המוסד לביטוח לאומי
הנדון :מכרז מס' ב (2013 )1018
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות
א.

המוסד לביטוח לאומי (להלן – "המוסד") מבקש בזאת הצעות מחיר לעבודות שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק
המבנה לרעידות אדמה (להלן – "העבודה") בסניפו שברח' אח"י אילת  ,50קריית חיים (להלן " :הסניף"),
בהתאם למסמכי המכרז המצ"ב והכוללים:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19

ב.

מכתב פניה זה
הסכם – עליו יחתום הזוכה במכרז ( -נספח א' ).
נוסח ערבות בנקאית – ערבות הגשה (נספח ב').
אישור עריכת ביטוחי קבלן ,עבודות קבלניות ( -נספח ג').
אישור עריכת ביטוחי קבלן ,אחריות מוצר (נספח ד').
נוסח ערבות בנקאית לביצוע ולתקופת הבדק (נספח ה').
טבלת תיאור עבודות קודמות ( -נספח ו').
נספח ז' – מבוטל.
מפרט טכני מיוחד ( -נספח ח')  -יחולק בנפרד עפ"י המפורט במודעת המכרז.
תצהיר בדבר היעדר הרשעות בשל הפרת דיני העבודה – (נספח ט').
תצהיר בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות העובדים – (נספח י').
אישור על עסק בשליטת אישה – (נספח יא')
המפרט הכללי לעבודות בנייה (המפרט הבינמשרדי) על כל הפרקים במהדורתם האחרונה – מסמך זה
אינו מצורף (ספר כחול).
כתב כמויות והצעת מחיר ( -נספח יב').
תכניות עבודה ( -נספח יג') – יחולק בנפרד עפ"י המפורט במודעת המכרז.
אישור רו"ח בגין מחזור כספי( -נספח יד')
דף קשר ( -נספח טו').
תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום – (נספח טז').
טבלת ריכוז תאריכים.

תנאי סף:
רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים על התנאים הבאים:
)1

על המציע לצרף אישור בתוקף על היותו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
תשכ"ט  ,1969בסיווג  100במקצוע עבודות בניין ,בהיקף כספי ג 3-למקצוע זה.

)2

על המציע לצרף רשימת  3אתרים לפחות ושמות המפקחים או בעלי האתרים הנ"ל ,בהם ביצע בכל
אתר עבודות דומות בהיקף של  ₪7,000,000לפחות בשנים  ) 2012 ,2011 ,2010יש למלא את
טבלת רשימת האתרים המצ"ב – ( נספח ו' ).

)3

על המציע לצרף להצעה אישור רואה חשבון כי מחזור הכספי השנתי בכל אחת מהשנים
 2012, 2011 ,2010עומד על  ₪ 20,000,000לפחות בכל שנה ,כמפורט בנספח יד'.

)4

על המציע לצרף ערבות מקורית ברת חילוט ובלתי מותנית לטובת המוסד .הערבות האמורה תהא
ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על
עסקי הביטוח ,תשמ"א  1981ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים
ממשלתיים ,בנוסח זהה בלבד לדוגמת הערבות בנספח ב' להסכם ,לפקודת המוסד לביטוח לאומי
(לקיום תנאי המכרז) על סך של  ₪ 300,000כולל מע"מ( ,להלן" :ערבות הגשה") .תוקף הערבות יהא
עד ליום  .1.6.2014ערבות ההגשה תוחזר לכלל המציעים מיד עם בחירת הזוכה וחתימה על הסכם
עימו,
המוסד יהא רשאי לדרוש הארכה של תוקף הערבות והמציע חייב להאריך את תוקפה למשך  3חודשים
נוספים.
מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח נספח ב'  ,הצעתו תדחה על הסף.
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)5
)6

)7
)8

המציע חייב להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק  ,על המציע לצרף אישור ניהול ספרים עפ"י
חוק עסקאות גופים ציבוריים  ,אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס' התשל"ו  1976ואישור אגף המכס
והמע"מ על דיווח למע"מ.
על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו ,בדבר היעדר הרשעות בשל
הפרת דיני העבודה ,בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
המציע וכל אחד מבע לי השליטה בו יחתמו בפני עו"ד על תצהירים נפרדים ,בהתאם לנוסח בנספח ט'
למכרז זה.
על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו ,בדבר היעדר הרשעות
בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום בהתאם לנוסח בנספח ט"ז למכרז זה.
על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו ,בדבר קיום חובותיו של
המציע בעניין שמירת זכויות העובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים
על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז
זה.
המציע וכל אחד מבעלי השליטה בו יחתמו בפני עו"ד על תצהירים נפרדים ,בהתאם לנוסח בנספח י'
למכרז זה[.

