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מכרז מסגרת פומבי מס'  720059לביצוע עבודות בתחום חפירות הצלה ארכיאולוגיות
.1

הזמנה להציע הצעות ותנאי המכרז
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :החברה") ,חברה ממשלתית העוסקת בין היתר בקידום תכנון
וביצוע של פרויקטים תחבורתיים מורכבים ברחבי הארץ ,מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז
מסגרת פומבי לביצוע עבודות בתחום חפירות הצלה ארכיאולוגיות ,והכול בכפוף להוראות הנקובות
במסמכי המכרז (להלן" :המכרז").

.2

מכרז מסגרת
 .2.1המכרז הינו מכרז מסגרת ,בהתאם להוראות תקנה 17ו' לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג.1993-
החברה תתקשר בהסכם מסגרת עם כל אחד מהמציעים אשר יעמדו בתנאי הסף הנקובים בסעיף
 10להלן (להלן" :קבלני המסגרת").
 .2.2הזמנות של ביצוע עבודות על פי מכרז זה במהלך תקופת ההתקשרות ,תבוצענה באמצעות הליכי
תיחור פרטניים שתערוך החברה בין קבלני המסגרת ,כמפורט בסעיף  4להלן .הליכי התיחור
יבוצעו בהתאם לצורכי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .2.3מובהר כי היקף העבודות ,מועדן ומאפייניהן (אם בכלל) ,ייקבעו על פי צורכי החברה ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי .כמו כן מובהר כי החברה אינה מתחייבת להזמין מקבלני המסגרת ו/או מי מהם
איזה מהעבודות ,בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים ,אם בכלל ,וכל זאת מבלי שקבלני
המסגרת יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי ,מכל מין וסוג בקשר לכך.

.3

תיאור העבודות
 .3.1במסגרת תפקידיה ,מקדמת החברה את התכנון והביצוע של פרויקטים תחבורתיים מורכבים בכל
רחבי הארץ ,במסגרתם נדרשים לחברה ,מעת לעת ,עבודות מסוג חפירות הצלה ארכיאולוגיות,
כמפורט להלן.
 .3.2לשם ביצוע העבודות כאמור ,החברה מעוניינת להתקשר בהתקשרות מסגרת עם קבלנים ,שיבצעו
עבור החברה ,מעת לעת ,ועל פי הליכי תיחור שתערוך החברה ,חפירות הצלה ,הכל כמפורט
בהסכם ובמפרט הטכני המצורף לו.
 .3.2.1מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ומהוראותיו של כל מפרט טכני אשר יימסר לקבלני
המסגרת עם כל הליך תיחור פרטני ויצורף כנספח ב' להסכם ההתקשרות (להלן:
"המפרט הטכני") ,להלן תמצית של העבודות שיידרשו במסגרת מכרז זה:
 .3.2.1.1ביצוע תאומים וקבלת אישורים מרשות העתיקות ומהרשויות המוסמכות
)לרבות המשטרה ,ואישורים אחרים הנדרשים על פי כל דין) לצורך ביצוע
חפירות הצלה;
 .3.2.1.2ביצוע עבודות חפירות ההצלה ,ובכלל זה :ביצוע כל ההכנות הדרושות
וההסדרים הזמניים הדרושים; אספקת כוח אדם; כלים; ציוד; מכונות וכל
משאב אחר ,בין קבוע ובין ארעי ,הנחוץ לשם ביצוע העבודות; דוחות ליזם
ודוח חפירות; הגשת דוחות ותאומים מול נציגי החברה ונציגי רשות
העתיקות; וכיוצא באלה;
 .3.2.1.3ביצוע עבודות חפירות ההצלה או כל חפירה שתידרש ע"י רשות העתיקות,
שבסופה יתקבל אישור הרשות לפיו כל הדרישות מולאו ויינתן היתר לביצוע
עבודות חפירה  /בנייה  /כל עבודת תשתית בהתאם למפרט הטכני המיוחד
שיתפרסם במסגרת כל הליך תיחור;
(להלן" :העבודות" או "העבודה").
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 .3.2.2מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לעיל מהווה תיאור תמציתי ביותר של העבודות המוצג
לנוחות המציעים בלבד .תיאור מפורט של העבודות מפורט בהסכם ובנספחיו ,ופירוט
נוסף יכול ויתווסף במסגרתו של כל הליך תיחור פרטני.
.4

הליכי תיחור
לצורך הזמנת ביצוע העבודות מושא מכרז זה ,תהיה רשאית החברה לערוך תיחורים עיתיים בין קבלני
המסגרת (להלן" :הליך התיחור") .הוראות כלליות לגבי אופן עריכת הליכי התיחור שתערוך החברה בין
קבלני המסגרת במהלך תקופת ההתקשרות מפורטות בסעיף  4להסכם ההתקשרות.

.5

התמורה
תמורת ביצוע העבודות וכן ביצוע יתר התחייבויות הקבלן שייבחר בסיומו של כל הליך תיחור ,בהתאם
להוראות החוזה וליתר ההוראות שתפורטנה בהליך התיחור הפרטני ונספחיו ,במלואן ובמועדן ,תשלם
החברה לקבלן הנבחר תמורה בהתאם למחיר שנקב במסגרת הליך התיחור (להלן" :התמורה").

