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 קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייהלהגיש בקשה להיכלל במאגר  –190017הזמנה מס' 

 כללי .1

" או וינגייט מכון)" (המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט .1.1
 , ומבקש לקבל הצעות("הקבלנים)" קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייהמעונין לבנות מאגר "(, המכון"

 , שנוסחו מצורף בזאת. ההתקשרות הסכם"(, לרבות המציעמגופים שעומדים בתנאי ההזמנה )כל אחד, "

 שיסווגו לפי התחומים המפורטים להלן: ם לביצוע עבודות שונותמקבלניהמאגר יהיה בנוי  .1.2
 ;שיפוציםבנייה ו .1.2.1
 ;חשמל .1.2.2
 ;מסגרות .1.2.3
 ;איטום .1.2.4
 ;ותשתיות פיתוח .1.2.5
 .אלומיניום .1.2.6

ן, להציע מועמדותם להיכלל במאגר קבלני המכון מזמין קבלנים העומדים בתנאי הסף כפי שיפורטו להל .1.3
 "(.המציעים)" שיפוצים, תחזוקה ובנייה

להוסיף קריטריונים , ולפחות אחת לשנה. למכון הזכות לשנות או מאגר יעודכן ע"י המכון מעת לעתה .1.4
 לרישום למאגר, ובהתאם לכך לבקש מהקבלנים הרשומים להגיש את מסמכיהם לאישור מחדש.

למכון  אפשרות עם ,חודשים 12 למשך תהיה הזוכים הקבלנים עם ם המסגרתההתקשרות בהסכ תקופת .1.5
 בהסכם כקבוע והכל, חודשים כל אחת 12נוספות בנות  תקופות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע

  .זו להצעה המצורף התקשרות

או בקיומו של המאגר, כדי לגרוע מזכויות המכון להוסיף או לשנות בעתיד את תנאי אין בפרסום ההזמנה  .1.6
 הסף להצטרפות למאגר.

שירותים או  באופן כלשהו להזמין עבודות המכוןאין בפרסום הודעה זו או ביצירת המאגר כדי לחייב את  .1.7
חדשים  קבלניםלפעול להרחבת המאגר ולצרף  מהמכוןאשר ייכללו במאגר או למנוע  קבלניםמהכלשהם 

עבור השירותים  פומבי לקבלת הצעותהליך או לצאת ל ונוספים באופן יזום על פי צרכי קבלניםלאתר או 
 נשוא המאגר.

ם כדין התקשרות אשר ייחת והסכם הזמנה"פ וע וצרכי"פ ע המכון"י ע תיעשה השירות הזמנת כי יובהר .1.8
בלשונית "מכון  www.wingate.org.il מראש ובכתב )ניתן לעיין בטיוטת ההסכם באתר המכון בכתובת

היכלל במאגר הגיש בקשה לל 190017הזמנה מס' " "קורא"קול  קטגוריית תחת" מכרזים - וינגייט
 .(ט"מכון וינגיי – הקבלנים

 באמצעות דואר אלקטרוני למכוןניתן לפנות  להזמנה זובכל שאלת הבהרה הנוגעת  .1.9

mashik1@wingate.org.il  12:00בשעה  2019באפריל, 16יום ג' מלא יאוחר  . 

 .מקובלים עליו והם הלכל תנאי הסכים להזמנה זוהמגיש מועמדות  מציע .1.10

 זו, בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך.בהזמנה  .1.11

המכון רשאי לצאת למכרז לקבלת הצעות בתחומים המפורטים במאגר של על פי הקבוע בהוראות  .1.12
 מאגר זה והכל בהתאם להוראות כל דין.

 סדרי הרישום ואופן הגשת הבקשה .2

להזמנה זו, חתום על ידי מורשי  כנספח אקשה, המצורף מציע המבקש להיכלל במאגר יגיש את טופס הב .2.1
סיווג התחום בו הוא מבקש להיכלל במאגר,  החתימה מטעמו בציינו את שם המציע, פרטי התקשרותו,

ובצירוף המסמכים הנדרשים כמפורט להלן, לידי עמוס ברדה, לכתובת הדוא"ל  קבלןה

mashik1@wingate.org.il 12:00בשעה  2019למאי, 13יום ב' מ, לא יאוחר. 

 המציע אחראי לצרף את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים, הכל על פי המפורט להלן. .2.2

לא , במכון וינגייט לידי עמוס ברדה לקיום ההצעה ולביצוע העבודות תוגש בעותק פיזי המקור ערבות .2.3

  /mashik1@wingate.org.ilבתיאום מראש במייל : ,  12:00בשעה  2019למאי,  13יאוחר מיום ב' 
 052-8084242בנייד : 

https://www.wingate.org.il/
mailto:mashik1@wingate.org.il
mailto:mashik1@wingate.org.il
mailto:mashik1@wingate.org.il/
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 הגורמים אליהם מופנית ההזמנה )דרישות הסף( .3
 המפורטים להלן:שקול הצעתו של מציע אלא אם עמד בכל התנאים יוינגייט לא  מכון

 ;בישראל כדין הרשום תאגידאו /ו בישראל כדין הרשום מורשה עוסק הינו המציע .3.1

 ;1976-על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .3.2

 .כנדרש על פי דין, המבוקש בתחום הקבלנות לעסוק ןרישיולמציע  .3.3

בקשת הצטרפות למאגר. מציע שלא ימלא את הטופס טופס  -המציע צירף לבקשתו את נספח א' להזמנה זו  .3.4
 ;(, הצעתו תפסלקבלןוסוג הקבלנות כנדרש )בדגש על סימון תחום ה

, בענף 1969-על המציע להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט .3.5
שמה, בהתאם לתקנות אליו הגיש בקשת הרתחום על פי ה ,על פי המפורט בטבלה הבאה לפחותוסיווג 

 ;1988-רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, תשמ"ח
 סיווג        ענף    תחום               
  1-א  131 או 100 שיפוציםבנייה ו       

 1-א 270 או 240 או 160 חשמל              
 1-א 150 מסגרות             

 1-א 131 או 134 איטום              
 1-א 260 או 200 ותשתיותפיתוח          

 לא נדרש לא נדרש אלומיניום
 

המחזורים  לפחותשל  בהיקף ,2018-ו 2017 מהשניםכל אחת ב עבודות קבלניות מחזור כספי בגיןמציע ל .3.6
מהתחומים שבהם  כל אחדעבור חן בי תנאי סף זה .בטבלה מטה, בהתאם לכל תחום יםהמפורט הכספיים