לתשומת לב המציע :מציע שלא יצרף את כל החומר והמסמכים הנדרשים בסעיף ב'  1-8לעיל  ,הצעתו תדחה.
ג.

העדפה תינתן להצעות העונות על דרישת חוק חובת המכרזים סעיף  2ב' "עידוד נשים בעסקים" ,כלומר
שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה .במקרה זה יש לצרף אישור רו"ח ותצהיר כמפורט בסעיף האמור
(כנספח יא').

ד.

משך ביצוע העבודה הכוללת ומסירתה למוסד תוך  18חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה.

ה.

סיור קבלנים יערך ביום שלישי  14.1.2014שעה  11:30בסניף המוסד לביטוח לאומי ברח' אח"י אילת ,50
קריית חיים .הה שתתפות בסיור חובה .מציע שלא ישתתף הצעתו תדחה .לאחר הסיור ייערך פרוטוקול
שיפורסם לידיעת המשתתפים באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי  , www.btl.gov.ilמדור מכרזים,
תחת הקישור "שאלות ותשובות".
שאלות הבהרה נוספות בכתב ניתן להפנות אל מר שייקה אליהו בפקס  02-6513827עד ליום רביעי
 .22.1.2014תשובות לשאלות הבהרה תפורסמנה לא יאוחר מיום חמישי  30.1.2014באתר האינטרנט של
המוסד .תשובות המוסד לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והוראותיו.

ו .את ההצעה החתומה ויתר המסמכים הנדרשים יש להעביר ,ביד או באמצעות דואר שליחים בלבד ,ביחד עם
כל חומר המכרז ,כמפורט בסעיף א' למכתב הפניה ,אל תיבת המכרזים ,הנמצאת בקומה  2בארכיב של
המוסד לביטוח לאומי ,המשרד הראשי בשד' וייצמן  ,13ירושלים  ,91909אצל מר יוסי מרציאנו (הצעה לא
חתומה תיפסל).
ז.

על ההצעה להגיע לתיבת ההצעות לא יאוחר מיום רביעי  12.2.2014שעה  .12.00המוסד לא ידון בהצעה
שתגיע לתיבת המכרזים אחרי המועד הנ"ל.

ח.

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל כל הצעה שהיא ,ויהא רשאי לבטל או לצמצם מכרז זה מכל סיבה
שהיא ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בנימוק החלטתו וללא כל פיצוי .במקרה כזה תימסר הודעה
מתאימה למציעים.

ט.

ההצעה תכלול את כל העלויות הדרושות לביצוע מושלם של העבודה הכוללת.

י.

ההצעה תהא תקפה למשך שנה אחת לפחות מיום הגשתה.

-2-

מכרז מס' ב (2013 )1018
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות
יא.

אין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש .כל שינוי שיעשה במסמכי המכרז או כל
הסתייגות ביחס אליהם ,בין תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובא בחשבון
בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול להביא לפסילתה של ההצעה ,במידה והמוסד
יחליט לקבל את הצעת המציע יראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

יב .

על המציע לוודא שהצעתו תהא מלאה הן בסעיפי המחירים והן בפרטים הנדרשים בכתב הכמויות ויתר
המסמכים במקומות המיועדים .

יג.

בהתאם לבקשת המוסד ,יגיש המציע חומר קטלוגי של הפריטים המוצעים על ידו.

יד.

בחתימתו על מסמכי המכרז מצהיר המציע כי כל חומר המכרז ידוע וברור לו.

טו.

מציע שהצעתו תתקבל (להלן" :הקבלן") מתחייב לחתום על הסכם כדוגמת המצ"ב כנספח א' למכתב פנייה
זה.

