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 .חתימת המציע: _________________

 

 
 

 הזמנה להציע הצעות         
  של מעונות סטודנטיםותחזוקה תפעול , מימון, הקמהלתכנון, 

 יפו -תל אביב ה האקדמית של מכללה

 הזמנה .4

"( מזמינה בזאת מציעים המכללה"יפו )להלן:  -תל אביב של קדמית אהמכללה ה .1.1
תפעול מימון, , הקמה, לתכנוןהעומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות 

  D.B.O.Tבשיטת ביפו  מכללהקמפוס השל מתחם מעונות סטודנטים בותחזוקה 
(DESIGN, BUILD, OPERATE, TRANSFER" :הפרויקט( )להלן)" שיוקם ,

 . 2222/תא ע"תב לפי 1' מס מגרשעל המקרקעין הידועים כחלק מ

 כנספחמצורף לנוחות המציעים  מבוא כללי על חזון המכללה, מטרותיה והישגיה
 ".4א"

 5.8מבנים, בני  2כלול יוקם על גבי המקרקעין מתחם שי ,הפרויקטבמסגרת  .1.2
קומות, כאשר הקומה העליונה הינה קומה  5קומות כל אחד )קומת קרקע + 

"(, ואשר יכללו בתוכם מעונות סטודנטים )המיועדים המבניםנסוגה( )להלן: "
לזוגות,  דותהמיוע בדירותמובהר כי מיטה זוגית מיטות, כאשר  244-לפחות ל

(, קומת מרתף "ה"כנספח המצורף  (, בהתאם למפרט הטכניתיחשב מיטה אחת
 הכוללת חניון תת קרקעי ושימושים נוספים כמפורט במסמכי המכרז, שטחים

שטחים מיוחדים לשימושים ספציפיים לשירות ולשירותים נלווים לסטודנטים 
הסטודנטים כדוגמת מועדון לרווחת הסטודנטים, חדר עיון ומחשבים לשימוש 

)כל אלו ייקראו יחד להלן:  בסה ומשרדי היזם(הסטודנטים, חניות לאופניים, מכ
, הכל כמסומן בתכניות המהוות תכנון ראשוני לפרויקט ומצורפות "(המתחם"

החלה על המקרקעין  2222ובהתאם לתכנית מתאר מקומית תא/ "ו" כנספח
 4.2.2412ביום הופקדה להתנגדויות אשר  2222תא/ולתכנית מתאר מקומית 
 "(. התב"עביחד: " על המקרקעין )להלןואשר עתידה אף היא לחול 

 14,244 -המתחם )כולל חניון ומרתפים( לא יכלול למעלה מ מקרה בכל כי מובהר
 .שירות שטחימ"ר  8,244-ו עיקריים שטחים ר"מ

מובהר בזאת מפורשות כי בתכנון המכללה הראשוני המצורף כנספח "ו", הובא 
להביא ם, ואולם על המציעים סטודנטי למגוריבחשבון אכלוס הממ"קים כדירות 

בחשבון במסגרת הצעתם כי אכלוס הממ"קים כאמור כפוף לאישור הג"א 
 ולהוראות כל דין בעניין זה. 

במסגרת חלק מההכנות שבוצעו על ידי המכללה טרם פרסום המכרז, הושג על  .1.2
המתייחס לנספח התנועה והחניה המנחה לפרויקט, אשר נדרש לפי ידה הסדר 

. לפי ההסדר, לא יידרש פתרון תחבורתי 2222.א. לתכנית תא/11הוראת סעיף 
מכתב לצורך מעבר לשלב ב', ביחס למימוש הזכויות לבניית מעונות סטודנטים. 

בקשר עם האמור לעיל,  22.12.2412ולבנייה מיום  ןהוועדה המחוזית לתכנו
 " להזמנה זו. 2מצורף כנספח "א

קנה המשמעות המוקנית להם לכל המונחים המוזכרים בכתב הזמנה זה תו .1.2
 בהסכם ההקמה ובהסכם ההפעלה, אלא אם כן נאמר אחרת.

 להלן המועדים הרלוונטיים לצורך הגשת הצעה במכרז זה:  .1.8

 2.8.2412 מועד עריכת כנס מציעים

 12:44בשעה  4.2412.9.24128.12 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
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 .חתימת המציע: _________________

 

מועד הצבת תיבת המכרזים, לצורך 
 הגשת הצעות

4.9.241212.245.24 

 12:44, בשעה 5.9.2412.24125.22 מועד אחרון להגשת הצעות

 

 מסמכי המכרז וסדר קדימויות .2

 מסמכי המכרז הינם כמפורט להלן: .2.1

 ונספחיה; הזמנה להציע הצעות - "א" נספח .2.1.1

  –נספחי ההזמנה להציע הצעות הינם כדלהלן 

 מבוא כללי על חזון המכללה  -" 1נספח "א; 

 ןב הוועדה המחוזית לתכנומכת  -" 2נספח "א 
 ;22.12.2412ולבנייה מיום 

 מכתב עיריית תל אביב יפו;  -" 2נספח "א 

 מיום מכתב רשות מקרקעי ישראל  .א" 2נספח א
24.1.2412; 

 ערבות ההצעה;  -" 2נספח "א 

 לגבי הון  מבקר חשבון רואה אישור  - "8נספח "א
 ;עצמי

 חזור לגבי מ אישור רואה חשבון מבקר  - " 4נספח "א
  ;הכנסות

 נוסח תצהיר בדבר היעדר הליכי   -" 4נספח "א
וכן בדבר היעדר פירוק, כינוס ואחרים 

 ;הערת עסק חי

 נוסח מכתב היכולת -" 5נספח "א; 

 התחייבות בעלי מניותכתב   -" 9נספח "א 

 עקרונות למכתב גיבוי  -" 14נספח "א 

 עיקרי התכנית הפיננסית של המציע  -" 11נספח "א 

 עמידה  נוסח אישור קבלן ראשי  –" 12נספח "א(
 ;בתנאי סף(

 נוסח התחייבות קבלן ראשי  -" 12נספח "א; 

 עמידה בתנאי סףנוסח אישור מפעיל   –" 12נספח "א; 

 משנה נוסח התחייבות מפעיל  –" 18נספח "א; 

 בעלי המניות בדבר שעור  הצהרת   - "14"א נספח
 ;אחזקה

 עור ית בדבר שבעלי המניו הצהרת   - ("1)14"א נספח
 ;בחברה אחות אחזקה
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 .חתימת המציע: _________________

 

 שיעור  בדבר ח"רו/ד"עו אישור – "14"א נספח
 ;אחזקה

 עור יעו"ד/רו"ח בדבר ש הצהרת   - ("1)14"א נספח
 אחזקה בחברה אחות;

 פרטי נציג מוסמך  –" 15נספח "א; 

 הצהרה בדבר אי תיאום הצעות נוסח   –" 19נספח "א
 ;למכרז

 ויות חתימהאישור עו"ד בדבר זכ  -" 24נספח "א; 

 " נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשעה   -" 21אנספח
 ;פלילית

 ומכתב  28.2.2412מכתב הות"ת מיום   -" 22נספח "א
 .14.4.2412הות"ת מיום 

 בחירת התכנון בדברהצהרה נוסח   -" 22נספח "א; 

 לתכנון ולבנייה  החלטת ועדת המשנה -" 22נספח "א
 ;2.4.2412מיום 

 וההצעה הכספית;צהרת המציע ה -"ב" נספח .2.1.2

 הסכם הקמה ונספחיו; - "ג" נספח .2.1.2

 הסכם ההפעלה ונספחיו; - "ד" נספח .2.1.2

  ;מפרט טכני הנדסי ונספחיו - "ה" נספח .2.1.8

 רשימת התכניות והתכניות המהוות את תכנון המכללה - "ו" נספח .2.1.4
  כל תכנית שתצורף בהמשך; ןוכ , כהגדרתו להלןהראשוני

ת לפירוש שונה או שוני בין האמור בכל מקרה של סתירה, אי בהירות, אפשרו .2.2
 במסמכים השונים יחולו ההוראות הבאות:

בכל מקום בו תהיה סתירה בין המסמכים השונים, יגבר הפירוש אשר יקדם 
מטרות המכרז באופן המיטבי למכללה, כפי שיקבע על ידי המנהל )כהגדרתו 

 בהסכם ההקמה(.

 הבאות:יחולו ההוראות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה אחר, 

להסכם ההקמה עדיפות על כל המסמכים בכל הנוגע לתכנון  .2.2.1
, וכן יחולו סדרי העדיפויות במסגרת הפרויקט המתחםולהקמת 

 . הקבועים בו

עדיפות על כל המסמכים בכל הנוגע לתפעול  להסכם ההפעלה .2.2.2
וכן יחולו סדרי העדיפויות  המתחם במסגרת הפרויקטולניהול 

 .הקבועים בו

כפוף לאמור לעיל, להזמנה להציע הצעות עדיפות על כל נספחי ב .2.2.2
 המכרז האחרים.

, כהגדרתן בהסכם תוכניותהנדסי תהיה עדיפות על ה-מפרט הטכניל .2.2.2
 ההקמה. 

 בין או עצמו לבין הנדסי-הטכני המפרט בין סתירה של במקרה .2.2.8
 . ההקמה בהסכם כהגדרתו, המנהל יכריע – עצמן לבין התוכניות
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 .חתימת המציע: _________________

 

ינם רכושה של המכללה והם נמסרים למציע אך ורק לשם הגשת כל המסמכים ה .2.2
הצעתו. המציע, בין אם הגיש את הצעתו בין אם לאו, אינו רשאי להעתיקם או 

 לעשות בהם שימוש, לכל מטרה שהיא.

