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 בית כנסת איילת השחר
 מכתב הזמנה

 
 לכבוד

 כל מאן דבעי
 א.ג.נ.

 
 

  לבניית בית כנסת. פיתוח ותשתיות של עבודות פאושלילביצוע מחיר ה להציע הצעות יינפ הנדון:
 

 הזמנה להציע הצעות .1

 מחיר, סופי וקבוע מראש, לא למדידה )פאושלי(, לביצוע מושלם שלאתכם בזה, להגיש הצעת  הרינו להזמין
בתחום , בהתאם להנחיות ומסמכי פנייה זו לרבות נספחיה בית הכנסתהקמת פיתוח ותשתיות לעבודות 

על  הכניות מתאר החלבהתאם להוראות ת גבעת זאב בתחומי המועצה המקומית 451מגרש ב, יקטפרוה
לן, לרבות מפורט בהזמנה זו להכ –ו/או כל שינוי שיחול בהן והכל תכנית ההיתר (, חטיבת הקרקע  )התב"ע

 התוכניות המצורפות לה ואלו שיצורפו בעתיד.החוזה, 

 רקע כללי .2
 
המתחם נמצא   גבעת זאב במועצה המקומית ממוקם "בית כנסת איילת השחר"קט פרויה

 .451 מספרהידוע כ מגרשב
 

 : הדמיית המיזם
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 :מסמכי ההזמנה להציע הצעות. 3

הזמנה זה, את המסמכים המפורטים להלן המצורפים  מסמכי ההזמנה להציע הצעות כוללים פרט למכתב
ח כ-ין( המצויים במשרדי באייאו )לפי הענבחוברת זו או בחוברת הנספחים זמנה המכתב החוברת המכילה ל

, באחריות המציע לוודא , כהגדרתם להלן, ומהווים חלק בלתי נפרד ממכתב הזמנה זההרשות המקומית
 :להלןקבלה ועיון בכל המסמכים המפורטים 

 
 זה. מכתב הזמנה .1

 .ההסכם המשפטי המצורף .2

 המצורפת.חוברת נספחים  .3

 חלק מחוברת הנספחים(.דף הצעת הקבלן )כ .4
 

 משלימים אחד את השני  3בסעיף עים כל המסמכים המופ
 מנהל הפרויקטי כל סתירה אם ותהייה תיושב ע"

  
 להוריד בחינם באתר המועצה.ניתן המלאים את מסמכי המכרז  .4

והם מושאלים למציע לשם הכנת  הרשות המקומיתמסמכי ההזמנה להציע הצעות הם רכושה של  כל .5
הצעתו והגשתה בלבד. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע אינו רשאי להעתיק או לעשות שימוש אחר 

 .כלשהו, במסמכי ההזמנה

, צורת הותיים ביחס להיקףיקונים שאינם משומרת לעצמה הזכות להכניס שינויים ות הרשות המקומית .6
, בכל עת, עד למועד חתימת חוזה סופי עם המציע שהצעתו המכרזהעבודות הכולל, במסמכי ותיאור 

בכל הקשור ו/או הנוגע להזמנה זו ו/או  הרשות המקומיתנבחרה. רק החוזה הסופי החתום, יחייב את 
 לעבודות נשוא הזמנה זו.

העבודות הכולל, במסמכי ההזמנה להציע , צורת ותיאור להיקףביחס במידה ויוכנסו שינויים מהותיים  
עד לחתימת החוזה הסופי עם המציע שהצעתו נבחרה, תתומחר התוספת היחסית בשיתוף המפקח  הצעות

 ההנדסי וזאת לאחר שהמפקח ההנדסי יגדיר כי אכן מדובר בשינויים מהותיים המחייבים תוספת למחיר.

