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 _____________ 

 ציע חתימה וחותמת המ

 

 

 

 תאריך:________ 

 לכבוד 
            המציעים במכרז 

 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 

 על אספקה, התקנה ואחזקה מתקני משחק מתן שירותי ניהול ופיקוח מכרז ל

 5/2021מכרז פומבי מס' 

 מסמך הבהרות הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ו

 מסמכי המכרז שבנדון:  להלן פירוט הבהרות ל 

  -ה  שלישיהחל מיום  נדחה באופן שבו יש להגיש את ההצעות    המועד האחרון להגשת הצעות למכרז .1
 בדיוק.   12:00עד לשעה  26.1.2022 -ה רביעיועד ליום   25.1.2022

במכרז  4סעיף   .2 להשתתפות  גופים    יפאבס  :לתנאים  "ו/או  יתווסף  ציבוריים"  "גופים  המונח  הגדרת  של 
 לים בתי ספר ו/או גני ילדים".  המפעי 

ובפסקה השלישית בסעיף    4.2בפסקה הרביעית בסעיף    :לתנאים להשתתפות למכרז  4.3  -ו  4.2סעיפים   .3
 ".  את ההיקף הכספי של" " יתווסףמובהר כי בעבודות ניתן להביא בחשבוןאחרי המילים "  4.3

   :לתנאים להשתתפות למכרז 4.5 -ו .44 פיםסעי .4

לה .4.1 ניתן  כי  במציע מובהר  מניות  בעל  גם  זה  סעיף  במסגרת  והניסיון    ציג  ההכשרה  בעל  שהינו 
מהסעיפיםהנדרשים   אחד  אישור  .  בכל  להצעה  לצרף  נדרש  לא  במציע  מניות  בעל  שיוצג  ככל 

 ( ויש לצרף תדפיס רשם חברות עדכני.  7רואה חשבון )נספח  

 לפחות".  מזמיני עבודה( 2( רשויות מקומיות לפחות" יירשם "עבור שני )2במקום "עבור שתי )  .4.2

   :לתנאים להשתתפות למכרז .54 ףסעי .5

 ".  מציעאו שקבלן המשנה מטעם האחרי המילים "עובד אחד לפחות" יתווסף "בשורה הראשונה   .5.1

ככל שיוצג קבלן המשנה עצמו על המציע לצרף להצעתו את האסמכתאות האמורות בסעיף זה  
תום על ידי המציע ועל ידי קבלן המשנה  ביחס לקבלן המשנה עצמו וכן כתב התחייבות מקור ח

 . נספח א'ומסומן מטעמו בנוסח המצ"ב למסמך הבהרות זה 

 בשורה השנייה אחרי המילים "בודק חודשי" יתווסף "ו/או בודק שנתי".  .5.2
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 _____________ 

 ציע חתימה וחותמת המ

 

 תעודת בודק חודשי".   ו/או " יתווסף המילים "תעודת בודק שנתי" אחרי בפסקה החמישית  .5.3

למכ  4.6סעיף   .6 להשתתפות  )עמוד  לתנאים  המעודכנת(  10רז  המכרז  לניהול    :לחוברת  "ותוכנה  המילים 
 ימחקו.   -כתבי כמויות"

למכרז  13.2סעיף   .7 הכללים  כי  :  לתנאים  המפורטות  מובהר  לתנאים    4.3  -ו  4.2בסעיפים  ההוראות 
ביחס לעבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה ו/או אחזקה של מתקני משחק חלות  להשתתפות במכרז  

     בטבלת בחינת האיכות.שפרמטרים יסיון המפורט בהנגם על 

הכלליים   8נספח   .8 "מזמין  :  לתנאים  ירשם  המקומית"  "הרשות  שמופיע  מקום  בכל  הטבלה  בכותרת 
   העבודה".

( רשויות מקומיות לפחות" יירשם "עבור  2במקום "עבור שתי )  לנספח  1בסעיף  :  לתנאים הכלליים  9נספח   .9
 .( מזמיני עבודה לפחות"2שני )

 ". ככל שיידרש" ברישא של הסעיף יתווסף :חוזה ההתקשרותל  2.23סעיף  .10

ההתקשרות  3.6סעיף   .11 מזמיני  :  לחוזה  שני  "עבור  יירשם  מקומיות"  רשויות  שתי  לפחות  "עבור  במקום 
   עבודה לפחות כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז".