.6

תקופת ההתקשרות
 .6.1תקופת התקשרות עם כל אחד מהזוכים תהא לפרק זמן של  24חודשים ,החל ממועד חתימת
החברה על ההסכם (להלן" :תקופת ההתקשרות") .לחברה שמורה הזכות להאריך את תקופת
ההתקשרות עם חלק מקבלני המסגרת או כל אחד מהם לתקופות נוספות ,אחת או יותר ,עד
לתקופת הארכה מצטברת של  36חודשים (להלן" :תקופת ההארכה").
 .6.2מובהר כי במקרה של זכיית קבלן מסגרת בהליך תיחור עבור ביצוע עבודות במהלך תקופת
ההתקשרות ,תוארך תקופת ההתקשרות לפרק הזמן הדרוש להשלמת כל תכולות העבודות /
המטלות שהוגדרו עבורו במהלכה ,בכפוף ללוח הזמנים שיוגדר להשלמתם על ידי החברה ,והכול
בהתאם להוראות ההסכם והחברה.

.7

מסמכי המכרז
 .7.1המסמכים שלהלן יהוו יחדיו את מסמכי המכרז (בהזמנה זו" :מסמכי המכרז"):
 .7.1.1הזמנה להציע הצעות זו ,על נספחיה המהווים חלק בלתי נפרד הימנה (להלן" :ההזמנה").
 .7.1.2הסכם שנוסחו מצ"ב ,על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו (לעיל ולהלן:
"ההסכם").
 .7.1.3כל מסמך הבהרה שיופץ בכתב על ידי החברה ,במסגרת הליכי המכרז.
 .7.2על המציע להגיש את הצעתו בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעיף  15להלן .ההצעה תערך
ותוגש בפורמט כתוב ( )Hard Copyכשכל המסמכים כוללים תצהיר ,אימות וחתימות כנדרש.
 .7.3למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי ,מכל מין
וסוג שהוא ,במסמכי המכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו) .עוד מובהר בזאת כי הנוסח
של מסמכי המכרז ,כפי שפורסמו באתר האינטרנט ,הנו באופן בלעדי ומוחלט ,הנוסח המחייב
לצורך מכרז זה .כל מסמך אותו תאפשר החברה למציע לערוך בעצמו ,לא יהיה בו כדי להוות
תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של מסמכי המכרז המופיע באתר
האינטרנט.
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.8

עיון במסמכי המכרז
 .8.1כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז באמצעות אתר
האינטרנט של החברה בכתובת"( www.transisrael.co.il :אתר האינטרנט") ,תחת לשונית
"מכרזים".
 .8.2כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז יעודכן באתר האינטרנט ,באופן שבו יוכל
כל אדם לעיין בכל עת באתר האינטרנט במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון
שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור .מובהר ומודגש כי באחריות המשתתפים
להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף ובמיוחד טרם המועד להגשת ההצעות במכרז ,ביחס לכל
הבהרה ו/או עדכון ו/או שינוי שיפורסם באתר ,וכי מציע לא יישמע בטענה לפיה לא היה מודע
להבהרה/שינוי /עדכון כלשהו אשר פורסם באתר האינטרנט.

.9

ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי
 .9.1להלן טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי:
-

מועד ביצוע
24/01/2021

פעולה
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה (כמפורט בסעיף  14.2להלן) -
המועד להגשת ההצעות במכרז (כמפורט בסעיף  15.7להלן)

03/02/2021
21/02/2021

מודגש כי לא תתאפשר הגשת הצעות לפני המועד להגשת ההצעות או
לאחריה .ההגשה היא ביום ובין השעות המצוינות בלבד.

בין השעות:
9:00 - 16:00

מועד פרסום המכרז

 .9.2החברה תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות ובכלל האמור ,לדחות את
המועדים הנקובים בסעיף  9זה לעיל בתקופה קצובה נוספת ,אחת או יותר.
על המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי החברה ,במידה ויקבעו ,יחולו כל ההוראות אשר חלו
על המועדים אשר קדמו להם .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח
מתן ארכה כלשהי.
.10

תנאי סף ומגבלות השתתפות במכרז
רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים ,נכון למועד להגשת ההצעות ,כל התנאים המצטברים
המפורטים להלן:
 .10.1המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה (שאינו תאגיד) הרשום כדין בישראל.
 .10.2המציע עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו2-ב' 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן:
"חוק עסקאות גופים ציבוריים").
 .10.3המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
 .10.4במהלך התקופה שתחילתה ביום  1.1.2016ועד למועד הגשת ההצעות במכרז זה ,המציע השלים
ביצוען של עבודות חפירות הצלה ארכיאולוגיות בישראל בהיקף מצטבר של  200מ"ר לפחות.
"השלמת ביצוע העבודות" לצורך תנאי סף זה משמעה :התקבל מכתב אישור של רשות העתיקות
להשלמת העבודות ול"שחרור" שטח האתר להמשך העבודות המתוכננות.
 .10.5המציע בעל כתב התחייבות בתוקף המאשר קיומה של חסות אקדמית לביצוע חפירות
ארכיאולוגיות מאת מוסד אקדמי מוכר בישראל.
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"מוסד אקדמי מוכר בישראל" לצורך תנאי סף זה משמעו :מוסד ארכיאולוגי מוכר ,שלו תשתית
מחקרית ומעבדתית לטיפול ,עיבוד ופרסום ממצאי חפירות ,המעסיק סגל אקדמי ותלמידי מחקר
העוסקים בנושא ,ושהינו בעל ניסיון מחקרי בעבודת שדה ארכיאולוגית.
.11