 הגשת הצעה .7
 

יחתמו על ידי , והתכניות תב זה, אך למעט טופס הצעת הקבלןה להציע הצעות, לרבות מככל מסמכי ההזמנ
 חתם על ידי המציע בחתימה מלאה.יי ראשי תיבות על כל דף. טופס הצעת הקבלןחותמת ובהמציע ב

את  הסכום הכולל של  בטופס הצעת הקבלןובכתב יד קריא וברור, כחול על המציע לרשום בדיו  .6.1
 לא מע"מ., להצעתו

 
בתיבת יושמו במעטפה סגורה ויוגשו  המכרז למעט תכניותושאר מסמכי  טופס הצעת הקבלן .6.2

וזאת לא יאוחר  , גבעת זאב17הגיא , בכתובת: המקומית גבעת זאבהמועצה במשרדי המכרזים 
 .12:00שעה ב 2020.03.51 בתאריךמאשר עד למועד האחרון להגשת ההצעות 

 
, למעט התכניות יצורפו כל מסמכי ההזמנה להציע הצעות שנמסרו למציעלטופס הצעת הקבלן  .6.3

 כשהם חתומים כמפורט לעיל, וכן המסמכים והאישורים הבאים:

אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות שעליו  .6.3.1
או שהוא פטור מניהול  1975-של"הלנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, ת

 פנקסי חשבונות כאמור.

אישור כי המציע הינו קבלן רשום לעבודות בניה הנדסיות בהתאם לתקנות רישום  .6.3.2
                    ,1988 קבלנים לעבודות בניה הנדסיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח

 .חותלפ 1ובהיקף ג 100או בסיווג  1ובהיקף ג 200 בסוג
 

במקרים בהם לא תינתן הצעת מחיר ו/או לא יושלם פרט הטעון השלמה באיזה מן המסמכים  .6.4
 לעיל ו/או יעשו שינויים ואו תוספות ו/או כל הסתייגות אחרת, מכל מין וסוג, 2המנויים בסעיף 

י או במסמכים אלו, בין על ידי תוספת בגוף מסמכי ההזמנה להציע הצעות ובין על ידי מסמך לווא
לעיל,  6.3.2 -ו 6.3.1בכל דרך אחרת ו/או במקרה בו לא יצורפו האישורים המפורטים בסעיפים 

להתעלם מהשינויים או  לפסול ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית הרשות המקומיתתהא 
 והתוספות האמורים, כאילו לא נעשו.
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יום לאחר המועד  90 -משל לא פחות  על ההצעה לעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, במשך תקופה .6.5

 .האחרון להגשת ההצעות

 ניהול הליכי ההזמנה להציע הצעות ובחירת ההצעה הזוכה .8
 

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. הרשות המקומית .7.1
 

רת ביצוע שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לגבי עצם מסי הרשות המקומיתמובהר בזאת, כי  .7.2
 ן( אי מסירתן.יהעבודות נשוא מכתב הזמנה זה, כולן או חלקן, או )לפי העני

 
המציע בתוקפה  למציע על זכייתו בביצוע העבודות, תעמוד הצעתו של הרשות המקומיתהודיעה  .7.3

 הרשות המקומיתעיל. ל 6.5מו גם במקרה בו עברה התקופה הנקובה בסעיף עד לחתימת החוזה ע
ע הארכת תוקף הערבות הבנקאית שנתן לתקופה שעד למועד החתימה ילדרוש מהמצתהא רשאית 

 על החוזה והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות הבנקאית בהתאם.
 

העבודות נשוא הזמנה זו למי  את ביצוע הרשות המקומיתבמקרה בו, מכל סיבה שהיא, לא תמסור  .7.4
הרשות רישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי עים, לא תהא למי מהם כל תביעה ו/או דמהמצ

 .המקומית

 סיור קבלנים .9

ברחוב נמצא אתר המיזם באופן עמצאי, יתקיים הינו חובה ו ובאתר העבודות נשוא הזמנה זקבלנים סיור 
 )במקום בית כנסת יביל(. ליד מרכז חלוקת הדואר 2מצפה 

 .08-9167111מספר לתיאום סיור בהשתתפות חברת הניהול, ניתן לפנות ל

 .כחלק ממסמכי ההצעהויוחזר חתום  למסמכי המכרז מצורף "קבלניםסיור פרוטוקול "

 פרטים נוספים והבהרות .10

 הרשות המקומיתמטעם  קטהפרוילשאלות, הבהרות, הסברים ופרטים נוספים, יכול המציע לפנות למנהל 
 .08-9167111 בטלפון "בע"מ ניהול ופיקוח אגוז )א.י.ת.ן.(" במשרד

 הזמנה להציע הצעות .11

 לדינים הנוגעים למכרזים.כפופה  הרשות המקומיתו "מכרז פומבי"פניה זו הינה במסגרת 

 
 

 בכבוד רב,
       

 
 מועצה מקומית גבעת זאב       

 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 חתימת המציע                