האמור בכתב הזמנה זה בא לתאר, באופן כללי, את מהות הזמנה זו ואת התנאים  .2.2
 רטים בחוזים ובנספחים של הזמנה זו.פרטיהם של הדברים מפו כאשר לביצועה,

 תיאור ההתקשרות והתחייבויות היזם .3

או בהזמנה זו להציע  "היזםבמכרז )להלן: " הזוכההמכללה תעמיד לרשות  .2.1
 יפעיל וינהל, יקים, , יתכנןיזםל מנת שההמקרקעין ע( את המציע"הצעות גם "

האמורים  תקופהמשך הבאופן, בתנאים ואת המתחם, על כל הכלול בו, בצורה 
לאחר שקיבל את כל האישורים וההיתרים כל זאת על חשבונו ובמסמכי המכרז, 

 דבר.  מהמכללה ומהרשויות הנוגעות ב

 למשך תהיה מכן לאחר ולהפעלתו המתחם להקמת ,לתכנון ההתקשרות תקופת
 זו תקופה. ממועד מתן הודעת הזכייה במכרז חודשים 4-ו שנים 22 של תקופה
 .  היותר לכל שנים שלוש על שתעמוד, וההקמה התכנון קופתת את בתוכה כוללת

המקרקעין נשוא המכרז נמצאים בתוך שטח המכללה כיום ובחזקתה של  .2.2
רשות מקרקעי ישראל התחייבה להקצות את המכללה, אך טרם נרשמו על שמה. 

 המכללה זכויותהמקרקעין בפטור ממכרז וללא תמורה לצורך הקמת מעונות. 
 שאמור חכירה לחוזה בהתאם לה מוקנות להיות תידותע אלו במקרקעין

, לו בהתאם ואשר, יפו אביב תל עיריית לבין ישראל מקרקעי רשות בין להיחתם
. המעונות הקמת לצורך, בחכירת משנה למכללה המכרז נשוא המקרקעין יוחכרו

ובו , לעיל האמור עם בקשר 4.2.2412 מיום יפו אביב תל עיריית של מכתבה
ירייה כי תשתף פעולה בכל הקשור לחתימת היתרי בנייה )אם יידרש מאשרת הע

 . זו להזמנה "2"א כנספח מצורףממנה(, 

 עיריית בין בכל מקרה, מובהר בזאת במפורש כי תנאי חוזה החכירה כפי שייחתם .2.2
 על בהתבסס(, משנה כחוכרת) המכללה לבין( ראשית כחוכרת) יפו אביב – תל

 בדבר ישראל מקרקעירשות  הנהלת והחלטות ישראל מקרקעי מועצת החלטות
יחייב אף  "(החכירה הסכם: "להלן) סטודנטים מעונות להקמת שטחים הקצאת

הוא את המציעים ו/או את היזם לכל דבר ועניין, אף ביחס לתנאים ו/או הוראות 
בכל מקרה של סתירה יגבר האמור בהסכם . שלא צוינו במפורש במכרז זה

 החכירה. 

, וכן במלוא התנאים הסכם החכירהה לעמוד במלוא תנאי על היזם יהי
המפורטים בהחלטות רשות מקרקעי ישראל בקשר עמו )ולרבות החלטת מועצה 

, כפי שיעודכנו מעת לעת(, בכל שלב במהלך 2259והחלטת הנהלה מס'  1242מס' 
מלוא תקופת ההתקשרות. מודגש כי עמידת היזם במועדים להקמת המתחם 

ודי במכרז זה, שכן קבלת הזכויות במקרקעין הותנו בלוח הזמנים מהווה תנאי יס
כאמור. היזם יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם למכללה עקב אי עמידה 

 . הסכם החכירהבאיזה מתנאי 

היזם יהיה זכאי למענק הקמה חד פעמי למימון חלק מעלויות התכנון וההקמה  .2.2
ושה עשר מיליון וארבע מאות אלף ש"ח )של 12,244,444של הפרויקט, בסך של 

בתנאים במהלך תקופת ההקמה  יזםשולם לאשר י כולל מע"מ כדין,ש"ח( 
מובהר כי סכום המענק הנקוב לעיל הינו  .הסכם ההקמהבורט פכמובמועדים 

סופי ולא נתון לשינויים כלשהם, לרבות במקרה של שינוי המע"מ החל על פי דין 
 ו/או שער חליפין כלשהם. ובנוסף אינו נתון לשינויי מדד 

 חשבוןעל  יהיוהתפעול והתחזוקה,  שאר עלויות התכנון, ההקמה וכן כל עלויות .2.8
או ממקורות עצמיים של  באמצעות ליווי פיננסי מתאיםוזאת היזם ובאחריותו, 
בהתאם להוראות המכרז. על מנת להוכיח את יכולת הכל ו בעלי מניות ביזם,

 לעמוד בדרישות המפורטות להלן. המימון של המציע, יהיה עליו 

לממן מחויב  קבלת מימון חיצוני לפרויקט, היזם יהיהמובהר כי בכל מקרה של  .2.4
 . המתחם הקמת מעלות %18%28ממקורותיו העצמיים לפחות 
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במהלך תקופת ההפעלה, כהגדרתה בהסכם ההפעלה, יהיה רשאי היזם להפיק  .2.4
הרשאה בגין מעונות  הכנסות מן הפרויקט, בדרך של קבלה לידיו של דמי

הסטודנטים, דמי הרשאה ממפעילים של שטחי שירותים נלווים לסטודנטים, 
מכבסה, קפיטריה/בית קפה, הכל בכפוף להוראות מסמכי המכרז : כדוגמת

ובהתאם להצעתו הכספית של היזם כמפורט בנספח "ב", כאשר, בין היתר, 
 סיכוני הביקוש וסיכוני הגבייה יחולו על היזם. 

המעונות תינתן עדיפות  דירותל מתן הרשאה לסטודנטים ביחסהר כי לעניין מוב .2.5
המכללה, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם ההפעלה  לסטודנטים תלמידי

יתר ביחס ל מתן הרשאהתאפשר ד"( ובכפוף למתן העדיפות כאמור, י)נספח "
הדירות  במעונות שייוותרו פנויים לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה 

. בכל מקרה, לא (ולתקצובגבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת )הוועדה לתכנון 
 תתאפשר השכרת הדירות במעונות למי שאינו עומד בתנאים הנ"ל. 

שטחי השירותים הנלווים לסטודנטים יהיו פתוחים לשימוש כלל הציבור )למעט  .2.9
 המועדון וחדר העיון(.

דמי כניסה או תשלום עבור  היזם לא יהיה רשאי להפיק הכנסות כתוצאה מגביית .2.14
חניה בגין החניון שבמתחם או מכל דרך אחרת אשר לא הותרה במפורש בהסכם 

 ההפעלה על נספחיו. 

מעת לעת, הוראות בכל הנוגע לתכנון, לביצוע ולהפעלה של לתת המכללה רשאית  .2.11
 .אלו מתחייב למלא אחר הוראות יזם, והלמכרז זהין בקשר יובכל ענ המתחם

מהוראות מסמכי המכרז, להלן תיאור תמציתי של חלק מבלי לגרוע  .2.12
 מהתחייבויות היזם בביצוע הפרויקט:

המתחם בהתאם ועל בסיס הסכם ההקמה, המפרט הטכני תכנון  .2.12.1
הנדסי והתכניות, המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה, בהתאם 

 הדרישותבכלל  עמידה ולרבות, להנחיות המכללה ובכפוף לאישורה
 .המקרקעין על החלות ובתכניות זה במכרז טותהמפור התכנוניות

 מקצוע ובעלי אדריכלים, מתכננים היזם יעסיק, פעולותיו במסגרת
כניות ויטפל בכל הקשור לקבלת וועדות, יגיש תיופיע ב ,שונים

תר/י בניה, במועד קרוב ככל האפשר, על מנת לאפשר את הקמת הי
ופת המתחם עד לקבלת תעודת השלמה מאת המכללה בתוך תק

     ההקמה כהגדרתה בהסכם ההקמה.

סטנדרט הבינוי, הגמר והציוד של המתחם לא יפחת מהמפורט 
 במפרט הטכני נספח "ה". 

כל מציע לבצע את התכנון בהתאם יהיה רשאי כחלק מהצעתו, 
לצרף לתכנון המכללה הראשוני, המצורף כנספח "ו", או לחילופין 

תכנון )להלן: "שוני הרא להצעתו תכנון חלופי לתכנון המכללה
"(. תכנון המציע יוגש ברמת פירוט דומה, לכל הפחות, לזה המציע

של המתחם, הראשוני המצורף למסמכי המכרז כתכנון המכללה 
, הגג קומת, טיפוסית קומה, הקרקע קומת, לרבות קומת המרתף

 מכל חזיתות, טיפוסי בניין של חתך, הבניינים כלל של העמדה
 במסגרת המציע מציע אותו דירה טיפוס כל של תכנית, הכיוונים

 .הדמיות וכן הדירות תמהיל

על תכנון המציע לעמוד במינימום הנדרש על ידי המכללה כמפורט 
, המצורף כנספח "ו" לחוברת המכרז הראשוני בתכנון המכללה

ובכל יתר מסמכי ההזמנה, בהסכם ההקמה ובמפרטים המצורפים 
 למכרז זה. 

יצרף להצעתו תכנית לכל  המכללה הראשוני מציע אשר בחר בתכנון
קומה ובה סידור טיפוסי הדירות כפי שמוצע על ידו, והעומדת 

  להלן. 2.12.1בדרישות סעיף 
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 .חתימת המציע: _________________

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, להלן העקרונות המרכזיים לתכנון להם 
 לתכנון בהתאם התכנון את לבצע בחר אם בין) המציעיהיה מחויב 

  :(המציע תכנון לפי אם ובין, הראשוני המכללה

 
 הלן שלהדירות  לטיפוסי המציע יהיה מחויב–  

 מס' מיטות מס' דירות  טיפוס דירה

דירות סטודיו ליחיד 
 ללא מרפסת

 244לפחות   244לפחות 

דירות סטודיו ליחיד 
 עם מרפסת

 22-לא יותר מ 22-לא יותר מ

 84-לא יותר מ 84-לא יותר מ דירות סטודיו לזוג

חדרים  2דירות 
 לשותפים

)מתוכן,  22לפחות 
דירות  2לפחות 

המיועדות גם לבעלי 
 מוגבלויות(

 24לפחות 

חדרים  3דירות 
 לשותפים

 18לפחות  8לפחות 

דירות סטודיו גג 
 ליחיד 

 ללא הגבלה ללא הגבלה

חדרים גג  2דירות 
 לשותפים

 ללא הגבלה ללא הגבלה

  מעלה של ל דירותלתכנן ולהקים המציע לא יהיה רשאי
 .משלושה חדרים

 שמופיע כפידירות מינימאלי  לגודל המציע יהיה מחויב 
 .במפרט

 חדרי למעט) בחדר בלבד אחד סטודנטא ישוכן למעלה מל 
 .(לזוג הסטודיו

 כ הכולל קרקעי תת חניון של לתכנון  המציע יהיה מחויב- 
( ללא מכפילי חניה או חניות "כפולות")חניה  מקומות 44

 נועה המהווה חלק מנספח "ו".ובהתאם לנספח הת

 לכלל הדרישות המפורטות במפרטים  המציע יהיה מחויב
ולגודל השטחים המסומנים כשטחי שירות נלווים 

 .לסטודנטים

 לקווי הבניין המתוארים בתכניות נספח המציע יהיה מחויב 
 מגרש קו לעומת מהמבנים ובמיוחד למיקום כל אחד", ו"

 הקומות' למס ללההמכ מגרשי יתר ולעומת, חיצוני
 .המבנים ולמיקום תכסיתל, המתוכננות

  המציע יהיה מחויב לשטח תכסית מקסימאלי שלא יעלה על

 דונם.  2.1
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 .חתימת המציע: _________________

 

  מיטות.  244המתחם יכלול לכל הפחות 

, ע"כן מובהר כי על תכנון המציע לעמוד במלוא הדרישות על פי התב
מציע ה במלוא הדרישות לנגישות מבנים וכן בתקני בנייה ירוקה.