הערות
 .11.1כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

.12

מגבלות השתתפות במכרז
 .12.1ייחוס הניסיון והצעה משותפת
 .12.1.1תנאי הסף ויתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז צריכים להתקיים אך ורק במציע
עצמו .כמו כן ,אין אפשרות להגיש הצעות במשותף ,דהיינו הצעה אחת המוגשת ע"י שני
מציעים במשותף ,או יותר.
 .12.1.2מובהר כי מציע שהוא מיזם משותף לא יוכל להגיש הצעה ו/או להשתתף במכרז.
 .12.2ניגוד עניינים
 .12.2.1המציעים לא יהיו בניגוד עניינים בין התחייבויותיהם במסגרת מכרז זה ובין קשריהם
העסקיים ,המקצועיים או האישיים ,בין בשכר או תמורת טובת הנאה כלשהי ובין אם
לאו ,לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים ,ואין קשר כלשהו בינם לבין
כל גורם אחר הנוגע לתחומים שבהם עוסק מכרז זה ,זולת במסגרת מכרז זה ולצורך
ביצועו" .ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.
 .12.2.2המציע יודיע מידית ובכתב לחברה בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד
עניינים בקשר למכרז ו/או לביצוע העבודות .אי מתן הודעה כאמור עלולה לגרום לפסילת
המציע ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.
 .12.2.3ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעה מחמת ניגוד עניינים ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,ככל שסברה ,כי קיים יסוד לחשש ,כי בביצוע ההתקשרות על ידי המציע (ו/או
מי מטעמו) ו/או בהשתתפות במכרז עשוי להתקיים ניגוד עניינים ,קיים או פוטנציאלי,
בקשר עם העבודות מושא המכרז .לחברה תעמוד בכל עת זכות לביטול מידי של
ההתקשרות היה וייוודע לה קיומו של ניגוד עניינים ,לרבות ניגוד עניינים עליו לא דווח
במועד הגשת ההצעות.

.13

המסמכים שיש לצרף להצעה
על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:
 .13.1הצהרת המציע – בנוסח המצ"ב כטופס א' 1להזמנה זו;
 .13.2פרטי המציע – בנוסח המצ"ב כטופס א' 2להזמנה זו;
 .13.3אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה – בנוסח המצורף כטופס ב' להזמנה זו.
 .13.4אישורים מתאימים לגבי רישומו של המציע כתאגיד יצורפו כטופס ג' להזמנה זו.
 .13.5אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף
להזמנה זו) יצורפו כטופס ד' להזמנה זו.

10.3

 .13.6תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח המצורף כטופס ה' להזמנה זו (לצורך הוכחת
עמידה בתנאי הסף בסעיף  10.2להזמנה).
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 .13.7תצהיר המציע בנוסח המצורף כטופס ו' לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף המקצועיים
(כאמור בסעיפים  10.5-10.4להזמנה זו).
 .13.8כל מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ,וכן כל מסמך ו/או הבהרה ו/או פרוטוקול אותם תוציא החברה
במסגרת המכרז ,ככל שתוציא ,הכול כשהם חתומים על ידי המציע ,אשר יצורפו למעטפה מס' .1
מובהר כי לא נדרש כי אישור עריכת הביטוח (נספח ד' 1להסכם) שיצורף להצעה יהיה חתום
על-ידי גורם מבטח ,ורק הזוכה/ים יידרש/ו לכך ,כמפורט בסעיף  20להלן.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי תצהירים על-פי סעיף זה משמעם תצהירים מקוריים בלבד ,ערוכים
כדין.
.14

הבהרות ושאלות הבהרה
 .14.1כל השאלות והבירורים במסגרת מכרז זה יש להפנות בכתב בלבד ,לידי מר משה ינאי מאגף רכש
והתקשרויות בכתובת הדוא"ל שלהלן בלבד  .moshey@transisrael.co.ilאת שאלות ההבהרה יש
לשלוח באמצעות קובץ  Wordבלבד ,במבנה שלהלן (החברה רשאית להתעלם משאלות הבהרה
שלא בהתאם למבנה):
מס'

שם המסמך

סעיף/מראה מקום אחר

[הפנייה למסמך אליו מתייחסת
השאלה – ההזמנה ,נספח ,הסכם
וכיו"ב]

[הפנייה לסעיף הרלוונטי במסמך
אליו מתייחסת השאלה]

נושא/כותרת
הסעיף

שאלה/הערה

.1
.2

 .14.2פניות להבהרות (בכתב בלבד כאמור לעיל) תעשנה עד למועד האחרון כמפורט בטבלה שבסעיף
 .9.1לעיל .על הפונים לציין בעת פנייתם את כתובת הדוא"ל ומס' הטלפון לבירורים .לאחר מועד
זה תהא החברה רשאית שלא לענות לשאלות מציעים.
 .14.3באחריות הפונים לוודא קבלת פנייתם להבהרות ע"י קבלת אישור בדוא"ל חוזר.
 .14.4כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי החברה בקשר עם
המכרז ,מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז (להלן ,יחדיו בסעיף זה" :ההבהרות"),
יפורסמו באתר האינטרנט של החברה .פרסום ההבהרות באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל
דבר ועניין ,כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים ועל המציעים מוטלת האחריות המלאה
והבלעדית ,להתעדכן בכל עת ,בעצמם ובאופן ייזום ,אודות קיומן של ההבהרות ,להדפיסן ,ולצרפן
להצעה לאחר ששקללו את האמור בהן .המציעים יהיו מנועים ומושתקים ,מלהעלות כל טענה
ו/או תביעה ,מכל מין וסוג שהן ,בקשר לכך.
 .14.5החברה תהא רשאית לענות לכל או לחלק משאלות ההבהרה ,או שלא להתייחס לשאלות
ההבהרה ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .14.6למען הסר ספק מובהר כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של החברה למסמכי המכרז אלא אם
פורסמה כהבהרה בכתב כאמור באתר האינטרנט .לא התייחסה החברה לבקשה להבהרות עד
למועד להגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע
.15