 לא יחול כל שינוי.   -ו/או בחוברת המכרז המעודכנת ביתר הוראות המכרז

מובא לידיעת המשתתפים כי אצל החברה התקבלו שאלות נוספות ואשר בגינם לא מצאה החברה לשנות את 

 הוראות מסמכי המכרז. 

 לא יחייבו את החברה. -ו/או שאלות או בקשות לשינויים שלא נענו  פרטים שנמסרו בע"פ

ועל המשתתף ב מכרז להביאם בחשבון השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז 

 בהגשת הצעתו. 

 על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת, בשני עותקים להצעתו במכרז.

 

 בכבוד רב,
 
 , סמנכ"ל טל גרינברג

 תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
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 _____________ 

 ציע חתימה וחותמת המ

 

 נספח א' למסמך הבהרות

 לתנאים הכלליים למכרז   5.4סעיף  -מטעם המציע כתב התחייבות קבלן המשנה

 להשתתפות במכרז לתנאים  4.5יש למלא ככל שתנאי הסף שבסעיף 

 המציע מטעמו של   עצמומשנה המתקיים בקבלן  

 ____________ מאשר ומתחייב כדלקמן: מספר זיהויהח"מ________________  יאנ

מטעם מכון    1498ת"י    למתקני משחק עפ"י  ו/או בודק שנתי  חודשיבעל תעודה תקפה של בודק  הנני הח"מ   .1
אחזקת  על  ו/או בדיקות  , שירותי ניהול ו/או פיקוח  2018-2021התקנים הישראלי, שסיפק, במהלך השנים  

 . ("מנהל הפרויקט")להלן:  לפחות שני מזמיני עבודה עבור  מתקני משחק

  ציע של המ, בין היתר ובכפוף לזכייתו  תי"(, אשר בו התחייבההסכם)להלן: "  ציעבהסכם עם המ  תיהתקשר .2
שירותי ניהול ופיקוח על ביצוע עבודות  על פי המכרז ואשר עניינן    ציעבמכרז, לבצע את כל התחייבויות המ

החברה למשק וכלכלה של השלטון    כלפי  ציעמ, ולשאת באחריות שתוטל על האחזקת מתקני משחק על ידי 
המ הרשויות  ו/או  בע"מ  דין  זמינותהמקומי  כל  פי  ועל  המכרז  מסמכי  פי  עניינה  על  אשר  ניהול  ,  שירותי 

אחריות או    ציע, וזאת עד למועד האחרון בו תחול על המאחזקת מתקני משחק על ידיעבודות  ופיקוח על  
מובהר שאין באמור כדי לגרוע מאחריות המציע על פי הוראות המכרז וחוזה ההתקשרות     חבות כאמור.

 על נספחיו. 

ולהתקשרות    מציע ה תנאי מוקדם לאישור הצעתו של המהוו  ציעמידוע לנו כי התקשרותנו בהסכם עם ה .3
ובין   )אם המ  החברה בינו  מסמכי המכרז  פי  לבטל את    קבעי  שתתף על  נהיה רשאים  לא  לכך  אי  כזוכה(. 

 , מראש ובכתב. החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, אלא באישור ציעההתקשרות עם המ

   .במכרז זה מציע אחרמטעם הרינו לאשר כי לא הוצענו כקבלני משנה  .4

 זה: אישורלהוכחת הצהרותינו האמורות לעיל, מצ"ב כחלק בלתי נפרד מ .5

 (.  8נספח )ביחס לקבלן המשנה טבלת פירוט ניסיון קודם  .5.1

 תעודת הסמכה של קבלן המשנה.   .5.2

 חתימה: ____________________________     תאריך:__________   

 _ ______________________ : המשנה קבלןשם 

 ____________________________ מען: 

 _____________________ שם איש קשר:  

 _______________________ טלפון נייד: 

 ________________________ מס' זיהוי: 

 _________________________ טלפונים: 

 ____________________________ פקס: 

 ___________________________ דוא"ל: 

 דאישור עו"

________________   ______________     אני הח"מ של  מ.ר.  עו"ד 
כי נתקבלו אצל הקבלן  "( מאשר בזה  קבלןה)להלן: "     ____________________ 

על  דין לחתימת הקבלן  כל  פי  ועל  פי מסמכי ההתאגדות של הקבלן  על  וכל האישורים הדרושים  כל ההחלטות 
, הצהרה זו; כי ביום ___________ חתמו ע ל אישור זה ה"ה __________ __________  ____________ 

שהינם מורשי חתימה של הקבלן והוסמכו כדין לחתום בשם הקבלן על אישור זה ושחתימתם מחייבת את הקבלן 
                                                                                                                                                לעניין אישור זה.  