 מתכנון המכללה, במסגרת תכנון המציע, יהיה רשאי לסטות
לא . ובלבד שלא יסטה מעקרונות התכנון המפורטים לעיל הראשוני

 לרבות ,ע"תביתקבל ולא יותר תכנון אשר היתכנותו טעונה שינוי 
 מבנים הקמת הכולל תכנון או/ו מקומית ועדה בסמכות שהינו שינוי

 קומות 5+  מרתף קומת מעל קרקע קומת)  קומות 5.8 מעל שהינם
  .(נסוגה קומה הינה העליונה הקומה כאשר, נוספות

 "(.עקרונות התכנון: "כל העקרונות המפורטים לעיל ייקראו להלן)

היזם יהיה  לצורך ביצוע עבודות התכנון לאחר הזכייה במכרז,
רשאי להעסיק את אדריכל מבצע תכנון המכללה הראשוני, חברת 

ם, בכפוף לסיכום שיושג עמה, וכן יהיה רשאי אלדן אדריכלי
להעסיק אדריכל אחר, ובלבד שיצוין שמה של חברת אלדן 

המכללה  , לפי הנחיותמתחםהאדריכלים, כמי שלקחה חלק בתכנון 
שתינתנה בקשר עם כך. למען הסר ספק, מלוא זכויות היוצרים 
 במסמכי התכנון )הן תכנון המכללה והן כל תכנון שיתווסף לכך(

 יהיו שייכות למכללה בלבד. 

הראשוני  תכנון המכללהמובהר כי התוכניות והתרשימים של 
תכנון ראשוני בלבד, אשר של  הם ברמה "ו" כנספחהמצורפים 

הוצגו בחלקם בפני הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. התכניות 
והתרשימים כאמור אינם בהכרח מביאים בחשבון את כלל 

ת אשר ייתכנו על פי כל דין וכן את הצורך האילוצים ו/או הדרישו
בביצוע שינויים כלשהם ולרבות בנייה נוספת על מנת לעמוד בביצוע 
התכנון על פי כל דין. על כן, מובהר כי אין באמור כדי להוות מצג 
 לאישור או הבטחה כלשהי מצד המכללה או מצד הרשויות השונות

לפי המכללה או מי לא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כו
מטעמה בקשר עם תכניות אלה לרבות בקשר לכל נתון המופיע בהן 
 ולרבות בקשר לנכונותן, דיוקן והתאמתן לפרויקט ו/או להקמתו.

על היזם לבדוק מול הרשויות, היועצים השונים ויתר הגורמים 
המוסמכים את היתכנות התכנון ואפשרות ביצוע הפרויקט בהתאם 

 . בכך הכרוכות ויותהעללו ולשאת בכל 

הוקם בעבר מבנה  יקום המתחםנמסר ליזם כי במקרקעין עליהם  .2.12.2
במקרקעין נמצאים תשתיות, יסודות יתכן ששנהרס בחלקו, ולפיכך 

את כל ו/או יעתיק היזם יפנה "ב. מבנה, חלקי מבנים, הריסות וכיו
המצוי במקרקעין כאמור, על חשבונו ובאחריותו ובתיאום עם כל 

  שיידרש.רשות, ככל 

על היזם לבדוק בעצמו, ועל חשבונו, את כלל המידע המצוי ברשויות  .2.12.2
יפו בקשר עם המקרקעין ו/או -השונות ולרבות בעיריית תל אביב

ע, ולרבות את תיק המידע המצוי בעירייה, את "בקשר עם התב
וכן את כל יתר  תקנון התב"ע וכל תשריט או מסמך שצורף לה

ן, ולבחון את כלל ההיבטים התוכניות החלות על המקרקעי
התכנוניים, ההנדסיים )לרבות מצב המקרקעין(, התפעולים, 
הכלכליים והמשפטיים הכרוכים ו/או הקשורים בביצוע הפרויקט 
ובכלל זאת ביצוע סקרים וניתוחים כלכליים. מובהר בזאת כי 
המכללה לא ערכה ולא תערוך בדיקות אלה, והיזם לא יוכל לבוא 

  הי הנוגעת לכך.אליה בטענה כלש

במסגרת קידום התכנון שבוצע עד כה על ידי המכללה, התקבל 
אישור איגוד ערים דן  ערים דן למרחק מקו שפדן.איגוד אישור 

כחלק והעתק הגרמושקה החתומה על ידי מהנדס מטעמם מצורפים 
  .מהתכניות נספח "ו"
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 .חתימת המציע: _________________

 

 הפרויקט, ללא יוצא מן הכרוכות בביצוע היזם יישא בכל העלויות .2.12.2
הכלל ולרבות עלויות תכנון המתחם, הקמתו, הפעלתו ותחזוקתו 
וכן כל יתר מטלות היזם והתחייבויותיו כמפורט בהסכם ההקמה 
ו/או בהסכם ההפעלה, ו/או במפרט ו/או בתכניות, על נספחיהם, 

 התכנוןולרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל הוצאות 
, הבניהישיונות ו/או היתר/י ר בהשגת הטיפול הוצאות, והרישוי

תשלום כל המיסים, היטלים, אגרות, ארנונה החלה על פי דין על 
היבטי המס  כלל את לבדוק המציעים באחריות. הפרויקט שטחי

ביחס לפרויקט, ומבלי לגרוע מכלליות האמור  הכרוכים בהתקשרות
על אף האמור, מובהר כי היזם  .כלל היבטי המע"מ הרלוונטיים –

 הקיימות הזכויות בגין, דרש לשלם היטל השבחה, ככל שיחוללא יי
 ההקמה בהסכם וכהגדרת, הקיימת או השינוי לתב"ע ע"התב פי על

 כל לשלם יידרש כן אך, או כל תב"ע חדשה שאינה ביוזמת היזם
, אשר ינבע ממתן הקלה או מהתרת שימוש חורג אחר השבחה היטל

"ע חדשה אותה יזם שניתנו לבקשת היזם, או שינבע מאישור תב
   .היזם

השטח המיועד לכך בהתאם, על  הקמת המתחם, על כל הכלול בו, .2.12.8
עד לקבלת כלל הרישיונות והאישורים לצורך אכלוס המתחם 

ותעודת גמר וכן רישיונות עסק ככל  2והפעלתו, לרבות טופס 
שנחוצים, ולרבות תעודת השלמה שתינתן מאת המכללה בהתאם 

 מתן ממועד החל חודשים 33וזאת בתוך להוראות הסכם ההקמה, 
למעט לעניין תעודת גמר שלגביה יחולו הוראות ) ליזם זכייה הודעת

 כלל את כוללות ההקמה עבודות כי מובהר. הסכם ההקמה(
בקשר עם כך וכן את כלל הדרישות  הדרישות המפורטות במכרז זה

המפורטות בתב"ע ובכל תכנית אחרת רלוונטית החלה על 
בהסכם החכירה, בהיתרי הבנייה שיוצאו למתחם  המקרקעין,

ולרבות בכל הנוגע לפיתוח שטחים ציבוריים, פיתוח סביבתי, 
 הסדרי חניה וכנדרש על פי כל דין. 

מימון כל העלויות הקשורות עם התכנון וההקמה וכן מימון עלויות  .2.12.4
התפעול והתחזוקה של המתחם וזאת  באמצעות ליווי פיננסי 

 מבעלי מי של העצמיים ממקורותיהם מימוןת או באמצעו-מתאים 
 בו.  וכמפורט המכרז להוראות בהתאם והכל, המציע של המניות

ניהול המתחם על כל המשתמע מכך, לרבות רישום הסטודנטים  .2.12.4
למעונות ושיבוצם, ניהול ופיקוח על קיום אורח חיים נאות, שמירה 

ופת תחזוקת המתחם למשך תק תפעול, תחזוקה וניהולעל הסדר, 
ההפעלה כהגדרתה בהסכם ההפעלה, על חשבונו ובאחריותו 

ובמפרט התפעול  הבלעדית של היזם, הכל כמפורט בהסכם ההפעלה
וכנדרש על פי כל דין, ולרבות מלוא הפעולות הכרוכות  והתחזוקה

תקינות  על מנת לאפשרבהחלפת רכיבים ומתקנים ושדרוג מערכות 
ו ומתקניו, בהתאם של המתחם על כל מערכותיורצופה מלאה 

 .להוראות הסכם ההפעלה

ווידוא קיומם של רישיונות עסק לכל העסקים הפועלים בשטחי  .2.12.5
המתחם, וכן מלוא הטיפול הכרוך בקבלת רישיון עסק למעונות 
הסטודנטים ולכל פעילות נוספת בשטח המתחם המותרת בהתאם 

 להוראות המכרז, ככל שהדבר נדרש ו/או יידרש בעתיד על פי דין.

וכל יתר התשלומים החלים על הסטודנטים,  ההרשאה דמיגביית  .2.12.9
על שוכרי שטחי השירותים הנלווים לסטודנטים במתחם ועל 

 משתמשי חלקיהם השונים של המתחם. 

