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המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם  של ם לפרויקטים גדולים קבלנילהיכלל במאגר  2021/03הזמנה מס' 
 אורד צ'ארלס וינגייט 

 כללי  .1

  , "(מכון וינגייט" ו/או "המכון)"  המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט  .1.1
מזמין בזאת    ,2017-חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט, תשע"זתאגיד סטטוטורי הפועל מכח  

  16בהתאם לתקנה הכל  ,  של המכון  הראשיים  הקבלנים מאגר  בקשה להיכלל בהגיש את  ל   מציעים
 . ("המאגר ")וכמפורט בהזמנה זו  1993  -, תשנ"ג לתקנות חובת המכרזים

וכן    במכון  שיקום תשתיות קיימותעבודות ל  ,2021במהלך שנת  כבר    בצעהתחיל ולהמכון מתעתד ל .1.2
,  הפועלים במכון  ספורט מקצועיים  לשימושם של איגודי   , בין היתר,םומתקניעזר  מבני  הקמת  ל

ידי המכון  במסגרת פרויקט האצת הצמיחה שנערך  זאת     משרד התרבות והספורט בתקצוב  על 
 . ("פרויקט האצת הצמיחהו/או " "הפרויקט)"

מרובד אשר יכלול מספר תתי פרויקטים ועבודות קבלניות שונות בתחום  הפרויקט הינו פרויקט   .1.3
בידי המכון שמורה הזכות לבצע  .  הבינוי, תשתיות, נגישות, חשמל, אלומיניום, מיזוג אוויר וכיו"ב

  , הפרויקטמקטעי  כל  באופן שבו קבלן אחד יבחר לבצע את    ,מתוכללתבמתכונת    הפרויקט את  
באמצעות  ,  הפרויקט השונים  מקטעיע  וצי בהורות על  ל או  למת התכנון בגין כל מקטע,  לאחר הש

   .מספר קבלני ביצוע

 להזמנה זו.  ' אנספח תיאור ומידע כללי )בלבד( בנוגע לפרויקט האצת הצמיחה מצורף כ

ביצועיובהר   .1.4 קבלני  עבור  שונים  מאגרים  מספר  כיום  מנהל  המכון  ייעודיות    כי  בדיסציפלינות 
פרויקטים  האפשרות לביצוע  , אולם בשל השונות ומורכבות פרויקט האצת הצמיחה, לרבות  שונות

מבטל  תשומת הלב כי מאגר זה לא    זה.  ייעודי להקים מאגר בעתיד, המכון החליט    נוספים   גדולים 
אך   במכון,  הקיימים  המאגרים  ואת  עדיפות  ייתכן  במתינתן  שיסווגו  זה  לקבלנים  לבצע אגר 

בה דיסציפלינופרויקטים  במגוון  עבודות  עבור  ראשי  קבלן  נדרש  האצת  תם  פרויקט  כדוגמת   ,
יהיה רשאי להפעיל את הקבלנים שיסווגו במסגרת  גם  המכון  .  )כולו או חלקים ממנו(  הצמיחה

 מאגר זה, עבור תחומים המופיעים במאגרים הקיימים של המכון. 

הליך תחרותי  לחלק את העבודות בדרך של  המכון יהיה רשאי    לאחר סיווג הקבלנים למאגר זה, .1.5
המכונה "פנייה פרטנית", אשר יופנה לקבלנים הרשומים במאגר )כולם או חלקם(, בהתאם לצרכי  

  9סעיף    בהתאם להוראותו/או בכל דרך אחרת,    המכון ולכשירות הנדרשת מהקבלן בכל עבודה
   להלן.

ידי  יעודכן עזה  מאגר   .1.6 לפחות אחת לשנה. למכון    –בכפוף לקיומו של צורך  ו  המכון מעת לעתל 
הזכות לשנות או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר, ובהתאם לכך לבקש מהקבלנים הרשומים  

 מחדש. להגיש את מסמכיהם לאישור

מובהר כי אין בפרסום ההזמנה או בקיומו של המאגר, כדי לגרוע מזכויות המכון להוסיף או לשנות   .1.7
אין בפרסום הודעה זו  להצטרפות למאגר. כמו כן, ו/או אמות מידה נוספות בעתיד את תנאי הסף 

אשר    מהקבלניםשירותים כלשהם  או  ו/  להזמין עבודות   המכוןאו ביצירת המאגר כדי לחייב את  
במאגר   ו/ייכללו  כלשהו  בהיקף  למנוע  ו/או  ולצרף    מהמכוןאו  המאגר  להרחבת    קבלנים לפעול 

  פומבי לקבלת הצעות הליך  או לצאת ל  ונוספים באופן יזום על פי צרכי   קבלניםלאתר  או  חדשים  
  עבור השירותים מושא המאגר.

 . מקובלים עליו  והם הי לכל תנא  הסכים להזמנה זו הצעההמגיש  מציע .1.8

 בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך. .1.9
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 טבלת ריכוז מועדים  .2

 תיבת הצעות ל  מועד אחרון להרשמה  מועד  אירוע

  1202, ינוארל 20 רביעייום  מועד פרסום ההזמנה 

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  
 12:00בשעה  1202, ינוארל 27 'ד יום  12:00בשעה  1202, ינוארל 28 ' היום  המציעיםמטעם 

במענה   ההצעות  להגשת  המועד 
 12:00בשעה  1202, פברוארל 9 ג'יום  12:00בשעה    1202,  פברוארל  10'  דיום   להזמנה 

  

יהיה דעתרשאי    המכון  שיקול  פי  ועל  עת  המועדים    ו בכל  את  לדחות  האמור,  ובכלל  לשנות  הבלעדי, 
בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה  ספק מובהר בזאת כי אין באמור   הנקובים בסעיף זה לעיל. למען הסר

בטבלה  .  כלשהי שמצוין  תאריך  בין  סתירה  של  מקוםשלעיל  במקרה  בכל  שמצוין  תאריך  אחר    ובין 
יגבר   התבהזמנה,  כן  אם  אלא  שבטבלה,  או  התאריך  בהבהרה  שונה  המכון  באריך  של  בכתב  הודעה 

 . שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד פרסום ההזמנה

 תנאי סף  .3

  , נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, רק מציעים בהם מתקיימים  כלל במאגריה רשאים להגיש הצעות ל
 :  להלן יםהמפורט המצטבריםהתנאים כל 

 בישראל.    מציע אשר הינו תאגיד הרשום כדין  .3.1

( עבירות לפי חוק עובדים זרים, 2הוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי )שמציע כנ"ל,   .3.2
( עבירות כאמור  2, ואם הורשעו ביותר משתי )1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991- התשנ"א