אופן הגשת ההצעה – הוראות כלליות
 .15.1מציע המעוניין להשתתף במכרז ,יצרף להצעתו את כל המידע והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת
עמידתו בכל תנאי הסף ,כשכל הפרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים על פיהם ,ממולאים ו/או
מצורפים כדבעי ,וזאת באמצעות  2מעטפות כדלקמן:
 .15.1.1מעטפה מס'  1על גבה יציין המציע את שמו המלא ואת מספר המכרז וכן את המשפט
הבא" :מעטפה מס'  – 1פרטים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף" – במעטפה זו יכניס
המציע את כל המסמכים המפורטים בסעיפים לעיל.
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 .15.1.2מעטפה מס'  2על גבה יציין המציע את המשפט הבא" :מכרז פומבי מס' ( "720059ללא
שם המציע) – במעטפה זו יכניס המציע את מעטפה מס' ( 1לאחר שהכניס לתוכן את
המסמכים המפורטים בסעיף  15.1.1לעיל) ,ויסגרה היטב.
 .15.2כל אחד ממסמכי המכרז ,יישאו את חותמת המציע בצירוף לחתימת מורשי החתימה הרלוונטיים
של המציע בכל עמוד ,וכן בנוסף במקומות המיועדים לחתימת המציע בגוף המסמך.
 .15.3כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד ,ימוספרו במספרים עוקבים ,אליהם יצרף המציע תוכן
עניינים מפורט.
 .15.4ההצעה למכרז תוגש בעותק מקור קשיח אחד וכן בעותק אחד על גבי מדיה מגנטית בהתאם
להוראות המפורטות הבאות:
מעטפה מספר  1תכלול גם התקן מדיה מגנטית (התקן  )USBהמכיל עותק של תוכן המעטפה (אשר
מפורט בסעיף  15.1.1לעיל) בפורמט .PDF
החברה מבהירה כי בכל מקרה של אי התאמה בין העותק המודפס לעותק שבמדיה מגנטית ,יגבר
האמור בעותק המודפס.
 .15.5מובהר שבשלב הגשת ההצעות המציע אינו נדרש להחתים את המבטח מטעמו על אישור קיום
הביטוחים המצורף להסכם (נספח ד' 1להסכם) ,אלא רק לחתום בשולי כל עמוד ועמוד ממנו
כמפורט בסעיף  15.2לעיל.
 .15.6סודיות וזכות עיון
 .15.6.1מבלי לגרוע משיקול דעתה של החברה וסמכותה על פי כל דין ,כל מציע מתבקש לציין
בהצעתו ,בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך בסעיף  13לטופס א' 1להזמנה,
מהם הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעה ,ככל שישנם ,אשר העיון בהם על ידי
המציעים האחרים עלול ,לדעת אותו מציע ,לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ואשר
המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור (להלן" :בקשה לסודיות").
 .15.6.2בקשה לסודיות תתייחס באופן פרטני לפרקים ולסעיפים קונקרטיים בהצעה .בנוסף ,על
המציע לנמק במסגרת ההצעה את הטעמים לבקשת הסודיות עבור כל פרק וסעיף עבורם
היא מתבקשת.
החברה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדחות כל בקשה לסודיות אשר הוגשה באופן
כוללני ללא הפנייה לפרקים ולסעיפים קונקרטיים בהצעה ו/או שהמציע לא נימק כהלכה
את הטעמים לבקשת הסודיות עבור מידע כאמור.
 .15.6.3כל מידע המתייחס להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף ,לרבות שמות ופרטי לקוחות
מטעם המציע וכן שמות ופרטי אנשי קשר מטעמם וכן שמות עובדים  -אינם חסויים.
המציע יישא באחריות המלאה והבלעדית ליידע ,במידת הצורך ,את הגורמים
המאוזכרים בהצעתו כי מידע אודותיהם נכלל בהצעה למכרז וכי מידע כאמור הנו כפוף
לזכות עיון של מציעים אחרים במכרז ,אשר ייתכן והנם מתחרים של המציע.
 .15.6.4מובהר בזאת כי החברה תחליט ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,מהם הנתונים
ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים ,וזאת מבלי שלמציע תהיה כל
טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 .15.6.5המציע יהיה מנוע ומושתק מלדרוש את מימושה של זכות העיון בנוגע למידע עבורו הגיש
בקשה לסודיות ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה הבלעדית של החברה בלבד ,להקנות חסיון
למידע כאמור.
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 .15.7המועד להגשת ההצעות
 .15.7.1את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים של החברה ,אשר תיועד לכך ,הממוקמת במשרדי
החברה ברחוב הרוקמים  ,26בניין ( Dקומה  ,)4פארק העסקים "עזריאלי חולון".
 .15.7.2המועד להגשת ההצעות הינו זה הנקוב בסעיף  9.1לעיל בלבד ,מהשעה  9:00ועד לא יאוחר
מהשעה ( 16:00להלן" :המועד להגשת ההצעות").
 .15.8אחריות למידע
קודם להגשת הצעתו למכרז ,יישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו ,בעיני בעל
מקצוע מומחה ,על אחריותו ועל חשבונו ,את כל היבטי המכרז ,תכולת השירותים ומאפייניהם.
עוד מובהר ,כי כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז ,ניתן על פי מיטב
ידיעתה של החברה ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז .על המציע מוטלת
החובה לבחון את המידע האמור בקשר עם ביצוע השירותים ולשקלל הצעתו בהתאם.
.16