בהקשר זה  יובהר, כי דמי ההרשאה המקסימאליים אותם יהיה 
 ביחס, להלן המפורטים הסכומים על יעלו לאהיזם רשאי לגבות, 

  – דירה טיפוס לכל
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 .חתימת המציע: _________________

 

 

דמי הרשאה מקסימליים לחודש  טיפוס דירה
 לסטודנט 

דירות סטודיו ליחיד 
 ללא מרפסת

  כמפורט בהצעת המציע

דירות סטודיו ליחיד עם 
 מרפסת

 ₪()אלפיים ומאה ₪  2,144

)אלפיים חמש מאות ₪  2,884 דירות סטודיו לזוג
 ₪(וחמישים 

חדרים  2דירות 
 לשותפים

ות )אלף וחמש מא₪  1,884
 עבור כל חדר/מיטה ₪( וחמישים 

חדרים  3דירות 
 לשותפים

)אלף ושלוש מאות ₪  1,284
 עבור כל חדר/מיטה ₪( וחמישים 

)אלפיים ושלוש מאות ₪  2,244 דירות סטודיו גג ליחיד 
)₪ 

חדרים גג  2דירות 
 לשותפים

₪( )אלפיים ומאתיים ₪  2,244
 עבור כל חדר/מיטה 

 אם, מ"מע כוללים לעיל המפורטים יםהסכומ כל, ספק הסר למען
 . דין פי על יחול

 חודש של לצרכן המחירים למדד צמודים יהיו ההרשאה דמי
 ויעודכנו נקודות( 141.8) 12.2.2412, שפורסם ביום 2412פברואר 

 למעט, אחר עדכון כל יחול לא ההרשאה דמי על. בחודשו חודש מדי
 .  לעיל כאמור למדד הצמדה

 ישראל מקרקעי מועצת החלטות פי על כי ציעיםהמ לידיעת מובא
, נמוכים להיות ההרשאה דמי על, ישראל מקרקעירשות  והנהלת
 . אלטרנטיבי דירה שכר ממחיר 18%  בלפחות בכל עת,

 תקין, מעולה במצב ההפעלה תקופת בתום למכללה המתחם השבת .2.12.14
 .ההפעלה הסכם להוראות ובהתאם בכפוף והכל, לשימוש וראוי

כל הבנוי, כל הציוד,  שללמכללה משמעה מסירתו  חםהשבת המת
הריהוט ואביזרים, בין שהם מחוברים בחיבור של קבע ובין אם 

כנדרש  מעולהלאו, כשהם תקינים, נקיים ראויים לשימוש, במצב 
ים כלשהם, , וללא טענת זכות של צדדים שלישיבמפרט התחזוקה

 לה.אלא אם זכויותיהם אושרו מראש ובכתב על ידי המכל

, יזם במסגרת מילוי התחייבויותיוכל המטלות והעבודות שיבוצעו על ידי ה .2.12
, לרבות כלל מכל מין וסוג שהוא ,יבוצעו על חשבונו. כל ההוצאות והתשלומים

 תשלומיםלמעט  -תשלומי המסים, האגרות וההיטלים החלה על שטחי המתחם 
  .םיזיחולו על ה - שהמכללה נטלה על עצמה באופן מפורש ובכתב

יהיו בהתאם למסמכי הזמנה זו, החוזים והנספחים  המתחםהתכנון והביצוע של  .2.12
 המצורפים, ובכפוף לכל דין.

כל השטחים המפורטים במסמכי המכרז הם שטחים ברוטו אלא אם נקבע אחרת  .2.18
  תוכניות.מפרט ו/או בב

למען הסר ספק, מובהר כי בשום שלב שהוא לא תהיינה ליזם זכויות קנייניות  .2.14
ן במתחם ו/או בפרויקט ו/או במקרקעין, וכן לא תהיה ליזם כל זכות כלשה
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עיכבון ביחס למקרקעין ו/או לאיזה מחלקי המתחם. כל זכויותיו של היזם 
רשות בלבד, למשך תקופת ההקמה ותקופת -תהיינה זכויות שימוש מוגבלות, כבר

זה ההפעלה, ואף זאת אך ורק לצורך ביצוע הפרויקט בהתאם להוראות מכרז 
 ולצורך זה בלבד.

 (Single Purpose Company) מטרה חברת הקמת .0

על המציע להתאגד כחברה בע"מ בישראל אשר הוקמה במיוחד  .2.1.1
במכרז זה, ולא פעלה אלא בקשר להכנת ולהגשת לשם ההשתתפות 

על אף האמור, מובהר כי ניתן יהיה להגיש הצעה ההצעה למכרז זה. 
ים, אשר אינם חברת למכרז באמצעות תאגיד או מספר תאגיד

בעל מניות מטרה שהוקמה במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז )"
ימים ממועד הזכייה במכרז, אם תזכה  12"(, ובלבד שבתוך עתידי

הצעת אותו בעל מניות עתידי, תוקם על ידו חברת המטרה כנזכר 
לעיל, אשר אליה יומחו מלוא זכויות והתחייבויות המציע שהינו 

די על פי מסמכי המכרז. בעלי המניות העתידיים בעל המניות העתי
" מה יהיה חלקו 14"א-"14וכן עו"ד/רו"ח מטעמם יפרטו בנספחי "א

העתידי של כל בעל מניות עתידי  בחברת המטרה, אשר תהיה 
   ".בבעלותם המלאה של כל בעלי המניות העתידיים

במשך כל תקופת  –המציע לא יעסוק, במישרין או בעקיפין  .2.1.2
 -ועד לחלוף שישה חודשים מתום תקופת ההתקשרות ת ההתקשרו

 בפעילות עסקית נוספת או אחרת על זו המנויה במסמכי המכרז. 

מרשם החברות יצורף  )של חברת המטרה כאמור( תדפיס חברה .2.1.2
כלל מסמכי ההתאגדות של המציע, למסמכי הצעת המציע, ואולם 

ידי  וכן מסמכים הקשורים בבעלי המניות של המציע יוגשו על
 אם יזכה, ,ימים ממועד קבלת הודעת זכייה במכרז 12בתוך המציע 

אין באמור כדי לגרוע מזכות המכללה  לדרוש ולקבל . להלןכמפורט 
הקשורים לחברת המטרה שלא הוגשו במסגרת  מסמכים נוספים

הגשת ההצעה, לרבות ובין היתר מסמכים שנחתמו או הוחלפו בין 
להסכם ההקמה,  4.4יף מסמכים המפורטים בסעוהצדדים 

ימסרו למכללה  , אשרהמממן הגוףלבין  אשר הוחלפו בין היזםבינם
 .או לפי הוראות המכרז, לפי העניין עם דרישתה הראשונה

בעלי המניות בכל מקרה לא יעמדו  מסמכי ההתאגדות והסכם
בסתירה להוראות המכרז, ובכלל זאת ייכתב בהן במפורש כי 

או להתחייב לבצע כל שינוי, יצירת לא יהיה רשאי לבצע המציע 
זכות חדשה, מסירה, מכירה, העברה, הקצאה או שעבוד של מניות 

 . ובהתאם להוראות המכרז ביזם ללא אישור המכללה מראש ובכתב

על אף האמור, במקרה של הקמת חברת המטרה לאחר זכיית 
לעיל(, יימסרו למכללה תדפיס  2.1.1ההצעה במכרז )כנזכר בסעיף 

של חברת המטרה ביחד עם כלל מסמכי ההתאגדות של חברת חברה 
ימים  12המטרה, וכן מסמכים הקשורים בבעלי המניות בתוך 

ממועד קבלת הודעת זכייה במכרז, ומבלי לגרוע מזכות המכללה  
   .ולקבל מסמכים נוספים כאמור לעיל לדרוש

המניות בחברת המטרה תהיינה מסוג אחד בלבד )קרי, מניות  .2.1.2
 . רגילות(

 תנאי סף להשתתפות במכרז .5

רק מציעים אשר מקיימים את כל תנאי הסף המפורטים להלן, יהיו זכאים להגיש הצעה 
 מכרז זה:ל

רף להצעתו את הקבלה ימכרז וצב המציע )או מי מטעמו( שילם עבור ההשתתפות .8.1
 2במשרדי המכללה ברח' רבנו ירוחם  ניתן לשלם עבור ההשתתפותבגין התשלום. 

₪  2,444הינה  ההשתתפותעלות  .42-4542244יאום מוקדם בטלפון ת"א יפו בת
במזומן או באמצעות כרטיס אשראי כולל מע"מ, שישולמו לפקודת המכללה 
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המשוכה על ידי המציע נכון המחאה או באמצעות  באתר האינטרנט של המכללה
מוגבלת למוטב )ליום מסירתה, לפקודת המכללה האקדמית של תל אביב יפו 

, יפו, בניין ווסטון 14במחלקת הנהלת חשבונות בכתובת: חבר הלאומים  ,(בלבד
. התשלום בגין ההשתתפות לא יוחזר 248למדעי המחשב קומה שלישית חדר 

בכל מקרה, אף אם לא זכו במכרז ואף אם המכללה חזרה בה מהזמנה  למציעים
 זו;

 בוטל.לעיל. 4 המציע התאגד כחברת מטרה, כמפורט בסעיף  .8.2

 כנספח המצורף בנוסח, להלן זההמציע המציא את ערבות ההצעה כהגדרת מונח  .8.2
 ;זו להזמנה" 2א"

 עסקאות חוק לפי הנדרשים והתצהירים האישורים כל את להצעתו צירף המציע .8.2
, לרבות ביחס להלן 10.5.14  בסעיף כמפורט, 1944- ו"התשל ציבוריים גופים

  .לבעל זיקה למציע

על אף האמור, אישורי ניהול פנקסי החשבונות והרשומות ואישור דיווח לפקיד 
המציע לצרף לפי החוק  , שעלוכן אישור בדבר היעדר חוב סופי השומה למנהל

ימים לאחר קבלת הודעת הזכייה, ככל שהצעת המציע  12הנ"ל, יכול שיומצאו עד 
 הצעה הזוכה.תיבחר כ

 כן יידרשו המציעים לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן:

 תנאים פיננסיים

מהאחזקות במציע,  28%לאחד מבעלי המניות בתאגיד המציע, שהינו בעל לפחות  .8.8
 וזאת(, ח"ש מיליון וחמישה עשרים) ח"ש 28,444,444 -מהון עצמי שלא יפחת 

 . 21.12.2412 ליום נכון

" משמעו: הון עצמי", 8להלן וכן לצורך נספח "א 1.2.2.21לצרכי סעיף זה וסעיף 
הון עצמי בנטרול זכויות שאינן מקנות שליטה, הון עצמי בנטרול זכויות מיעוט, 

, וכפי דומה משמעות בעל מונח כל אוהון המיוחס לבעלים של החברה, הסך כל 
 שמופיע בדוח המבוקר.