          __________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד



 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

 על אספקה, התקנה ואחזקה מתקני משחקמתן שירותי ניהול ופיקוח מכרז ל

 5/2021מכרז פומבי מס' 

 תנאים להשתתפות במכרז

 תנאים להשתתפות במכרז .4

התנאים  העומד, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל מציע להשתתף במכרז זה רשאי 
 המפורטים להלן: 

אלא אם נאמר במפורש אחרת, ההגדרות שיובאו להלן יחולו הן ביחס לתנאי הסף והן ) הגדרות
 (:להלן 13.2סעיף  -ביחס לקריטריונים לבחירת המציע הזוכה

 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים, כהגדרת מונחים אלה להלן.  -"מזמיני עבודה"

ות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות כלכליות של הרשויות רשוי -"רשויות מקומיות"
   . המקומיות ו/או מועצות דתיות ו/או איגוד ערים

 ו/או קק"ל.  חברות ממשלתיות ו/או משרדי ממשלה -"גופים ציבוריים"

בישראל תאגיד רשום כדין מציע שהינו  - משפטית אחת בלבד אישיותתוגש על ידי ההצעה  
 או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין.

 (1נספח ) על המציע לצרף להצעתו פרטים אודותיו, על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז
 .רשום כעוסק מורשה על פי דין המשתתף אישור מרשות המסים על היותו

רשם  יבספרציע של המ תדפיס נתונים עדכניככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד יצורף גם 
 התאגידים הרלוונטי.

הצעה משותפת להגיש מובהר בזאת, כי הצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד וכי לא ניתן 
 ליותר ממציע אחד גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת.

עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה ביצוע סיפק שירותי ניהול ו/או פיקוח על המציע  
)של העבודות האמורות,  שהיקפן המצטבר, 2018-2021, במהלך השנים מתקני משחקשל 

)כולל מע"מ(, כאשר השירותים ניתנו  לפחות₪  12,000,000עבור כל מזמיני העבודות( הוא 
 לפחות לשתי רשויות מקומיות שונות. 

ו מנהל מניות במציע ו/אהנדרש בסעיף זה, יכול שיהיה, כולו או חלקו, של בעל  הניסיון
 . במציע ו/או עובד של המציע

בוצעו כחלק מפרויקט  שעבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של מתקני משחקככל 
תשתיות או פרויקט בינוי או כל פרויקט אחר שכלל גם עבודות נוספות/אחרות, על המציע 
להציג את ההיקף הכספי של עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של מתקני משחק 

 שבוצעו במסגרת הפרויקט כאמור.  בלבד

בעבודות ניתן להביא בחשבון עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של מובהר כי 
סככות הצללה ו/או מתקני כושר לפעילות גופנית במרחב הציבורי הפתוח ו/או משטחי 

ה שבוצעו גם עבודות הקמ ובלבדו/או ריהוט רחוב  דשא מלאכותי ו/או משטחי גומי יצוק
מובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה ניתן ו/או אספקה ו/או התקנה של מתקני משחק. 
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או שהינן עדיין בביצוע וכן עבודות אשר בוצעו במסגרת מכרזי הסתיימו שעבודות  להציג
  .משכ"ל

 פירוט, לפי הטבלה הרצ"בעל המציע לצרף להצעתו לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה 
, כמפורט ק המציע שירותי ניהול ו/או פיקוחסיפ מזמיני העבודה להם , של(2)נספח 

רוט עבור איזה גורם בוצעו העבודות ופרטי איש הקשר אצל אותו ירבות, פבתנאי זה, ל
   גורם.

