות על חילוט הערבות של מציע, כולה או חלקה, אם התקיים במציע  .14.6
  אחד מאלה:

 כפיים. ןניקיוהוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר  .14.6.1

 הוא מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. .14.6.2

שהגיש את הצעתו כמתחייב או לפני סיום ש למכרז לאחר הוא חזר בו מההצעה שהגי .14.6.3
אחרי שנבחר כזוכה  מועד תוקף הערבות , או לאחר שקיבל הודעה על זכייתו במכרז .

במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת 
  ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז.

 ו/או ההסכם. כל הפרה יסודית אחרת של תנאי המכרז .14.6.4

 לקבל, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה כי מובהר ,לעיל כאמור המציע בחובת לפגוע מבלי .14.7
 התנאים כל התקיימו כי, דעתה שיקול לפי, שוכנעה אם, הערבות בנוסח פגם אף על, הצעה
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 בחילוט ממשי קושי כל יוצר אינו הפגם. ב ממש של כלכלית משמעות אין לפגם. א: הבאים
 זאת מצאה אם, כזה במקרה רשאית תהא המזמינה .לב ובתום בשוגג נגרם הפגם. ג. הערבות

 .הערב מהבנק, אך לא רק, לרבות ,תיקון או השלמה ,הבהרה קבלת לאפשר, לנחוץ

נזקים, במקרה של הפרת ו/או  שמש כבטוחה בלבד, לגביית פיצוייםתהמכרז ערבות  .14.8
ואין בחילוטה בהתאם למסמכי מכרז זה, על נספחיו וההסכם המצורף לו, התחייבויות המציע 

 בע"מ לפיצויים, בגין ההפרה.  מי רעננהכדי למצות את זכות של העברות 

תהיה זכאית לגבות את מלוא הפיצויים, המגיעים לה עפ"י דין, או עפ"י  מי רעננהבכל מקרה,  .14.9
 ות, שחולטה, באם חולטה.ההסכם בגין הפרתו כאמור, ללא כל קשר לסכום הערב

 .לערבות ולנוסחה וההוראות באשרהמציעים מתבקשים להקפיד באופן מיוחד על כל התנאים 

 ולבקשו הערבות מוציא לבנק ד'המצורף כנספח המציעים מתבקשים להציג את נוסח הערבות 

 .תנאי הערבות כמפורט לעילנוסחו ולהקפיד באופן מיוחד על 
 

 והשבת ערבות המכרזחתימה על נוסח ההסכם  .15
 

על המשתתף הזוכה  .למשתתף הזוכה מי רעננה כזוכה במכרז, תודיע על כך  נקבעה הצעתו של משתתף .16
עבודה ממועד קבלת ההסכם  ימי 10 תוך, המכרזאת כל המסמכים הנדרשים עפ"י  למי רעננה להמציא 

 לחתימות.

במסמכי המכרז, יחשב  לא הומצאו המסמכים הנדרשים חתומים ע"י המשתתף הזוכה, כנדרש
תהא רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את  מי רעננה המשתתף כמי שלא עמד אחר הצעתו, 

 ערבות המכרז, כאמור בסעיף ערבות המכרז המפורט לעיל. 
 

 במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה להצעתו וזאת כדלקמן: משתתף  .17
 

למעט בעל ההצעה הכשרה השנייה  זכה במכרז משתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא .17.1
 עם קבלת הודעה כאמור. – במדרג

עם חתימתו על נוסח ההסכם והמצאת כל המסמכים  –משתתף שנבחר כזוכה במכרז  .17.2
 והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע וביטוחים. 

לאחר השלמת ההתקשרות עם  –משתתף שהוכרז כבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג  .17.3
הזוכה ולחילופין, במקרה ולא תשתכלל ההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה במכרז  המשתתף

לאחר חתימתו על נוסח ההסכם והמצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות  –
 ביצוע וביטוחים.

  .לעיל 2.5 בסעיף כאמור הערבות לחילוט מי רעננה  של מזכותה לגרוע בכדי באמור ןאי
 

 וההתקשרותהודעה לזוכה  .18

) בכתב על זכייתו "הזוכה"המציע  המזמין יודיע למציע אשר ייקבע כזוכה במכרז (להלן: .18.1
 במכרז, באמצעות המייל או הפקס שיימסרו על ידו במועד רכישת מסמכי המכרז. 

מציא את כל יהמצורפים למסמכי המכרז ו והנספחים הסכםהחתום על המציע הזוכה י .18.2
חתום  ,להסכם" )1(ב' "נספח  ביטוחיםאישור קיום והמכרז  כנדרש בתנאי הערבות ,המסמכים
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על זכייתו  המזמיןאצלו הודעת  שנתקבלהימי עבודה מיום  7תוך ב, כדין על ידי המבטחים
 ויקבל מהמזמין צו להתחלת העבודות. במכרז

את  להעביר המזמין לבטל את זכייתו במכרז, רשאי האיבדרישה זו,  הזוכה המציע לא עמד .18.3
 מתן את העבירהצעה הבאה בתור או לבטל את המכרז ו/או לבעל ה העבודות למציע מתן

, וכן לחלט את הערבות כפיצוי מוסכם ומוערך מצא לנכוןילכל גורם אחר כפי ש "העבודות"ה
ת התחייבות המציע בשל הפר ולתבוע כל נזק שנגרם ל המזמיןלפגוע בזכות  מראש וזאת מבלי

 . לסכום הערבותמעבר ככל שנגרמו כאלו מעבר 

והם  שייחתם מההסכם נפרד בלתי חלק יהיו הזוכההמציע  הצעת לרבות, המכרז מסמכי .18.4
 לכל דבר ועניין. הזוכהיחייבו את 

המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם הזוכה לאחר זכייתו במכרז  .18.5
 וקודם לחתימת החוזה. 

עם המציע הזוכה לצורך ביצוע העבודות נשוא מובהר בזאת, כי החלטת המזמין להתקשר  .18.6
המכרז, כולן או חלקן, תעשה בכתב ותהא חתומה בידי הגורמים המוסמכים לכך מטעם 

 המזמין. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תחייב את המזמין.

מין, רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה וחתימת החוזה, יודיע המז .18.7
 בכתב, ליתר המשתתפים על אי זכייתם במכרז.   

 
 התחייבות המציע הזוכה במכרז .19

יה את יימים מיום קבלת ההודעה על הזכ 7הזוכה במכרז מתחייב להמציא לחברה תוך 
 המסמכים הבאים:

ליווי בהחתימה מטעמו ו שהוא חתום על ידי מורשיכ , המצורף למסמכי מכרז זה,הסכםה .19.1
 חותמת המציע.

