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מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ)
מכרז פומבי 2016/1
לשיפוץ מבנה
הזמנה להציע הצעות
.1

כללי:
 1.1מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ) (להלן" :המדרשה") מזמינה בזאת להגיש הצעות מחיר
לביצוע עבודות שיפוץ במתחם בבניין המכינה הקדם צבאית "מכינת הנגב" ,על פי
התנאים ,הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.
 1.2המדרשה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 1.3המדרשה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו מסיבות תקציביות ,ארגוניות או מכל סיבה
אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.2

תנאי הסף להשתתפות במכרז:
על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף  2זה להלן .מציע אשר הוא ו/או הצעתו לא
יעמדו בכל התנאים המפורטים בסעיף  2זה להלן ,הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא לדיון.
אין באמור כדי לשלול מהמדרשה הזכות לדרוש מהמציע להשלים מסמכים חסרים ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,כל עוד יוכח כי המסמכים היו תקפים במועד הגשת ההצעה.
מודגש בזאת ,כי בכל שלבי המכרז בו יימצא כי המציע אינו עומד באחת מהדרישות המפורטות
בסעיף  2זה ,הצעתו תיפסל לאלתר ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין
וסוג שהוא בעניין זה:
 2.1על המציע להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט
 1969והתקנות ,הצווים והכללים שעל פיו ,בסיווג  100ובהיקף מתאים הנדרש לצורך
ביצוע העבודות הנ"ל על כל חלקיהן.
 2.2על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע של לפחות  2פרויקטים הדומים באופיים,
בהיקפם ובמורכבותם לפרויקט נשוא מכרז זה ,כאשר ההיקף מתייחס לעלות הכספית של
לפחות  80%ממחיר הפרויקט שיוצע ע"י המציע .למען הסר ספק ,מובהר כי עבודות
שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז או שביצוען לא היה לשביעות רצון
מזמין העבודות ו/או להנחת דעתה של המדרשה ,לא ייחשבו כעבודות שהושלמו לצורך
סעיף זה.
 2.3על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע העבודה
נשוא מכרז זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.
 2.4ביום  23/5/2016בשעה  10:00ייערך סיור קבלנים במקום ביצוע העבודות .מקום המפגש
– בניין מג"ל ("הסמינר") שבמדרשת שדה בוקר בנגב (טלפון לבירור מקום המפגש 050-
 .)2050640מובהר בזאת כי על כל מציע חלה חובת השתתפות בסיור .במסגרת הסיור
תינתן למשתתפים בסיור האפשרות לשאול שאלות ובמידת הצורך ,לפי שיקול מנהל
הפרויקט ,יינתנו הבהרות והסברים .למען הסר ספק ,מובהר מפורשות ,כי לא יהיה
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בהבהרות ובהסברים שיינתנו בע"פ במהלך הסיור כדי לשנות את האמור במסמכים ו/או
להוסיף עליהם ו/או כדי לחייב את המדרשה בכל צורה שהיא.
 2.5בידי המציע אישור תקף לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -
.3

ההצעה:
 3.1ההצעה תישלח לכתובת דוא"ל  shlomip.boker@gmail.comבלבד עד ליום 29/05/2016
בשעה  .12:00משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז
והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.
 3.2המדרשה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת
הטלפון ו/או האינטרנט ,על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים,
נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיו"ב אשר ייגרמו למגישי ההצעות בדוא"ל .כל מציע מצהיר
כי ידוע לו שהשתתפות במכרז כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ועל כן לא יהיה
רשאי להעלות כנגד המדרשה ו/או מי מטעמה כל טענה בגין נזק שייגרם עקב טעות,
תקלה ,איחור ,כשל טכני או עקב סיבה אחרת הנוגעת לרשתות התקשורת האמורות.
המדרשה אינה אחראית להצעות שהוגשו ולא התקבלו כתוצאה מקשיים טכניים והמציע
מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המדרשה בעניין זה על
כל הקשור ,הכרוך והנובע ממנו.
 3.3ההצעה תוגש באמצעות קובץ הצעת המחיר ,בשני אופנים כלהלן )1( :בקובץ האקסל
עצמו )2( ,קובץ  PDFסרוק כשהוא חתום ע"י מורשה חתימה מטעם המציע.
3.3.1

במידה ויהיה הבדל כלשהוא בין קובץ האקסל לבין המסמך הסרוק החתום,
תילקח בחשבון ההצעה המוגשת במסמך החתום בלבד והיא זו שתחייב את
המציע.

