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 להקמת תחנת שאיבה לביוב "לכיש" אשדוד 1/2022מכרז פומבי מס'  - 4הודעה מס' הנדון: 

 מסמך אחר, לבכדי למנוע אי הבנות, ולאור זאת שעל פי מסמכי המכרז כתב הכמויות גובר על כ

כתב הכמויות שצורף לסיכום כנס הקבלנים ולהודעת עדכון  )לאורמתוקן  –הצעת המציע  –ב מסמך ג' מצ"

 . (3.4.22התאגיד מיום 

 

את מסמך ג' שפורסם במסגרת מסמכי המכרז ויש לצרפו במסגרת ההצעה כשהוא  מחליףמסמך ג' המצ"ב 

 מלא וחתום כנדרש.

 

כתב הכמויות שצורף לסיכום כנס הקבלנים מובהר בזאת שבכל מקרה, הנחת המציע תיבחן ביחס למחיר 

 .3.4.22ולהודעת התאגיד מיום 

 

 בכבוד רב

 יובלים אשדוד בע"מ

 
   



  

 

 'גמסמך 

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 יובלים אשדוד בע"מ
 

 המציע הצעת
 1/2022למכרז פומבי מס' 

 

 להקמת תחנת שאיבה לביוב לכיש באשדוד

 _ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני___________ני הח"מ ______א .1
, כמפורט להקמת תחנת שאיבה לביוב לכיש באשדודלביצוע עבודות מגיש בזאת הצעתי 

 "(.העבודותהמכרז )להלן: "במסמכי 

הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים  .2
וכי תנאי המכרז, והודעות ההבהרה שיצאו לאחר פרסום המכרז בעיתונות, כל מסמכי המכרז 

בכללותו מתן השירות, המפרטים וכל הגורמים האחרים המשפיעים על  מתן השירות 

ובמלואו, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי ואני מציע 
לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, 

 ובכלל זה לספק השירות בהתאם להצעתי, לפי המחירים הנקובים על ידי בהצעתי.  

 :מתחייב בזאת כיומסכים  ,אני  מצהיר .3

והכישורים הדרושים  המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני בעל הידע,  .3.1
נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם  ביצוע העבודותל

 .לכל מסמכי המכרז

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט  .3.2

, ולראיה הנני מצרף 3כרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף במסמך תנאי המ
 את כל המסמכים הנדרשים במסמך ב'.

הנני  מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות  .3.3

הנדרש ובהיקף הנדרש, באופן  ומסמכיו ולבצע את העבודות על פי הלו"ז המכרז
 . המכרז והמפרט הטכניהטוב ביותר ותוך התאמה מלאה לדרישות 

והציוד המיומן ברשותי או בכוחי להשיג את כל כוח האדם מבלי לגרוע מן האמור,  .3.4
  נשוא המכרז. לבצע את העבודותהדרוש על מנת המקצועי 

 התחלת עבודה. הנני מתחייב כי אתחיל בביצוע העבודות מיד עם הוצאת צו .3.5

חודשים  קלנדריים   24ידוע לי כי אם אזכה במכרז יהא עליי לבצע את העבודות בתוך  .3.6
 3ולרבות תקופת הרצה בת  4החל מיום קבלת צו התחלת עבודה, לרבות קבלת טופס 

חודשים. שלבי  24תחל תקופת הבדק, בת  -חודשים, כאשר רק בתום הרצה מוצלחת 
קבלת העבודה(. ככל שבמהלך  00.44פרט הטכני )סעיף ההרצה יהיו בהתאם לקבוע במ

)ככל שלא תהא  תקופת ההרצה תתגלה תקלה בפעילות התחנה, ההרצה תימשך
התקלה תקלה מהותית בהתאם לקביעת המפקח. אי יקבע המפקח שמדובר בתקלה 

, אך תוקף האחריות יחל רק לאחר אישור מהותית, אזי תתחיל תקופת ההרצה מחדש(
. הארכת משך ההרצה תהיה ע"ח הקבלן והוא יחוייב 4רצה וקבלת טופס סופי של הה

ימים מיום  30ידוע לי, כי בתוך  .להסכם 34בקנסות בגין איחור, בהתאם לקבוע בסעיף 
רשימת  קבלת הודעת החברה על הזכייה, עליי להגיש לחברה לוח זמנים מפורט )גאנט(,