 ערבות ביצוע, תחת ערבות המכרז המופקדת אצל החברה. .19.2

ל כפי הנדרש ו, הכלהסכם", חתום כדין על ידי המבטחים )1(ב' קבלן "נספח האישור ביטוחי  .19.3
 הסכם.מסמכי המכרז והוהמפורט ב

, כנדרש, תהווה הפרה מהותית מצד "אישור ביטוחי הקבלן"להסכם  )1(ב' אי מסירת נספח  .19.4
 לחברה זכות לבטל את הודעת הזכייה.המציע הזוכה, אשר תקנה 

 
 בהסכם)) 1(ב' ונספח  60 סעיףהסכם (דרישות הביטוח ב .20

בהליך שיזכה  המציעלקיום ביטוחים על ידי  החברהלב המציעים מופנית לדרישות תשומת  .20.1
 ", בהתאמה).הוראות הביטוח" ו/או "הנדרשיםהביטוחים " ו/או "דרישות הביטוח(להלן: "

זה לעיל ולהלן, לרבות  20כאמור בסעיף ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  המציע .20.2
 21 סעיף"), הסכם(להלן: "ה במסמך ב' הסכם ההתקשרותבהתאם לתנאים המפורטים 

סעיף  ב' להסכם "אחריות בנזיקין וביטוח"  ביטוח ע"י הקבלן ונספחאחריות בנזיקין ו
"הצהרת הקבלן  (א') )1(ב ) "אישור ביטוחי הקבלן" ונספח 1(ב' נספח הביטוח לרבות האמור ב

  פטור מאחריות לנזקים". 

המפורטות לעיל הוראות הביטוח דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  .20.3
כי קיבל בזאת  ומצהירבמלואן וההסכם  הפניהלפי מסמכי  השירותיםואת מהות ולהלן 

 ולהלן. לעיל כמפורטעבורו את הביטוחים הנדרשים  אישור כי ייערכו ממבטחיו
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 במסמכי המפורטות הביטוחדרישות הביטוח והוראות  את לבצע מגיש ההצעה מתחייב .20.4
, מתן השירותים וכתנאי לתחילתםלא יאוחר ממועד תחילת  מי רעננהבידי  ולהפקיד המכרז

 על ידי החברה המבטחת. את נספח הביטוח כשהוא חתום כדין

כי בכפוף )) החתום כאמור, מתחייב הקבלן 1בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' ( .20.5
במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא  ")הדרישה(להלן: " ממי רעננהלקבלת דרישה בכתב 

לבחון את קיום תנאי הביטוח  לחברהלאפשר פוליסות ו/או על מנת על פי איזה מהלתביעה 
 פוליסותמ העתקיםלכך  ימים ממועד קבלת הדרישה 14ימציא הקבלן בתוך  , שבהסכם

את חלקי לחברה ימציא  מוסכם בזה כי הקבלן(להלן: "מסמכי הביטוח"),  הנדרשות הביטוח
ומבלי שייחשפו נתונים מסחריים   נשוא מכרז זה בלבדלהתקשרות  המתייחסיםהפוליסות 

 .שאינם רלוונטיים לעבודות נשוא מכרז זה

. טרם הגשת ההצעהכל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות מובהר בזאת במפורש כי  .20.6
ו/או  דרישות הביטוחהוראות הביטוח ו/או ללאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות ל

 למסמכי הביטוח.

לאילו מהוראות  סתייגויות ביחסכי ככל שייערכו שינויים ו/או ה בזאת במפורש מובהר .20.7
שנמסרו על ידי הקבלן ולא קיבלו ביטוח ה לאיזה ממסמכי הביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או

שצורף תעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח החברה ת , בכתב,מי רעננהאת אישורה של 
 .ונספחיהם הסכם, ההמכרזלמסמכי 

 העתקים מקוריים של מסמכי הביטוחאי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  ספקלמען הסר  .20.8
בשל אי  מתן השירותיםאת מועד תחילת  מהקבלןלמנוע  תהייה רשאית מי רעננה, כנדרש
 המסמכים החתומים כנדרש.הצגת 

אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  ) לעיל,20.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ( .20.9
 במציע (הקבלן)לראות  תרשאי מי רעננה תהא, לעיל) 20.8(כאמור בסעיף  מסמכי הביטוח,
 .במכרז המציע (הקבלן)ו/או לבטל את זכייתו של  הסכםכמי שהפר את ה

אלא  יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים .20.10
המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם והצהרת אישור  ים, המהוובחתימה וחותמת של המציע

 .הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשיםכל 

 
 מכרז הליך הביטול  .21

שומרת  מי רעננה ,מכרז על פי דיןהלבטל את  מי רעננהבנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית 
 מכרז, כאשר:הלעצמה זכות לבטל את 

התנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות במסמכי רק הצעה אחת עונה על כל  .21.1
 .מכרזהליך ה

 מצאה שהתקיים פגם במכרז, או בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה. מי רעננה .21.2

שנפלה טעות במפרט או בדרישות , מכרזה, לאחר הוצאת מסמכי מי רעננההתברר ל .21.3
מכרז, המהמפרט או ממסמכי  ותהמפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותי

 או שדרישות אלו בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

 מכרז.הביטול  מי רעננהחל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי החברה, באופן המצדיק, לדעת  .21.4

בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן המהווה  יש .21.5
 על חוק כלשהו. הגבל עסקי או עבירה
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מכרז בנסיבות הלא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בהקשר לביטול  מי רעננה .21.6
 המפורטות לעיל.

 
  ביטול זכייה או הודעת זכייה .22

 כאשר: ,שומרת לה זכות לבטל זכייה ו/או הודעת זכייה, בין היתר החברה .22.1

 .מי רעננהלא בוצעה כנדרש, או לא אושרה על ידי  וההצגה  הצגת ניסיון נדרשה מהמציע  .22.1.1

 .החברההמציע לא חתם על ההסכם, תוך פרק הזמן שהוקצב על ידי  .22.1.2

המציע לא עמד בהתחייבויותיו להתארגנות על פי השלבים ובלוח הזמנים להם התחייב  .22.1.3
 בהצעתו.

לו קיבלה מידע על המציע, ההצעה, או תוכנה, אשר היה משפיע על החלטתה, אי החברה .22.1.4
 היה בידה, לפני ההחלטה בדבר זכיית המציע בהתקשרות.