 3.4בקובץ הצעת המחיר יפרט המציע את התמורה ,בש"ח שלמים ,הנדרשת על ידו עבור כל
אחד מהפריטים המרכיבים את כלל העבודות נשוא מכרז זה ,כשהיא אינה כוללת מע"מ.
3.4.1

חובה על המציע למלא את המחיר בכל אחת מהשורות בקובץ הצעת המחיר .לא
נקב המציע במחירו של פריט כלשהו ,רשאית המדרשה על פי שיקול דעתה
הבלעדי לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:
3.4.1.1

לראות את מחירו של הפריט הנדון ככלול במחירם של כל הפריטים
האחרים ומחובתו של המציע יהיה לבצע את האמור בפריט הנדון
ללא תשלום כלשהו מצידה של המדרשה.

3.4.1.2

לפסול את ההצעה כולה ובמקרה כזה למציע לא תהיה כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בעניין זה.

 3.5מובהר בזאת כי כל עבודה נוספת הנובעת משינוי ו/או חריגה מהמפרטים והתוכניות
המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה יתומחרו באופן זהה ויחסי למחירים שבהצעה ,או
יקבעו על בסיס מחירון "דקל" לעבודות בהיקף גדול בהנחה של  ,15%כנמוך מביניהם.
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.4

מסמכים ואישורים:
להצעתו בעת הגשתה יצרף המציע את כל מסמכי המכרז ,לרבות מסמך ההזמנה להציע הצעות,
קובץ הצעת המחיר ,הסכם ההתקשרות ,הנספחים ,המפרטים ,כתבי הכמויות ,ההוראות
הכלליות והתוכניות ,כשהם כולם חתומים בכל אחד מהדפים ע"י מורשה חתימה מטעמו ואם
המציע הוא תאגיד ,יש להוסיף לצד כל חתימה גם את חותמת התאגיד .חתימת המציע תאומת
ע"י עו"ד או רו"ח בנוסח המופיע בסיפא למסמכים הרלוונטיים ,דהיינו ההזמנה להציע הצעות,
הצעת המחיר ,הצהרת המשתתף והחוזה.
בנוסף יצרף המציע את המסמכים והאישורים שלהלן:
 4.1לצורך הוכחת האמור בסעיף  2.1לעיל ,על המציע להגיש עם הצעתו צילום תעודת רישום
בתוקף למועד הגשת הצעתו.
 4.2לצורך הוכחת הניסיון כאמור בסעיף  2.2לעיל ,על המציע לצרף להצעתו את רשימת
הפרויקטים שהושלמו על ידו כאמור ,בנוסח נספח א' למסמכי המכרז ,כאשר הפרטים
הנדרשים בנספח זה מולאו על ידו במלואם לגבי כל אחד משני הפרויקטים הנדרשים.
 4.3לצורך הוכחת האמור בסעיף  2.3לעיל ,על המציע לצרף להצעתו דוחות כספיים מבוקרים
מלאים חתומים ע"י רואה חשבון ליום  ,31/12/2014הכוללים את דוח רו"ח המבקר ואת
פרק הביאורים .אם לא נערכו למציע דוחות כספיים מבוקרים כאמור ,יצרף במקומם
להצעתו אישור רו"ח בדבר אי עריכת דוחות כספיים מבוקרים כאמור וכן אישור רו"ח כי
היקף עסקיו של המציע מתאים להיקף ההתקשרות נשוא מכרז זה וכן יצוין באישור רוה"ח
הנ"ל מהו היקף יתרת העודפים ליום  31/12/204וכי לא קיימת תביעה משפטית מהותית
העלולה לסכן את פעילות המציע.
 4.4הצהרת המציע החתומה בנוסח נספח ב' להצעה.
 4.5אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות) ,תשל"ו.1976-
 4.6אישור על ניכוי מס במקור.
 4.7היה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד ,זכויות
החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.
 4.8אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף.

.5

הוצאות מכרז:
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה
על המשתתף.

.6

תוקף ההצעה:
המחירים המוצעים על ידי המשתתף יהיו בתוקף לתקופה של  60יום מהמועד האחרון להגשת
הצעות במכרז.

.7

שאלות והבהרות:
 7.1לקבלת

מידע

נוסף,

שאלות

והבהרות

יש

לפנות

בכתב

לכתובת

 shlomip.boker@gmail.comבלבד עד ליום  25/05/2016בשעה .10:00

דוא"ל
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 7.2מענה לשאלות יפורסם באתר האינטרנט של המדרשה בכתובת .www.boker.co.il
 7.3המדרשה אינה מתחייבת לפרסם כל מענה לשאלות.
.8

שמירת זכויות:
 8.1כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למדרשה והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות
כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
 8.2המדרשה תהא זכאית לאכוף על המציע שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי המכרז בהתאם
לתנאי החוזה.