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת ) –

ו  הורשע"זה:    3.2  צורך סעיףל ציבוריים,   םכמשמעות  –"  בעל זיקה"  -"  גופים  בחוק עסקאות 
 . 1976- תשל"ו

  בו התנאי המקדמי הנקוב בסעיף רשאי שלא לפסול מציע אשר לא התקיים  המכון יהיה  מובהר, כי  
הוראות סעיף    על פילעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים    3.2

 . 1976-( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו1()1ב)ב2

סעיף   .3.3 לפי  הנדרשים  האישורים  כל  בעל  שהינו  כנ"ל,  ג   2מציע  עסקאות  ציבוריים,  לחוק  ופים 
 . 1976 – התשל"ו 

רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,    חוקעל פי  בפנקס הקבלנים    רשום   קבלןמציע כנ"ל, שהנו   .3.4
 .  לפחות( 4(, סיווג ג' ובסוג )ענף ראשי בניה) 100בענף ראשי   ,1969 -תשכ"ט 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, השלים את ביצועם    10מציע כנ"ל, אשר במהלך   .3.5
זה    3.5  בנייה ו/או תשתית, לגביהם מתקיימים כל אלה במצטבר )בסעיףפרויקטי    4של לפחות  

  "(:הפרויקטים"להלן, יחדיו: 

 ;למגורים  אינוכל הפרויקטים  של ייעודם  .3.5.1

 ; ₪ 120,000,000היקפם הכספי המצטבר של הפרויקטים עולה על   .3.5.2

ההפרויקטים  מארבעת  שנייםלפחות   .3.5.3 כספי,  בנייה  יפרויקט   ם,  על   בהיקף  העולה 
 ; , כל אחד₪ 30,000,000

פירוק  , הכולל עבודות  של מבנים  שיפוץ  עבודות לפרויקט בנייה    הוא   ,פרויקט אחדת  לפחו .3.5.4
    .הריסהו

   –זה  3.5לצורך סעיף 

 .  )אכלוס( לפרויקט 4קבלת טופס  –" השלמת ביצוע" .א
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בנייה" .ב ו/או שיפוץ של מבנה/ים,    –"  פרויקט  הנו הקמה  שייעודו העיקרי  פרויקט 
עבודות  כוללה מעליות,    ביצוע  אלקטרומכניות,  מערכות  להתקנת  עבודות  חפירה, 

 . מיזוג אוויר וכיבוי אש אינסטלציה, חשמל, מסגרות ואלומיניום,

פרויקט שייעודו העיקרי הוא ביצוע עבודות הנדסה אזרחית,    –"  פרויקט תשתית" .ג
טיהור   מפעל  החסנה/חנייה,  רחבות  מנהרות,  גשרים,  מסילות,  כבישים,  כגון: 

 .  שפכים, מתקן סילוק אשפה תעשייתי

כספי" .ד בלבד  –"  היקף  נומינאליים,  עלות הקמה  בערכים  כל אלה:    כולללא  ,  את 
תוספות  התייקרויות,  קיזוזיםמע"מ,   עבוד ,  ביצוע  רכיבים שאינם  בגין    ות תשלום 

כל תמורה אחרת   כןפשרה( והסדרי  ו/אוהליכים משפטיים  )לרבות כאלה שמקורן ב
 מדידים.   עבודות/ אשר אינה משולמת ישירות עבור פריטי ביצוע

האחרון  ובדוח הסקור    2019אשר בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים שלו לשנת    מציע כנ"ל, .3.6
 '.לא נכללה 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי   של המציע,

על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס למציע, לצורך עמידה בתנאי הסף, כל  :  הערה
רת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך  נתון שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חב

- לחוק החברות, תשנ"ט  323כלשהי למציע, ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע על פי סעיף  
 , טרם המועד האחרון להגשת ההצעות. 1999

 אופן הגשת ההצעה  .4

יערוך ויגיש  ,  לפנות בשאלת הבהרה בקשר להזמנה/להגיש הצעה להיכלל במאגרמציע המעוניין   .4.1
הצעתו ההבהרה /את  )  שאלת  מקוונת  הצעות  תיבת  מקוונתבאמצעות  הצעות  הגשת  .  "("תיבת 

הבהרה/הצעות המקוונת    שאלות  מראשלתיבה  ברישום  שליחת    מותנית  באמצעות  המתבצע 
פרטי  " זו"  מציעטופס  להזמנה  המצורף  דוא"לבנוסח  לכתובת   ,purchase@wingate.org.il  ,

 לעיל.  2מהמועדים הנקובים בסעיף וזאת לא יאוחר 

וכן להגיש רק מציעים שירשמו לתיבת ההצעות יוכלו להגיש שאלות הבהרה  תשומת הלב כי   .4.2
לכך    ושנקבע  ים. מציע שלא יבצע רישום לתיבת ההצעות המקוונת במועדהצעה להיכלל במאגר זה

בהתאם    הצעה להיכלל במאגרשאלות הבהרה וכן לא יוכל להגיש  לא יוכל להגיש    ,לעיל  2בסעיף  
 כי נדרשת הרשמה חד פעמית.  ,לעניין. יובהר

 ,doc, docx, pdf העלאת קבצים לתיבת ההצעות המקוונת תתאפשר בפורמטים הבאים בלבד: .4.3
rtf, xls, xsls, csv, rar, zip  ,המציע נדרש לצרף    .לעיל  2בסעיף    בהתאם למועד המפורט בטבלה

 . להלן  6להצעתו את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים המפורטים בסעיף 

תוגש בשפה העברית בעותק אחד חתום אשר יצורף לתיבת ההצעות המקוונת בפורמט  ההצעה   .4.4
PDF " במאגר קבלנים לפרויקטים גדולים של המכוןהזמנה להיכלל תחת הכותרת ." 

  תחת   PDF  בפורמט  מושחר עותק    המקוונת   ההצעות   לתיבת   לטעון המציע    רשאי בנוסף לאמור,   .4.5
שלדעת המציע    ההצעה שבו הושחר המידע  נספחישל    נוסף  עותקהמהווה  "  מושחר  עותק"  השם

למציעים האחרים. מציע יהיה מנוע    סודי, סוד מסחרי או סוד מקצועי, שאין לגלותם  מהווה מידע
האחרים בחלקים המקבילים לאלו שסימן כסודיים    בהצעות המציעים  מלטעון כי הוא רשאי לעיין

כי  בהצעתו.   יחליטמובהר  דעת   פי-על,  המכון  ו/או  ו  שיקול  הנתונים  מהם  והמוחלט,  הבלעדי 
המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או  

נקב בטופס ההצעה הכספית  ההצעה הכספית של המציע, כפי ש  –בכל מקרה  תביעה בקשר לכך.  
לקוחות   ופרטי  שמות  לרבות  הסף,  בתנאי  המציע  של  עמידתו  להוכחת  המתייחס  מידע  כל  וכן 

 אינם חסויים.   –  מטעם המציע וכן שמות ופרטי אנשי קשר מטעמם
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 הבהרה  שאלות .5

לתיבת  כתב  ולשלוח אותן ב יש להפנות בכתב בלבד,    הזמנה זוכל השאלות והבירורים במסגרת   .5.1
נרשם בהתאם להוראות סעיף   .המקוונת  ההצעות  כי מציע שלא  הלב  יכול    4  תשומת  לעיל, לא 

 לפנות למכון בשאלות הבהרה.