קיים ספק סביר, אם המציע, יוכל או יהיה ערוך במועד לביצוע שרות, על פי לוחות  .22.1.5
 הזמנים, שנדרשו.

 קיים ספק סביר לביצוע תרמית. .22.1.6

לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע, בגין כל נזק שנגרם בהסתמך על או  החברה .22.2
 בהקשר להודעת הזכייה, שבוטלה באמור.

חזרת מציע מהצעתו למכרז ו/או אי חתימתו על ההסכם או ההזמנה בתוך פרק הזמן הקבוע  .22.3
במכרז, או בתוך פרק זמן סביר ממועד הודעת הזכייה במכרז (באם לא נקבע פרק זמן 

 במכרז), יהוו הפרת הסכם, לכל דבר ועניין.

זכות,  מי רעננה, תקנה לבשל מעשה או מחדל של המציע ביטול הזכייה או הודעת הזכייה .22.4
בין אם לפני  על פי דין, בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים, שנגרמו לה לקבלת פיצוי

זמנה ובטרם החתימה על ההסכם או ההזמנה, ובין אם לאחר החתימה על ההסכם או הה
 החל המציע בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם או ההזמנה.

 
 חוק התחרות הכלכליתשמירה על  .23

ואי תיאום  חוק התחרות הכלכליתהצהרה בדבר שמירה על לצרף להצעתו על המציע 
ומרת לעצמה את הזכות לפסול את ש מי רעננה למסמכי המכרז. ו' מכרז, המצ"ב כנספח

 שיירשמו.  מנימוקים המציע על דיני ההגבלים העסקיים בשל חשד לאי שמירת ההצעה

 
 עיון בהצעה הזוכה .24

  .במסמכי המכרז, לעיין מציע שלא זכה במכרז יהיה רשאי .24.1

פי דין, מציע שיש לו התנגדות למתן זכות -לאור זכות העיון המוקנית למציעים במכרז על .24.2
עיון בהצעתו במלואה או בחלקה בשל סוד מסחרי או מקצועי שלו, שלדעתו כלול בהצעה, 

 .נדרש לסמן את החלקים החסויים בהצעתו ולציין את הנימוקים הרלוונטיים לחיסיון

ל ידי המציע כחסויים ו/או לא יצוינו לגביהם הנימוקים חלקים בהצעה אשר לא יסומנו ע .24.3
לחיסיון יחשבו ככאלה שמבחינת המציע העיון בהם מותר. החברה אינה מחויבת לפנות 
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למציע כדי לברר אם חלקים בהצעתו חסויים ו/או את הנימוקים לחיסיון, במקרה שאלו לא 
 .צוינו בהצעתו

בסמכות ועדת חלקים בהצעה הינה  בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של .24.4
, אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים. בכל מי רעננהשל  המכרזים

מקרה ולמרות האמור בכל הצעה, החברה תהיה רשאית לגלות את מחירי ההצעה הזוכה 
 .לכל מציע אשר יבקש גילוי כאמור

בהצעת מציע אחר, בחלקים המקבילים מציע יהיה מנוע ומושתק מלטעון כי הוא זכאי לעיין  .24.5
 .לאלה אשר סומנו כסודיים בהצעתו

אל מחלקת רכש  בכתבמציע המעוניין לממש את זכות העיון כמפורט לעיל, יפנה  .24.6
 והתקשרויות. פניות טלפוניות לא תיענה.

לא תאפשר למציע לעיין בהצעתו לאחר הגשתה למכרז. מציע המעוניין בעותק  מי רעננה .24.7
 לשמירת עותק ההצעה ברשותו טרם הגשתה למכרז.מהצעתו ידאג 

 
 בעלות על המכרז ועל ההצעה .25

זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז 
שייכות למזמין. המציעים אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת 

 המזמין.ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם 

 ועדת המכרזים .26

המזמין פועל בעניינים שונים הקשורים בהליכי המכרז באמצעות ועדת מכרזים. כל מקום 
שבו מוקנית למזמין סמכות או זכות או תפקיד, יכול שאלו יבוצעו ע"י ועדת המכרזים, וכל 

 מקום שנכתב "המזמין" יפורש גם ועדת המכרזים במשמע, ולהיפך.

 השיפוט תחום .27

פוט הייחודי לדיון בכל דבר ועניין הנוגעים למכרז זה ובכל טענה ו/או עילה מקום השי
 הנובעים ממנו הינו בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.

 םחיצוניצים הסתייעות ביוע .28
לייעץ  ךמשיתבהכנת המכרז ונספחיו ו הסייעד"ר אפרת פרבר (להלן "יועצת הידרולוגית")  .28.1

 .במסגרתו ו/או לאחריו

ץ (להלן: "היועאריה אביר ד"ר   ץבאמצעות היוע "יעוץ פרוייקטים בע"מ אשירי"חברת  .28.2
 .לייעץ במסגרתו ו/או לאחריו ךהמקצועי"), סייע בהכנת המכרז ונספחיו וימשי

 ץהיועההידרולוגית או/ו היועצת מציע שיש או שהיו לו קשרים עסקיים או אישיים עם  .28.3
מהות הקשרים, מועדם, וכל פרט  לעיל, חייב לפרט במסמך בכתב את םהמקצועי כהגדרת

עדת המכרזים לא יאוחר מן המועד האחרון שנקבע להגשת ו, ולהמציאו לוונחוץ בקשר אלי
בקשות הבהרה. ועדת המכרזים תעביר לידי המציע את המלצתה/מסקנתה ככל הניתן לפני 
המועד להגשת ההצעות, וככל שלא יעלה בידה לעשות כן עד למועד האמור, יוכל המציע 

 להגיש הצעה למכרז והחלטה בעניין תתקבל במועד מאוחר יותר.
 כללי .29

המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת החברה בגין  .29.1
 הוצאות אלה.

המציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו  .29.2
 כרז.ועל מתן השירותים כאמור בתנאי המ
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המציע מאשר עם הגשת הצעתו, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא והבין אותם, וכי  .29.3
 הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה  .29.4
ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או ו/או דרישה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה 

הקשור בו ו/או הנובע ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, 
 והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.