ר רואה חשבון מבקר, להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע להצעתו אישו
המתייחס לבעל המניות, בדבר עמידה בדרישת ההון העצמי, בנוסח המצורף 

 ".5כנספח "א

משמעו מילוי התנאים כדלהלן " במציע מהאחזקות 25%לפחות , "מכרז זהלעניין 
 28%מהמניות במציע, אחזקה של לפחות  28%אחזקה של לפחות  –במצטבר 

 28%המציע ובנוסף אחזקה של לפחות  של תילההצבעה באסיפה כל יותזכומ
 ;מהזכויות למנות דירקטורים ומנהל כללי במציע

להוכחת שיעור האחזקות של בעל המניות עליו מסתמך המציע, על המציע יהיה 
 .להלן 5.14 לצרף להצעתו את האישורים הנדרשים בהתאם להוראת סעיף 

מור, במקרה של הגשת הצעה על ידי מציע אשר בעת הגשת ההצעה על אף הא
טרם התאגד כחברת מטרה, יוכח התנאי דלעיל באמצעות בעל המניות העתידי 

להזמנה(  8.8מהאחזקות )כהגדרת מונח זה בסעיף  %28ובלבד שיחזיק לפחות 
בחברת המטרה שתקום, ובכל מקרה לא באמצעות בעל מניות של מי מבעלי 

עתידיים. להוכחת שיעור אחזקה של בעל מניות עתידי, על המציע יהיה המניות ה
 להזמנה. 8.12לצרף להצעתו את האישורים הנדרשים בהתאם להוראת סעיף 

מהאחזקות במציע,  28%לאחד מבעלי המניות בתאגיד המציע, שהינו בעל לפחות  .8.4
מחזור הכנסות שנתי ממוצע מפעילות שוטפת )לא כולל הכנסות ממכירת 

ש"ח )ארבעים וחמישה מיליון ש"ח(,  28,444,444-רקעין ומע"מ(, שלא יפחת ממק
 .2412-ו 2412, 2411בשנים 

 לצורך סעיף זה יחושב מחזור ההכנסות השנתי הממוצע באופן הבא:

(St+St-1+St-2)/3  =מחזור ההכנסות השנתי הממוצע. 
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 כאשר:

"t "- ( 2412השנה הפיננסית האחרונה) 

"s "- ות. מחזור ההכנס 

, יצרף המציע להצעתו את דוחותיו השנתיים זה להוכחת עמידה בתנאי
ו"ח ראישור של  או 2/43-ו 2/42, 2/44לשנים של בעל המניות והמבוקרים 

ההכנסות בנוסח המצורף בדבר עמידה בדרישת מחזור מבקר של בעל המניות 
 ."3א"כנספח 

התאם להוראת כן יהיה על המציע לצרף להצעתו את האישורים הנדרשים ב
 .להלן 5.14 סעיף 

על אף האמור, במקרה של הגשת הצעה על ידי מציע אשר בעת הגשת ההצעה 
טרם התאגד כחברת מטרה, יוכח התנאי דלעיל באמצעות בעל המניות העתידי 

להזמנה(  8.8מהאחזקות )כהגדרת מונח זה בסעיף  %28ובלבד שיחזיק לפחות 
בחברת המטרה שתקום, ובכל מקרה לא באמצעות בעל מניות של מי מבעלי 
המניות העתידיים. להוכחת שיעור אחזקה של בעל מניות עתידי, על המציע יהיה 

 להזמנה. 8.12לצרף להצעתו את האישורים הנדרשים בהתאם להוראת סעיף 

אמצעים, והוא אינו מצוי מבעלי המניות בו, אינו לקוח מוגבל  כל אחדהמציע, וכן  .8.4
)ולא הוגשה לגביו בקשה( לכינוס נכסים / פירוק / הקפאת הליכים / הסדר 

מבעלי  כל אחדהמציע ושל  של האחרון המבוקר הכספי בדו"ח -, ובנוסף נושים
לא צפויה אזהרת עסק חי , וכן ככל הידוע, חי עסק הערת נכללה לא מניותיו,

 מבעלי מניותיו. אחד כלהמציע ושל  בדו"ח הכספי הבא של

מבעלי המניות  כל אחדוכן להוכחת עמידה בתנאי הסעיף לעיל, יצרף המציע )
וכן בידי מנהל כל אחד מבעלי המניות  מציעים חתומים בידי מנהל התצהיר בו(

  ."7"אנספח בנוסח המצורף כ במציע,

 על אף האמור, במקרה של הגשת הצעה על ידי בעל מניות עתידי, תוכח העמידה
אחד מבעלי המניות העתידיים ובכל מקרה  כלבדרישות הסעיף הנ"ל באמצעות 

 לא באמצעות בעלי המניות בבעלי המניות העתידיים.

, בישראל ביטוח חברת או בישראל מבנק המלצה מכתבהמציע צירף להצעתו  .8.5
, במציע מהאחזקות 28% לפחות בעל שהינו, במציע מניות בעל ביכולת יש לפיו

 כנספח המצורף בנוסח ,₪ מיליון 94לפחות  של כספי בהיקף ותהתחייב לקיים
מאת בעל  מותנהבלתי  התחייבותבצירוף כתב  "(היכולת מכתב: "להלן) "5"א

, בנוסח להעמיד את ההון העצמי שיידרש המניות אליו מתייחס מכתב היכולת
  .להלן 5.14 את האישורים המפורטים בסעיף צירף  וכן, "9נספח "א

, ההקמה בהסכם כהגדרתו, המממן הגוף מאת גיבוי מכתב המציע צירף ,לחילופין
 והכולל,  הפרויקט למימון ביטוח חברת או בנק אותו של עקרונית הסכמה המביע

 "(. הגיבוי מכתב: "להלן) "14א" כנספח המצורפים העקרונות את

ע במכרז וככל שהמציע צירף את מכתב הגיבוי, במקרה של זכיית הצעת המצי
להגיע להסכם מימון מלא וחתום עם הגוף המממן כהגדרתו לעיל, יידרש המציע, 

חודשים ממועד מתן  4מכללה, בתוך לשביעות רצון ה "(פיננסית סגירה)להלן: "
 .הסכם ההקמה ונספחיו להוראותובהתאם הודעת הזכייה ליזם 

שת הצעה על ידי מציע אשר בעת הגשת ההצעה על אף האמור, במקרה של הג
טרם התאגד כחברת מטרה, יוכח התנאי דלעיל באמצעות בעל המניות העתידי 

להזמנה(  8.8מהאחזקות )כהגדרת מונח זה בסעיף  %28ובלבד שיחזיק לפחות 
בחברת המטרה שתקום, ובכל מקרה לא באמצעות בעל מניות של מי מבעלי 

שיעור אחזקה של בעל מניות עתידי, על המציע יהיה המניות העתידיים. להוכחת 
 להזמנה. 8.12לצרף להצעתו את האישורים הנדרשים בהתאם להוראת סעיף 

מובהר כי המציע יהיה רשאי להגיש מכתב גיבוי ומכתב יכולת גם יחד, ובמקרה 
", ויהיה מחויב לבצע 9כזה יידרש לצרף גם את  כתב ההתחייבות בנוסח נספח "א

קט מהון עצמי בלבד, אלא אם יודיע למכללה, בכל שלב לאחר זכיית את הפרוי
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 .חתימת המציע: _________________

 

הצעתו במכרז )אם תזכה(, כי ברצונו  לקבל מימון זר. במקרה כאמור וככל 
שתתקבל הודעה מאת היזם כי ברצונו לקבל מימון זר,  יידרש היזם להגיע 

ת להסכם מימון מלא וחתום עם הגוף המממן )להלן: "סגירה פיננסית"( לשביעו
חודשים ממועד מתן הודעתו בדבר רצונו לקבל מימון זר  4רצון המכללה, בתוך 

 ובהתאם להוראות הסכם ההקמה ונספחיו.

עליה הוא מסתמך בהצעתו,  הפיננסית ניתהמציע צירף להצעתו את עיקרי התכ .8.9
בהתאם לנוסח עיקרי התכנית להתייחס  המציע ודות להן נדרשוהעונה על הנק

 ".  11"א ספחנהפיננסית המצורף כ

 ניסיון קודם

  -ניסיון קודם בהקמה 

 -הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים, בענף ראשי בניה  המציע מטעם ראשי קבלן .8.14
, לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 8, בקבוצה ג' בסיווג 144

 .1955 –)סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח

תעודת רישום תקפה של  המציע בתנאי הסעיף לעיל, יצרף  להוכחת עמידה
 .רשם הקבלנים בסיווג הנדרש מטעם מטעמו הקבלן הראשי

הינו בעל ניסיון מוכח בהקמה של פרויקטים , המציעאותו הקבלן הראשי מטעם  .8.11
, בתי מלון, בתי אבות, מהתחומים הבאים: מעונות סטודנטים או יותרבאחד 

 24,444, בהיקף מצטבר של נדל"ן למגורים או נדל"ן מניב, בארץ או בחוץ לארץ
מתוכם מתחם אחד בשטח שלא  (,ושטחי שירות עיקריים שטחיםלפחות )מ"ר 

 8שהקמתם הסתיימה במהלך  (,ושטחי שירות עיקרי שטח)מ"ר  14,444-יפחת מ
 )חמש( השנים האחרונות.