 בלבד, במבנה שלהלן: Wordבאמצעות קובץ  את שאלות ההבהרה יש לשלוח .5.2

 שם המסמך  מס'

ה ה למסמך אליו מתייחסת השאליהפני]
 וכיו"ב[  הזמנה, נספח ה  –

 סעיף/מראה מקום אחר 

ליהפני] הרלוונטי  ה  סעיף 
מתייחסת  במסמך   אליו 

 ה[השאל

נושא/כותרת  
 הסעיף

 שאלה/הערה 

1.     

ולאחר מכן    ההזמנה  תחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוףכאשר  הסעיפים יסודרו בסדר עולה   .5.3
לעיל.    2בסעיף  בהתאם למועד המפורט    הוא  המועד האחרון להעברת שאלות כאמור  .ולנספחי

 שאלות שתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא תיענינה. 

תישלחנה   .5.4 לכך,  הקבוע  במועד  שתגענה  לשאלות  שאלות    המציעים  לכל בכתב  תשובות  שהגישו 
יפורסמו באתר האינטרנט של המכון. עותק וכן  מהתשובות    הבהרה באמצעות תיבת ההצעות, 

,  הצעתו לף את מסמך התשובות  דרש לצרנהמציע  ממסכי ההזמנה.  חלק בלתי נפרד  שיינתנו יהווה  
  מכון פה. בהתאם לכך, יחייבו את ה-. יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעלכשהוא חתום על ידו

 רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב.  

ובין אם    והבהרות ותיקונים למסמכי ההזמנה בין אם ביוזמת  , פרסם )באתר המכון(לרשאי  מכון  ה .5.5
 . בתשובה לשאלות הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן

 המסמכים המצורפים להצעה .6

את כל המסמכים  להצעתו  המציע יצרף  ,  במאגרשל המציע  הכללתו  ולצורך    לצורך הוכחת תנאי הסף
 להלן: המפורטים 

 )ככל שקיימת(, על שם המציע.  שינוי שםתעודת התאגדות ותעודת  .6.1

נספח  המצורף כ  בנוסח   ,עו"ד  ידי -על המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר    ידי-עלתצהיר חתום   .6.2
 )אישור תנאי ההזמנה(.  להזמנה 'א

  נספח בנוסח המצורף כ  ,עו"ד  ידי -על המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר    ידי-עלתצהיר חתום   .6.3
 להזמנה, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.  'ב

כשכל אחד מהאישורים  ,  חוק עסקאות גופים ציבורייםל   2סעיף  העתק האישורים הנדרשים לפי   .6.4
 להגשת הצעות. האמורים תקף על שמו של המציע, נכון למועד האחרון 

  נספח רף כבנוסח המצו  ,עו"ד  ידי -על המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר    ידי-עלחתום  תצהיר   .6.5
 . תצהיר בדבר ניסיון קבלני להזמנה, 'ג

)כבישים, תשתיות ופיתוח(,  סיווג ג' ובסוג    200העתק תעודת רישום מפנקס הקבלנים, בענף ראשי   .6.6
תקף  שם המציע ו-על  ,לפחות(  4)ענף ראשי בניה(, סיווג ג' ובסוג )  100בענף ראשי    או ו/לפחות  (  4)

 . למועד להגשת ההצעות

 . להזמנה 'דנספח בנוסח המצורף כ , חשבון מבקראישור רואה  .6.7

אותם    עדכון ו/או  ו/או שינוי    כל מסמך ו/או הבהרהמסמכי ההזמנה חתומים בתחתית כל עמוד וכן   .6.8
על ידי מורשה החתימה במציע. )ככל שיוציא(, חתומים  ניתן  כי  מובהר    יוציא המכון  בשום  לא 

)לרבות כל הבהרה שפורסמה  ההזמנה  צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי  
 במסגרתו(. 

על פי ההוראות המפורטות  ,  טופס ההצעה הכספית, כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש .6.9
    .במסגרתו
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 חתומים ומאומתים,  , ערוכיםמקוריים בלבדפי סעיף זה משמעם תצהירים  -מובהר כי תצהירים על
  .כדין

 המועד והמען להגשת ההצעות .7

המכון יהיה רשאי שלא לצרף    המקוונת.  ההצעות  ת לתיב,  לעיל  2  בסעיף  הקבוע  למועד  עדההצעה תוגש  
 הצעות שיתקבלו עד למועד האמור, בפרויקט האצת הצמיחה.   

 וצירוף למאגרההצעות בחינת  .8

ידי   .8.1 את עמידתו בתנאי הסף וביתר    יבדוק, אשר  המכוןבקשת מציע להיכלל במאגר תיבדק על 
 .וכן יבחן את הצעתו הכספית של המציע  דרישות ההזמנה

לפנות לאנשי הקשר מטעם הלקוחות    המכון יהיה רשאיבמסגרת בחינת עמידת המציע בתנאי הסף   .8.2
על העבודות  בוצעו  במסגרתם. - עבורם  והכלול  המציע  תצהירי  את  לאשש  מנת  על  המציע,  ידי 

על שהוצג  כפי  הרלוונטי,  שהניסיון  ובמקרה  האמור,  עבודות  - במסגרת  בגין  נצבר  המציע,  ידי 
עבור   הכל המכון  היה  י ,  המכוןשבוצעו  והמידע  המציע  תצהירי  את  לאשש  במסגרתם  רשאי  ול 

תפקידים   בעלי  באמצעות  מידע,  במכון  כאמור,  לרבות  ומקצועי,  ארגוני  מידע  באמצעות  וכן 
 בקשר לכך.המכון מסמכים ו/או אישורים שנצברו/מצויים בחזקת 

שקיבל  לקוח  לפנות לכל  נדרשת בהתאם לשיקול דעתו, וכן  נוספת  רשאי לערוך כל בדיקה    המכון  .8.3
 . מהמציעאו מקבל שירותים 

המלא והבלעדי,  ו  פי שיקול דעת-לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכול על  זכותו על    שומר   ן המכו .8.4
מטעמו   מי  ו/או  המציע  הזמנת  של  בדרך  ו/או  למכוןלרבות  הבהרות  לקבלת  בבקשה   ,

להורות/להודיע על הסרת/ביטול הסתייגויות ו/או להורות על השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או  
ו/או ההצעה הכספית  מידע, מכל מין וסוג, הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם תנאי הסף  

פת ו/או שינוי ו/או  ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוס 
ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא, והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות  

כאמור תיחשב כחלק  המכון  כל תשובה שיגיש המציע לפניית  .  ובהתאם לשאר הוראות הדין  מכון ל
ה   תומהצע פניית  עם  יחד  להצעה  מסמכים    מכון ותצורף  על  עדיפות  ותקבל  רלוונטיים  למציע, 

 אחרים בהצעה העומדים בסתירה לה. 