  

 

תוכנית ידתם בתנאי המכרז, קבלני משנה לאישור בצירוף מסמכים המוכיחים עמ

תוכנית  בקרת איכות, תוכנית בטיחות, סקר סיכונים וכל האישורים הנדרשים
, שמראה את ms projectבטיחות, סקר סיכונים וכן תוכנית עבודה מפורטת בפורמט 

כל הפעילויות בתחום ההנדסה האזרחית בתחומי הביצוע השונים, כולל הרצה 
הכל לאישור יובלים או מי מטעמה  –שמעותיות בתהליך והפעלה. יש לסמן אבני דרך מ

 בטרם התחלת ביצוע העבודות.

ידוע לי, כי יובלים רשאית שלא לבצע את העבודות נשוא המכרז כלל, לבצען בהיקפים  .3.7
משתנים, להגדילן בהיקף המותר עפ"י דין וכן להעסיק קבלנים אחרים ונוספים 

שוא מכרז זה, הכל לפי שיקול דעתה, ראות בביצוע עבודות אחרות או בביצוע עבודות נ
עיניה, צרכיה ותקציבה. הנני מתחייב לשתף פעולה עם קבלנים אחרים אשר יועסקו 

 על ידי יובלים במקביל אליי בכל שיידרש.

הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז ויובלים תתקשר איתי בהסכם, אבצע את  .3.8

למסמכי המכרז,  ובהיקף שאדרש, בהתאםהעבודות נשוא המכרז בשלמותן, במועדים 
הוראות הבטיחות, המפרט הטכני והוראות כל דין, לפי מחיר הצעתי, לשביעות רצונם 

 המלא של המנהל ויובלים.  

ביצוע לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך כמו כן אני מתחייב  .3.9
 נשוא המכרז.  העבודות

והבלעדית לטיפול בהסדרת פינוי ושינוע חול ו/או עודפי המלאה ידוע לי כי באחריותי  .3.10
חפירה שנוצרו עקב ביצוע העבודות ו/או מכירתם )לרבות תשלום תמלוגים למדינה( 
אל מול רשות מקרקעי ישראל וכל גורם נוסף רלוונטי, בהתאם לפקודת המכרות ועל 

מור לרבות פי הוראות כל דין וכל רשות רגולטורית מוסמכת. האחריות להסדרת הא
בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור י כלל העלויות וההוצאות הכרוכות בכך מוטלת על

תעודות ו/או אישורים בדבר פינוי החול למקום  וציג בפניאלעיל, על פי דרישת התאגיד 
 מוסדר ואו מכירתו.

הנני מצהיר כי באחריותי הבלעדית לנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת למנוע  .3.11
ים או ל ומפגעים סביבתיים, ובפרט למנוע זיהום ו/או גלישת ביוב לנחל זיהומים

 ואנקוט לצורך כך את כל אמצעי הזהירות והמניעה הדרושים. 

הנני מצהיר כי אני מודע לסיכון הסביבתי הטמון בביצוע העבודות שלא תוך שמירה  .3.12
בכל אמצעי  על הוראות האמור לעיל, ואני נוטל על עצמי בזאת את כל האחריות לנקוט

וכן אני נוטל על עצמי את האחריות לכל נזק כספי  הזהירות המתבקשים כמפורט לעיל
או פלילי שייגרם ליובלים כתוצאה מפגיעה סביבתית שתיגרם, במעשה או במחדל, 

ידוע לי, כי יובלים לא תשא בכל אחריות ו/או תשלום בגין הצעדים . כתוצאה מפעולתי
ם אלה ו/או בכל עלות הנובעת מאמצעי המניעה הנדרשים על מנת למנוע נזקי

 הדרושים.

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא  .3.13

  הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת אותי.