טופס בקשת הצטרפות ב Vסימן המציע התחומים עבורם ) .הקבלניםמציע להיכלל במאגר מעוניין ה
 ;(הקבלנים למאגר

 

 תחום
 מחזור כספי בגין עבודות קבלניות 

 לגופים ציבוריים
 בגין ביצוע עבודות  כוללמחזור כספי 

 קבלניות
 1,000,000₪ ₪ 500,000 בנייה ושיפוצים        

 ₪ 500,000 ₪ 100,000 חשמל              
 ₪  500,000 ₪  100,000 מסגרות             
 ₪ 300,000 ₪  100,000 איטום              

 ₪  1,000,000 ₪  500,000 פיתוח ותשתיות       
  ₪  300,000  ₪  50,000 אלומיניום           

 
סמך ו/או מוסד מדינה ו/או תאגיד סטטוטורי ו/או חברה  ": משרד ממשלתי, לרבות יחידתגוף ציבורי"

ו/או תאגיד ממשלתי ו/או מועצה דתית ו/או קופת חולים  ממשלתית ו/או חברה עירונית ו/או רשות מקומית
  .ו/או מוסד להשכלה גבוהה

 ;הזמנהבתחום השירותים נשוא הלפחות המלצות ( 3שלוש ) המציע הגיש רשימת ממליצים הכוללת .3.7

  ;בתחום אליו הגיש בקשת הרשמה שנים (3) שלוש לפחות למציע ותק של  .3.8

 .המציע צירף להצעתו ערבות הצעה בנוסח המצורף כנספח ו להצעה   .3.9

מובהר בזאת, כי על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס למציע, לצורך עמידה  .3.10
, לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר בתנאי הסף, כל נתון שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו

לחוק החברות,  323הקשור בדרך כלשהי למציע, ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע על פי סעיף 
 , טרם המועד האחרון להגשת ההצעות להזמנה זו.1999-תשנ"ט
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 לטובת דירוג קבלנים במאגרציון איכות  .4

 

 פירוט ניקוד סעיף דמס
מקסימום 

 ניקוד

1.  

 
מחזור 
 כספי

שנת  – כולל
2018  

מחזור לעניין ניקוד 
עבור  כוללכספי 
  :תחום
 איטום .1
 אלומיניום. .2

עבור כל עלייה של 
על מ₪   60,000

הסכום הנקוב 
לעניין תנאי הסף ב
כספי המחזור "

כולל  בגין עבודות 
מציע " הקבלניות

נק' עד  8יקבל 
 32 של למקסימום

 .נק'

מחזור לעניין ניקוד 
עבור כולל כספי 

 תחומים:      
 חשמל .1
 .מסגרות .2

עבור כל עלייה של 
מעל ₪   100,000

הסכום הנקוב 
לעניין תנאי הסף ב

חזור כספי כולל "מ
בגין עבודות 

מציע ה "קבלניות
נק' עד  8יקבל 

 32 של למקסימום
 . נק'

 
 

מחזור לעניין ניקוד 
עבור כולל כספי 

 תחומים:
בנייה  .1

 ושיפוצים
פיתוח  .2

 ותשתיות.
עבור כל עלייה של 

מעל ₪   200,000
הסכום הנקוב 

לעניין תנאי הסף ב
מחזור כספי כולל "

בגין עבודות 
מציע ה "קבלניות

נק' עד  8יקבל 
 32 של למקסימום

 נק'.
 
  

32 

2.  

 סיווג קבלני
 

 הניקוד יינתן על פי הפירוט הבא: סיווג קבלנילעניין ניקוד 

27 
 נק' 21 : 3-ב נק' 12 : 5-א נק' 3 : 2-א

 נק' 24:  4 -ב נק' 15: 1-ב נק' 6:  3-א

 נק' 27:  5 -ב נק' 18: 2-ב נק' 9:  4-א

מאגר   .3
קבלנים 
 בגופים

 ציבוריים

, הניקוד יינתן על פי ציבוריים בגופיםמאגר קבלנים לעניין ניקוד 
 הפירוט הבא:

 נק' 5של מוסדות ציבוריים :  1במאגר רשום המציע 
 נק' 10מאגרים של מוסדות ציבוריים :  2בהמציע רשום 
 נק'  15מאגרים של מוסדות ציבוריים :  3בהמציע רשום 

15 

מספר   .4
תחומים 

אליהם ניגש 
המציע 

 הזמנה זוב

המציע במספר תחומים נשוא הזמנה זו, הניקוד רישום לעניין ניקוד 
 יינתן על פי הפירוט הבא:

 נק'  5תחומים :  2ב הגיש הצעתו המציע
 נק'  10: ומעלהתחומים  3בהמציע הגיש הצעתו 

10 

5.  

 ותק

 לעניין ניקוד הותק, הניקוד יינתן על פי הפירוט הבא :
 נק'  4 –שנים  3למציע ותק של עד 
 נק' 8  –שנים  7 -ל 4למציע ותק של בין 
 נק'  12 –שנים  10 -ל 8למציע ותק של בין 

 נק' 16  -שנים  10למציע ותק של מעל 

16 

 100 סה"כ משקל לסעיף זה  
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 מסמכים לצירוף לבקשה  .5

המציע יצרף את כלל המסמכים המפורטים מטה בצירוף טופס "צ'ק ליסט" לסימון הגשה )העמוד האחרון 
 להזמנה זו(

 ;המועמד אינו תאגידשתעודת התאגדות ותעודת שינוי שם, ככל שקיים או תעודת עוסק מורשה במקרה  .5.1

 ;תעודת עוסק מורשה .5.2

 1976 –חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו אישור בר תוקף על ניהול פנקסי .5.3
 ;ה ותצהיר כמצורף בנספח

 ;אישור ניכוי מס במקור .5.4

על שם אחד השותפים או שיונות ותעודות על שם המועמד עצמו )במקרה של עוסק מורשה(, יהעתק ר .5.5
 .)במקרה של תאגיד( 1968ח "כמשמעו בחוק ניירות ערך תשכ)במקרה של שותפות( או על שם בעל שליטה, 