נובע ממכרז זה בפני ערכאה הובא עניין הנוגע ו/או הקשור ו/או ה -עיקרון ה"עיפרון הכחול" .29.5
שיפוטית מוסמכת ופסקה אותה ערכאה מוסמכת, כי הוראה מהוראות מסמכי מכרז זה 
פסולה, משום שאינה עומדת בדרישות הדין ו/או מכל טעם אחר, תיראה אותה הוראה כאילו 
צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת כדי שתעמוד בתוקפה. ביטול או צמצום כאמור לא 

יתר הוראות מכרז זה, והוראות אלו תיוותרנה בתוקף מחייב זולת אם ועדת המכרזים יפגע ב
של המזמין תחליט, לפי שיקול דעתה המוחלט, כי עקב ביטול או צמצום כאמור יש לערוך 

 במסמכי המכרז שינויים נוספים או לבטל את המכרז.
משפטיות בהקשר  ועדת המכרזים של המזמין מבהירה, כי היה ותהיינה פניות לערכאות .29.6

למכרז, אין היא, או כל גורם הקשור עמה ו/או הפועל מטעמה עושה כלפי המשתתפים במכרז 
כל מצג בעניינם ובעניין האפשרות שצו שיפוטי יעכב ו/או יגביל ו/או ישנה את הליכי המכרז 

 ו/או את תנאיו.
ובהגשתה מאשר מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז זה, בחתימתו על הצעתו במכרז  .29.7

המציע, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ועדת המכרזים של המזמין, 
כלפי המזמין ו/או כלי כל גורם אחר הקשור עמם ו/או הפועל מטעמם, לא לגופם של דברים 
ולא לעניין הוצאות שהוציא ו/או נזקים מכל מין וסוג שהם, אשר נגרמו לו בהכנת הצעתו 

הקשור למכרז ולהערכתו לזכייה אפשרית, בכל הנובע מהחלטות שתקבל הערכאה ובכל 
השיפוטית, לרבות אם בשל החלטות כאמור יעוכבו הליכי המכרז, ישונו תנאי המכרז או 

 יבוטל המכרז.
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 1נספח 

  נוסח כתב ערבות מכרז
 אין להסתייג ו/או להעיר הערות ו/או לשנות מתנאי הערבות

 
 לכבוד

   בע"מ מי רעננה 
  56 רח' אחוזה

 רעננה 

 א.ג.נ.,

 מספר_________ ערבות

 -לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ (להלן  .1
 "הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של

למכרז "סכום הערבות") בקשר  -(להלן  )בלבד ש"ח אלף שבעים וחמש  :(במילים₪  75,000
 ברעננה.  23מכון  באתר מיםת הפקבאר  קידוחלביצוע עבודות  001/2022פומבי מס' 

מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט מ ימים 10עד לפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .2
להלן אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל 
עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

 הנערב.

____________בכתובת ח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף וכל דרישה לתשלום מכ .3
או ממלא מקומו. דרישה אשר  מי רעננה  חשב____________________ כשהיא חתומה ע"י 

תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות  מי רעננה  חשבתהא חתומה ע"י ממלא מקומו של 
 . מי רעננה החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם 

  פקס או בדוא"ל, לא תיחשב כדרישה.לעניין סעיף זה, דרישה אשר תימסר ב

 מי רעננה על דרך של העברה בנקאית לחשבון , לעיל יעשה על ידנו 2התשלום כאמור בסעיף  .4
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם  "יעפ

 ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ( 01.12.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5
 ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 

 

 בכבוד רב, 

                                          
________________ 
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 2נספח 
 1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הצהרה

 
אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 )"המשתתף" _______________________ (להלן:ב________________ כ משמש הנני .1
 שם המשתתף                                   תפקיד                                          

 .המשתתף מטעם זה תצהיר לתת מוסמך והנני

 משתי יותרלא הורשעו* ב ואו בעל זיקה* אלי משתתףלמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ה נכון .2
 *;עבירות

 -לחילופין
 

 הלמכרז חלפ ההצעות להגשת האחרון במועד אךשתי עבירות*, מ ביותר* והורשע וליאו בעל זיקה* א משתתףה
 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ;1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולב(א) 2בסעיף  םכהגדרת –"בעל זיקה"; "הורשע"; "עבירה"  *

3.  
, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות, במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד נכון .3.1

 על המשתתף;  חלות לא") זכויות שוויון חוק(להלן: " 1998-"חהתשנ
 
  – לחילופין  
 

 על המציע והוא מקיים אותן; חלות זכויות שוויון לחוק 9סעיף  הוראות .3.2

מצהיר  משתתף, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, הלפחות עובדים 100מעסיק  משתתףבמידה וה .3.2.1
 יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה כיומתחייב 

 ; ישומןלשם קבלת הנחיות בקשר לי –, ובמידת הצורך זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו

 -לחילופין

פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם  כימצהיר  המשתתף .3.2.2
 קיבל ואםלעיל,  3.2.1לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 . ליישומן פעלגם  הוא, בעניין הנחיות
 

 . זכויות שוויון לחוק 9 בסעיףכהגדרתו  –"מעסיק"  * 

"ל למנכזה לעיל,  3.2 סעיף לפי שמסר מהתצהיר העתק יעביר כי, בזאת ומתחייב מצהיר המשתתף
האחרון להגשת ההצעות  מהמועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של

 במכרז. 

 אמת. דלעילהנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי  .4
                                 _________________ 

 המצהיר חתימת                                                                                      

 חתימה  מותאי
 

אני הח"מ _____________, עו"ד (מ.ר. ________), מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 
חר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא ____________, ת.ז. _____________, לא

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו 
 בפני.

 
__________________ 
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 חותמת וחתימת עו"ד   
 3נספח 

עמידה בתנאי  פירוט עבודות המשתתף לצורךביצוע קידוחי הפקה בשיטת הקשה: 
 ***למציעים להוראות  .22.1הסף המפורט בסעיף 

 

 
 שם וטלפון*   
 חודש ושנהיום, ** 

*** לטופס זה יש לצרף לגבי כל עבודה חשבונות סופיים מאושרים לתשלום (בהם יצוין 
סכום החשבון מהות העבודות, הפיקוח לגבי /המזמין אישור אוגם מהות העבודות) 

 הסופי ומועד סיום העבודות והמלצות מאת מזמין העבודה/הפיקוח.