וא כמפורט בהצעתי נשוא המכרז ה עבודותהמוצע על ידי עבור ביצוע ה מחירהנני מצהיר כי ה .4
שתשולם לי במידה התמורה (, וכי "מחיר הצעתי"יר מקסימאלי, להלן: )אחוז הנחה על מח

, ועל פי אבני הדרך המפורטות ואזכה במכרז תהיה בהתאם למחיר הצעתי, סופית ומוחלטת
 .  המכרז בהסכם

בין שצויינו במפורש ובין אם  , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות כולל מחיר הצעתי .5
על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים  תבביצוע העבודוהכרוכות  ,שהואמכל מין וסוג לאו, 



  

 

לרבות הקמת תשתית חשמל למבנה, תשתית  כיסוי מלא לכל התחייבויותיי נשוא החוזה

אדם, חלקי חילוף, ציוד, אביזרים, חומרים, חומרי כוח  צנרת, ביצוע עבודות פיתוח, ציוד,
תשלומים הובלות, בגדי ונעלי עבודה לעובדים, עבודה, מכשירים, כלי רכב, אספקת  כלי עזר,

נשוא  עבודותוכל דבר אחר הדרוש לביצוע הביטוחים, רישוי, אחריות, היתרים לספקים, 
 המכרז. 

כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה  4דאג לקבל טופס העבודה, א עם סיוםכי  הנני מצהיר .6
"( ולחיבור 4טופס )להלן: " 1981 –)אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון(, תשמ"א 

 וכי המחירים המוצעים כוללים את התחייבותי בסעיף זה.   בפועל של כל התשתיות

ידוע לי כי המחיר המוצע יכלול גם עבודות זמניות שיהא עליי לבצע וכן העסקת יועץ בטיחות 
הלי וחוקי מטעמי אשר ילווה את תהליך העבודה וינפיק אישור שכל העבודות בוצעו על פי נ

 הבטיחות.

ביצוע העבודות שיוזמנו על ידי יובלים בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין לי מובהר 

ובכלל זה לא ישולמו לי  על ידי הצעתי , מעבר למחירביצועןהמכרז, על כל הכרוך ב מכח
 למעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם על ידי יובלים. , הפרשי הצמדה למדד

מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד כן  
על ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה יובלים 

כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה  ילמהסכומים שיגיעו 
 תשלום לי.

)במילים מיליון ₪  1,450,000בסכום של חתומה בנקאית הבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות ל .7
ארבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים( צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הראשון 

למסמכי  1תנאי המכרז ובנוסח מסמך ה'עפ"י  29.9.2022בתוקף עד להגשת ההצעות למכרז, 
. אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת המכרז

 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 30תוך 

)ככל שנדרש ביול עפ"י דין( להבטחת  ומבויילת הלהמציא לכם ערבות בנקאית חתומ .7.1
)במילים שני מיליון ותשע מאות אלף שקלים ₪  2,900,000ע"ס  חוזה,קיום תנאי ה

ערבות תהיה ה .חוזהבהתאם לדרישות הלמסמכי המכרז ו 2חדשים, בנוסח מסמך ה'
-לאחר השלמת כלל העבודות על .חוזהל כמפורט בהמחירים לצרכן, הכ למדד הצמוד

עבודות על ידי והשלמת תקופת הרצה מוצלחת(, קבלת ה 4ידי )לרבות קבלת טופס 
יובלים ומסירת תעודת גמר,תוחזר לי ערבות זו ובמקומה אפקיד ערבות לתקופת 
האחריות )ערבות בדק(. הערבות לתקופת הבדק תהא בתוקף למשך שנתיים מיום 

 קבלת אישור מסירה לעבודות על ידי יובלים. 

מסמכי המכרז , כמפורט בהנדרשים ביטוחיםהקיום בדבר להמציא לכם אישור  .7.2
 והחוזה.

להמציא לכם לוח זמנים מפורט )גאנט(, רשימת קבלני משנה לאישור בצירוף מסמכים  .7.3

תוכנית בטיחות, וכן תוכנית בקרת איכות, המוכיחים את עמידתם בדרישות המכרז, 
, שמראה את כל הפעילויות בתחום ms projectתוכנית עבודה מפורטת בפורמט 

כולל הרצה והפעלה סקר סיכונים וכן  ההנדסה האזרחית בתחומי הביצוע השונים,
, שמראה את כל הפעילויות בתחום ms projectתוכנית עבודה מפורטת בפורמט 

, וכל האישורים ההנדסה האזרחית בתחומי הביצוע השונים, כולל הרצה והפעלה



  

 

הכל לאישור יובלים או מי  –. יש לסמן אבני דרך משמעותיות בתהליך הנדרשים

 יצוע העבודות.מטעמה בטרם התחלת ב

לא אבצע את הפעולות המנויות אם  אחזור בי מהצעתי ו/אואני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם  .8
אאבד את  , או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כולן או מקצתן, לעיל

 תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית יובליםו לביצוע העבודות נשוא מכרז זהזכותי 
נשוא הצעתי, הכל כמפורט  עבודותאחר לביצוע ה קבלןהמצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם 

במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו 
הנני  עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. יובליםלרשות 

ל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות יובלים עם מצהיר כי לא תהיה לי כ
מציע אחר במקומי. כן הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר יובלים עם מציע אחר כאמור 
דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי, ויובלים 

 רט דלעיל.רשאית להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפו

 :כדלקמןידוע ומוסכם עלי  .9

ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב  ,במידה ואזכה במכרז דנן .א
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי  יובליםעל ידי  מאושר

, עבודותמון ביצוע הילממן או להשתתף במהממשלה והגופים האחרים אשר אמורים 
  . ככל שישנם

ו/או לא יתקבלו כל  עבודותתקציב מאושר לביצוע ה יובליםלא יהיה למקרה בו ב .ב
כמפורט לעיל, לא יבוצעו  עבודותלביצוע הו/או ההרשאות האישורים התקציביים 

לא יבוצע חלקן של העבודות אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה ו/או על ידי העבודות 
 . ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך תקציבית

והיא רשאית לבטל את  אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה יובלים .ג
או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות או לא לבצען כלל או לבצע חלק מהן /ו המכרז

ים יובלים לפרסם מכרז/זכאית כן הבלעדי.  בהתאם לשיקול דעתה ,על ידי קבלן אחר

  בוטלה. חלקן של העבודות שהזמנתןים לביצוע /ים ונוספנפרד/

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר לי כי ביצוע העבודות בפועל והיקפן מותנה  .ד
 בהוצאת צו התחלת עבודה חתומם כדין ע"י המנהל.

, של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו הוקטן היקפובמקרה בו כי  .ה
ייחתם עמי החוזה על , דלעיל ג'-'בסעיפים א מכל סיבה שהיא, לרבות האמור לעיל

העניין, והנני מתחייב לבצע את העבודות  בסיס הצעתי, בשינויים הנדרשים בנסיבות
 .בהתאם לאחוז ההנחה שהצעתי בהצעתי

ידוע לי כי תנאי לאישור חשבון סופי יהיה השלמת הפרויקט ומסירת תיק מתקן סופי  .ו
 קבוע במפרט.כ

בכל הנוגע ו/או תביעה טענה ו/או דרישה ו/או כל  יתהיה ל הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא .10
בקשר עם ביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו, 

מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת 



  

 

הזמנת עבודות אי כל תביעה בגין  ינזק. כמו כן, לא תהא ל ייגרם לאם אף בגין כך כל פיצוי 

  .מכוח המכרז בהיקף מסויים כלל או הזמנת עבודות

הריני מציע את  ,בהתאם למפורט במסמכי המכרז ולאחר שקראתי אותם על נספחיהם .11
 : הכלולות במכרז זהלכלל העבודות מחיר כתב הכמויות המקסימאלי ההנחה על 

 

 

כתב על מחיר  )במילים: __________ אחוזים(הנחה בסך ________% 

 )בתוספת מע"מ(. הכמויות

מהמועד האחרון  ששה חודשיםחייב אותי במשך תקופה של יבתוקף ו ההימחיר הצעתי, י .12
קפה של הצעתי ויוארך ת יובליםבתנאי המכרז. במידה ותדרוש להגשת ההצעות כפי שהוגדר 

 נוספים.  ששה חודשיםלמשך 

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה  .13
 ומחייבת אותי כאמור דלעיל.

 ____________________________ שם המציע:

 _________________________/_____ .ת.ז./ ח.פ
 

 תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  _________________________

 טלפון: __________________________ _____________________________ כתובת:

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:
 

____________________________________________________________ 

  __________________________________________________ חתימות:
 מסמך ב'(. –לחתימות בתנאי המכרז  )ראה פרוט דרישות

 _____________________. תאריך:

 כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'(אישור חתימה: )

 _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:________אני הח"מ 

 ה"ה __________ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1

 __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד(ה"ה  .2

 ה"ה __________ת.ז. ____________

וכי חתמו על מסמך  ו,תו___ ולחייב א_____________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 
 זה בפני.

 
_______________   ________________ 

 חתימה     תאריך

 