כי   .8.5 ובלעדי  למכון  מובהר  מוחלט  דעת  בל  מציעים בקשות    דחיית / בהוספתשיקול    .מאגרהיכלל 
על    המכון למציעודיע  י. כמו כן  ומסור לו את הנימוקים להחלטת יעל דחייתו, ו  למציעודיע  המכון י

 . האפשרות להגיש השגה בכתב בתוך תקופה שתיקבע

 הודעה על כך. מציע  , תישלח ל של המכון הקבלניםבמאגר   קבלןלאחר אישור רישום ה .8.6

   הקבלניםמתוך מאגר קבלן התקשרות עם אופן הוראות בדבר  .9

בחירת   .9.1 מסוימת,    קבלןלצורך  עבודה  יהיה  לביצוע  להמכון  המכונה רשאי  תחרותי  הליך    ערוך 
"פנייה פרטנית", אשר יופנה לקבלנים הרשומים במאגר )כולם או חלקם(, בהתאם לצרכי המכון  

ללא הליך של  לבחור קבלן  אף    או  "(הפנייה הפרטניתולכשירות הנדרשת מהקבלן בכל עבודה )"
 . הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המכון ,בהתאם לאמור בסעיף זה להלן פנייה פרטנית 

.  , לוחות הזמנים הקצובים לביצועוהעבודותאת תיאור הפרויקט, תכולת  הפנייה הפרטנית תכלול   .9.2
,  הכוללים  בחירת הקבלן הזוכה לפרויקט בכל פנייה פרטנית המכון יהיה רשאי להגדיר פרמטרים ל

, על  )כמויות או פאושלי, מחיר  )לרבות ניקוד איכות מזערי(  תנאי איכות  ,תנאי סף  את מי מאלה:
כל מידע  לדרוש הצגת  וכן    , זמינות הקבלן לביצוע הפרויקט(יס מחירון דקל או כל מחירון אחרבס

   .העבודותבקשר עם רלוונטי 

נוסף  דרך של אחוז הנחה  ין בב)פנייה פרטנית הכוללת פרמטר של מחיר  למען הסר ספק מובהר כי  
זו שהעניק  ל בנוסף  תהיה  ,  (בכל דרך אחרתבין  ו  , מחירון אחר, מתכונת פאושליתממחירון דקל

זובמסגרת  הקבלן   המכוןהזמנה  של  דעתו  שיקול  פי  על  הכל  להתנות    .,  רשאי  יהיה  גם  המכון 
לאחוז ההנחה הגבוה    ויתיישר  ניםהשתתפות של קבלן בפנייה פרטנית הכוללת מחיר, בכך שהקבל

 ביותר שניתן במסגרת ההזמנה להיכלל במאגר, לרבות לאחוז ההנחה המקסימאלי.   

במתכונת של מחירי מטרה ממשרד  יםמתוקצב יםהקשר זה מבקש המכון להבהיר, כי הפרויקט ב
מהקבלנים   מי  עם  ההתקשרות  את  להתנות  רשאי  מכון  יהיה  זה,  מטעם  והספורט.  התרבות 

 המסווגים ו/או איזה מההליכים התחרותיים, בהתכנסות לתקציב/י המטרה.  
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ו/או לבחירת קבלן שלא    להשתתפות בפנייה הפרטנית  נוספות  המכון יהיה רשאי לקבוע מגבלות .9.3
לדוגמה בשל ניגודי עניינים. כמו כן, המכון יהיה רשאי לקבוע מגבלת עומסים   ,ליך כאמורעל פי ה

בחלוקת העבודות לקבלנים וזאת מבלי לגרוע מזכותו לתת את כל העבודות לקבלן אחד, בשים לב 
לצרכי המכון, לזיקה בין העבודות/פרויקטים, לזיקה גאוגרפית אפשרית בין מקטעים בפרויקט  

 וכיו"ב. 

מסגרת  ב   -התנות או לשקול בחירה של קבלן לביצוע עבודות )בכל מתכונת שהיא  כון רשאי ל המ .9.4
עניינים נוספים  ב ,  (פנייה פרטניתלפי הליך של  שלא  בחירת קבלן  או במסגרת    ה הפרטניתפנייה

מאלה:   מי  את  היתר  בין  וניסיונוהכוללים  הקבלן  הקבלן    ,הייחודי  כישורי  של  הקבלני  סיווגו 
התשתי הבינוי,  בתחום  ו/או  הפניותוטיב  ות  שבוצעו  /מספר  מספר  העבודות  מסוים,  לקבלן 

זכה   העבודות/ הפניות ו  ביצע/ בהן  קבלן,  כל  על  המוטל  העבודות  עומס  מסוים,  כל  כן  קבלן 
,  עבודות  לביצוע  קבלן   בחירת כי במסגרת    יובהר   השיקולים אשר יקנו את מירב היתרונות למכון.

רשאי   יהיה  לקבלן שהינו    ליתן המכון  סיווג  עדיפות  וגם    גםלפחות,    4'גבעל  התשתיות  בתחום 
במסגרת יישום זכויותיו של המכון על פי סעיף זה לעיל, יהיה המכון רשאי אף  .  הבינויבתחום  

לנהל את הליכי הפנייה הפרטנית רק עבור חלק מהקבלנים המסווגים שהנם בעלי הכשירות או  
   רלוונטית ביותר עבור הפרויקט או איזה מחלקיו הרלוונטיים.  ההתאמה ה

המכון יקבע בכל פניה פרטנית את אופן המענה לפנייה והמסמכים שיש לצרף במסגרתה וכן את   .9.5
   הפרמטרים לשקלול ההצעה הזוכה.