 המבוקש. קבלנותה בתחום התעודות המעידות על השכל .5.6

 ;תעודת קבלן רשום בפנקס הקבלנים בתוקף בענף ובסיווג שהוגדרו בהתאם לכל תחום .5.7

  ;הקבלניםטופס בקשת הצטרפות למאגר - הזמנה זול נספח א' .5.8

 ;והצעת המציע הצהרות המציע  -נספח ב להזמנה זו  .5.9

 ;ים לתחוםינטחה ממחירון דקל עבור הפרקים הרלוואחוז הנ –הצעת המציע  –להזמנה 1נספח ב .5.10

 ;במאגרים, ותק וסיווג קבלנירישום פירוט  -נספח ג' להזמנה  .5.11

 ;אישור רו"ח על מחזור כספי -נספח ד להזמנה  .5.12

 תיאור הרשימה תכלול: שם הלקוח,-הקבלנות הרלוונטירשימת ממליצים בתחום  .5.13
טלפון  פרטי איש קשר מטעם הלקוח )שם מלא, תקופת מתן השירותים )חודש ושנה(,העבודה/השירותים, 

 ; (נייד

 ;בתחום הרלוונטי כתובותהמלצות  3  .5.14

 ;ערבות הצעה  -נספח ו להזמנה   .5.15

 ;ולקוחותיו המרכזיים של המציע , הנ"ל יכללו את ניסיון המציעשל המציע פרופיל משרדי/קו"ח  .5.16

 ;הוא חברה שהמציעפלט מידע מרשם החברות, במקרה   .5.17

 מסמכי ההזמנה וכן ההסכם חתומים בתחתית כל עמוד ע"י מורשי החתימה של המציע. .5.18

 בחינת הבקשות וצירוף למאגר .6

, בהתאם המציעיםאת ויסווג יבדוק , אשר המכוןבקשת מציע להיכלל במאגר תיבדק על ידי  .6.1
 עיסוקם.לניסיונם, כישוריהם ובקיאותם בתחום 

של  רצונו ושביעות נו, ניסיותו, השכלהמציע יכולותוכן את  יבחן עמידה בתנאי הסף, המכון .6.2
המציע, כפי שהם המכון או גופים אחרים משירותים קודמים שניתנו, אם ניתנו, על ידי 

 . עולים מנתוני המציע והמסמכים שצירף לבקשתו

נדרשת בהתאם לשיקול דעתו, וכן  רשאי לערוך כל בדיקה המכוןבמסגרת בחינת הבקשות,  .6.3
לממליצים שפרטיהם צורפו על ידי  וכן, מהמציעלפנות לכל גוף שקיבל או מקבל שירותים 

 , ניתן לראיין מציע.הקבלניםכחלק מתהליך בחירת , לצורך קבלת המלצות. המציע

 יום מהיום שהוגשה ויודיע על החלטתו למגיש הבקשה. 60המכון יבחן כל בקשה בתוך  .6.4

 .למאגר מציעים בהוספתשיקול דעת מוחלט ובלעדי למכון  .6.5

  ל.ינומקו ויירשמו בפרוטוקו מציעיםלעניין דחיית  המכוןהחלטות  .6.6

 המכון ודיע י. כמו כן ומסור לו את הנימוקים להחלטתיעל דחייתו, ו למציעודיע המכון י .6.7
 .על האפשרות להגיש השגה בכתב בתוך תקופה שתיקבע למציע

 הודעה על כך.מציע , תישלח להקבלנים במאגר קבלןרישום הלאחר אישור  .6.8
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  הקבלניםמתוך מאגר קבלן התקשרות עם נוהל פנייה ו .7

הכלולים  קבלניםמקרב ה קבלניםלביצוע עבודה מסוימת, תיערך פניה ל קבלןלצורך בחירת  .7.1
, כפי היקפי עבודה, ועל פי ולעבודה או השירות הנדרשיםתחום במאגר, בהתאם לסיווג ה

 :שמפורט להלן

כולל מע"מ ₪  20,000במקרה של הזמנה עבודה בהיקף כספי עד לסכום של  .7.1.1
יהיה רשאי המכון לפנות באמצעות בל"מ למספר קבלנים על פי שיקול דעתו 

 ;ובאמצעות סבב מחזורי

-ל 20,000שבין במקרה של הזמנת עבודה שהיקפה הכספי בטווח הסכומים  .7.1.2
קבלנים לפחות, מתוך  -5-בהליך תיחור מקוצר ליפנה המכון מ כולל מע" 100,000

 ;מבוצעת העבודה לתחום בוהקבלנים המשתייכים 

 ש"ח 1,000,000ועד  ₪ 100,000בהזמנת עבודה שהיקפה עולה על סכום של  .7.1.3
 ;הנכללים באותו תחום במאגר לכל הקבלניםכולל מע"מ יפנה המכון 

מכרזים, לפנות רשאי, במקרים חריגים ומיוחדים ובאישור ועדת ההמכון  .7.1.4
 1,000,000ועד ₪  100,000אל כמות קבלנים קטנה יותר בהזמנות עבודה שעולה על 

  כולל מע"מ.₪ 

בקשר עם  ו/או אמות מידה או דרישות נוספותו/המכון יהיה רשאי לקבוע תנאי סף נוספים  .7.2
 והשירותים, לפי שיקול דעתו ובהתאם לעבודה או לשירות הנדרשים. קבלניםה

: טיבם, מספר שיקולים נוספים, וביניהםגם  קבלניםהמכון רשאי לשקול בפנייתו אל  .7.3
מסוים, עומס העבודות המוטל קבלן מסוים, מספר הפניות בהן זכה קבלן הפניות שבוצעו ל

 וניסיונו, וכל השיקולים אשר יקנו את מירב היתרונות למכון. קבלן, כישורי הקבלןעל כל 

 אליהם תופנה הפנייה ייקבע על פי נהלי המכון. קבלניםמספר ה .7.4

יידרש לחתום על מסמכי ההסכם ונספחיו שיועברו לו ע"י המכון, וכן  אשר ייבחר קבלן .7.5
להציג למכון, כתנאי להתקשרות, תצהירים ואישורים בהתאם לנדרש על פי חוק עסקאות 

 .1976גופים ציבוריים, התשל"ו 

בע על בסיס תפוקות בהתאם לצרכי הפרויקט התמורה במסגרת התקשרות פרטנית תיק .7.6
)או הנחה ביחס אליהם(, לפי צרכי מחירוני דקל המסוים או על בסיס תשומות, על בסיס 