ככל שהניסיון, כולו או חלקו, מתקיים בבעל מניות במציע ו/או מנהל במציע ו/או עובד 
 . 2ונטית בנספח יש לציין זאת בעמודה הרלו -של המציע

אחזקת מתקני עבודות סיפק שירותי ניהול ו/או פיקוח על  או קבלן משנה מטעמו המציע 
עבור כל )של העבודות  האמורות, היקפן המצטבר , 2018-2021, במהלך השנים משחק

כאשר השירותים ניתנו לשתי , )כולל מע"מ( לפחות₪  2,000,000הוא מזמיני העבודות( 
  מקומיות לפחות.רשויות 

 הנדרש בסעיף זה ניתן שהניסיון -ככל שהניסיון הינו של המציע )ולא של קבלן משנה( 
 . מניות במציע ו/או מנהל במציע ו/או עובד של המציעיהיה, כולו או חלקו, של בעל 

סככות הצללה ו/או מתקני מובהר כי בעבודות ניתן להביא בחשבון עבודות אחזקה של 
כושר לפעילות גופנית במרחב הציבורי הפתוח ו/או משטחי דשא מלאכותי ו/או משטחי 

 .שבוצעה גם אחזקה של מתקני משחק ובלבדו/או ריהוט רחוב  גומי יצוק

או שהינן עדיין בביצוע הסתיימו שות עבוד מובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציג
  .וכן עבודות אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל

מובהר כי קבלן המשנה המוצע מטעם המציע לא יוצע כקבלן משנה בהצעה של מציע 
  .אחר

 פירוט, לפי הטבלה הרצ"בלצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו 
להם סיפק המציע שירותי ניהול ו/או פיקוח, כמפורט מזמיני העבודה , של (3)נספח 

רוט עבור איזה גורם בוצעו העבודות ופרטי איש הקשר אצל אותו ירבות, פבתנאי זה, ל
   גורם.

ככל שהניסיון, כולו או חלקו, מתקיים בבעל מניות במציע ו/או מנהל במציע ו/או עובד 
  .3יש לציין זאת בעמודה הרלוונטית בנספח  -של המציע

 ציע אזי : ככל שתנאי זה מתקיים בקבלן משנה מטעמו של המ

 . (3נספח ) ביחס לניסיון של קבלן המשנהפירוט טבלת ניסיון  

 קבלן המשנה( חתום על ידי המציע ועל ידי מקוריצורף להצעה כתב התחייבות ) 
כמפורט  פיו, בין היתר, שירותי הניהול והפיקוח על עבודות אחזקת מתקני משחקל

 בפועל, על ידי קבלן המשנה יבוצעו, -אשר יוזמנו במסגרת המכרז  במסמכי המכרז
 (.4נספח )וזאת בנוסח כתב ההתחייבות המצורף 

ו/או  הנדסאי /מעסיק, כעובד קבוע מן המניין, לפחות עובד אחד שהינו מהנדסמציע ה 
שירותי ניהול ו/או , 2018-2021נוף, שסיפק, במהלך השנים הנדסאי אדריכלות /אדריכל 

( 2עבור שתי ) עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של מתקני משחקביצוע פיקוח על 
  .("מנהל הפרויקט המוצע")להלן:  רשויות מקומיות לפחות
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בעבודות ניתן להביא בחשבון עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של מובהר כי 
פנית במרחב הציבורי הפתוח ו/או משטחי סככות הצללה ו/או מתקני כושר לפעילות גו

שבוצעו גם עבודות הקמה  ובלבדו/או ריהוט רחוב   דשא מלאכותי ו/או משטחי גומי יצוק
 ו/או אספקה ו/או התקנה של מתקני משחק. 