אישור  מטעם המציע ת עמידה בתנאי הסעיף לעיל, יצרף הקבלן הראשילהוכח
התחייבות בלתי חוזרת של הקבלן הראשי  וכן" 42"אפח כנסבנוסח המצורף 

 האחריות ואת הפרויקטקיבל על עצמו את ביצוע עבודות ההקמה של  לפיו
 . "43"א נספח בנוסח, המכרז למסמכי בהתאם בכך הכרוכה

  -הפעלה ניסיון קודם ב

מהאחזקות  28%בתאגיד המציע, שהינו בעל לפחות  המניות מבעלי או יותראחד  .8.12
לפחות ממניותיו  %84או תאגיד אחר אשר  , או מפעיל משנה מטעם המציעבמציע

מזכויות ההצבעה בו ומהזכויות למנות דירקטורים ומנהל כללי בו(  %84)לרבות 
מהמניות במציע,  %84מוחזקות על ידי בעל המניות במציע המחזיק בלפחות 

ום, אשר מוחזקות על ידי בעל מניות עתידי בחברת המטרה שתק –ולחילופין 
מהמניות בחברת המטרה. הוכחת  %84עתיד להחזיק על פי הצהרתו בלפחות 

שיעור האחזקה בתאגיד האחר כאמור, תיעשה באמצעות חתימת אותו תאגיד 
מנהל ומתפעל מתקנים או מבנים  ,(1)14א-(1)14וכן עו"ד מטעמו על נספחים א

אבות, מבני באחד מהתחומים הבאים: מעונות, בתי מלון, בתי חולים, בתי 
טק, הכוללים מתן שירותים -משרדים )קומפלקסים( להשכרה או לתעשיות היי

מ"ר )שלושים אלף מטר  24,444-מרכזיים לבעלי שטחים בהיקף שלא יפחת מ
מ"ר )עשרת  14,444-רבועים( במצטבר, ומתוכם שני פרויקטים שלא יפחתו מ

נתיים לפחות מתוך אלפים מטר רבועים( שטחים עיקריים כל אחד, וזאת במשך ש
 חמש השנים האחרונות.

אחר  םמקייאו מפעיל משנה, לפי העניין,  או אותו תאגיד כמו כן, אותו בעל מניות
פי כל -על ו, ככל שקבועים, לצורך התקשרות עמכל התנאים המוקדמים הקבועים

ישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת היותו בעל ר לרבותדין, 
ולרבות עמידת בעל המניות/מפעיל , 1999-די קבלני כוח אדם, תשנ״ועובדים על י

-, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל״וםבעל זיקה אליהכן והמשנה 
 .בתנאי החוק הנ"ל, 1976

או של תאגיד  מציע המגיש הצעה על בסיס ניסיונו הקודם של בעל המניות בו
ולשאת ברישיונות  ת המתחם בעצמוכמפעיל, יחויב להפעיל א אחר, כאמור לעיל
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 .חתימת המציע: _________________

 

משנה אחר  מפעילקבלן המתאימים לצורך כך, ולא תותר הפעלה באמצעות 
אין באמור  מטעמו, אלא באישור המכללה ובהתאם להוראות הסכם ההפעלה.

כדי לגרוע מהוראת כל דין, אשר היזם ו/או מפעיל המשנה מטעמו יידרשו לעמוד 
 בה במהלך תקופת ההפעלה.

או התאגיד האחר  מידה בתנאי הסעיף לעיל, יצרף בעל המניות במציעלהוכחת ע
נספח או מפעיל משנה מטעם המציע אישור בנוסח המצורף כ כאמור לעיל

. מובהר כי ככל שהניסיון עליו מסתמך המציע אינו של בעל מניות בו "40"א
על  או התאגיד האחר כאמור לעיל כאמור לעיל, יחתום  מפעיל המשנה

לפיה קיבל על עצמו את ביצוע עבודות התפעול והתחזוקה של  התחייבות
הפרויקט ואת האחריות הכרוכה בכך בהתאם למסמכי המכרז, בנוסח נספח 

 ".45"א

כמו כן, ככל שרלוונטי, יהיה על המציע לצרף להצעתו את האישורים הנדרשים 
 להלן. 5.14 בהתאם להוראת סעיף 

על אף האמור, במקרה של הגשת הצעה על ידי בעל מניות עתידי, יוכח התנאי 
מהאחזקות  %28דלעיל באמצעות בעל המניות העתידי ובלבד שיחזיק לפחות 

בחברת המטרה שתקום או באמצעות מפעיל משנה כאמור לעיל, ובכל מקרה לא 
 .באמצעות בעל מניות בבעל המניות העתידי

או של  של בעל מניות במציעאו על נתוניו מובהר כי לצורך הסתמכות על ניסיונו  .8.12
או נתונים  , אין אפשרות לצירוף ניסיון חלקיבעל מניות עתידי בחברת המטרה

, בתחום מסוים, של בעל מניות עתידי בחברת המטרהאו  של בעל מניותחלקיים 
או של בעל מניות עתידי  ףשל בעל מניות נוסאו לנתונים חלקיים לניסיון חלקי 

 .באותו התחוםבחברת המטרה 

יצרף המציע הצהרה  ,מקרה של הסתמכות על ניסיונו של בעל מניות במציעכל ב .8.12
בתוספת , "43"אנספח בנוסח המצורף להזמנה זו כ ,בעלי המניות במציע כלשל 

, בנוסח המעיד על היותו בעל מניות כאמור, ח של בעל המניות"רו / ד"אישור עו
 . "74א" נספח

למען הסר ספק, המכללה שומרת על זכותה לדרוש הוכחות ו/או מסמכים נוספים  .8.18
מאת המציע, להוכחת כל אחד מהתנאים האמורים לעיל, לרבות פנייה למזמיני 

 העבודות.

 הבהרות ושינויים .3

 את לשנות, הצעות להגשת הקבוע למועד עד, עת בכל רשאית המכרזים ועדת .4.1
, למכרז הצעות הגשת לצורך הנדרשים הסף תנאי את רבותול המכרז מתנאי איזה

 המוסמך הנציג לפרטי בהתאם, כך בדבר המציעים לכל הודעה שתישלח ובלבד
 . המכרזים לוועדת והוגשו שמולאו כפי

 נפרד בלתי חלק תהווה, לעיל כאמור נשלחה או/ו פורסמה אשר השינוי הודעת
 . המציעים את ותחייב וממסמכיו המכרז מתנאי

 . זה במכרז הקבועים מהמועדים איזה את לשנות המכרזים ועדת רשאית כן

 אף, בו הקבועים המועדים או/ו המכרז תנאי לשינוי הוועדה לזכות בנוסף .4.2
המציעים רשאים לפנות בשאלות ו/או בבקשות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז, עד 

 .12:44, בשעה 9.4.2412. 12.8.2418ליום 

תב בלבד, לידי נציגת המכללה, הגב' דנה סילוורה, שאלות הבהרה יופנו בכ .4.2
מציע שלא יפנה בבקשות  .dana@mta.ac.iבאמצעות דוא"ל בלבד, בכתובת: 

הבהרה כאמור, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה 
 או אי התאמה במסמכי המכרז בקשר עם כך. 

אך ורק ממציעים אשר שילמו עבור ההשתתפות במכרז  ת הבהרה יתקבלושאלו .4.2
והציגו אסמכתא על ביצוע התשלום, באמצעות הנציג שמונה על ידי כל מציע 

 להלן.  5בסעיף לצורך כך, כמפורט 

mailto:dana@mta.ac.i
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 ובירורים יהיה כדלקמן:, הבהרות פורמט ההגשה לשאלות

 אחר מקום0מראה סעיף סידורי' מס

 )הפניה למקום המדויק

ונספחיו אליו  מכרזבמסמכי ה

 מתייחסת השאלה(

 שאלה0הערה

   

   

לעיל, ולצדו קובץ  בפורמטפתוח  WORDכל הפניות תהינה בכתב ויישלחו בקובץ 
PDF  .לפנייה הראשונה יצורף העתק  זהה, חתום ונעול מפני עריכה או שינויים

 הקבלה בגין סכום ההשתתפות במכרז, בציון מס' המכרז.

תהיה רשאית, אך לא חייבת, להשיב על שאלות או בקשות ההבהרה המכללה  .4.8
כאמור. הבהרות או תיקונים של מסמכי המכרז לא יחייבו את המכללה אלא אם 
נעשו בכתב על ידי הנציג שהוסמך לכך. הבהרות או תיקונים שיבוצעו, יישלחו 
 בכתב על ידי המכללה לכל המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז. במקרה של

משלוח הבהרות או תיקונים כאמור, על המציע לצרף הבהרות או תיקונים אלו 
להצעתו במסגרת הגשת ההצעה למכרז. לכל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו 

 בע"פ לא יהיה תוקף מחייב.

בין אילו  לעיל, במקרה בו תימצא סתירה 2.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .4.4
ממסמכי המכרז ו/או אי בהירות כלשהי ביחס לאיזה מהמסמכים, המכללה היא 
שתקבע את הפרשנות המחייבת ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם 

 כך.  

 כנס מציעים .7

 . 2/400.5.ייערך בתאריך  כנס המציעים. בכנס מציעיםהמציע מתחייב להשתתף  .4.1

ידי המציע, ככל שיפורסם על ידי המכללה,  מציעים חתום על כנספרוטוקול  .4.2
יצורף למסמכי המכרז, יהווה חלק בלתי נפרד ממנו וישמש אישור להסכמת 

 הצדדים לכל הכתוב בו.

 נציג מוסמך .8

כל מציע ימנה נציג מטעמו אשר במהלך המכרז יהיה מוסמך לפנות לוועדת המכרזים 
בנספח מוסמך ימולאו ויפורטו ולקבל הנחיות ו/או הודעות עבור המציע. פרטי הנציג ה

  ימים ממועד רכישת מסמכי המכרז. 4ויימסרו למכללה בתוך  "15א"

 ערבות ההצעה .9

, שתוצא לבקשתו על ידי בנק אוטונומית על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית .9.1
"(. על הערבות להיות הבנק: "להלןמסחרי בישראל או חברת ביטוח בישראל )

בהתאם  2412פברואר של חודש המחירים לצרכן  בלתי מותנית וצמודת מדד
 :"(, וכמפורט להלןערבות ההצעה)להלן: " "0א" נספחלנוסח 

אלף  ש"ח )שני מיליון וחמש מאות ///,//2,5סכום הערבות יהיה  .9.1.1
 הקבוע האחרון מהמועד יום 124ש"ח( והיא תינתן לתקופה של 

ות ובכפוף לזכות המכללה לדרוש את הארכת הערב ,הצעות להגשת
ימים  4-ועד לא יאוחר מ להלן. בסמוך 13 סעיף בהתאם להוראת 

טרם המועד האחרון להגשת הצעות, תפרסם המכללה הבהרה בדבר 
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התאריך שנדרש להיות נקוב על גבי ערבות ההצעה כתאריך פקיעת 
 הערבות.  