תוקף ההצעה
 .16.1הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה עד לתום  120ימים מהמועד להגשת ההצעות .החברה תהיה
רשאית להאריך את תוקף הצעתו של המציע לשתי תקופות קצובות שאינן עולות על  60ימים ,כל
אחת ,וזאת מכל סיבה שהיא ,בכל תמהיל שתבחר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן" :תקופת
הארכת תוקף ההצעה") .תשומת הלב כי ככל שמתנהל הליך משפטי בקשר עם המכרז ,תעמודנה
כל ההצעות בתוקפן עד לסיום ההליך המשפטי וזאת גם בנסיבות בהן חלפה תקופה הארכת תוקף
ההצעה.
 .16.2למען הסר ספק מובהר כי אין במסירת הודעת "אי-זכייה" למציע משום ראיה לסיום ההליך
המכרזי ו/או השלמת ביצוע התקשרות עם הקבלן/ים ולפיכך ,לא יהיה בהודעה כאמור כדי לגרוע
מתוקף ההצעות כאמור בסעיף  16.1לעיל.
 .16.3אם ימצא בית משפט מוסמך כי אין תוקף לסעיף/ים במסמכי המכרז או לחלקי סעיפים ,או שהם
בטלים או שלא ניתן לאוכפם ,לא יהיה בכך כדי לפגוע בשאר מסמכי המכרז ,אשר יוותרו תקפים
ומחייבים לכל דבר ועניין; זולת אם החליטה החברה כי עקב ביטול או צמצום כאמור ,יש לערוך
במכרז שינויים נוספים או לבטל את המכרז.
 .16.4מבלי לגרוע מהאמור ,הובא עניין הנוגע או הקשור למכרז בפני ערכאה שיפוטית ונפסק על ידי
אותה ערכאה כי הוראה או חלק מהוראה מהוראות מסמכי המכרז פסולה ,מבוטלת או בטלה,
משום שאינה עומדת בדרישות הדין או מכל סיבה אחרת ,יראו את ההוראה כאילו צומצמה
במידה הפחותה ביותר הנדרשת ,על מנת שתוסיף לעמוד בתוקפה.

.17

בדיקת ההצעות ואופן בחירת ההצעות הזוכות
 .17.1אמת המידה היחידה לבחירת ההצעות הזוכות במכרז ,תהא עמידה בכל תנאי הסף והדרישות
שנקבעו במכרז.
 .17.2לצורך בדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף יפרט המציע את כל המידע הדרוש וכן יספק את כל
המסמכים המתבקשים באופן מלא ,שלם ומדויק ,ככל הנדרש בהתאם להוראות ההזמנה
ונספחיה.
החברה רשאית ,לפנות לאנשי הקשר מטעם לקוחות עבורם ניתנו שירותים על ידי המציע ,כדי
לאשש את תצהירי המציע והמידע הכלול במסגרתם ,לרבות עמידת המציע בתנאי הסף .במסגרת
האמור ,במקרה שהניסיון הרלוונטי ,כפי שהוצג על ידי המציע ,נצבר בגין עבודות שבוצעו עבור
החברה ,תהיה החברה רשאית לאשש את תצהירי המציע והמידע הכלול במסגרתם כאמור,
באמצעות בעלי תפקידים בחברה וכן באמצעות מידע ארגוני ומקצועי שנצבר בקשר לכך.
 .17.3בדיקת ההצעות תתבצע על ידי החברה ,אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת) ,להיעזר ביועצים
ובמומחים חיצוניים מטעמה.
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 .17.4החברה תבחן את הצעתו של המציע וכן את דבר עמידתו של המציע בתנאי הסף ומגבלות
ההשתתפות במכרז שבסעיף  10לעיל ,ובדבר צירופם ותקינותם של המסמכים שנכללו במעטפה
מס'  ,1בהתאם לפירוט שבסעיף  15.1.1לעיל.
 .17.5בחירת הזוכים במכרז
החברה תכריז כזוכים במכרז על כל ההצעות הכשרות אשר עמדו בכל תנאי הסף ויתר דרישות
המכרז.
.18

שינויים ופנייה להשלמות
 .18.1אין לערוך כל שינוי במסמכי המכרז .מובהר כי כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז על ידי
המציע או כל הסתייגויות שלו לגביהם ,בין על ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל
דרך אחרת לרבות הצעה חסרה או מוטעית ,או הצעה המבוססת על הנחות בלתי נכונות או על
הבנה מוטעית של נושא המכרז או הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות המכרז ,עלולים להביא
לפסילת ההצעה ,והכול בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
 .18.1החברה שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים ,בכל עת ,הכול על פי שיקול דעתה המלא
והבלעדי ,לרבות בדרך של הזמנת המציע ו/או מי מטעמו לחברה ,בבקשה לקבלת הבהרות ו/או
להורות/להודיע על הסרת/ביטול הסתייגויות ו/או להורות על השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או
מידע ,מכל מין וסוג ,הקשורים בהצעה שהגישו ,לרבות בקשר עם תנאי הסף ,להוסיף/להחליף
פרויקטים ו/או מידע ומסמכים המתייחסים לפרויקטים כאמור ו/או מידע אחר ,שהוצגו לצורך
עמידה בתנאי הסף ,ו/או לקבל הבהרות בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או
תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם ,מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה
מהמענים האמורים ,והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לחברה בהתאם להוראות
הנקובות בנספחים להזמנה ובהתאם לשאר הוראות הדין.

.19

העדר חובת קבלת הצעות
למרות כל האמור בכל מקום אחר בהזמנה ,החברה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה מההצעות שיוגשו
במכרז.

.20

חובת חתימה על הסכם
 .20.1על כל אחד מהזוכים לחתום על ההסכם עם החברה (ובכלל זאת להנפיק אישורי ביטוח ואישורים
נוספים בהתאם להוראות ההסכם) ,בנוסח שהעתקו מצורף למסמכי המכרז ,לרבות כל תיקון
אותו תבצע החברה בהסכם (ככל שתבצע) ,במסגרת הליך המכרז ,ולהשיבו לחברה עד ולא יאוחר
מ 21 -ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה בצירוף כל המסמכים הנוספים הדרושים בהתאם
להוראות שבהסכם ההתקשרות .החברה תהיה רשאית לבטל זכיית מציע אשר לא ישיב את
ההסכם וכל המסמכים הנדרשים במסגרתו כנדרש ובמועד שנדרש לכך.
 .20.2עם הענקת צו התחלת העבודה הראשון ,יידרש קבלן המסגרת אשר זכה בהליך התיחור ,להגיש
ערבות ביצוע בסך  15,000ש"ח ,בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות.