שם/מיקום  'מס
 הפרויקט

פרטי 
 המזמין*

פרטי 
 המפקח*

פירוט 
מהות 

 העבודה
(יש לציין 

עומק 
הקידוח 
ושיטת 

 הקדיחה)

 מועד 

 תחילת 

 העבודות**

 מועד  

 סיום 

 העבודות**

 הערות

1        

2        

3        

4        
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 א' 3נספח 

פירוט עבודות המשתתף לצורך עמידה בתנאי הסף המפורט ביצוע מבחני שאיבה: 
 ***למציעים להוראות  .42.1בסעיף 

 

 
 *   שם וטלפון

 חודש ושנהיום, ** 

ומועד סיום מהות העבודות, הפיקוח לגבי /המזמין אישור*** לטופס זה יש לצרף 
 העבודות.

שם/מיקום  'מס
 הפרויקט

פרטי 
 המזמין*

פרטי 
 המפקח*

פירוט 
מהות 

 העבודה
(תיאור 
המבחן 
 -שבוצע

ספיקה 
 ומשך)

 מועד 

 ביצוע

 **המבחן

משך 
המבחן 
(שעות 

שאיבה) 
 **משך 

 הערות

1        

2        

3        

4        
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 'ב 3נספח 

בתנאי הסף   ):הקשהתיאור ציוד הקדיחה שבבעלות הקבלן (עבור קדיחה בשיטת 
 ***מציעים להוראות ל 2.1.2המפורט בסעיף 

 
 

 

מוצהר בזה כי בבעלותי או בחכירה (ליסניג) מכונות הקידוח בשיטת ההקשה 
  המפורטות לעיל

 /סוג המכונה 'מס
 / משאבה

 מדחס

הספק 
 המכונה 

עומק 
 קידוח 

 מועד

 תחילת

בעלות על 
 המכונה

מספר 
רישוי של 

מכונת 
 קידוח 

 הערות
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 4נספח 
 

 הצהרות המציע ופרטים כלליים

 #מבע רעננה מי

 לכבוד

 "מבע רעננה מי

 .א.נ.,ג

 

 א'  23עבודות קידוח הפקה לשאיבת מים בבאר לביצוע  001/2022 מכרז פומבי מס'הנדון:  

 ברעננה  23באתר מכון 

 

 אני הח"מ קראתי בעיון את תנאי המכרז, וכל המסמכים הנלווים אליו.

 
 אני מצהיר בזאת כי: .1

 כמפורטנשוא המכרז,  השירותיםסיון והמומחיות הדרושים לביצוע יהנני בעל הידע, הנ א. 
(להלן:  'ג נספחההסכם המצורף למסמכי המכרז כ במסגרתו למכרז 2.1.3 -ו 2.1.2 פיםבסעי

 ").ההסכם"

ח האדם הדרושים על ולהשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכברשותי, או יש בכוחי  ב. 
 נשוא המכרז ו/או ההסכם בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי השירותיםמנת לבצע את 

 המכרז ובמועדים המפורטים בהסכם.

על פי הוראות הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות  ג. 
 ם. המכרז ו/או ההסכ

 .למכרז 17, כאמור בסעיף לשירותים בקשר הבדיקות את ערכתיאני הח"מ  .2
 אשר ההסברים כל את קיבלתיהנני מצהיר, כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, המפורטים לעיל,  .3

ידועים  השירותים ביצועוכן כל הגורמים המשפיעים על  השירותים ביצועוכי תנאי  לקבל יקשתיב
 וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. היטבומוכרים לי 

כן הבנתי ואני מסכים כי כל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעת תנאי כלשהו  כמו
 א תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי.ל לגביהןאי הכרת התנאים  או השירותיםהקשור בביצוע 

נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז  השירותיםאם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את  .4
וזאת  המזמיןולמסמכי ההסכם, במחיר הצעתי, כמפורט בהסכם ולשביעות רצונו המלאה של 

 תוך התקופה הקבועה בהסכם.
 בתוךנן ולבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לתכ .5

 למסמך זה 1.4 בסעיףלוח הזמנים הנקוב 
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בכפוף  -על כל חלקיו ומסמכיו המהווים יחד את מסמכי ההסכם  -לחתום על ההסכם  א. 
בהתאם להודעה, לתשובות,  המזמיןיעשו על ידי ילמחיקות ו/או לתיקונים ו/או לשינויים ש

ולהחזיר את  - קולמוסאו /ו סופר טעויות תיקון בשלאו /ולהבהרות ולשינויים למכרז 
 כשהוא חתום ומבויל כדין. למזמיןההסכם 

לת להבטחת ביצוע להמציא לכם ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, חתומה ומבוי .ב 
 קים, הכל כמפורט בהסכם.ההסכם ולהבטחת נז

 בנוסח וזאתביטוח, העל ידי חברת  כדין) חתום )1(נספח ב' (אישור קיום ביטוחים ( להמציא .ג
 להסכם.) 1(ב'  נספחכ המצורף

כי )) החתום כאמור, מתחייב הקבלן 1בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' ( .ד
במקרה של גילוי נסיבות  ")הדרישה(להלן: " ממי רעננהבכפוף לקבלת דרישה בכתב 

לבחון את  למי רעננהלאפשר פוליסות ו/או על מנת על פי איזה מההעלולות להביא לתביעה 
לכך  ימים ממועד קבלת הדרישה 14ימציא הקבלן בתוך  , שבהסכםקיום תנאי הביטוח 

 מוסכם בזה כי הקבלן"), מסמכי הביטוח(להלן: " הנדרשות הביטוח פוליסותמ העתקים
ומבלי   נשוא מכרז זה בלבדלהתקשרות  המתייחסיםאת חלקי הפוליסות  למי רעננהימציא 

 .שייחשפו נתונים מסחריים שאינם רלוונטיים לעבודות נשוא מכרז זה
לעיל, כולן או מקצתן,  5אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .6

הא רשאי י והמזמין השירותיםביצוע  אתבמועד/ים שהוקצב/ו לשם כך, אאבד את זכותי לקבל 
לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא כדי 

עצמי עם עקב הפרת התחייבויות שאני נוטל על  המזמיןלפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
 הגשת הצעתי למכרז.