  המכון. 
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 ולביצוע העבודות הערבות לקיום ההצע .8

המגיש הצעה במסגרת הזמה זו, יצרף להצעתן ערבות בנקאית אוטונומית ללא תנאי,  מציע .8.1
 זו להזמנה ובנוסח המצורף כנספח ₪(  עשרת אלפים)₪  10,000לטובת מכון וינגייט, בסך 

המציע. ערבות זו תשמש  חשבון על יהיו, הערבות במתן הקשורות ההוצאות כל"(. הערבות)"
ולמציעים שיבחר המכון לכלול במאגר הקבלנים, תחשב הערבות כערבות להבטחת ההצעה, 

 כערבות ביצוע.
אחר  מועד( ממועד הגשת ההצעה. כל 360) לשלוש מאות ושישים יוםיהיה  הערבותתוקף  .8.2

 , תעלול לפסול את ההצעה. יובהר כי אם מועד הוצאת הערבות קדם למועד הגשת ההצעו
ימים ולא תיתן יתרון  360-ב במניין האזי התקופה שעד מועד הגשת ההצעות לא תחש

את תקופת  יארך, ירצה הקבלן להישאר במאגר הקבלניםמים טרם י 360למציע. אם בחלוף 
ימי עבודה לפני תום תוקפה. אם מי מהמציעים  15-לא יאוחר מ יום נוספים 360ב הערבות

ה או חלקה, לא האריך את תקופת הערבות כאמור, יהיה המכון רשאי לחלט את ערבותו, כול
 .והמציע יהיה חייב להעמיד ערבות חדשה במקומה כדי להבטיח את התחייבויותיו

פסלה או לא זכתה הצעת מציע, והנ"ל לא קיבל הודעה על זכייה והצטרפות למאגר תוחזר נ .8.3
ערבות לרשותו, ובלבד שלא נתקיימו התנאים לחילוטה או לקיזוז ממנה לפי הוראות ה

 .הזמנה זו

על מלוא סכומה אם המציע יחזור בו מהצעתו  הערבותמכון וינגייט יהיה רשאי לחלט את  .8.4
, ו/או להבטחת מילוי זכייתו בהליך זה או אם ייסוג מהצעתו לאחר שהוגשה לאחר

כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור,  התחיבויותיו של הקבלן לביצוע עבודות במסגרת המאגר.
אם הם נגרמו ע"י המציע, ובכלל זה ומבלי  הערבותמהמכון יהיה רשאי לקזז את נזקיו 

אם נגרמו מחמת הפרת הוראות ההזמנה או ההסכם מצד המציע או קיום  –לגרוע מהאמור 
 חוסר תום לב שלהן, לרבות ניסיון להונות את מכון וינגייט או להגיש הצעה תכסיסנית.
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 מקצועיות הגדרת הדרישות ה
 

 השירותים הנדרשים .9
אשר יבצעו עבודות קבלניות עבור המכון  מכון וינגייט לבנות מאגר קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייהת בכוונ

", והכל כפי שיפורט בהנחיות 12.2018 -בהתאם לפרקים הרלוונטיים ממחירון דקל "מאגר שיפוצים ותחזוקה
 זמנה.שתועברנה מעת לעת ע"י המכון במסמכי הפניות הפרטניות למאגר הקבלנים ובמסמכי הה

 להלן פירוט הפרקים הרלוונטיים לכל תחום :

 בנייה ושפוצים –תחום 

 קווי מים, ביוב ותיעול – 57פרק  עבודות בטון יצוק באתר  - 02פרק 

 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד – 60פרק  עבודות בניה  - 04פרק 

 תחזוקת מבנים ומערכות – 69פרק  נגרות אומן ומסגרות פלדה  - 06פרק 

 חומרים לעבודות בניין – 84פרק  מתקני תברואה  - 07פרק 

 חומרי איטום ובידוד תרמי – 85פרק  עבודות טיח – 09פרק 

 חומרי נגרות, מסגרות ופחחות – 86פרק  עבודות ריצוף וחיפוי  - 10פרק 

 חומרים לתברואה, קווי מים, ביוב ותיעול  - 87פרק  עבודות צביעה  - 11פרק 

 עבודות אלומיניום  - 12פרק 
 חומרים לעבודות טיח  - 89פרק 

 חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי  - 90פרק  נגרות חרש וסיכוך  - 20פרק 

 חומרי זגגות וצבע  - 91פרק  רכיבים וציוד מורכב בבנין  - 22פרק 

 אלמנטים קלים לבניה  - 93פרק  הריסות ופירוקים - 24פרק 

  בטוןמשטחי  - 50פרק 
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 חשמל –תחום 

 תחזוקה למערכת תאורה  - 69.070תת פרק  מתקני חשמל  - 08פרק 

 חומרי חשמל  - 88פרק  תשתיות תקשורת  - 18פרק 

 
 

 מסגרות –תחום 

 גידור - 44פרק  נגרות אומן ומסגרות פלדה  - 06פרק 

 

 איטום –תחום 

 עבודות איטום  - 05פרק 

 

 פיתוח ותשתיות –תחום 

 משטחי בטון - 50פרק  עבודות עפר  - 01פרק 

 סלילת כבישים ורחבות  - 51פרק  עבודות בטון יצוק באתר  - 02פרק 

 קווי מים, ביוב ותיעול  - 57פרק  עבודות בניה  - 04פרק 

 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד  - 60פרק  מתקני תברואה  - 07פרק 

 חומרים לתברואה, קווי מים, ביוב ותיעול  - 87פרק  עבודות טיח  - 09פרק 

 חומרים לעבודות טיח  - 89פרק  עבודות ריצוף וחיפוי  - 10פרק 

 חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי  - 90פרק  עבודות צביעה  - 11פרק 

 חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח  - 98פרק  גידור  - 44פרק 
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 אלומיניום -תחום 

 אלומיניוםעבודות   - 12פרק 

 

 התחומים לכלתתי פרקים הרלוונטים 

 שעות עבודה אנשי תחזוקה  - 69.010תת פרק 
 מחירי  -ע פועלי בנין ש" - 60.020תת פרק 

 קבלן משנה

 מחירי קבלן -ע פועלי בנין ש" – 60.010תת פרק 
 ראשי  

 

 
 ביצוע העבודות:לשירותים נלווים  .10

 את היתר בין יכללוההנחה( לצורך ביצוע העבודות  לאחר) המציעים"י ע שהוצעו המחיריםבזאת כי  מובהר
 : נוסף תשלום כל עבורם יגבה לא והמציע הבאים השירותים

כל החומרים, ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה אלא אם  .10.1
 .צוין אחרת במפורש

לנות, לרבות עבודות הלוואי והעזר הנזכרות בכתב כל העבודה הדרושה באתר לשם ביצוע עבודת הקב .10.2
הכמויות שהוגש במסגרת הפנייה והמשתמעות ממנו, במידה ואין עבודות אלו נמדדות בפריטים 

 נפרדים, כל עבודות הפירוקים כולל סילוק הפסולת מהאתר.