.21

ביטול המכרז ,ההסכם או הזכייה במכרז
על אף האמור בכל מקום אחר בהזמנה ,החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת את המכרז ו/או
שלא לבחור בהצעות כלשהן ו/או לבטל את זכייתו של מציע ו/או לבטל הסכם עם זוכה ,כל זאת בהתאם
לסמכויות המוקנות לה על פי הזמנה זו ו/או על פי יתר הוראות הדין .הנסיבות בגינן בוטלו המכרז,
הזכייה ו/או ההסכם ,ימסרו למציעים או לזוכה ,לפי העניין.

.22

העדר בלעדיות
זכייה במכרז לא תקנה למציע זוכה בלעדיות כלשהי לביצוע העבודות .החברה רשאית בכל עת ,ועל פי
שקול דעתה המוחלט ,להתקשר עם אחר ו/או אחרים לביצוע העבודות ו/או עבודות דומות ו/או לבצען
בעצמה ,הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובמתכונת ההתקשרות שתמצא לנכון בהתאם להוראות כל
דין.
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.23

בעלות על מסמכי המכרז
הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז ובנספחיו ,תהיינה
של ה חברה בלבד .המציעים במכרז אינם רשאים לעשות בהן כל שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשת
ההצעה.

.24

סמכות השיפוט והדין החל על המכרז
 .24.1לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו ,תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או
הנובע מהליכי המכרז ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז ,בין אם טרם הוכרזו
זוכים במכרז ובין לאחר שהוכרזו בו זוכים.
 .24.2כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז,
בין טרם הוכרז זוכים במכרז ובין לאחר שהוכרזו בו זוכים ,יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד.

בכבוד רב,
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
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טופס א' - 1הצהרת המציע
לכבוד
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז מסגרת מס'  720059לביצוע עבודות בתחום חפירות הצלה ארכיאולוגיות
.1

אנו הח"מ מאשרים ,כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז שבנדון ,לרבות ,בין היתר ,חוזה ההתקשרות,
וכי למדנו והבנו את האמור בהם ,ובדקנו בקפידה את כל הדרישות ,התנאים והנסיבות ,הפיזיים
והמשפטיים ,העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע העבודות ,וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל
טענה שעילתה באי-ידיעה או אי-הבנה של דרישות ,תנאים או נסיבות כלשהם ,פיזיים ומשפטיים,
העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע העבודות.

.2

אנו הח"מ ,מסכימים לתנאים המפורטים במכרז ,על כל נספחיו.

.3

ידוע לנו ,כי המכרז שבנדון הינו מכרז מסגרת בהתאם להוראות תקנה 17ו' לתקנות חובת המכרזים
התשנ"ג , 1993-וכי הזמנות של ביצוע עבודות במהלך תקופת ההתקשרות תבוצענה באמצעות הליכי
תיחור שתערוך החברה בין קבלני המסגרת שייבחרו במסגרת המכרז.

.4

אנו הח"מ מאשרים ,כי הצעתנו זו אושרה כדין על ידי האורגנים המוסמכים מטעמנו ,וכי אין בהגשת
ההצעה ו בביצוע החוזה על ידינו (ככל שהצעתנו תבחר כהצעה זוכה) כדי לגרום לסתירה או להפרה של
מסמכי התאגדות ,או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים אשר אנו צד להם או של כל דין
לרבות ומבלי לגרוע הוראות חוק ההגבלים העסקיים ,התשנ"ח.1988-

.5

עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו ,יהוו התנאים המפורטים בה ,על כל נספחיה ,הסכם מחייב
מבחינתנו ,ואנו נמציא לידכם עותקים חתומים של כל מסמכי החוזה ,על פי דרישתכם.
ידוע לנו ,כי תנאי בלעדיו אין להתקשרות עם החברה בחוזה לביצוע השירותים נשוא המכרז הוא עמידה
בכל התנאים לחתימת החוזה המפורטים במכרז (ככל שישנם) .אנו מתחייבים לעמוד בכל התנאים
לחתימת חוזה לא יאוחר מארבעה עשר ( )14ימים ממועד הודעתכם על בחירתנו כמציע זוכה ו/או כל
מועד אחר שייקבע על ידכם ,ועד לפרק הזמן האמור לחתום על חוזה ההתקשרות וכל יתר מסמכי החוזה.
בכל מקרה שבו לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק הזמן הנקוב בהזמנה לקבלת הצעות ,תהיה
רשאית החברה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא להתקשר עמנו בחוזה ,ולא תהיה לנו ,ואנו מוותרים על
כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם התקשרות עם גורמים אחר ,על אף זכייתנו בהליך.

.7

אי-עמידה בתנאים לחתימת החוזה תיחשב כהפרה יסודית של הוראות המכרז והחוזה על ידינו ,כמוגדר
בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א.1970-

.8

הצעתנו זו תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה ,למשך ( 120מאה ועשרים) ימים ממועד הגשת הצעתנו
למכרז .ידוע לנו כי החברה רשאית לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן של ההצעות.

.9

אנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל ,ולמשתתפים אחרים בהליך
נשוא הצעתנו זו בפרט.

.10

אנו מסכימים כי כל עוד לא חתמנו על חוזה ההתקשרות ואף במקרה שהחוזה לא ייחתם על ידנו ,אתם
תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו וקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביניכם ובינינו ,מבלי
שהדבר ייגרע מזכויותיכם האחרות ,ובייחוד מזכותכם למסור את העבודה לכל גורם אחר ,כולה או
חלקה.