או שהינן עדיין בביצוע הסתיימו שעבודות  מובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציג
  .במסגרת מכרזי משכ"לוכן עבודות אשר בוצעו 

על פי מקור, לצרף להצעתו אישור רו"ח  ציעל המלצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה ע
המוצע המועסק על ידו  מנהל הפרויקט, לגבי (5)נספח  למסמכי המכרזהנוסח הרצ"ב 

 .המוצע מנהל הפרויקטשל  מתעודת ההשכלהבתנאי זה והעתק כאמור 

המוצע המועסק על ידו כאמור  מנהל הפרויקטפרטי כמו כן, על המציע לפרט בהצעתו את 
של מזמיני העבודה , (6)נספח  פירוט, לפי הטבלה הרצ"בבתנאי זה לעיל ולצרף להצעתו 

רוט עבור ירבות, פל שירותי ניהול ו/או פיקוחהמוצע  להם סופקו על ידי מנהל הפרויקט
   גורם.איזה גורם בוצעו העבודות ופרטי איש הקשר אצל אותו 

או קבלן משנה מטעמו, מעסיק, כעובד קבוע מן המניין, עובד אחד לפחות בעל מציע ה 
מטעם מכון התקנים  1498למתקני משחק עפ"י ת"י  חודשיתעודה תקפה של בודק 

על ו/או בדיקות פיקוח ו/או , שירותי ניהול 2018-2021הישראלי, שסיפק, במהלך השנים 
"מנהל להלן: לפחות, שתי רשויות מקומיות )עבור  אחזקת מתקני משחקעבודות 

 . (המוצע" הפרויקט

סככות הצללה ו/או מתקני מובהר כי בעבודות ניתן להביא בחשבון עבודות אחזקה של 
כושר לפעילות גופנית במרחב הציבורי הפתוח ו/או משטחי דשא מלאכותי ו/או משטחי 

 .שבוצעה גם אחזקה של מתקני משחק ובלבדו/או ריהוט רחוב  גומי יצוק

או שהינן עדיין בביצוע הסתיימו שעבודות  מובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציג
  .וכן עבודות אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל

מובהר כי קבלן המשנה המוצע מטעם המציע לא יוצע כקבלן משנה בהצעה של מציע 
    .אחר

על פי מקור, לצרף להצעתו אישור רו"ח  ציעל המזה עלצורך הוכחת עמידתו בתנאי 
(, לגבי מנהל הפרויקט המוצע המועסק על ידו 7למסמכי המכרז )נספח הנוסח הרצ"ב 

, בתוקף, 1498תעודת בודק שנתי למתקני משחק עפ"י ת"י בתנאי זה והעתק כאמור 
 .של מנהל הפרויקט המוצע מטעם מכון התקנים הישראלי

או על  המוצע המועסק על ידו מנהל הפרויקטכמו כן, על המציע לפרט בהצעתו את פרטי 
פירוט, לפי הטבלה כאמור בתנאי זה לעיל ולצרף להצעתו  ידי קבלן המשנה מטעמו

מזמיני העבודה להם סופקו על ידי מנהל הפרויקט המוצע שירותי , של (8)נספח  הרצ"ב
רוט עבור איזה גורם בוצעו העבודות ופרטי איש הקשר אצל ירבות, פו פיקוח לניהול ו/א
 . אותו גורם

 ציע אזי : ככל שתנאי זה מתקיים בקבלן משנה מטעמו של המ

 האסמכתאות האמורות לעיל יהיו ביחס לניסיון של קבלן המשנה.  

 נהקבלן המש( חתום על ידי המציע ועל ידי מקוריצורף להצעה כתב התחייבות ) 
כמפורט  פיו, בין היתר, שירותי הניהול והפיקוח על עבודות אחזקת מתקני משחקל

מנהל בפועל, על ידי  יבוצעו, -אשר יוזמנו במסגרת המכרז  במסמכי המכרז
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נספח )וזאת בנוסח כתב ההתחייבות המצורף  קבלן המשנההפרויקט המוצע מטעם 
9.) 

לצורך הוכחת עמידתו מוצעים הרלוונטיים הפרויקטים המנהלי יכולה להיות זהות בין מובהר כי 
    . לעיל 4.5 -ו 4.4של המציע בסעיפים 

 ובוי העבודה יממאויש במשך כל למציע מערך לוגיסטי עצמאי הכולל משרד אחד לפחות ה 
תוכנה ויס" מחשבים הכוללים חיבור לאינטרנט, תוכנת "אופ, קווי לפחות קו טלפוןמצוי 

   לניהול כתבי כמויות.

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו הצהרה בנוסח הרצ"ב למסמכי 
 של המערך הלוגיסטי של המציע. פירוט(, הכוללת 10המכרז )נספח 
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