 תיאום במידת הצורך עם כל גורמי התשתית, הכל על פי דרישת צו התחלת עבודה. .10.3

 השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, גידורים זמניים, הרכבתם ופירוקם. .10.4

הובלת והסעת כל הנ"ל לאתרים ומהם. העמסתם ופירוקם, אחסנתם ושמירתם וכן הובלת עובדים  .10.5
 לאתר וממנו.

 ת.הוצאות כלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריו .10.6

 .רווחי קבלן .10.7

השירותים )מים, חשמל, ביוב, דואר וכו'( על מתקניהם )תאים, עמודים, כבלים וצנרת(  תיקוני כל קווי .10.8
 שלא הוגדרו לפירוק, אם קווים אלו יפגעו במהלך העבודות השונות.

 הוצאות מיוחדות של הקבלן לביצוע העבודות כגון: רישיונות עבודה, ביטוחים למינהם, הוצאות לינה, .10.9
 אש"ל, תאומים מול רשויות.

אגרה,  לרבות כל הסביבהלהגנת סילוק פסולת שתיווצר למקום שפך מאושר על ידי המשרד  .10.10
 או כל הוצאה אחרת הנובעת מסילוק הפסולת ופיזורה באתר השפך המאושר., תשלום

 
 הבהרות .11

 להוות כדי לעילבסעיפים  כאמור, השירותים והתכולות קבלניםאופן עבודת ה בתיאור איןיובהר, כי  .11.1
קבלנים מאגר המ להזמין הזכות את לעצמו שומר והמכון הנדרשים לשירותים ביחס סגורה רשימה

 או/ו עצמם לשירותים וטיבם טבעם מעצם והנדרשים הקשורים, לו יידרשו אשר נוספים שירותים
 .הקבלניםם של מאגר ומומחיות םעיסוק בתחום הנמצאים לשירותים

השונים למאגר מתוקף  הקבלנים, אין בכניסת קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייהמאגר זה הוא מאגר  .11.2
הן שכל עבודות קבלנותאספקת  ממנו יזמין המכון כי שוניםה קבלניםהמ למי להבטיח כדיהזמנה זו 

התחייבות שהמכון יבחר לכלול במאגר  הקבלניםכלפי  תאינו יוצר וז הזמנהוו/או בהיקף כלשהו, 
  .כלשהי

    
 בברכה,   
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 המכון הלאומי למצוינות בספורטמכון וינגייט            

 קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייה טופס בקשת הצטרפות למאגר -ספח א' נ

 

  החברה /מציעשם ה

 סוג התאגדות

 (אדם/חברה בע"מ/ שותפות/ אחר)
 

  מספר זהות/ תאגיד

  כתובת

  מס' רישיון )אם רלוונטי(

   - תחוםבמס' שנות ותק 

  ורשי חתימהמ

 :מציעהפרטי 

 שם מלא

 טלפון

 נייד

 דואר אלקטרוני

 

 :מטעם המציע הקבלן פרטי 

 שם מלא

 טלפון

 נייד

 דואר אלקטרוני
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( "√")סמן וי  -הקבלנותתחום 

 בהתאמה

  תחום

  שיפוציםבנייה ו

  חשמל

  מסגרות

  איטום

  ותשתיות פיתוח

  אלומיניום

 
 מורשה החתימה מטעם המבקש:/המבקשחתימת והצהרת 

 אני/ו, הח"מ ___________________ ת.ז.________________, ___________________

 בשם חברת __________________________________) ת.ז.________________ 

 מצהיר/ים כי הפרטים שמסרתי/נו בשאלון זה הם  (ח.פ./עוסק מורשה __________________

 מלאים, נכונים ומהימנים וכי במידה ולא, צפויים לי/נו העונשים הקבועים בחוק.

___________ _____________ _____________ ________________ 

 חתימה              מס' ת.ז.                      שם                          תאריך            
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 נספח ב להזמנה 
 הצעת המציעו המציע הצהרות

 
 לכבוד:

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט(     
 מכון וינגייט

 42902, נתניה
 
 

 190017מס  הזמנה להיכלל במאגר קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייההנדון: 
 
 בהזמנה להציע הצעות שבנדון. הצעה"(, מגיש בזה המציעהח"מ ____________________________ )" .1
אנו מציעים לבצע את  –,בהסכם הרצ"בו הזמנהבמסמכי השוא ההזמנה, כמתואר נ השירותיםתמורת ביצוע  .2

בהתאם לתנאי  ישלוםלהצעה זו, אשר  1ב נספחכ פתהמצור הסכום המפורט בהצעת המחירהעבודות תמורת 
 התשלום כמפורט בהסכם ההתקשרות.

בתחום אליו הגיש בקשה להיכלל במאגר הקבלנים  ותק שנות [המציע להשלמת] ___ לו ישכי  מצהיר המציע .3

 . שיפוצים, תחזוקה ובנייה טופס בקשה להיכלל במאגר קבלני – V –התחום בו סימון  –
להעביר כל מסמך ואישור שנדרש "( הקובע המועד)" יםיימים קלנדר 5 לזוכהקבלת הודעת הזכייה, יהיו  לאחר .4

 על פי ההסכם, לרבות ערבות או ביטוח, אם נדרשו בהסכם. 
 :כדלקמן ומתחייב מצהיר המציע, ההזמנה ובמסמכי לעיל מהאמור לגרוע מבלי .5

 מודע והוא, לרבות ההסכם, הונספחי הזמנההמאשר ומצהיר כי הוא בקיא במסמכי  המציע .5.1
 הנדרש.  השירותיםמכון ולהיקף הלצרכים המיוחדים של 