ו/או כל  פרטיות, שטרותתתקבל אך ורק ערבות בנקאית. המחאות  .9.1.2
 , לא יתקבלו.בטוחה אחרת

תהווה חלק בלתי נפרד מן ההצעה, ויש להגישה עד  ערבות ההצעה .9.1.2
 .וביחד עם ההצעה הקבוע להגשת ההצעותלמועד האחרון 

 .ערבות ההצעהשא לבדו בהוצאות יהמציע י .9.1.2

שם החייב בערבות ההצעה יהיה זהה לשם המציע, ובמקרה של  .9.1.8
על בעלי המניות  –בעלי מניות עתידיים  הצעה המוגשת על ידי

העתידיים המגישים הצעה יחד להגיש ערבות הצעה אחת בלבד. 
ניתן להגיש ערבות הצעה מאת אחד או יותר מבעלי המניות 
העתידיים )להבדיל מכל בעלי המניות העתידיים(, ובמקרה כזה 
מאשרים בעלי המניות העתידיים במתן הערבות כאמור, כי הם 

על כל טענה ו/או דרישה בדבר הזכות לחלט את הערבות  מוותרים
 ו/או בדבר גובה הסכום לחילוט.

 אם הצעתו של המציע תידחה או תיפסל על הסף, המכללה תשיב למציע את  .9.2
וביצוע ההתקשרות עמו,  לאחר בחירת היזם במכרז ימים 4בתוך  ערבות ההצעה

 .ובלבד שלא נתקיימה עילה לחילוטה

על אף  תיפסל הצעתו. -בהתאם לאמור לעיל  בות ההצעהערמציע שלא יצרף  .9.2
האמור, המכללה תהיה רשאית להחליט שלא לפסול הצעה אף אם נתגלו פגמים 
בערבות, ככל שהתרשמה שמדובר בפגמים שאינם מהותיים ושאינם פוגעים 

 בשוויון בין המציעים. 

ו סתירות מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת באופן מפורש כי פגמים א
שיתגלו בסכום ערבות ההצעה, משך תוקפה, עובדת היותה בלתי מותנית, 

ימים ממועד מתן קבלת  4אוטונומית ובלתי חוזרת או אפשרות חילוטה בתוך 
בכתב אצל המוסד מעמיד הערבות יהוו פגמים מהותיים לצרכי מכרז זה ויגרמו 

ייחשב כפגם ככל  לפסילת ההצעה. למען הסר ספק, אופן מתן ההודעה בכתב לא
 שיסתור את הוראות מכרז זה. 

המכללה תהיה רשאית, לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו  .9.2
ונוסף לכל סעד אחר המוקנה לה, להציג את ערבות ההצעה לפירעון ולחלט את 
מלוא הסכום הנקוב בה או את חלקו על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל 

קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות, ובכלל זה אם נהג  מקרה בו המציע לא
בעורמה או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע בלתי מדויק, חזר בו מההצעה בעודה 
תקפה או חזר בו מכל חלק של ההצעה או סירב למלא אחר הדרישות ממנו טרם 
לזכייה במכרז ואף לאחר מכן, ו/או לא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם 

 הצעה ו/או סטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז. ל

ימים לפני המועד האחרון להגשת  14המציע יהיה רשאי לפנות למכללה, עד  .9.8
הצעות, ולהגיש לאישורה בפקס או בדוא"ל טיוטה של הערבות הבנקאית מאת 

. המכללה תבחן את טיוטת הערבות "2א"הגורם המנפיק ובנוסח המצורף כנספח 
ש שינויים בנוסח על מנת להתאימו לדרישות מכרז זה. אין ותהיה רשאית לדרו

באמור כדי לגרוע מזכות המכללה לדרוש עריכת שינויים או תיקון פגמים בנוסח 
  הערבות ו/או להתעלם מהם בהתאם להוראות הזמנה זו.

 אופן ומועדי הגשת הצעות ./4

 ועד 4.9.24121224.4.2412 מיום החל הינה הצעות הגשת עבור שנקבעה התקופה .14.1
 "(.הצעות להגשת האחרון המועד: ")להלן 12:44 בשעה 5.9.241222.4.2412 ליום

מכל סיבה שהיא, לא  ,ל"הנ ובשעה במועד המכרזים בתיבת תמצא שלא הצעה
  תובא לדיון.
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או מבלי שהמציע עומד ביתר תנאי  המטרה חברת באמצעות שלא שתוגש הצעה .14.2
 .לתיפס  -הסף 

המכרזים שבמשרדי המכללה רחוב רבנו ירוחם  בתיבתמקום הגשת ההצעות הוא  .14.2
 –לידי דנה סילורה ,נהל הכללי, משרדי המבניין ווסטון, קומה ג'-ת"א יפו  2

 . 12:44 - 9:44 השעות (, וזאת בין42-4542244מנהלת אדמיניסטרטיבית )טלפון 

 ומספר שם של ברור ציון מלבד וסימן ציון כל יהיה לא המכרז מעטפת גבי על .14.2

 של במקרה תצורף,  זו למעטפה ".002/40/ מספר פומבי מכרז" :דלקמןכ המכרז

ד ֶהְחֵסן ובה  נפרדת מעטפה המציע, תכנון הגשת  בסעיף כמפורט (EYKISK ON D) ַניָּ

  .מטעמו מי ו0או המציע של זיהוי פרטי כל בה ייכללו לא אשר להלן, 5.49./4

  – להלן טכמפור, מעטפות שתי בתוכה תכלול, ל"הנ המכרז מעטפת

 כל את תכלול"( א מעטפה" -  עליה יצוין אשר) האחת המעטפה .14.2.1
 לרבות(, והצעתו המציע הצהרת – "ב" נספחלמעט ) המכרז מסמכי

 ובמקומות דף כל בשולי חתומים כשהם, וצרופותיהם נספחיהם
 ולאחר המציע מטעם החתימה מורשי ידי על לכך המיועדים
 . מקורות בשני והכל, השלמה הטעונים הפרטים כל שהושלמו

 מסמך את תכלול"( ב מעטפה" -  עליה יצוין אשר) השנייה המעטפה .14.2.2
 על. בלבד אחד במקור תוגש אשרהצהרת המציע והצעתו,  –' ב

 עליו ולחתום "ב" בנספח הדרושים הפרטים את למלא המציע
 בשם לחתום וסמכותם החותמים זהות לאמת וכן מלאה חתימה
 .דין עורך ידי על המציע

  –' א במעטפה לכלול המציע שעל המסמכים רשימת להלן, הנוחות שםל .14.8

 הזמנה להציע הצעות זו, על נספחיה.  .14.8.1

 ."2א"ערבות ההצעה בנוסח נספח  .14.8.2

, העצמי ההון בדרישת עמידה בדבר מבקר חשבון רואה אישור .14.8.2
 .  "8א" נספח בנוסח

, ההכנסות מחזור בדרישת עמידה בדבר מבקר חשבון רואה אישור .14.8.2
 של והמבוקרים השנתיים דוחותיו - לחילופין או" 4א" פחנס בנוסח

-ו 2412, 2411 לשנים מניות העתידיהאו בעל  הרלוונטי המניות בעל
2412  . 

אינו  מניות העתידיהאו בעל  תצהיר כי המציע/בעל המניות במציע .14.8.8
וכן בדבר היעדר הערת עסק  מצוי בהליכי כינוס ו/או חדלות פירעון

  . "4, בנוסח נספח "אחי

מכתב היכולת מאת בנק בישראל בצירוף כתב התחייבות בלתי  .14.8.4
להעמדת  או מאת בעל המניות העתידי מותנית מאת בעל המניות

מכתב הגיבוי , או לחילופין "9"א-"5"אההון העצמי, בנוסח נספחי 
בנוסח נספח גיבוי המכתב מאת הגוף המממן, התואם את עקרונות 

 ". 14"א

כנית הפיננסית של המציע, בנוסח טבלה המפרטת את עיקרי הת .14.8.4
 . "11נספח "א

 –הקמה וכן התחייבות קבלן ראשי  –ניסיון קבלן ראשי פירוט  .14.8.5
ולרבות מסמכים המעידים על  "12"א-"12, בנוסח נספחי "אהקמה

  עמידתו בתנאי הסף וכן תעודת קבלן ראשי, כמפורט שם. 

 ת העתידיאו ניסיון בעל המניו ניסיון קבלן משנה/בעל מניותפירוט  .14.8.9
, בנוסח נספחי הפעלה –התחייבות קבלן משנה וכן הפעלה  –

", ולרבות מסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף, 18"א-"12"א
  כמפורט שם. 
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לעיל  8.12ככל שהמציע מבקש להוכיח עמידה בתנאי סעיף 
באמצעות תאגיד אחר שאינו בעל מניות, כאמור בסעיף, יצורפו 

אגיד האחר והתחייבותו לביצוע ההפעלה, להצעה פירוט ניסיון הת
", ולרבות מסמכים המעידים על עמידתו 18"א-"12בנוסח נספחי "א

 .בתנאי הסף, כמפורט שם

בדבר שיעור אחזקות,  או בעלי מניות עתידייםהצהרת בעלי מניות  .14.8.14
בדבר , ח של בעל המניות"רו /ד"אישור עו" וכן 14"אבנוסח נספח 

  לעיל.   5.14 כאמור בסעיף  ",14אבנוסח נספח " שיעור אחזקות

מובהר כי ככל שההצעה מוגשת על ידי בעלי המניות העתידים טרם 
ד בדבר הקמת חברת המטרה, יצורף למסמכי ההצעה אישור עו"

 (.2)14שיעור אחזקות בנוסח נספח "א

לעיל  8.12עיף ככל שהמציע מבקש להוכיח עמידה בתנאי ס
באמצעות תאגיד אחר שאינו בעל מניות, כאמור בסעיף, אזי תצורף 

הצהרת בעלי מניות בדבר שיעור אחזקות בחברה אחות, בנוסח גם 
ח בדבר שיעור אחזקות בנוסח "רו /ד"" וכן אישור עו(1)14נספח "א
  , ביחס לאותו תאגיד."(1)14נספח "א

 ". 15א, בנוסח נספח "טופס פרטי נציג מוסמך .14.8.11

 ". 19, בנוסח נספח "אהצהרה בדבר אי תיאום הצעות למכרז .14.8.12
במקרה של הגשת הצעה על ידי בעלי מניות עתידיים טרם הקמת 

רה מטעם כל אחד מבעלי המניות החברת המטרה, תוגש ההצ
 .העתידים

 ". 24, בנוסח נספח "אאישור עו"ד בדבר זכויות חתימה .14.8.12

ק עסקאות גופים התצהירים הנדרשים לפי חוו האישוריםכל  .14.8.12
-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 ."21תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית, בנוסח נספח "אכן , ו1944

במקרה של הגשת הצעה על ידי בעלי מניות עתידיים טרם הקמת 
חברת המטרה, יוגשו התצהירים האמורים ביחס לכל אחד מבעלי 

 המניות העתידיים.
 