הערות להגשת הצעה:
.1

על המציע להחזיר את כל מסמכי המכרז במקור ולחתום על כל עמוד.

.2

מציע אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות ,ייחשב הדבר כאילו כלול המחיר עבור
סעיפים אלו בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את הקבלן כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא
תמורה נוספת .או שהצעתו תיפסל לפי בחירת המוסד

.3

המחירים יופיעו בשקלים חדשים ללא מס ערך מוסף.
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נספח א'
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות
הסכם

לצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז ,המציע מחוייב לחתום על חוזה/הסכם
החתום בר"ת  ,ע"י הגורמים המוסמכים במוסד (חתימה על הסכם ללא ר"ת לא תתקבל).

להורדת החוזה/הסכם (עמודים  )4-29לחץ כאן.
[כמו-כן ,ניתן להוריד את החוזה  /הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע בתוך מודעת
המכרז].
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נספח ב'
כתב ערבות לקיום תנאי המכרז  -ערבות הגשה
תאריך____________
שם הבנק/חברת הביטוח _______________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס________________________ :
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' וייצמן 13
ירושלים 91909 -

הנדון :ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 300,000במילים :שלוש מאות אלף )₪
אשר תדרשו מאת(____________________________________________ :להלן "החייב")
בקשר עם מכרז מס' ב( 2013)1018שיפוץ ,תוספות בנייה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה – סניף קריות).
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום,
מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר
לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהא בתוקף עד תאריך .1.6.2014
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
___________________________________
מס' הבנק ומס' הסניף

__________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________
תאריך

________________
שם מלא
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נספח ג'
אישור עריכת ביטוחי הקבלן
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
רחוב שדרות ויצמן 13
ירושלים 91909 -
( להלן "המוסד" )
_______ ח.פ ____________
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של:
(להלן "הקבלן")
בגין חוזה לעבודות שיפוץ ,תוספות בנייה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה –סניף קריות.
(להלן "החוזה")
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן ,קבלני
משנה והמוסד לביטוח לאומי את הביטוחים להלן בגין החוזה:
פוליסה לביטוח עבודות קבלניות המכסה פגיעה ו/או נזק ו/או אובדן ,לרבות נזק ישיר ועקיף מתכנון ועבודה לקויים
העלולים להיגרם לעבודות שיתבצעו ,לרכוש של המוסד לביטוח לאומי ,לציוד וכל דבר אחר שהובא לצורך ביצוע
העבודות נשוא החוזה ,למועסקים על ידי הקבלן  ,לקבלני משנה ,לעובדי קבלני משנה ,לעובדים של המוסד לביטוח
לאומי ולצד שלישי כלשהו .שם המבוטח בביטוח זה מורחב לכלול את המוסד לביטוח לאומי ,והבאים מטעמו בכל
הקשור בחוזה לשיפוץ ,תוספות והתאמות סניף חדש עבור המוסד לביטוח לאומי ברמלה .בכל מקרה של נזק על פי
פרק א' ( למעט להלן בסעיף ציוד ומתקנים המשמשים לעבודות ) של הפוליסה ,יחול השיפוי לטובת מי שהמוסד
לביטוח לאומי יקבע.
הפוליסה מכסה את הפרקים  ,סכומי ביטוח וגבולות אחריות הבאים:
פרק א' ביטוח רכוש
שווי החוזה _________________ ₪כולל מע"מ.
.i
ציוד ומתקנים המשמשים לעבודות ___________.₪
.ii
רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך  ₪ 2,500,000כולל מע"מ.
.iii
פינוי הריסות . ₪ 500,000
.iv
רכוש במעבר . ₪ 200,000
.v
הוצאות מיוחדות בעקבות אירוע ביטוחי מכוסה . ₪ 200,000
.vi
הביטוח על פי פרק זה ( פרק א ) מכסה גנבה ,פריצה ונזק בזדון .נזקי טבע לרבות רעידת אדמה.
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מכרז מס' ב (2013 )1018
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות

פרק ב' ביטוח מפני סיכוני צד שלישי ,בגבול אחריות של  ₪ 10,000,000לתובע ולתקופת הביטוח.
ביטוח זה כולל "סעיף אחריות צולבת" על פיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח.
הביטוח אינו מחריג :
הריסה.
תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.
נזק לצנרת תת קרקעית לרבות נזק תוצאתי.
הסרה של תמיכה.
רעד .
שימוש בכלי הרמה ,פריקה וטעינה.
חבות בגין פגיעה בגוף אדם כתוצאה מכלי רכב למעט רכב החייב בביטוח לפי חוק
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה 1975-עד לגבול אחריות של מיליון שקלים
חדשים.
פרק ג' ביטוח אחריות המעביד בכל תקופת הביטוח ותקופת התחזוקה בגבולות אחריות של
 ₪ 20,000,000לתובע ולתקופת הביטוח .הביטוח אין הגבלה בגין קבלני משנה ועובדיהם.
הביטוח על פי פוליסה זו כולל תקופת הרצה בת  4שבועות מתום העבודות ,ותקופת תחזוקה של 24
חודשים מתום תקופת ההרצה.
בהתייחס לפוליסה לעיל:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

נוסח הפוליסה הנו ביט החל ביום תחילת תקופת הביטוח או תקופה שקדמה לכך .
המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי אך לא חייב לדווח אודות מקרים העלולים להוות עילת תביעה
המכוסה על פי הפוליסה וזו תחשב כהודעה של המבוטח.
כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא
יופעל כלפי המוסד לביטוח לאומי ,וכלפי מבטחיו ,ולגביהם ,הביטוח על-פי הפוליסה הנ"ל הוא
"ביטוח ראשוני" ,המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות
בביטוחיהם  ,מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיהם להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59
לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א . 1981-ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל
כלפיהם וכלפי מבטחיהם .
בפוליסה מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח ,אלא אם הקבלן
לא שילם את הפרמיה או מסר עובדות כוזבות או שהעלים עובדות בנוגע למקרה ביטוח או בנוגע
לחבות המבטח והדבר נעשה במתכוון .
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ,תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד
לביטוח לאומי לפחות  60יום מראש.
השתתפויות עצמיות ותשלום הפרמיה יחולו על הקבלן בלבד.
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד לביטוח לאומי והבאים מטעמו .הוויתור לא יחול
במקרה של ביצוע פשע.
אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות על ידי הקבלן לא יפגע בזכויות המוסד לביטוח לאומי והבאים
מטעמו.
זכויות המוסד לביטוח לאומי והבאים מטעמו לא תיפגענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק ו/או
איחור בהגשת תביעה על ידי הקבלן.
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מכרז מס' ב (2013 )1018
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.
בכבוד רב,
__________
תאריך

פרטי הפוליסה
ביטוח עבודות קבלניות

________
שם החותם

______
תפקיד החותם

מתאריך

__________________
חתימת וחותמת המבטח

פוליסה מס'

עד תאריך

פרטי סוכן הביטוח:
שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________
אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:

פרטי הפוליסה

מתאריך

עד תאריך

ביטוח עבודות קבלניות
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חתימה וחותמת חברת הביטוח