( ימים מהמועד 120) עשרים מאהזו הינה, בלתי חוזרת, והיא תהא בתוקף, עד חלוף  ההצעת .5.2
 מציע אחר.יודיע המכון על בחירתו של האחרון להגשת ההצעות, אפילו בינתיים 

את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה  יש למציע .5.3
 , והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבמסמכי ההזמנה.התחייבויותיו המיומן והציוד הדרוש לביצוע

 זו מוגשת ללא קשר או תאום עם משתתפים אחרים. הצעה כי .5.4
 הקשור וכל הסודי המידע לש ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור מתחייב המציע .5.5

 או הנובע ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל
 לתקופה בלתי מוגבלת. האמור לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב

 מכוןעל פי דין )במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת ה
" הנו מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או אחר, סודי מידעובמידה שניתנה. " לגילויו, מראש בכתב,

 או עבור הוכן אשר חומרמכל סוג שהוא, של המכון ושל כל הקשורים עמו, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל 
 .המכון של סודי מידע ולרבות, שירותיםה עם בקשר למכון הוגש או, ידי על

, בכלל אם, אחרת הצעה כל או ביותר הנמוכה ההצעה לרבות כלשהי הצעהאינו מחויב לקבל  המכון .5.6
 רשאי לנהל מו״מ עם המציעים כולם או עם חלקם בלבד וכי כל האמור המכון וכי

 , והכל בהתאם לאמור בכתבהמכוןלעיל נתון לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של 
 ההזמנה להציע הצעות.

אה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה הגשת ההצעה, ייר עם .5.7
תה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות, הטעיה, ישהי

 פגם, או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהזמנה זו על נספחיה.
ה , על כל נספחיהזמנהכוללות את כל האמור והמפורט במסמכי הו התחייבויותינהמציע מסכים כי  .5.8

ישיר או  , וכן כל התחייבות ו/או שירות אחרים גם אם לא פורטו במפורש ואשר קשורים באופןהוצרופותי
הוצאה ו/או עלות  במלואן, במועדן וברמה ואיכות מעולות, ובכלל זה כל ועל יד ועקיף לביצוע התחייבויותי

 ו/או מס.ו/או תשלום 
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הבנה, -ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אייולא הזמנה לכל האמור במסמכי ההמציע מסכים  .5.9
דרישה כאמור,  מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/אוהוא בהירות, חוסר התאמה ו/או אי ידיעה ו-אי

בטרם  ןאות ההעל  כימתחייב  המציעטענות כאמור, מציע מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל. ככל שיש ל
כי אין המציע מצהיר ומתחייב ויתר עליהן. כן וכמי ש ואותן יש לראות ןמועד הגשת ההצעה והיה ולא טע

, וכי היא הזמנהמפורטת במסמכי ה כל טענה בקשר עם שיטת בחינת ההצעות ובחירת הזוכה כפי שהיא ול
 .ומובנת ומוסכמת עלי

שינוי מהותי שחל בכל  , בכל עת ובאופן מיידי, על כללמכוןלאחר הגשת ההצעה, מתחייב המציע להודיע  .5.10
חל במציע או בבעל עניין בו שינוי כלשהו, בכל פרט מפרטי הצעתו או שבמידה   פרט מפרטי ההצעה.

תב, לא יורשה בכ וועדת המכרזים של המכון, והשינוי לא אושר על ידי הזמנההנדרשים על פי ה בנתונים
 .מהצעתוו י העניין, והוא ייחשב כמי שחזר ב, הכל לפכלל במאגר הקבלניםלהשתתף או להי המציע

  
 
 

 "דעו וחותמת חתימה תאריך המציע וחותמת חתימה
מצהיר ומאשר בחתימתי, כי  הריני

מורשי החותמים בשם המציע הינם 
 חתימה מטעמו, ורשאים לחייב

 למטרות הליך מושא הזמנה זו.

 תאריך
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 להזמנה 1בנספח 
 אחוז הנחה ממחירון דקל –המחיר  הצעת 

 

 
מתכבד להציע ____________  באמצעות נציגי המוסמך מר/גב׳________________  אני הח״מ

. יש בידינו את כל מסמכי הזמנהההנ"ל, בהתאם לתנאי  הזמנההאת השירותים נשוא  לספקבזה 

המובנים לנו היטב, והצעתנו נעשית לאחר ששקלנו אותם היטב על ו , המוכרים לנוהזמנהה

 השלכותיהם.

 :אחוז הנחה ביחס למחירון דקל - הצעת מחיר .1

הוא  תחומים עבורםהמציע מתבקש לציין את אחוז ההנחה שהוא מציע ביחס לכל אחד מה

  .התחומים""תתי פרקים הרלוונטיים לכל  –וכן עבור הטבלה  להיכלל במאגר הקבלנים מעוניין

 .בלבדיובהר כי ניתן להגיש אחוז הנחה חיובי 

 בנייה ושיפוצים –תחום 

 עבודות בטון   - 02פרק 
 יצוק  באתר

 עבודות צביעה  - 11פרק 
 קווי מים, ביוב  – 57פרק 

 ותיעול
 חומרים לתברואה,   - 87פרק 

 קווי מים, ביוב ותיעול

 עבודות בניה  - 04פרק 
 אלומיניוםעבודות   - 12פרק 

 מחירי שעות  – 60פרק 
 עבודה ושכירת ציוד

 חומרים לעבודות   - 89פרק 
 טיח

 נגרות אומן   - 06פרק 
 ומסגרות פלדה

 נגרות חרש   - 20פרק 
 וסיכוך

 תחזוקת מבנים  – 69פרק 
 ומערכות

 חומרים לעבודות   - 90פרק 
 ריצוף וחיפוי

 מתקני תברואה  - 07פרק 
 רכיבים וציוד   - 22פרק 

 ניןמורכב ב
 חומרים לעבודות  – 84פרק 
 בניין

 חומרי זגגות וצבע  - 91פרק 

 עבודות טיח – 09פרק 
 הריסות ופירוקים - 24פרק 

 חומרי איטום  – 85פרק 
 ובידוד תרמי

 אלמנטים קלים   - 93פרק 
 לבניה

 עבודות ריצוף   - 10פרק 
 וחיפוי

 משטחי בטון - 50פרק 

 חומרי נגרות,  – 86פרק 
  מסגרות ופחחות

 מוצע עבור )% (אחוז הנחה 
 המפורטים  הפרקים

  -ממחירון דקל 

  -) % (בספרות 

  -במילים ) % ( 
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 חשמל –תחום                                                               

 - 08פרק 
 חשמל מתקני

 תקשורת תשתיות  - 18פרק 
 - 69.070פרק  תת

 למערכת תאורה תחזוקה
 חומרי חשמל  - 88פרק 

 אחוז הנחה )% (מוצע עבור 
 הפרקים המפורטים 

 -ממחירון דקל 

  -) % (בספרות 

  -במילים ) % ( 

 
 