 7 בסעיףהזמנים הנקוב  לוחבתוך  השירותיםאם הצעתי תתקבל הנני מתחייב להתחיל בביצוע  .7
 . למסמכי המכרז 1.4 בסעיף הנקובהתקופת ההסכם  במהלךלבצעה ו להסכם

 בסעיףתקופת הערבות הבנקאית להצעה, כנקוב  לתום עדהצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי  .9
 "ל.הנ הערבות תוקף שיוארך ככל - יותר מאוחר מועד אולסמכי המכרז למ 2.5

סיוני, הוותק המוכח ירשאי לדרוש ממני פרטים נוספים בדבר זהותי, כישורי, נ המזמיןידוע לי כי  .10
נשוא המכרז, יכולתי הכספית, וזאת כתנאי לבדיקת הצעתי, ו/או  השירותיםשלי בביצוע 

 להתקשרות עמי, ואני מתחייב לספק את הפרטים, המידע והמסמכים כפי שיידרשו.
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 כלליים פרטים

 כלליים פרטים .1

   )דפוס(באותיות  מלא שם

 :התאגיד סוג

 (פרט)] אחר/  שותפות/  פרטית/  ציבורית[חברה 

  

   :התאגיד מספר

   :ייסוד מקום

   :ייסוד תאריך

   :כתובת

   :טלפון מספר

   :פקס מספר

   :אלקטרוני דואר

   :קשר איש

 

 וניסיון עיסוק תחומי .2

   עיקריים עיסוק תחומי

   בישראל ניסיון פרטי

   

   

   "לבחו ניסיון פרטי
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 החזקות מבנה .3

 המחזיק שם

 ]שותף/  מניות בעל[בעלים / 

/  זהות תעודת כתובת
 רישום מספר

 המניות' מס
 לסוגיהן המוחזקות

 ההון מתוך% 
 המונפק

     

     

     

 
 בישראל קשורות חברות על פרטים .4

  .א

  .ב

  . ג

  .ד

 
 המציע של הארגוני המבנה .5

 שונים בתחומים ניסיון במציע ותק שנות' מס התפקיד בעל שם התפקיד

    "למנכ

    

    

    

 

 המציע בשם חתימה מורשי. 6

 חתימה תאריך טלפון כתובת זהות תעודת מלא שם
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למי לביצוע עבודות קידוח הפקה  001/2022טופס הצעת המחיר למכרז פומבי מס' 
 ברעננה  23א' באתר מכון  23בבאר  שתייה 

 

 כספיתהצעה 

 
הננו מצהירים כי קראנו היטב והבנו את כל הוראות המכרז בקשר להגשת ההצעה הכספית ואין  .1

 לנו כל טענה בעניינן. 
 סכום הצעת המחיר .2

  בכתב כמויות) 3ו  2 ,1 פרקים (  ובדיקות הפקה  עבודות קידוח הפקה למי שתייההצעת המחיר  
 הינה:

 (ללא מע"מ).₪  ____________________________ 

 מובהר כי:
ל מע"מ. מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד והמחיר ימולא בשקלים חדשים בלבד ולא יכל .3

 ביצוע התשלום יתווסף לתשלום שישולם לזוכה בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין. 
 תנאי ההצמדה יהיו בהתאם לקבוע בהסכם. .4
ועדת המכרזים לתקן כל טעות אריתמטית במקרה של טעות חשבונאית/אריתמטית תהא רשאית  .5

 כאמור.
מובהר ומודגש כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות,  .6

מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות, לרבות הוצאות הובלה, 
וכל יתר ההוצאות הנלוות למתן השירותים. חומרים, ציוד, תשלומים לעובדים, ביטוחים, ערבויות 

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו, לרבות מכס, בלו, מס 
וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת , קניה, וכיו"ב 

 ., אלא אם צוין מפורשות אחרתעהשהיא הקשורה במתן השירותים ייחשבו ככלולים במחירי ההצ
 המחירים אשר ינקבו בטופס זה יחייבו את המציע לכל דבר ועניין במידה וייבחר כזוכה. .7

 

 :1מורשה חתימה 

 

 חתימה  שם פרטי ומשפחה  תאריך

 

 

 :2מורשה חתימה 
 

 חתימה  שם פרטי ומשפחה  תאריך
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 כתב כמויות