מכרז מס' ב (2013 )1018
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות
נספח ד'
אישור עריכת ביטוחי הקבלן – אחריות מוצר
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
רחוב שדרות ויצמן 13
ירושלים 91909 -
( להלן "המוסד" )
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של ______________ :ח.פ __________
(להלן "הקבלן")
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן ,קבלני
משנה והמוסד לביטוח לאומי ,פוליסה לביטוח אחריות מוצר בגין פגיעה בגוף או רכוש על פי דין .בגבולות אחריות
של חמישה מיליון שקלים חדשים לתובע ולתקופת ביטוח של שנה.
תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שנים עשר חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור ע"י המבטח
או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבותו של המבוטח.
השתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך  50,000שקלים חדשים.
הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המוסד לביטוח לאומי בגין מעשה או מחדל של הקבלן שמכוסה על פי
תנאי הפוליסה.
בפוליסה יש כיסוי לעבודות שבוצעו על ידי הקבלן החל מ_________ שהוא יום תחילת העבודות של הקבלן בבניית
מבנה או חלק ממבנה של המוסד לביטוח לאומי בקריות.
בהתייחס לפוליסה לעיל:
 .1המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי אך לא חייב לדווח אודות מקרים העלולים להוות עילת תביעה
המכוסה על פי הפוליסה וזו תחשב כהודעה של המבוטח.
 .2כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל ב דרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא
יופעל כלפי המוסד לביטוח לאומי ,וכלפי מבטחיו ,ולגביהם ,הביטוח על-פי הפוליסה הנ"ל הוא
"ביטוח ראשוני" ,המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות
בביטוחיהם  ,מבלי שתהיה לנו זכות תביעה מהם להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק
חוזה הביטוח ,התשמ"א . 1981-ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיהם.
 .3בפוליסה מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר
הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד לביטוח לאומי לפחות  60יום מראש.
 .4השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הקבלן בלבד.
 .5אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד ,והבאים מטעמו .הוויתור לא יחול במקרה של ביצוע
פשע.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.
בכבוד רב,
__________
תאריך
רשימת הפוליסות:
ביטוח אחריות מוצר

___________
שם החותם
מתאריך

______________
תפקיד החותם

____________
חתימת וחותמת המבטח

עד תאריך

פרטי סוכן הביטוח:
שם _____________; כתובת ________________; טלפון ________
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פוליסה מס'

מכרז מס' ב (2013 )1018
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות
נספח ה'
כתב ערבות לקיום תנאי החוזה  -ערבות ביצוע
שם הבנק/חברת הביטוח _______________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס________________________ :
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' וייצמן 13
ירושלים
הנדון :ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____________________________________.
(במילים _________________________________________________________________)
שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _________________________
(תאריך תחילת תוקף הערבות)
אשר תדרשו מאת(____________________________________________ :להלן "החייב") בקשר עם
מכרז מס' ב( 2013)1018שיפוץ ,תוספות בנייה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה – סניף קריות).
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום,
מבלי ש תהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר
לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהא בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך _______________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
___________________________________
מס' הבנק ומס' הסניף

__________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________
תאריך

________________
שם מלא
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________________
חתימה וחותמת

מכרז מס' ב (2013 )1018
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות

נספח ו'
טבלת תיאור עבודות קודמות

ימולא ביחס לשלושה פרויקטים שונים של מבני ציבור ,ובהיקף מינימלי של  7,333,333ש"ח (לא כולל
מע"מ) כל אחד.בשנים 2333-2332
פרויקט ראשון
הפרויקט
מיקום העבודה:

מועד ביצוע:

תיאור כללי של העבודה:
שם

טל/פקס

כתובת

הערות

המזמין
האדריכל
מנהל הפרויקט
קבלני משנה בביצוע הפרויקט:
תחום קבלן המשנה

שם

טל'/פקס

כתובת

הערות

שמות ספקים:
ספק של:

שם

עלות כוללת של הפרויקט:
זמן שהוקצב בהסכם לביצוע הפרויקט:

טל'/פקס

כתובת

הערות

דירוג קבלנים נדרש:
משך ביצוע הפרויקט בפועל:

הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקט:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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מכרז מס' ב (2013 )1018
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות
פרויקט שני

הפרויקט
מיקום העבודה:

מועד ביצוע:

תיאור כללי של העבודה:
שם

טל/פקס

כתובת

הערות

המזמין
האדריכל
מנהל הפרויקט
קבלני משנה בביצוע הפרויקט:
תחום קבלן המשנה

שם

טל'/פקס

כתובת

הערות

שמות ספקים:
ספק של:

שם

עלות כוללת של הפרויקט:
זמן שהוקצב בהסכם לביצוע הפרויקט:

טל'/פקס

כתובת

הערות

דירוג קבלנים נדרש:
משך ביצוע הפרויקט בפועל:

הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקט:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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מכרז מס' ב (2013 )1018
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות
פרויקט שלישי

הפרויקט
מיקום העבודה:

מועד ביצוע:

תיאור כללי של העבודה:
שם

טל/פקס

כתובת

הערות

המזמין
האדריכל
מנהל הפרויקט
קבלני משנה בביצוע הפרויקט:
תחום קבלן המשנה

שם

טל'/פקס

כתובת

הערות

שמות ספקים:
ספק של:

שם

עלות כוללת של הפרויקט:
זמן שהוקצב בהסכם לביצוע הפרויקט:

טל'/פקס

כתובת

הערות

דירוג קבלנים נדרש:
משך ביצוע הפרויקט בפועל:

הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקט:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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מכרז מס' ב (2013 )1018
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות
נספח ט'
תצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר היעדר הרשעות בשל הפרת דיני העבודה
(על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרף להצעה)
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
ל עונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע ,המבקש להגיש למוסד לביטוח לאומי
הצעה בקשר למכרז ב' ( 2013 )1018בנושא שיפוץ ,תוספות בנייה והתאמות סניף חדש במשרדיו שברח' אחי
אילת  50קריית חיים( ,להלן" :המציע" ) .אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה
בשם המציע.
(סעיף זה ימולא על ידי המציע)

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא בעל השליטה במציע ,המבקש להגיש למוסד לביטוח
לאומי הצעה בקשר למכרז ב' ( 2010 )1014בנושא שיפוץ ,תוספות בנייה והתאמות במשרדיו שברח' אחי אילת
 50קריות .אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם בעל השליטה.
(סעיף זה ימולא על ידי בעל השליטה במציע)
.2

בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א – .1981
אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

.3

הנני מצהיר ,כי המציע או מי מבעלי השליטה בו ,לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז האמור בשל הפרת דיני העבודה.

.4

הנני מצהיר ,כי המציע או מי מבעלי השליטה בו ,לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק
העברות המנהליות ,התשמ"ו –  , 1985בשנה שקדמה למועד ההגשה האחרון למכרז האמור ,ביותר משני
קנסות בשל הפרת דיני העבודה.

.5

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

שם ________________:תפקיד _______________:חתימה_______________ :
_____________________________________________________________________________
אישור עורך/ת הדין
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר
ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________
תאריך

___________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
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____________
חתימת עו"ד

מכרז מס' ב (2013 )1018
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות
נספח י'
תצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים
(על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרף להצעה)
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע ,המבקש להגיש למוסד לביטוח לאומי הצעה
בקשר למכרז ב' ( ,2013 )1018בנושא שיפוץ ,תוספות בנייה וחיזוק בםני רעידות אדמה רח' אחי אילת  50קריית
חיים (להלן" :המציע" ) .אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
(סעיף זה ימולא על ידי המציע)
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא בעל השליטה במציע ,המבקש להגיש למוסד לביטוח
לאומי הצעה בקשר למכרז ב' ( ,2010)1014בנושא שיפוץ ,תוספות בנייה והתאמות סניף חדש במשרדיו שברח' דני
מס  9רמלה .אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם בעל השליטה.
(סעיף זה ימולא על ידי בעל השליטה במציע)
 .1בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א – .1981
אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
.2

אני הח"מ מצהיר בזאת ,כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז האמור ,אני מתחייב כי המציע יקיים את כל
חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע
כמעסיק לצורך אספקת השירותים במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה.

.3

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

שם ________________:תפקיד _______________:חתימה_______________ :
_____________________________________________________________________________
אישור עורך/ת הדין
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר
ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהסברתי לו/לה את מהות ההתחייבות לעיל הוא/היא
אישר/ה אותה וחתם/ה עליה בפניי.

___________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
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___________
חתימת עו"ד

מכרז מס' ב (2013 )1018
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות
נספח יא'
אישור על עסק בשליטת אישה

אני עו"ד/רו"ח _______________ מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף  2ב' לחוק חובת
המכרזים ,התשנ"ב – .1992

מחזיקה בשליטה בתאגיד/עסק _____________________ הינה גב' ______________ מס' ת.ז.
______________

____________
שם מלא

________________
חתימה

_________________
חותמת

תצהיר בעלת השליטה

אני __________________________ מס' ת.ז__________________ .