 מקוון.   מי המכון יהיה רשאי לקבוע כי המענה לפנייה הפרטנית יערך גם באמצעות הליך תיחור דינ .9.6

קבלן אשר ייבחר כזוכה בפנייה הפרטנית יידרש לחתום על מסמכי ההסכם ונספחיו שיועברו לו   .9.7
על ידי המכון, וכן להציג למכון, כתנאי להתקשרות, ערבות ביצוע, אישורי ביטוח, אישורים על פי  

 חוק עסקאות גופים ציבוריים וכל מסמך נוסף שיידרש על ידי המכון. 

במאגר    רשאי להתקשר עם קבלן שסווג המכון  יהיה  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למכון,   .9.8
פנייה פרטנית  הליך  או  גם    ,אף ללא  הוראת שינויים חוזית  בנסיבות בהן המכון החליט לממש 

קיימת זיקה פיסית ו/או  אשר בנסיבות העניין או על פי דין,    להרחיב התקשרות קיימת עם קבלן
ממש בין העבודות שביצע זה מכבר לבין אלה העתידות להתבצע, כך שקיימות תועלות    הנדסית של

משמעותיות לכך שהוא ימשיך ויבצע את תכולות העבודה העוקבות, כגון: חסכון ומגבלות לוח  
. התמורה במקרה של התקשרות ללא פנייה  זמנים, תקציב, ממשק הנדסי וממשקי ביצוע וכיו"ב

 כון. פרטנית תקבע על ידי המ

  הוראות נוספות  .10

, לבטל  קבלןהבלעדי ומכל סיבה שהיא, שנימוקיה ימסרו ל   ו, על פי שיקול דעתהמכון יהיה רשאי .10.1
וזאת בהודעה  ו/או לצמצם את היקף הפנייה הפרטנית ו/או לבטל את החוזה שיחתם עם הקבלן  

 .  ימים 30מוקדמת של  

,  ו/או לגרוע קבלן שסווג במאגרבמאגר  של מציע  את הזכות למנוע הכללתו    ו לעצמהמכון שומר   .10.2
 מקרים הבאים:אחד מהב

נותני שירות מטעמו  למכון  .10.2.1 ו/או  ו/או נושאי    ניסיון שלילי שנצבר בעבר עם אותו מציע 
הליך  כל  ו/או  ממכרז  כתוצאה  בעבר  עימו  שנעשתה  בהתקשרות  בו,  בכירים    משרה 

 התקשרות אחר.

 31רעון למציע, אשר לא בוטל או נדחה או נמחק בתוך  ית מעשה חדלות פבמקרה של קרו .10.2.2
מתן צו לכינוס נכסים )א(  לגרוע מכלליות המונח, ייחשב כמעשה חדלות פרעון    ימים. מבלי

צו למינוי מפרק  צו    ו/או  או מפרק קבוע או מנהל מיוחד או הוגשה בקשה למתן  זמני 
פירוק  (ב)כאמור   על  הרגל  )ג(  מרצון    קבלת החלטה  פשיטת  פקודת  לפי  צעדים  נקיטת 

 .נכס מהותי של המציע  ניתן צו עיקול כנגד)ד(   1980תש"ם , [נוסח חדש]

הורשע בפס"ד  בו,  שירות מטעמו ו/או מי מנושאי משרה בכיריםההמציע ו/או מי מנותני  .10.2.3
הוגש כנגדו כתב אישום בגין ביצוע  בגין רשלנות מקצועית ו/או  בביצוע עבירה פלילית ו/או  

 . ו/או בגין רשלנות מקצועית  עבירה פלילית

המציע ו/או מי מהמועמדים מטעמו ו/או מי מנותני שירות מטעמו ו/או מי מנושאי משרה  .10.2.4
או הוגש כנגדו כתב אישום/תביעה בו, הורשע בפס"ד בגין רשלנות מקצועית ו/  בכירים

 מקצועית.   בגין רשלנות

   .מצוי בניגוד עניינים ו/או בחשש לניגוד ענייניםהספק  .10.2.5
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כל שינוי שיחול אצלו בקשר  למכון במיידי על  מתחייב להודיע  הוא  רשום במאגר  הקבלן  כל עוד   .10.3
בלי לגרוע  מ  במאגר.הצעתו להיכלל שהגיש במסגרת  כיו"בלאיזה מהמסמכים, הנתונים, המידע ו

נקבעו על    מכלליות האמור, בכל עת וכל עוד הוא רשום במאגר עליו לעמוד בתנאי הסף כפי שהם
 באופן מיידי על כל שינוי שיחול אצלו בקשר לתנאי הסף. למכון    מתחייב להודיע המכון. הקבלן  ידי  

מהמאגר    את המאגר ו/או לגרוע  הבלעדי לבטלו  תהיה הזכות בכל עת, בהתאם לשיקול דעת למכון   .10.4
בשל  קבלן  אשר ימצא כי לא היה מקום להכללתו במאגר מלכתחילה ו/או לגרוע מהמאגר  קבלן  

עמידה  -בשל איבשל אי הגשת מענה לפנייה הפרטנית ו/או  עימו ו/או  המכון  ניסיון שלילי נצבר של  
   עילה אחרת שבדין. באיזה מהוראות הזמנה זו ו/או בשל

כי    למען הסר ספק .10.5 זו  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור  מובהר  לבין  בהזמנה 
, יחולו על  שיערכו בהסכם שיחתם עם הקבלן שיזכה בפנייה הפרטניתסעיפים אחרים  האמור ב

 . ההוראות המחמירות מבניהן כלפי הזוכההקבלנים המסווגים 

    

 בברכה,   

 למצוינות בספורט המכון הלאומי  מכון וינגייט            
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 מציע טופס פרטי 

 ]לצורך רישום לתיבת ההצעות המקוונת[ 

 פרטי המציע 

  שם התאגיד  

  מספר התאגיד 

  כתובת 

  טלפון מס' 

  מס' פקס

 להגשת הצעותאיש הקשר המוסמך מטעם המציע 

  מלא שם 

  תפקיד איש הקשר 

    קווי  טלפון 'מס

  טלפון נייד  'מס

  פקס 'מס

  דוא"ל 
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 תנאי ההזמנה  אישור  –נספח א'  

 הצהרת המציע  .1

, כי עלי לומר את  תילאחר שהוזהר  ' ___________, נושא ת.ז. מס   מ  הח"י אנ
 כדלקמן:   ,היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתבאכן  אעשה האמת וכי אם לא  

זה במסגרת הצעת   .1.1 עושה תצהירי  )"אני  לנקוב בשמו המלא של  "(  המציע _____________  ]*יש 
להיכלל במאגר קבלנים לפרויקטים גדולים    להזמנה,  כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות[  המציע

 . של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

באני   .1.2  ___________ כ  מורמציעמשמש  היותי  ומכוח  בשמו  זה  ונותן תצהירי  על  ,  לחתום  שה 
 . מציעהצהרה זו בשם ה

מסמכי   .1.3 את  בקפידה  קראנו  כי  המציע  בשם  מאשר  את  שקללנו,  וכי  ההזמנה  אני  והבנו  למדנו 
והמשפטיים,  הפיזיים  והנסיבות,  התנאים  הדרישות,  כל  את  בקפידה  ובדקנו  בהם,  האמור 

העבודות    )לרבות את אופן חלוקת  העשויים להשפיע על הצעת המציע או על אספקת השירותים
ידיעה  -, וכי המציע מוותר מראש על כל טענה שעילתה באיבין הקבלנים הכלולים במאגרי המכון(

אי על  -או  להשפיע  העשויים  ומשפטיים,  פיזיים  כלשהם,  נסיבות  או  תנאים  דרישות,  של  הבנה 
 הצעת המציע או על מתן השירותים. 