.11

אנו מאשרים כי איש הקשר המפורט על ידנו בטופס א'( 2פרטי המציע) להלן ,מוסמך מטעם המציע לכל
עניין הנוגע למכרז ,להצעה לחוזה ולעבודות שתבוצענה על ידי במקרה של זכייה בהליך תיחור ,וכי
הוא/היא הגורם המוסמך מטעמנו לפנות לחברה בשם המציע ולקבל הודעות או הנחיות בשמו של המציע
או עבורו.

.6
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.12

להצעתנו זו מצורפים מלוא המסמכים הנדרשים על פי סעיף  13בהזמנה לקבלת הצעות ,ובכלל זה
המסמכים הבאים (נא לסמן בעמודה "מצורף"):

טופס

מצורף

שם

ההזמנה לקבלת הצעות ,על כל נספחיה וכל העדכונים ו/או השינויים לה

.13

טופס א'1

הצעת המציע

טופס א'2

פרטי המציע

טופס ב'

אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה

טופס ג'

אישורים מתאימים לגבי רישומו של המציע כתאגיד בישראל

טופס ד'

אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

טופס ה'

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

טופס ו'

תצהיר המציע לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף המקצועיים

כרך ב'

חוזה ההתקשרות ,על כל נספחיו ,חתום על ידי המציע.

אנו מבקשים כי המידע הכלול בסעיפים ___________ :ו ____________ -ו___________ -
המצורפים להצעתנו זו ,לא יימסרו לעיון ,וזאת מן הנימוקים להלן:
(הערה :ניתן להוסיף מסמכים על פי הצורך או לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף זה מסמך נפרד ,מנומק ומפורט)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ידוע לנו כי עפ"י הדין שיקול הדעת הוא של החברה .למרות האמור לעיל ידוע לנו ,כי כל פרטי הצעת
המחיר וכן כל מידע המתייחס להוכחת עמידתנו בתנאי הסף ולצורך הערכת האיכות ,לא יהיו חסויים,
ויחולו בעניין זה יתר הוראות סעיף 15.6להזמנה.
בכבוד רב,

תאריך
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טופס א' – 2פרטי המציע
לכבוד
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז מסגרת מס'  720059לביצוע עבודות בתחום חפירות הצלה ארכיאולוגיות
.1

פרטי המציע

שם המציע:

ח.פ / .ע.מ: .

כתובת:

טלפון ופקס':

כתובת דוא"ל:

.2

איש הקשר מטעם המציע
איש הקשר המוסמך מטעם המציע לכל עניין הנוגע למכרז ולהצעה הוא:
שם פרטי ומשפחה:
כתובת:
מספר טלפון:
מספר טלפון נייד:
מספר פקס:
כתובת דוא"ל:

____________________________
חותמת וחתימת המציע
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טופס ב'
אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה
לכבוד
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :אישור זכויות חתימה
הנני ,עו"ד _____________ ,מ.ר _____________ .מאשר בזאת כי ה"ה _______________ ו-
______________ ,החתום/ים על ההצעה מטעם ________________ (להלן" :המציע") תאגיד רשום
שמספרו ________________ במסגרת מכרז מסגרת מס'  720059לביצוע עבודות בתחום חפירות הצלה
ארכיאולוגיות ,מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם.
בכבוד רב,

תאריך
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טופס ג'
אישורים מתאימים לגבי רישומו של המציע כתאגיד בישראל
[נא לצרף תעודת התאגדות  /תעודת רישום מהמרשם הרלוונטי]
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טופס ד'
אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
[נא לצרף את האישורים הנדרשים לפי סעיף  2לחוק]
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טופס ה'
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ __________ ,בעל/ת ת.ז .שמספרה __________ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת,
וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בכתב כדלהלן:
אני משמש/ת כ________________ ב _____________________ (להלן" :המציע").
.1
אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית ,על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק
.2
עסקאות גופים ציבוריים") וכחלק מההצעה למכרז/חוזה מס'  720059שפרסמה חברת כביש חוצה
ישראל בע"מ לביצוע עבודות בתחום חפירות הצלה ארכיאולוגיות.
.3

.4

הנני מצהיר/ה כי[ :נא לסמן  בפסקה הרלוונטית]


עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע המציע ולא הורשע בעל זיקה אליו (כהגדרת מונח זה בחוק
עסקאות גופים ציבוריים) ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ולפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;1987-או -



עד למועד עריכת תצהירי זה המציע ו/או בעל זיקה אליו (כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים
ציבוריים) הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ולפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-ואולם ,עד למועד הגשת
ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

כמו כן ,הנני מצהיר כי[ :נא לסמן  בפסקה הרלוונטית]


.5
.6

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ) 1998להלן" :חוק שוויון
זכויות"( לא חלות על המציע; או –

 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וככל שהמציע מעסיק 100
עובדים או יותר ,הנני מתחייב כי המציע יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים (להלן" :המנהל") לשם בחינת יישום חובות המציע לפי סעיף  9לחוק
שיוויון זכויות ,ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וככל שהמציע התחייב כבר
בעבר לפנות למנהל כאמור לעיל ,הנני מצהיר כי הוא פנה כנדרש ממנו ,וככל שקיבל המציע הנחיות
ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות – הוא אף פעל ליישומן.
כמו כן ,הנני מצהיר ומתחייב כי המציע יעביר העתק מתצהיר זה למנהל בתוך  30ימים מיום ההתקשרות
עמכם ,ככל שתהיה התקשרות כזו.
הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי ,ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם המציע ,אשר
הסמיך אותי למסור הצהרה זו.
אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
ולראיה באתי על החתום:
חתימת המצהיר/ה