 מסגרות –תחום                                                               

 פלדהנגרות אומן ומסגרות   - 06פרק 
 גידור - 44פרק 

 אחוז הנחה )% (מוצע עבור 
 הפרקים המפורטים 

 -ממחירון דקל 

  -) % (בספרות 

  -במילים ) % ( 

 

 איטום –תחום                                                               

 עבודות איטום  - 05פרק 

 אחוז הנחה )% (מוצע עבור 
 הפרקים המפורטים 

 -ממחירון דקל 

  -) % (בספרות 

  -במילים ) % ( 
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 פיתוח ותשתיות –תחום 

 עבודות עפר  - 01פרק 

 עבודות   - 11פרק 
 צביעה

 

 סלילת   - 51פרק 
 כבישים ורחבות

 חומרים   - 89פרק 
 לעבודות טיח

 עבודות בטון   - 02פרק 
 יצוק באתר

 גידור  - 44פרק 
 קווי מים,   - 57פרק 
 ותיעולביוב 

 חומרים   - 90פרק 
 לעבודות ריצוף וחיפוי

 עבודות בניה  - 04פרק 
 עבודות טיח  - 09פרק 

 מחירי שעות   - 60פרק 
 עבודה ושכירת ציוד

 חומרים  - 98פרק 
 ומוצרים לעבודות פיתוח

 מתקני תברואה  - 07פרק 

 עבודות ריצוף   - 10פרק 
 וחיפוי

 חומרים   - 87פרק 
 לתברואה, קווי מים, 

 ביוב ותיעול

 

 אחוז הנחה )% (מוצע עבור 
 הפרקים המפורטים 

 -ממחירון דקל 

  -) % (בספרות 

  -במילים ) % ( 

 

 אלומיניום –תחום                                                               

 עבודות אלומיניום  -12פרק 

 אחוז הנחה )% (מוצע עבור 
 הפרקים המפורטים 

 -ממחירון דקל 

  -) % (בספרות 

  -במילים ) % ( 

 

 התחומים לכלים יתתי פרקים הרלוונט                                       

 שעות   - 69.010תת פרק 
 עבודה אנשי תחזוקה

 ע ש" – 60.010תת פרק 
 מחירי קבלן -פועלי בנין 

 ראשי

 ע ש" – 60.010תת פרק 
 מחירי קבלן -פועלי בנין 

 ראשי 

 אחוז הנחה )% (מוצע עבור 
 הפרקים המפורטים 

 -ממחירון דקל 

  -) % (בספרות 

  - ) % ( במילים

 
 
 

)אם המציע הוא  "דעו וחותמת חתימה תאריך המציע וחותמת חתימה
 תאגיד(

מצהיר ומאשר בחתימתי, כי  הריני
מורשי החותמים בשם המציע הינם 

 מטעמו, ורשאים לחייבחתימה 
 למטרות הליך מושא הזמנה זו.

 תאריך
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 לטובת ניקוד איכות –ותק וסיווג קבלני במאגרים,רישום פירוט  -להזמנה גנספח 
 

 לאחר(, ״המציע״) ________ חברת של מנכ״ל, ________' מס. ז.ת נושא, ________ הח״מ אני
, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי

 :כדלקמן, בכתב, בזאת מצהיר
 

)על המציע לפרט רק בהתאם למס' מאגרי הקבלנים של המציע במאגרי קבלנים של גופים ציבורים רישום  .1
 ( .נכון ליום הגשת ההצעה גופים ציבוריים בהם הוא נכלל בפועל

  
 

 גוף הציבוריה שם
 :הימצאות  המציע במאגראיש קשר של הלקוח היכול להעיד על 

 שם מלא, טלפון נייד

   גוף ציבורי 1

2     גוף ציבורי

3     גוף ציבורי

4     גוף ציבורי

 

[ שנות ותק בתחום אליו הגיש בקשה להיכלל במאגר למילוי המציע_______]המציע מצהיר כי יש לו  .2

טופס בקשת הצטרפות למאגר קבלני  –בנספח א להזמנה  V –הקבלנים ) התחום עבורו המציע סימן 
 . שיפוצים, תחזוקה ובנייה

 כפי שנדרש בתנאי הסף בהתאם לכל תחום קבלנות(: לפחותלמציע יש סיווג קבלני בענף הרלוונטי ) .3

 

 סיווג קבוצה ענף

   

   

   

 
 

 .בנפרד לצרף ניתן נוספות והבהרות הערות
 
 

  

 חתימה וחותמת מנכ"ל המציע שם מלא של מנכ"ל המציע תאריך
 

 אישור
 בפני מר  הופיע    עורך דין, מאשר בזה כי ביום     החתום מטה  אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את     שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'    
האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל 

 וחתם עליה בפני.
 

 
  

 
 

  

 
 

  

 וחותמת  חתימה "דעו של מלא שם תאריך
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 זמנהנספח ד לה
 אישור רו"ח לתנאי סף מקצועיים

 
 "המציע"(. ___________________, המשמש כרו"ח של ___________________ )להלן:אני הח"מ 

 
 מחזור כספי בגין ביצוע עבודות קבלניות לגופים ציבוריים  .1

 
 __________ ₪  2017בשנת   ם ציבורייםבגין ביצוע עבודות קבלניות לגופילמציע מחזור כספי   
 כולל מע"מ.  
 __________ ₪  2018בשנת למציע מחזור כספי בגין ביצוע עבודות קבלניות לגופים ציבוריים    
 כולל מע"מ.  