.9

בחינת ההצעות ,הודעה על הזכייה וההתקשרות:
 9.1המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף להם או למחוק מהם ,להסתייג או
לשנות מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב
לוואי או בכל דרך אחרת .כל שינוי כזה לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה (ואם ההצעה
תזכה – בהתקשרות בין הצדדים) ,כאילו לא נכתב.
 9.2אי הגשת הצעת המחיר בשלמותה ו/או אי השלמת פרט נדרש ו/או שינוי או תוספת
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 9.3המדרשה תהא רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות
ההצעה ותנאיה או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת
המדרשה מונע הערכת ההצעה ו/או מקשה על הערכתה.
 9.4אין המדרשה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא.
 9.5במידה ויהיו מונחות בפני המדרשה הצעות זהות ו/או הצעות שהפער ביניהן לבין ההצעה
הזולה ביותר אינו עולה על  5%משווי ההצעה הנמוכה ביותר ,תהיה המדרשה רשאית ,אך
לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לערוך הליך התמחרות בין כל ההצעות שההפרש
ביניהן אינו עולה על הנ"ל .מי אשר יציע הצעה במכרז מוותר בזאת על כל טענה ו/או
דרישה בקשר לכך .מציע אשר יבחר שלא לקחת חלק בהליך ההתמחרות תחשב הצעתו
הראשונה להצעתו הסופית ולא תשמע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
 9.6המדרשה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של
המשתתף לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונה של המדרשה ושל גופים אחרים עם
המשתתף בעבר.
 9.7המדרשה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או השלמת מסמכים חסרים
ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר קבלת ההצעות ובטרם קבלת
החלטת וועדת המכרזים.
 9.8עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לו על כך הודעה בכתב.
 9.9המציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב ,בתוך  7ימים ממועד קבלת ההודעה על כך ,לחתום
על החוזה המצורף ולהמציא למדרשה ערבות בנקאית בשיעור של  10%מסכום
ההתקשרות כולל מע"מ אשר תהא תקפה לכל תקופת תוקפו של החוזה .מציע שהצעתו
לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בכתב בדוא"ל.
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 9.10היה והזוכה במכרז לא יעמוד בהתחייבויותיו ,תהא המדרשה רשאית לבטל את הזכייה
במכרז בהודעה בכתב לזוכה ,החל בתאריך שיקבע על ידי המדרשה ולאחר שניתנה לזוכה
הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והזוכה לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן
שנקבע בהודעה .אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.
 9.11בוטלה הזכייה במכרז רשאית המדרשה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגביה וכן
למסור את ביצוע המשך העבודות למי שייקבע על ידה והזוכה יפצה את המדרשה על כל
הפסד שייגרם לה בגין כך.
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הוראות וכללים נוספים:
 10.1המציע מתחייב כי המחירים בהצעה יוחלטו על ידו באופן עצמאי וללא התייעצות ,הסדר או
קשר עם מציע אחר או מציע פוטנציאלי אחר .המציע מתחייב כי לא יהיה מעורב בניסיון
להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה .המציע מתחייב שלא להיות מעורב בניסיון
לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו .המציע מתחייב לא
להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
המציע מתחייב להגיש הצעתו בתום לב ושלא בעקבות הסדר או דין או דברים כלשהו עם
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 10.2המציע מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע על ושל המדרשה ,לרבות ומבלי לפגוע
בכלליות האמור ,מידע על עובדיה ,לקוחותיה ,שיטות עבודתה ,נתוניה הכספיים ,ספקיה,
מידע ניהולי ,עסקי ,פיננסי וכיו"ב נתונים ,מסמכים ותוכניות ,אשר יגיעו לידיעתו תוך או
עקב ביצוע ההסכם ואשר הם אינם בגדר נחלת הכלל.
שם המציע______________________ :
כתובת:

______________________

תאריך:

______________________

טלפון:

______________________

כתובת מייל של איש הקשר (נא לכתוב בכתב ברור)________________________ :
חתימות וחותמת המציע_____________________ :
אישור עו"ד או רו"ח
אני הח"מ _______________________ ,עו"ד  /רו"ח מס' רישיון __________ מכתובת
________________________ ,מאשר בזאת כי ביום __________ הופיעו בפני ה"ה
__________________ מס' ת.ז ____________ .ו  ___________________ -מס' ת.ז.
_____________ וחתמו בשם המציע דלעיל וכי על פי תזכיר ותקנון המציע והחלטות דירקטוריון
המציע ,חתימות אלה מחייבות את המציע בכל הקשור במכרז זה והתחייבויות המציע על פיו.
חתימת העו"ד  /רו"ח _________________________
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מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ)
מכרז פומבי 2016/1
לשיפוץ מבנה
נספח א' – פרויקטים דומים שהושלמו
ימולא ויישלח בנפרד לגבי כל אחד משני הפרויקטים הנדרשים בתחומים הדומים באופים ,היקפם
ומורכבותם לפרויקט נשוא מכרז זה ,אשר עלותו הכספית של כל אחד מהם הינה לפחות  80%ממחיר
הפרויקט שמוצע על המציע והושלמו על ידו עד לתאריך הגשת ההצעה.
מובהר כי בידי המדרשה שיקול הדעת המוחלט והבלעדי בשאלה האם האופי והמורכבות של הפרויקטים
שהוגשו דומים לאלו שבפרויקט נשוא מכרז זה.
הפרויקט:
מיקום העבודה__________________________________________ :
מועד הביצוע______________________ :
שם המזמין_________________________ :
שם ,תפקיד וטלפון איש קשר במזמין________________________________________ :
עלות כוללת של הפרויקט (כולל מע"מ)__________________________________ :
תיאור הפרויקט:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__ __________________________________________________________________

אישור מזמין הפרויקט המתואר לעיל:
אני

הח"מ,

________________________,

מאשר

בזאת

כי

הקבלן

_____________________ ________ ביצע עבורי ובהזמנתי את הפרויקט כמתואר לעיל לשביעות
רצוני המלאה.
_______________
תאריך

____________________
חתימה  +חותמת המזמין
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מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ)
מכרז פומבי 2016/1
לשיפוץ מבנה
נספח ב' – הצהרת המציע
לכבוד:
מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ)
אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,לרבות הנספחים ,הסכם
ההתקשרות והמפרטים ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
אנו מצהירים בזה כי עיינו בכל מסמכי וחומרי המכרז המופיעים באתר האינטרנט של המדרשה ,לרבות
ההזמנה להציע הצעות ,הנספחים ,קובץ הצעת המחיר ,החוזה ונספחיו ,המפרטים ,כתבי הכמויות,
ההוראות הכלליות והתוכניות ,הבנו את כל האמור במסמכי המכרז וידוע לנו כי כל אלו מהווים חלק בלתי
נפרד מחומר המכרז ומחייבים אותנו והגשנו את הצעתנו בהתאם ,וכן אנו מסכימים לכל האמור במסמכי
המכרז ולא נציג כל תביעות ו /או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת
מראש על טענות כאמור.
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז ,וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את עבודות השיפוץ בהתאם לתנאים
שבמסמכי המכרז.
אנו מצהירים בזה כי הצעתנו זו מוגשת ללא כל קשר ,תיאום ,הסדר או דין ודברים עם משתתפים או
משתתפים פוטנציאליים אחרים .כל המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידינו באופן עצמאי,
ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או מציע פוטנציאלי אחר .המחירים המופיעים בהצעה זו
לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע
הצעות במכרז זה .לא היינו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה או לגרום
למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתנו זו או לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה
בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  60יום מהמועד האחרון
להגשת הצעות.
אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו
לביניכם.
היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך  7ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד
בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה.
אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות 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.
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אנו מצהירים כי השתתפנו או נציגים מוסמכים מטעמנו השתתפו בסיור הקבלנים שהתקיים בתאריך
 23/5/2016בשעה  10:00באתר השיפוץ ובעקבות השתתפותנו בסיור וההבהרות וההסברים שניתנו
במהלכו קיימת בידינו הבנה מלאה של המבנה והמתחם ,גודלם ומצבם ולא תהיה לנו כל טענה ו/או
תביעה לגבי אי הכרת המבנה והמתחם והעבודות נשוא מכרז זה.
אנו מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר לאחר כל מידע על ושל המדרשה ,לרבות
ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,מידע על עובדיה ,לקוחותיה ,שיטות עבודתה ,נתוניה הכספיים ,ספקיה,
מידע ניהולי ,עסקי ,פיננסי וכיו"ב נתונים ,מסמכים ותוכניות ,אשר יגיעו לידיעתנו תוך או עקב ביצוע
ההסכם ואשר הם אינם בגדר נחלת הכלל.

___________
תאריך

_____________________
שמות החותמים

_____________
חתימות

____________
חותמת תאגיד

אישור עו"ד או רו"ח
אני הח"מ _______________________ ,עו"ד  /רו"ח מס' רישיון __________ מכתובת
________________________ ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו בפני ה"ה
__________________ מס' ת.ז ____________ .ו  ___________________ -מס' ת.ז.
_____________ המוכרים לי באופן אישי ולאחר שהיזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי הם
יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,אישרו בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתמו עליו.
חתימת העו"ד  /רו"ח _________________________