	לביצוע עבודות קידוח הפקה לשאיבת מים בבאר 23 א', באתר מכון 23 ברעננה
	פברואר 2022
	1.5. תשומת לב המציעים לעובדה כי במכון מים  23  מתבצעות עבודות פיתוח שונות ע"י קבלנים אחרים, ועל הזוכה לתאם את עבודתו מול הקבלנים האחרים – באחריותו ועל חשבונו. מי רעננה מבקשת להבהיר כי עבודות הקדיחה  יתבצעו במכון מים פעיל  , על כל המשתמע מכך והקבלן מתח...
	4.1. את ההצעה יש להגיש בימים א' - ה' בין השעות 09:00-15:00 (עד יום שני, ה-25.04.2022 בשעה 10:00 בלבד) לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי מי רעננה  בע"מ, רח' אחוזה 56 רעננה.
	4.2. ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד.
	4.3. על המציע להדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף 4A רגיל ולמלא את הצעתו בכתב יד קריא וברור או בהדפסה.
	4.4. המציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף הנדרש במסמכי המכרז.
	4.5. כל מסמכי ההצעה חייבים להיות חתומים על ידי המציע.
	4.6. יש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל עמוד ועל גבי טופס הצעת המחירים. יובהר, כי ההצעה תיחתם בהתאם לזכויות החתימה הנהוגות אצל המציע.
	4.7. ההצעה תוגש בשני העתקים בשתי מעטפות בנפרדות. בכל מעטפה יוכנסו כל מסמכי המכרז וכל האישורים והערבות, כולל הצעת המחיר. על גבי  מעטפה יצוין שם המכרז ומספרו.
	4.8. אין לערוך כל מחיקות, הוספות ושינויים בטפסי המכרז ואין להוסיף תנאים, תניות, התניות, בקשות או הסתייגויות (להלן: "הסתייגויות"). כל הסתייגות תקנה למי רעננה זכות לפסול את ההצעה או לחילופין, להתעלם מההסתייגויות או להתנות את שקילת הצעה בהסרת ההסתייגויות...
	4.9. מי רעננה תהיה רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי בהירות או דו משמעות, או כל הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
	5.1. מי רעננה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל שלב עד המועד האחרון להגשת הצעות.
	5.2. עדכונים ושינויים בהתייחס למכרז יופיעו באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.mei-raanana.co.il מחובתו של כל מציע ובאחריותו להתעדכן בשינויים אלו עד המועד האחרון להגשת הצעות.
	6.1. המציע ימלא את טופס הצעת המשתתף וינקוב במחיר הכולל המוצע על ידו על גבי טופס הצעת המציע  המצ"ב כנספח 5, במקום המיועד לכך.
	עד למועד הקבוע בסעיף 10.4 לעיל להגשת שאלות הבהרה, המציע רשאי להודיע למי רעננה בדוא"ל naamakedmi@mei-raanana.co.il על כל סתירות, שגיאות, אי התאמות, או חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או ענין כלשהו הכלול...
	13.2. מי רעננה אינה מתחייבת לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקיעת תוקפן.
	13.3. היה ופקע תוקף ההצעות שהוגשו לפני מועד ההחלטה של מי רעננה בדבר ההצעה הזוכה, תהיה מי רעננה רשאית לבטל את המכרז או לפנות למציעים בבקשה להארכת תוקף הצעותיהם.
	13.4. מציע שהתבקש להאריך את תוקף הצעתו, רשאי להאריכה תוך המועד שנקבע או לסרב להארכתה. מציע שסרב להאריך את תוקף הצעתו או לא הודיע למי רעננה על הארכתה כמבוקש, לא ישתתף בהמשך המכרז.
	על המציע לצרף להצעתו, כתנאי להשתתפות במכרז, ערבות לקיום הצעה מבנק ישראלי בסכומים כמפורט להלן:
	14.1. סכום ערבות לקיום הצעה יהיה של 75,000 ₪ (שבעים וחמש אלף שקלים חדשים).
	14.2. הערבות תעמוד בכל התנאים כדלקמן:
	14.2.1. שם המבקש בכתב הערבות יהא זהה לשם המציע.
	14.2.2. יש לצרף מקור ערבות להצעה בנוסח מדויק לזה המופיע כנספח ד' למסמכי המכרז.
	14.2.3. מובהר כי נוסח ערבות שונה מהנוסח הקבוע בנספח ד' עלול להביא לפסילת המציע.
	14.2.4. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 01.12.2022. ככל שתידרש הארכה של ערבות זו בשל עיכוב בהליכי המכרז, החברה תודיע למשתתפים אודות הצורך בהארכה ואלו ימציאו הארכה כמתבקש 14 יום לאחר קבלת הודעה כאמור).
	14.2.5. הערבות תעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז, ותשמש כבטוחה עד להמצאת ערבות הביצוע ע"י הזוכה.
	14.2.6. מובהר כי ערבות הביצוע אשר תוגש על ידי המציע הזוכה תוחלף אף היא, בתום שלב ההקמה, לערבות תפעול, והכל כפי שמובהר במסמכי ההסכם.
	14.3. מבלי לפגוע באמור לעיל, יובהר כי במידה וניתנה על ידי המציע ערבות במסגרת הליכי מכרז, טרם כריתת ההסכם והפקדת ערבות ביצוע, היא תשמש כערבות לביצוע כל התחייבויות המציע על פי הסכם זה ותוקפה (במידה ופג) יוארך על ידי המציע עד להחלפתה בערבות ביצוע כנדרש ב...
	14.4. מי רעננה תחזיר את הערבות למציע שהצעתו לא זכתה.
	14.5. ערבות המכרז תוחזר למציע שזכה, עם החתימה על ההסכם והמצאת ערבות לביצוע ההסכם.
	14.6. החברה תהיה רשאית להורות על חילוט הערבות של מציע, כולה או חלקה, אם התקיים במציע אחד מאלה:
	14.6.1. הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
	14.6.2. הוא מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
	14.6.3. הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר שהגיש את הצעתו כמתחייב או לפני סיום מועד תוקף הערבות , או לאחר שקיבל הודעה על זכייתו במכרז . אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז.
	14.6.4. כל הפרה יסודית אחרת של תנאי המכרז ו/או ההסכם.
	14.7. מבלי לפגוע בחובת המציע כאמור לעיל, מובהר כי המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה, על אף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנעה, לפי שיקול דעתה, כי התקיימו כל התנאים הבאים: א. לפגם אין משמעות כלכלית של ממש ב. הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט הערבות. ...
	14.8. ערבות המכרז תשמש כבטוחה בלבד, לגביית פיצויים ו/או נזקים, במקרה של הפרת התחייבויות המציע בהתאם למסמכי מכרז זה, על נספחיו וההסכם המצורף לו, ואין בחילוטה של העברות כדי למצות את זכות מי רעננה  בע"מ לפיצויים, בגין ההפרה.
	14.9. בכל מקרה, מי רעננה תהיה זכאית לגבות את מלוא הפיצויים, המגיעים לה עפ"י דין, או עפ"י ההסכם בגין הפרתו כאמור, ללא כל קשר לסכום הערבות, שחולטה, באם חולטה.
	17.1. משתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא זכה במכרז למעט בעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג – עם קבלת הודעה כאמור.
	17.2. משתתף שנבחר כזוכה במכרז – עם חתימתו על נוסח ההסכם והמצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע וביטוחים.
	17.3. משתתף שהוכרז כבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג – לאחר השלמת ההתקשרות עם המשתתף הזוכה ולחילופין, במקרה ולא תשתכלל ההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה במכרז – לאחר חתימתו על נוסח ההסכם והמצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע וביטוחים.