מצהירה בזאת כי התאגיד/העסק ___________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף  2ב' לחוק חובת
המכרזים ,התשנ"ב.1992 -

____________
שם מלא

________________
חתימה
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_________________
חותמת

מכרז מס' ב (2013 )1018
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות
נספח יב'
כתב כמויות והצעת מחיר

להורדת נספח כתב הכמויות והצעת המחיר -

לחץ כאן.

[כמו-כן ,ניתן להוריד נספח זה ע"י לחיצה על הקישור המופיע בתוך מודעת המכרז].
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מכרז מס' ב (2013 )1018
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות
נספח יד' למכרז – טופס אישור רו"ח
אישור רו"ח בגין מחזור כספי לצורך עמידה בתנאי המכרז
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
ירושלים

לבקשתכם ועל סמך הנתונים שנמסרו לנו ע"י מנהלי החברה ואנשי הכספים שלה ,ובהתאם לדוחות הכספיים של
החברה לשנים  ,2011 ,2010ו ,2012-הרינו להודיעכם כי הכנסות החברה מעבודות בנייה ושיפוצים  ,המפורטים
בנספח ______ ,המסומן בחותמת משרדנו לשם הזיהוי הינם כדלקמן:
שנה

הכנסות בש"ח לא כולל מע"מ

2010

____________________

2011

____________________

2012

____________________

הודעתנו זו ניתנה לצורך השתתפות במכרז מס' ב' ( 2013 )1018לשיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה
ברעידות אדמה – סניף קריות.
בכבוד רב,
_________________
שם מלא

____________________
חתימה וחותמת של רו"ח

___________________________
כתובת

_______________
תאריך

_____________________
טלפון
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מכרז מס' ב (2013 )1018
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות

נספח טו'

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
וייצמן 13
שד'
ירושלים 91909 -
פרטי מציע  -דף קשר
מכרז מס' ב' (2013 )1018
נושא שיפוץ ,תוספות בנייה וחיזוק המבנה ברעידות אדמה-סניף קריות
שם החברה/קבלן המציע/ה ______________________________
מס' ח.פ/עוסק מורשה ______________________________
רחוב_____________________________________
מספר בית_______________________________
יישוב____________________________________
מיקוד___________________________________
מספר טלפון_______________________________
מספר טלפון נייד______________________________
מספר פקס________________________________
מייל ________________________________
____________
תאריך

______________
חתימה וחותמת
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מכרז מס' ב (2013 )1018
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות
נספח ט"ז
תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:

.6

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להגיש הצעה למוסד בקשר
למכרז ב' ( 2013 )1018בנושא שיפוץ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה-סניף קריות,
(להלן" :המציע") .אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

.7

בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בסעיף  2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-
 . 1976אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

.8

המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ( 1991-להלן – "חוק עובדים זרים") בשנה האחרונה שקדמה למועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז האמור בסעיף  1לעיל (להלן – "מועד ההגשה").

.9

המ ציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987 -להלן – "חוק שכר מינימום")
בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.

 .11זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

שם ________________:תפקיד _______________:חתימה_______________ :
אישור עורך/ת הדין
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר
ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
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___________
חתימת עו"ד

מכרז מס' ב (2013 )1018
שיפוץ ,תוספות בניה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה  -סניף קריות
טבלת ריכוז תאריכים

התאריכים

הפעילות

יום חמישי 2.1.2014

פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט
סיור קבלנים

יום שלישי  14.1.2014שעה 11:30

בסניף הביטוח הלאומי שברח' אח"י אילת  ,50קרית חיים
השתתפות חובה
המועד האחרון בו יקבל המוסד לביטוח לאומי שאלות הבהרה מאת
המציעים באמצעות פקס'  – 02-6513827אל מר שייקה אליהו

יום רביעי 22.1.2014

המועד האחרון למענה המוסד לביטוח לאומי על שאלות הבהרה באמצעות
אתר האינטרנט  www.btl.gov.ilדף הבית ,מדור מכרזים ,קישור "שאלות
ותשובות".

יום חמישי 30.1.2014

תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

יום רביעי  12.2.2014שעה 12.00

תוקף ערבות בגין הגשת ההצעה

1.6.2014

במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,
קובעים התאריכים בטבלה זו.
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