תאריך

אישור
אני ,עו"ד ___________ מ.ר __________ .מאשר/ת בזה ,כי ביום ___________ התייצב בפני מר /גב'
____________ ,אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________ /המוכר/ת לי
באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי א ם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

תאריך
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טופס ו'
תצהיר להוכחת עמידה בתנאי סף  -המציע
תצהיר בהתאם להוראות סעיפים  10.5-10.4להזמנה
 ,לאחר שהוזהרתי ,כי עליי לומר את
 ,נושא ת.ז .מס'
אני הח"מ,
האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ (להלן" :המציע") [*יש לנקוב בשמו המלא של המציע
כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/עוסק מורשה] ,למכרז מסגרת מס'  720059לביצוע עבודות בתחום חפירות

הצלה ארכיאולוגיות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :המכרז").
.2
.3

הנני משמש כ ___________ במציע ,ונותן תצהירי זה בשמו ,מכוח הכרתי את העובדות נשוא התצהיר
ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע.
אני מצהיר בזאת כי המציע בעל כתב התחייבות בתוקף המאשר קיומה של חסות אקדמית לביצוע
חפירות ארכיאולוגיות מאת מוסד אקדמי מוכר בישראל.
"מוסד אקדמי מוכר בישראל" לצורך סעיף זה משמעו :מוסד ארכיאולוגי מוכר ,שלו תשתית מחקרית
ומעבדתית לטיפול ,עיבוד ופרסום ממצאי חפירות ,המעסיק סגל אקדמי ותלמידי מחקר העוסקים
בנושא ,ושהינו בעל ניסיון מחקרי בעבודת שדה ארכיאולוגית.
שמו של המוסד האקדמי המוכר בישראל_________________________________ :
מצ"ב לתצהירי זה :כתב התחייבות בתוקף מהמוסד האקדמי המוכר בישראל ,המאשר קיומה של חסות
אקדמית לביצוע חפירות ארכיאולוגיות על ידי המציע.

.4

במהלך התקופה שתחילתה ביום  1.1.2016ועד למועד הגשת ההצעות במכרז זה ,השלים המציע ביצוען
של עבודות חפירות הצלה ארכיאולוגיות בישראל בהיקף מצטבר של  200מ"ר לפחות.
"השלמת עבודות" לצורך סעיף זה משמעה :התקבל מכתב אישור של רשות העתיקות להשלמת העבודות
ול"שחרור" שטח האתר להמשך העבודות המתוכננות.
נתונים להוכחת ההצהרה:

#

שם הלקוח עבורו
בוצעו העבודות

היקף העבודות
שבוצעו (במ"ר)

.1

______________

________

תיאור העבודות שבוצעו
על ידי המציע
______________
______________
______________
______________
______________

התקופה בה בוצעו
העבודות

פרטי איש קשר אצל
מזמין העבודות

[מועד התחלה וסיום]

[שם ,נייד ודוא"ל]

מועד התחלה:
____[ ____/שנה/חודש]
מועד קבלת אישור רשות
העתיקות:
____[ ____/שנה/חודש]

שם:
_________________
_____
נייד:
_________________
____
דוא"ל:
_________________
___
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#

שם הלקוח עבורו
בוצעו העבודות

היקף העבודות
שבוצעו (במ"ר)

.2

______________

________

.3

______________

________

.4

______________

________

תיאור העבודות שבוצעו
על ידי המציע
______________
______________
______________
______________
______________

התקופה בה בוצעו
העבודות

פרטי איש קשר אצל
מזמין העבודות

[מועד התחלה וסיום]

[שם ,נייד ודוא"ל]

מועד התחלה:
____[ ____/שנה/חודש]
מועד קבלת אישור רשות
העתיקות:
____[ ____/שנה/חודש]

שם:
_________________
_____
נייד:
_________________
____
דוא"ל:
_________________
___

______________
______________
______________
______________
______________

מועד התחלה:
____[ ____/שנה/חודש]
מועד קבלת אישור רשות
העתיקות:
____[ ____/שנה/חודש]

שם:
_________________
_____
נייד:
_________________
____
דוא"ל:
_________________
___

______________
______________
______________
______________
______________

מועד התחלה:
____[ ____/שנה/חודש]
מועד קבלת אישור רשות
העתיקות:
____[ ____/שנה/חודש]

שם:
_________________
_____
נייד:
_________________
____
דוא"ל:
_________________
___
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#

שם הלקוח עבורו
בוצעו העבודות

היקף העבודות
שבוצעו (במ"ר)

.5

______________

________

תיאור העבודות שבוצעו
על ידי המציע
______________
______________
______________
______________
______________

התקופה בה בוצעו
העבודות

פרטי איש קשר אצל
מזמין העבודות

[מועד התחלה וסיום]

[שם ,נייד ודוא"ל]

מועד התחלה:
____[ ____/שנה/חודש]
מועד קבלת אישור רשות
העתיקות:
____[ ____/שנה/חודש]

שם:
_________________
_____
נייד:
_________________
____
דוא"ל:
_________________
___

* במקרה שנדרשות שורות נוספות ,ניתן לצרף לתצהיר טבלה נפרדת במבנה זהה לטבלה דלעיל.

הערה כללית
החברה תהיה רשאית שלא לערוך פנייה להשלמות בגין מידע שהתקבל לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף.
לפיכך ,על המציעים לכלול בהצעתם את כל המידע הרלוונטי והנתונים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי
הסף.
אני מצהיר כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המצהיר
(ללא חותמת המציע)
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תאריך

הנני מאשר בחתימתי ,כי המצהיר הוזהר
על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
ולאחר שהזהרתיו כאמור ,חתם בפני על
תצהיר זה.
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תאריך