	18.1. המזמין יודיע למציע אשר ייקבע כזוכה במכרז (להלן: "המציע הזוכה") בכתב על זכייתו במכרז, באמצעות המייל או הפקס שיימסרו על ידו במועד רכישת מסמכי המכרז.
	18.2. המציע הזוכה יחתום על ההסכם והנספחים המצורפים למסמכי המכרז וימציא את כל המסמכים, הערבות כנדרש בתנאי המכרז ואישור קיום ביטוחים "נספח ב' (1) להסכם", חתום כדין על ידי המבטחים, בתוך 7 ימי עבודה מיום שנתקבלה אצלו הודעת המזמין על זכייתו במכרז ויקבל מהמ...
	18.3. לא עמד המציע הזוכה בדרישה זו, יהא רשאי המזמין לבטל את זכייתו במכרז, להעביר את מתן העבודות למציע בעל ההצעה הבאה בתור או לבטל את המכרז ו/או להעביר את מתן ה"העבודות" לכל גורם אחר כפי שימצא לנכון, וכן לחלט את הערבות כפיצוי מוסכם ומוערך מראש וזאת מבל...
	18.4. מסמכי המכרז, לרבות הצעת המציע הזוכה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם והם יחייבו את הזוכה לכל דבר ועניין.
	18.5. המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם הזוכה לאחר זכייתו במכרז וקודם לחתימת החוזה.
	18.6. מובהר בזאת, כי החלטת המזמין להתקשר עם המציע הזוכה לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז, כולן או חלקן, תעשה בכתב ותהא חתומה בידי הגורמים המוסמכים לכך מטעם המזמין. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תחייב את המזמין.
	18.7. רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה וחתימת החוזה, יודיע המזמין, בכתב, ליתר המשתתפים על אי זכייתם במכרז.
	הזוכה במכרז מתחייב להמציא לחברה תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה את המסמכים הבאים:
	19.1. ההסכם, המצורף למסמכי מכרז זה, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו ובליווי חותמת המציע.
	19.2. ערבות ביצוע, תחת ערבות המכרז המופקדת אצל החברה.
	19.3. אישור ביטוחי הקבלן "נספח ב' (1) להסכם", חתום כדין על ידי המבטחים, הכול כפי הנדרש והמפורט במסמכי המכרז וההסכם.
	19.4. אי מסירת נספח ב' (1) להסכם "אישור ביטוחי הקבלן", כנדרש, תהווה הפרה מהותית מצד המציע הזוכה, אשר תקנה לחברה זכות לבטל את הודעת הזכייה.
	בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית מי רעננה לבטל את המכרז על פי דין, מי רעננה שומרת לעצמה זכות לבטל את המכרז, כאשר:
	21.1. רק הצעה אחת עונה על כל התנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות במסמכי הליך המכרז.
	21.2. מי רעננה מצאה שהתקיים פגם במכרז, או בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה.
	21.3. התברר למי רעננה, לאחר הוצאת מסמכי המכרז, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיות מהמפרט או ממסמכי המכרז, או שדרישות אלו בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.
	21.4. חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי החברה, באופן המצדיק, לדעת מי רעננה ביטול המכרז.
	21.5. יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו.
	21.6. מי רעננה לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בהקשר לביטול המכרז בנסיבות המפורטות לעיל.
	22.1. החברה שומרת לה זכות לבטל זכייה ו/או הודעת זכייה, בין היתר, כאשר:
	22.1.1. נדרשה מהמציע הצגת ניסיון  וההצגה  לא בוצעה כנדרש, או לא אושרה על ידי מי רעננה.
	22.1.2. המציע לא חתם על ההסכם, תוך פרק הזמן שהוקצב על ידי החברה.
	22.1.3. המציע לא עמד בהתחייבויותיו להתארגנות על פי השלבים ובלוח הזמנים להם התחייב בהצעתו.
	22.1.4. החברה קיבלה מידע על המציע, ההצעה, או תוכנה, אשר היה משפיע על החלטתה, אילו היה בידה, לפני ההחלטה בדבר זכיית המציע בהתקשרות.
	22.1.5. קיים ספק סביר, אם המציע, יוכל או יהיה ערוך במועד לביצוע שרות, על פי לוחות הזמנים, שנדרשו.
	22.1.6. קיים ספק סביר לביצוע תרמית.
	22.2. החברה לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע, בגין כל נזק שנגרם בהסתמך על או בהקשר להודעת הזכייה, שבוטלה באמור.
	22.3. חזרת מציע מהצעתו למכרז ו/או אי חתימתו על ההסכם או ההזמנה בתוך פרק הזמן הקבוע במכרז, או בתוך פרק זמן סביר ממועד הודעת הזכייה במכרז (באם לא נקבע פרק זמן במכרז), יהוו הפרת הסכם, לכל דבר ועניין.
	22.4. ביטול הזכייה או הודעת הזכייה בשל מעשה או מחדל של המציע, תקנה למי רעננה זכות, לקבלת פיצוי על פי דין, בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים, שנגרמו לה בין אם לפני החתימה על ההסכם או ההזמנה, ובין אם לאחר החתימה על ההסכם או ההזמנה ובטרם החל המציע בביצוע ה...
	על המציע לצרף להצעתו הצהרה בדבר שמירה על חוק התחרות הכלכלית ואי תיאום מכרז, המצ"ב כנספח ו' למסמכי המכרז. מי רעננה שומרת לעצמה את הזכות לפסול את ההצעה בשל חשד לאי שמירת המציע על דיני ההגבלים העסקיים מנימוקים שיירשמו.
	24.1. מציע שלא זכה במכרז יהיה רשאי, לעיין במסמכי המכרז.
	24.2. לאור זכות העיון המוקנית למציעים במכרז על-פי דין, מציע שיש לו התנגדות למתן זכות עיון בהצעתו במלואה או בחלקה בשל סוד מסחרי או מקצועי שלו, שלדעתו כלול בהצעה, נדרש לסמן את החלקים החסויים בהצעתו ולציין את הנימוקים הרלוונטיים לחיסיון.
	24.3. חלקים בהצעה אשר לא יסומנו על ידי המציע כחסויים ו/או לא יצוינו לגביהם הנימוקים לחיסיון יחשבו ככאלה שמבחינת המציע העיון בהם מותר. החברה אינה מחויבת לפנות למציע כדי לברר אם חלקים בהצעתו חסויים ו/או את הנימוקים לחיסיון, במקרה שאלו לא צוינו בהצעתו.
	24.4. בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכות ועדת המכרזים של מי רעננה, אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים. בכל מקרה ולמרות האמור בכל הצעה, החברה תהיה רשאית לגלות את מחירי ההצעה הזוכה לכל מציע אשר יבקש גילוי כאמור.
	24.5. מציע יהיה מנוע ומושתק מלטעון כי הוא זכאי לעיין בהצעת מציע אחר, בחלקים המקבילים לאלה אשר סומנו כסודיים בהצעתו.
	24.6. מציע המעוניין לממש את זכות העיון כמפורט לעיל, יפנה בכתב אל מחלקת רכש והתקשרויות. פניות טלפוניות לא תיענה.
	24.7. מי רעננה לא תאפשר למציע לעיין בהצעתו לאחר הגשתה למכרז. מציע המעוניין בעותק מהצעתו ידאג לשמירת עותק ההצעה ברשותו טרם הגשתה למכרז.
	זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז שייכות למזמין. המציעים אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם המזמין.
	המזמין פועל בעניינים שונים הקשורים בהליכי המכרז באמצעות ועדת מכרזים. כל מקום שבו מוקנית למזמין סמכות או זכות או תפקיד, יכול שאלו יבוצעו ע"י ועדת המכרזים, וכל מקום שנכתב "המזמין" יפורש גם ועדת המכרזים במשמע, ולהיפך.
	מקום השיפוט הייחודי לדיון בכל דבר ועניין הנוגעים למכרז זה ובכל טענה ו/או עילה הנובעים ממנו הינו בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.
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