משום מצג ו/או הבטחה כי  סיווגו למאגר מושא ההזמנה  לא יהיה באני מאשר כי ידוע למציע ש .1.4
כי  למציע  עוד ידוע    .בכלל ו/או בהיקף מינימלי כלשהו  ו/או עבודות  שירותיםמהמציע  זמין  י  המכון

)אם בכלל(, תיקבע בכל התקשרות פרטנית בהתאם    המציע התמורה עבור השירותים שיוזמנו מ 
 .  למפורט בהזמנה

נועד לצרכי המחשה בלבד ואין    ההזמנה,ו/או שיסופק לנו במסגרת מידע שסופק  אני מאשר כי כל   .1.5
, לכל דבר ועניין, וכי בכל מקרה לא יהיה  המכוןלראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד 

אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע  המכון  במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על  
 .    ההזמנהכי מהתחייבויותינו המפורטות במסמ

תתקבל, הננו  להיכלל במאגר היה והצעתנו זו  ולפיכך, ההזמנהתנאי למציע  ברורים אני מאשר כי  .1.6
ידי   על  שיקבע  במועד  לחתום  ממסמכי  המכוןמתחייבים  נפרד  בלתי  חלק  המהווה  חוזה,  על   ,

דבר    חוזה ולנספחיו לכלהזו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן    כי התחייבות  למציע. ידוע  ההזמנה
, כי תחילת ההתקשרות  למציעידוע  אני מאשר כי  (.  ימסר בהליך הפנייה הפרטניתועניין )כפי ש

 .  המכון לכל התקשרות פרטניתבפועל, מותנית בחתימת חוזה ע"י 

כי התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה מוסכמים על המציע, .1.7 לרבות    אני מאשר בשם המציע 
מעת בהם  שנערכו  שינויים  ו/או  כולם  עדכונים  והעתידים  בכתב  את    לעת  להוות  התנאים  יחד 

במאגר ואנלהיכלל  את    י,  עלההזמנה  מסמכי  כולל  חתומים  המציע- כשהם  מהצעתו   ידי    כחלק 
 . להיכלל במאגר

,  ם המציעידי האורגנים המוסמכים מטע- אושרה כדין על  המציע   כי הצעת  בשם המציע  מאשר  יאנ .1.8
ובביצוע   ההצעה  בהגשת  אין  במאגר  שהצעת  במקרה)העבודות  וכי  להיכלל  תבחר  כדי  המציע   )

אחרים    תלגרום לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות או של כל מסמך או הבטחה או התחייבו
- "חמ, תשהתחרות הכלכליתצד להם או של כל דין לרבות ומבלי לגרוע הוראות חוק    המציע אשר  
1988  . 

המציע לכל עניין הנוגע  מוסמך מטעם  נספח זה  ב  כי איש הקשר המפורטבשם המציע    מאשר  אני .1.9
מטעלמאגר המוסמך  הגורם  הוא  וכי  המציע  ,  או  למכון  לפנות  ם  הודעות  ולקבל  המציע  בשם 
עבורו.   םבש   הנחיות או   המציע 
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 צירוף מסמכים .2

 המסמך צורף במסגרת ההצעה[: אם   ✓]יש לסמן  המסמכים הבאים המציע כוללת את   הצעת

 המסמכים המצורפים

 )לרבות תעודות על שינוי שם, אם רלוונטי(העתק תעודת התאגדות של המציע  ☐

 ]טופס זה[ הזמנהאישור תנאי ה – א' נספח  ☐

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  – ב' נספח  ☐

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בתוקף על שם המציע  אישורים ☐

 תצהיר המציע בדבר ניסיון קבלני  – ג' נספח  ☐

(  4סיווג ג' ובסוג )  )כבישים, תשתיות ופיתוח(,    200העתק תעודת רישום מפנקס הקבלנים, בענף ראשי    ☐
תקף למועד להגשת  שם המציע ו -על  , לפחות(  4)ענף ראשי בניה(, סיווג ג' ובסוג )   100או בענף ראשי  ו/לפחות  

 ההצעות 

 אישור רואה חשבון מבקר   –ד'  נספח ☐

 בראשי תיבות[  מה]חתו  להיכלל במאגרהזמנה  ☐

 ]חתומים בראשי תיבות[ (פרסםאם ) שפרסם המכון  מסמכי ההבהרה ☐

 הצעה כספית טופס  ☐

במסמכים/בנתונים   .3 רואים  שצרפנואנו  המושחר  בהעתק  המקוונת  שהשחרנו  ההצעות  סוד    לתיבת 
 . מסחרי/מקצועי של המציע ומבקשים להכיר בו כמידע חסוי

 מצהירים כי זהו שמנו ותוכן תצהירינו אמת. אנו .4

 

   

 
 תאריך 

 
 חתימת וחותמת עו"ד 

לחתום   מוסמכים  המצהירים  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 .  הזמנההמציע ולחייבו לצורך הבשם 

  ידי-עלכמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו  
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק  
על   בפני  חתמו  כאמור,  שהוזהרו  ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם 

 תצהיר זה.

 
 תאריך 

 

 חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע



  

    

 11 

 1976 -  תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – ב' נספח 

עליי     , נושא ת.ז. מס'     אני הח"מ,   .1 כי  שהוזהרתי,  לאחר   ,
 לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע    "(המציעעושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ )"אני   .2
ההתאגדות[ בתעודת  מופיע  הוא  של  הזמנה  ל,  כפי  גדולים  לפרויקטים  קבלנים  במאגר  המכון  להיכלל 

 . הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

ונותן תצהירי זה מכוח  ]*יש לנקוב בתפקיד אותו ממלא המצהיר[  הנני משמש כ___________ במציע   .3
 היותי מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוח היכרותי את העובדות מושא התצהיר. 

 אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלה במצטבר:  .4

 :[במקום הרלוונטי    יש לסמן ] על הזיקה אליוהמציע וב שביצעתי  אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה

❑  ( "(  חוק עובדים זרים)"  1991-( עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א2לא הורשעו ביותר משתי 
 "(. חוק שכר מינימום )" 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון  2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן,  2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  1הגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )ונכון למועד האחרון ל

ו הורשעזה: "ף  לצורך סעי -כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  –"  בעל זיקה"  -  " 
1976 . 

 ' מס
 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 
 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1 .   

2 .   

   :[במקום הרלוונטי  יש לסמן ] בירור ובדיקה שביצעתי אני מצהיר בזאת כי לאחר  .5

לא (  "חוק שוויון זכויות")  1998-תשנ"ח ויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שו  9הוראות סעיף    ❑
 על המציע.    חלות

ובמידה והוא מעסיק יותר  על המציע והוא מקיים אותן,  חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף  ❑
( כי  iהמציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: )  עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,  100  –מ  

יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי  
כי    (ii); או לחילופין  לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן  –ובמידת הצורך    לחוק שוויון זכויות  9סעיף  

בעבר    יישום  פנה  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל 
לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין    (ii)לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף    9פי סעיף  חובותיו ל

 ופעל ליישומן.  

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.   –" מעסיק זה:  " 5סעיף לצורך 

זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה    5  המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף
 האחרון להגשת ההצעות.   ימים מהמועד   30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .6

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 

מוסמך   המצהיר  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 .  ההזמנהלחתום בשם המציע ולחייבו לצורך  

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר  
על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 
ולאחר   כן,  יעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים 

 שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

 תאריך  
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 המציע בדבר ניסיון קבלני  תצהיר  – ג' נספח 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם  
 לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

1. (  ______________ תאגיד  מספר   _______________________ של  מנהל/ת  (  מציע""האני 
ליתן תצהיר זה כחלק   להיכלל במאגר קבלנים לפרויקטים  הזמנה  ל מהגשת הצעה  ומוסמך מטעמו 

 . המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייטגדולים של 

רישום קבלנים לעבודות הנדסה    חוק על פי  בפנקס הקבלנים    רשום  קבלן  הנו אני מצהיר, כי המציע   .2
 .  לפחות( 4(, סיווג ג' ובסוג ) ענף ראשי בניה) 100בענף ראשי  ,1969  -בנאיות, תשכ"ט 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, השלים המציע את ביצועם   10אני מצהיר, כי במהלך  .3
לפחות   במצטפרויקטי    4של  אלה  כל  מתקיימים  לגביהם  תשתית,  ו/או  )בסעיף בנייה  להלן,    בר  זה 

   "(:הפרויקטיםיחדיו: "

 ;למגורים  אינוכל הפרויקטים  של ייעודם  .3.1

 ; ₪ 120,000,000היקפם הכספי המצטבר של הפרויקטים עולה על   .3.2

  30,000,000בנייה, בהיקף כספי העולה על    , הם פרוייקטיהפרויקטים  לפחות שניים מארבעת .3.3
 ₪, כל אחד;

אחד,ת  לפחו .3.4 לעבודות  הוא  פרויקט  בנייה  מבנים  שיפוץ  פרויקט  פירוק  של  עבודות  הכולל   ,
 והריסה.   

 . להזמנה 3.5סעיף למונחים בסעיף זה, תהיה הפרשנות הנקובה בצידם כמפורט ב :הערה

 :הלהוכחת ההצהר  נתונים

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מספר השורות להמחשה בלבד. * 

היה רשאי שלא לערוך פנייה להשלמות בגין מידע שהתקבל לצורך עמידה בתנאי הסף. לפיכך,  י   המכון .4
על המציעים לכלול בהצעתם את כל המידע הרלוונטי והנתונים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי  

 הסף. 

 

ותיאור  שם ' מס
 הפרויקט 

 [ ]המציע יפרט 

 סוג הפרויקט 

  םבמקו  √יסמן  ]המציע 
 [ הרלוונטי

 היקף כספי 

עלות הקמה,   ]בש"ח, 
 נומינאלי ללא מע"מ[ 

מועד השלמת  
 ביצוע

 [ חודש ושנה]

 איש קשר פרטי 

  ,תפקיד,  קשר  איש שם]
 נייד ודוא"ל[ 

 פרויקט תשתית      .1

 פרויקט בנייה   

 שיפוץ  -פרויקט בנייה   

 ₪ ____________ 
 ____/____ 

 ]שנה/חודש[ 

 

 פרויקט תשתית      .2

 פרויקט בנייה   

 שיפוץ  -פרויקט בנייה   

 ₪ ____________ 
 ____/____ 

 ]שנה/חודש[ 

 

 פרויקט תשתית      .3

 פרויקט בנייה   

 שיפוץ  -פרויקט בנייה   

 ________ ₪ ____ 
 ____/____ 

 ]שנה/חודש[ 

 

 פרויקט תשתית      .4

 פרויקט בנייה   

 שיפוץ  -פרויקט בנייה   

 ₪ ____________ 
 ____/____ 

 ]שנה/חודש[ 
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 , כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. ה/אני מצהיר .5

 

   

 
 תאריך 

 
 חתימת וחותמת עו"ד 

לחתום   מוסמכים  המצהירים  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 .  הההזמנבשם המציע ולחייבו לצורך 

  ידי-עלכמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו  
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק  
על   בפני  חתמו  כאמור,  שהוזהרו  ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם 

 תצהיר זה.

 
 תאריך 

 

 חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע
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 אישור רואה חשבון מבקר    –  ד'נספח 

 תאריך:_________ 

 לכבוד 
 מכון וינגייט 

 נ.,ג.א.

 הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר הקבלנים לפרויקטים גדולים של מכון וינגייט הנדון: 

]*יש לנקוב בשמה המלא של החברה כפי שהיא    "(החברהשל ______________ )"המבקר והמוסמך  החשבון    יכרוא
וכן בדוח הסקור    2019שנת  ב  החברהשל    יםהמבוקר  ייםהכספ   ות דוחבכי  לאשר    ו הרינ  מופיע בתעודת ההתאגדות[

 .  'אזהרת עסק חי'או  'עסק חי' הערת לא נכללה האחרון של החברה  

 

  ______________ 
 חתימת רואה החשבון 

 ]אישור רואה החשבון ייחתם על גבי דף לוגו מקורי של רואה החשבון[    
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 טופס הצעה כספית 

 תאריך:______________ 

 לכבוד 
 מכון וינגייט  

 א.ג.נ., 

המכון הלאומי  הזמנה מס' _____ להיכלל במאגר קבלנים לפרויקטים גדולים של    –הצעה כספית    :הנדון 
 צ'ארלס וינגייט  למצוינות בספורט על שם אורד 

  להיכלל במאגר   מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כי לצורך ובמסגרת הצעתנואנו   .1
,  ההזמנה, בחנו בקפידה ושקללנו את כל ההשלכות, התנאים, ההיבטים והיישומים של הוראות  שבנדון

וכי  ל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי,  ן כוכ ,  העבודות  אופן חלוקתהכדאיות הכלכלית,  
ו  ל מידע אחר שמצאנו לנכון לשקול, אנו מגישים את הצעתנ כלרבות  לאחר ששקללנו את כל האמור,  

ותשתיותמחירון  "  – דקל  מחירון  מ  אחידהנחה    זאחוהמשקפת    הכספית בניה  לעבודות   ,"דקל 
,  "(דקל  מחירון)להלן: " ולכל הפרקים הנקובים במסגרתו  במהדורתו התקפה במועד הגשת ההצעות  

 ן: כמפורט להל

 אחוז ההנחה המוצע ממחירון דקל

 

 ____% 

 [ המציע]יושלם באמצעות 

 20%אחוז ההנחה המוצע לא יעלה בשום מקרה על  מקסימאלי אחוז הנחה 

 

 ההצעה הכספית דגשים כלליים למילוי טופס  .2

זה להלן בקשר עם המענה    בסעיףתשומת לב מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים  
בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או  המכון  , ובכלל האמור לסמכויות  הכספית  לטופס ההצעה

או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלו במענה האמור, כולו  /ו  שמטהה
 :  , כמפורט בהזמנה ולהלןאו חלקו

 אין לנקוב  אחוז הנחה שלילי. .2.1

  בשיעור   לנקוב)ניתן  "(  קסימאליאחוז ההנחה המ)"  20%  -הגבוה מ    הנחה  באחוז  לנקוב  ניתן  לא .2.2
י  ( 0%  של כספית,  המכון  הצעה    ההנחה   מאחוז  הגבוה  הנחה   אחוז   ננקב   במסגרתה בחן 

, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות  המקסימאלי  ההנחה  אחוז  הבמסגרת  ננקבה  כאילו,  המקסימאלי
   אחרת העומדת למכון.

ההצעה .2.3 מטופס  ואופן  צורה  בשום  להסתייג  רשאי  יהיה  לא  רכיב    הכספית  המציע  מכל  ו/או 
 מרכיביו. 

נתגלה בהצעתו הכספית של מציע, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או   .2.4
בשל   נגרמה  בהן  בנסיבות  )לרבות  שהיא  סיבה  ומכל  שהם  וסוג  מין  מכל  ליקוי,  ו/או  שינוי 

דעת המכון  היה  י רשלנות(,   שיקול  פי  על  אחד מדר  ורשאי,  בכל  לנקוט  והמוחלט,  כי  הבלעדי 
 הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן חליפי:  

 על הסף.  להיכלל במאגר לפסול הצעה   .2.4.1

לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת ו/או   .2.4.2
השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או 

הבלעדי    וו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתלדחות את ההבהרה  
 . המכוןוהמוחלט של  

ו/או   .2.4.3 השמטה  ו/או  אחרת  או  חישובית  טעות  הסתייגות,  כל  של  מקיומם  להתעלם 
 תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.  

זה, על מנת לגרוע ו/או    על פי סעיף   למכוןהמוקנית למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות  .2.5



  

    

 16 

פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל  למכון  לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית   על 
הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם  

  וועל פי שיקול דעת המכון  שנתגלעה בהצעתו הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי  
 הבלעדי והמוחלט.

 כללי  –דגשים נוספים  .3

איזה מעבודות תתבצע שלא על  מכון יהיה רשאי לקבוע כי התמורה בגין  ש, כי  מובהר במפור .3.1
בסיס מחירון דקל ו/או שלא על בסיס ההנחה שהעניק המציע במסגרת הרישום ואף לערוך לשם  
המטרה   לתקציב  לב  ובשים  לרבות  שיקבע,  מתכונת  בכל  נוספים,  תחרותיים  הליכים  כך 

כל חלק ממנו או  כי.  שהוגדרו עבור הפרויקט  מובהר במפורש,  זו  וכחלק    במסגרת  במסגרת 
ומתקנים שאינם   ציוד  רכש של  פעולות  לבצע  יידרש הקבלן  נפרד מהעבודות  כלולים  בלתי 

אחרים   במחירונים  ו/או  דקל  מחיר  במחירון  הצעות  להגיש  המציעים  יידרשו  אלה  ולגבי 
   .במסגרת פנייה פרטנית

כי התמורה שתחושב בהתאם למחירון   .3.2 כל מחירון אחר,מובהר  פי    דקל או  על  מחירי  תערך 
תוספות בגין פרמטרים משפיעים  מקדמים ו/או  בלבד, ללא    האמורהנקובים במחירון  בסיס  ה

 . היקף התקשרות וכיו"בהתארגנות, : אזור גיאוגרפי,  לרבות, אך מבלי מגרוע

התמורה בגין העבודות, מושא כל פנייה פרטנית או הזמנת עבודה, תשולם בהתאם לתעריפים   .3.3
שהיו ידועים והתקבעו במועד הנפקת הפנייה הפרטנית או הזמנת העבודה, וזאת אף בנסיבות  

 במהלך תקופת ביצוע העבודות כאמור. )או כל מחירון אחר(, בהן יעודכן מחירון דקל 

דרש הקבלן לבצע העמקת התכנון )תכנון ביצוע( בהתאם לבקשת  י יכי בחלק מהעבודות    יתכן  .3.4
 . . על הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת מילוא הצעתומנהל הפרויקט

כגון   .3.5 יידרש לביצוע סקרים מקדימים  כי הקבלן  יתכן  ביצוע,  ו/או  במסגרת היערכות לביצוע 
בחשבון בעת מילוא  על הקבלן לקחת זאת  מדידות מדויקות, סקרי קרקע, סקר תשתיות וכיו"ב.  

 הצעתו. 

ותיקי בטיחות מעודכנים בהתאם    (AS MADEעל הקבלן לספק בתום הפרויקט תכניות עדות ) .3.6
 על הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת מילוא הצעתו.   להנחיות מנהל הפרויקט.

 חתימת המציע אישור ו

 שם המציע 

 _____________ 

 חתימה)ות( וחותמת המציע 

 _______________ 

 מספר תאגיד 

  _______ 

 תאריך

 _________ 

 

 