 

 : בגין ביצוע עבודות קבלניות מחזור כספי כולל .2
 

 __________ ₪  2017בגין ביצוע עבודות קבלניות בשנת כולל למציע מחזור כספי 
 כולל מע"מ.

 __________ ₪  2018בגין ביצוע עבודות קבלניות בשנת כולל למציע מחזור כספי 
 כולל מע"מ.

 
 

 ולראיה באתי על החתום
 

 תאריך: _____________
 חותמת וחתימת רו"ח: ________________
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 1976 -תצהירים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –הנספח 

 ת צ ה י ר
    , מורשה חתימה מטעם    , נושא ת.ז. מס'     אני הח״מ 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה :״המציע״( )להלן
 כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

 . הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:1
 בעבירה לפי חוקהמציע ו/או בעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט  .1.1

 . עובדים זרים עד למועד חתימת תצהיר זה
 אם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק .1.2

 .הגשת ההצעהשקדמו למועד שלוש השנים ההרשעה לא הייתה ב -עובדים זרים 
 . הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:2

 ליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכרהמציע ו/או בעל הזיקה א .2.1
 .מינימום עד למועד חתימת תצהיר זה

 אם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר .2.2
 .הגשת ההצעהשקדמו למועד שלוש השנים האחרונות ההרשעה לא הייתה ב -מינימום 

 -לעניין תצהיר זה
גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  -י שנשלט על ידי המציע, ואם המציע הוא חבר בני אדם מ -״בעל זיקה״ 

 בעל השליטה בו.
 .1991 -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״א -״חוק עובדים זרים״ 

 .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ״ז -״חוק שכר מינימום״ 
 1981 -כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ״א -״שליטה״ 

 בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקאות המיותרת[ כמו כן, הנני מצהיר כי: ]סמן  .3

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

    עובדים  100אותן; וככל שהמציע מעסיק  מקיים חלות על המציע והוא זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות
או יותר, הנני מתחייב כי המציע יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים 

כויות, ובמידת הצורך לחוק שיוויון ז 9"( לשם בחינת יישום חובות התאגיד לפי סעיף המנהל)להלן: "
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וככל שהמציע התחייב כבר בעבר לפנות למנהל כאמור לעיל, הנני 

לחוק שוויון  9מצהיר כי הוא פנה כנדרש ממנו, וככל שקיבל המציע הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
 הוא אף פעל ליישומן. –זכויות 

ימים מיום ההתקשרות עמכם, ככל  30המציע יעביר העתק מתצהיר זה למנהל בתוך  כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי
 שתהיה התקשרות כזו.

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד, אשר הסמיך אותי 
 למסור הצהרה זו.

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

 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

 אישור
 בפני מר  הופיע    עורך דין, מאשר בזה כי ביום     החתום מטה  אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את     שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'    
האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל 

 וחתם עליה בפני.
 

 
 

  
 
 

  

 וחותמת  חתימה "דעו של מלא שם תאריך
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 ולביצוע עבודות ערבות לקיום ההצעה – ונספח 
 
 

 לכבוד
 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט( 

 מכון וינגייט
 42902, נתניה

 
 א.ג.נ.

 
 הנדון: ערבות מס' ____________

 
 לסך  עד"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום המציעלבקשת ___________________ )להלן: "

בקשר עם מילוי  המציע"( שתדרשו מאת סכום הערבותש"ח( )" עשרת אלפים)במילים:  ₪ 10,000של 
ו/או  במכון וינגייט קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייה במאגר להיכלל ההזמנה, בקשר עם יוהתחייבויות

 .להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן בתקופת ביצוע העבודות
 ימים מיום דרישתכם 7הנ"ל, תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הערבות 

מאת  הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה
 .המציע

דרישתכם  ערבות זו הנה אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את
על פיה, תביעה  לא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלוםעל פיה בהליך משפטי, או באופן אחר, ו

 .המציע, ו/או לדרוש תחילה תשלום המציעמשפטית נגד 
 

 חולט. אנו מסכימים, כי חילוט חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה ליתרת הסכום שלא
 בכל דרך אחרת.ערבות זו תעמוד בתוקפה גם כלפי מי שיבוא בנעליכם, בין כנמחה ובין 

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______________ ועד בכלל.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 
 דרישה שתגיע אלינו לאחר התאריך הנ"ל לא תענה.

 
 

 בכבוד רב,
 

 
 

_________________________ 
 חתימה וחותמת סניף הבנק

 

 
 
 

 כתובת הסניף: 
 

 טלפון: 
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 )רשימת מסמכים מצורפים )צ'ק ליסט

 , הזמנהלהלן רשימת המסמכים הנדרשים להגשה במסגרת ה

 :יםהמצורפ המסמכים את" √יש לסמן להלן ב"

 :הסף בתנאי עמידה להוכחת מסמכים .1

להוכחת ככל שקיים או תעודת עוסק מורשה , תעודת התאגדות ותעודת שינוי שם ☐

  3.1 בסעיף תנאי סף

  3.1 בסעיף להוכחת תנאי סף מורשהתעודת עוסק  ☐

אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  ☐

  3.2ף בסעיף להוכחת תנאי ס - 1976 –ו "התשל, ציבוריים

 3.3רישיון רלוונטי לעסוק בתחום הקבלנות המבוקש להוכחת תנאי סף       ☐

תעודת קבלן רשום בפנקס הקבלנים בתוקף בענף ובסיווג שהוגדר בהתאם  ☐

 3.5להוכחת תנאי סף  –לכל תחום 

 3.8-ו 3.4 בסעיפים סף יהוכחת תנאי לטובת – להזמנה זו 'נספח א ☐

 הצהרות המציע והצעת המציע – להזמנה זו 'בנספח  ☐

 אחוז הנחה ממחירון דקל –הצעת המציע  – להזמנה זו 1בנספח  ☐

 . 3.9בסעיף  סף לטובת הוכחת תנאי -להזמנה זו' גנספח  ☐

 להוכחת תנאי סף בס –ח בגין מחזור כספי "אישור רו -להזמנה זו' דנספח  ☐

 .3.6בסעיף 

להוכחת  – הרלוונטי הקבלנותבתחום  לפחותהמלצות  3+  רשימת ממליצים ☐

 .3.7 בסעיף תנאי סף

 ;ערבות הצעה –נספח ו להזמנה  ☐
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 :נוספים מסמכים .2

 במקרה שהמועמד הוא חברה, פלט מידע מרשם החברות ☐

 של המציע פרופיל משרדי/קורות חיים ☐

 אישור ניכוי מס במקור ☐

 י מורשי החתימה של המציע"מסמכי ההזמנה חתומים בתחתית כל עמוד ע ☐

 י מורשי החתימה של המציע"ההסכם להזמנה חתום בתחתית כל עמוד ע  ☐

 
 
 
 

 