אישורים כנדרש על פי החוק הנ"ל, יכול שיומצאו לאחר הזכייה 
 12.2במכרז, במקרה של זכיית ההצעה, בהתאם להוראת סעיף 

  סיפא להזמנה.

 בוטל.הצהרת המציע וההצעה הכספית, בנוסח נספח ב'.  .14.8.18

 הסכם ההקמה ונספחיו. .14.8.14

 .הסכם ההפעלה ונספחיו .14.8.14

 המפרט הטכני הנדסי ונספחיו.  .14.8.15

ף טבלת פירוט תמהיל הדירות, העומדת בצירו תכנון המציע .14.8.19
בתוספת הצהרת  לעיל 2.12.1בקריטריונים המפורטים בסעיף 

או תכנון  , "22אהמציע בדבר קבלת תכנון המציע, בנוסח נספח "
בתוספת הצהרת המציע בדבר קבלת תכנון  המכללה הראשוני

 ."22אהמכללה, בנוסח נספח "

הגיש את מסמכי במקרה של הגשת תכנון המציע, על המציע ל
ד ) והן  PLT( הן בקבצי Disk on Keyהתכנון הן על גבי ֶהְחֵסן ַניָּ

, כאשר על גבי ההחסן הנייד ובקבצי התכנון הכלולים PDFבקבצי 
בתוכו לא ייכללו כל פרטי זיהוי של המציע ו/או מי מטעמו, והן 
בעותק קשיח אחד, החתום בכל עמוד על ידי המציע. העותק הקשיח 
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"מעטפה "א" ואילו ההחסן הנייד יצורף במעטפה נפרדת, ייכלל ב
 .שתהיה ללא שם או סימון ותוגש יחד ועל גבי מעטפת המכרז

 מכרז. קבלה בדבר תשלום עבור השתתפות ב .14.8.24

 , ככל שפורסם כזה. כנס המציעיםפרוטוקול  .14.8.21

 תדפיס חברה רשמי מאת רשם החברות.  .14.8.22

י המניות או על ידי כל אחד מבעל תצהיר חתום על ידי המציע .14.8.22
מניות שליטה  בעללפיה אין לו שותף, או משקיע ו/או  ,העתידיים

 לרבות "(נסתר ןיבעל עניו/או בעל ענין סמוי או נסתר )להלן: "
 התחייבות כלפי בעל ענין נסתר.בעל ענין נסתר או  עם הסכם

לעניין  1992-מציע העונה על דרישות חוק חובת מכרזים, התשנ"ב .14.8.22
גיש אישור של רו"ח ותצהיר לפיו העסק הינו עידוד נשים בעסקים, י

 החוק.  בשליטת אישה, בהתאם להגדרות

די יהיה בחתימת מורשי  –לעניין מסמכים טכניים הנדסיים  .14.8.28
החתימה על העמוד הראשון והאחרון להם, ובלבד שיצוין מספר 

 העמודים שצורף. 

  המכללה תהיה רשאית לדרוש מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ככל
 שתמצא לנכון.

כל מציע )לרבות בעל מניות במציע( רשאי להציע הצעה אחת בלבד. כמו כן, כל  .14.4
כקבלן  יםלהיות מוצע םרשאימטעם המציע לא יהיה  או מפעיל משנהקבלן ראשי 

, במסגרת , לפי העניין5.12 או בסעיף  5.10 בסעיף ראשי או מפעיל משנה כאמור 
בעל מניות במציע לא הצעות של מציעים שונים, אלא כחלק מהצעה אחת בלבד. 

 .יהיה רשאי להיות מוצע כמפעיל משנה במסגרת הצעה אחרת

ההצעות על כל צרופותיהן תוגשנה בשפה העברית בלבד. על אף האמור, לכל  .14.4
 ה זרה, יצורף תרגום נוטריוני לעברית. מסמך שיצורף בשפ

 הוספת למעט, המכרז ובנספחיו אין לעשות שינוי בטופס ההצעה, או במסמכי .14.5
 .לכך הנדרשים במקומות השלמה הטעונים הפרטים

הגשת ההצעה פירושה כי המציע הבין את מהות הזמנה זו, הסכים לכל תנאיה  .14.9
תונים, הפרטים והעובדות, א המידע, בדק את הנומלאת וכי, בטרם הגישה קיבל 

מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי  , על כן,יהא מנוע והוא
 כלשהו של הזמנה זו על כל פרטיה וחלקיה.

 בפני הצעתו פרטי מלוא לגילוי מראש הסכמה המציע מביע הצעתו בהגשת .14.14
 סוד שהינו למידע פרט, כן לעשות תידרש המכרזים וועדת אם, אחרים מציעים
 כי מציע כל מסכים כן. המכרזים וועדת של דעתה שיקול לפי, מסחרי או מקצועי
 התנגדות בשל ולרבות דעתה שיקול לפי, סבורה תהיה המכרזים שוועדת במקרה

, כאמור מידע לגלות יש האם לשאלה בנוגע כלשהו ספק קיים כי, אחר מציע מצד
 בית צו ניתן לא עוד כל מידעה מגילוי להימנע רשאית המכרזים וועדת תהיה

 .הגילוי את המחייב משפט

 בהצעתו הכלולים מהפרטים אילו אי הצעתו במסגרת לסמן רשאי יהיה המציע .14.11
 סוד או מסחרי סוד לעמדתו והמהווים, מכן לאחר המכללה לבקשת שיוגשו או

 בפני לעיל כאמור שסומן המידע את תחשוף לא המכללה, כזה במקרה. מקצועי
 פי על שתסבור או דין פי על כן לעשות מחויבת תהיה אם אלא, ריםאח מציעים

 המציע כי מובהר ואולם, מסחרי סוד להוות כדי בכך אין כי הבלעדי דעתה שיקול
 פרטים של קבלתם את לדרוש רשאי יהיה לא, בהצעתו כאמור פרטים שסימן
 . אחרים מציעים ידי על שהוגשו, דומים

 אשר שינוי כל לגבי דיחוי וללא בכתב המכרזים וועדת את לעדכן מתחייב המציע .14.12
 שיחלוף הזמן בפרק, למכללה או המכרזים לוועדת שמסר במידע, יחול אם, יחול
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 ואם, היזם בדבר המכרזים וועדת החלטת פרסום למועד ועד הצעתו הגשת בין
 .ההקמה הסכם על החתימה למועד עד – כיזם נקבע

ם, המפרטים והתכניות המהווים חלק כלל מסמכי המכרז ובכלל זה מלוא החוזי .14.12
מחוברת המכרז, הינם רכושה של המכללה בלבד ומושאלים למציע לשם הכנת 
הצעתו והגשתה. אין המציע ו/או כל גורם אחר רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או 
להשתמש בהם  לכל מטרה אחרת. במידה ויידרש, יחזיר המציע את מסמכי 

 ש.  המכרז לידי המכללה במועד שיידר

 הליך בדיקת ההצעות על ידי ועדת המכרזים  .44

ביחס למציעים אשר עמדו בתנאי הסף( תיעשה אך ורק בחינת ההצעות ודירוגן ) .11.1
על בסיס שלמות ההגשה, כמפורט להלן, וכן על בסיס שקלול קריטריונים של 

)המורכבת ממענה המציע לתנאים הפיננסיים הנקובים לעיל ולהלן  איכות ההצעה
המוצע על ידי המציע  איכות התכנוןיסיון הנקובים לעיל( ביחד עם ולתנאי הנ
של המציע, כאשר לקריטריון איכות ההצעה משקל  ההצעה הכספיתוביחד עם 

כל בניקוד  24%, לקריטריון איכות התכנון משקל של כל הצעהבניקוד  14%של 
 . כל הצעהבניקוד  44%, ולקריטריון ההצעה הכספית משקל של הצעה

 הקריטריונים ייעשה על פי אמות המידה המפורטות להלן. דירוג

בחינת ובדיקת ההצעות ועריכת ההשוואות ביניהן וכן בחירת ההצעה הזוכה, אם  .11.2
"(. ועדת המכרזיםעל ידי ועדת המכרזים של המכללה )להלן: " תבוצענהבכלל, 

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות ועדת משנה בראשות מנכ"ל המכללה, מר בני 
לון, להסתייע בבדיקותיה, בין היתר, ביועצים מקצועיים ובוועדת המשנה א

 מטעמה כאמור. 

ועדת המכרזים ו/או ועדת המשנה שמינתה וועדת המכרזים בהתאם לנהליה,  .11.2
בהירויות העלולות להתעורר  -רשאיות לדרוש לקבל הבהרות להצעה, או הסרת אי

או תיקונים, ועל המציע במהלך בדיקת ההצעות ו/או לדרוש לקבל השלמות ו/
יהיה לשתף פעולה עם המכללה במתן כל הבהרה, השלמה ו/או תיקון  כאמור. כן 
רשאית כל ועדה לדון עם מציע/ים בפרטי הצעתו/ם ו/או לבקש מציע/ים לתקן 
ו/או לשפר את הצעתו/יהם, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים, בין לפני בחירת 

 ול דעתה הבלעדי של המכללה והוועדות מטעמה.יזם ובין לאחריה והכל לפי שיק

להלן פרטי וועדת המשנה מפורטים בהתאם לנוהל המכרזים של המכללה, 
 המייעצת לוועדת המכרזים לצורך המכרז: 

 הגב' רלי, המנהל הוועד חבר – אטיאס מר אבי, המכללה ל"מנכ – אלון מר בני
 ד"עו, המכללה של יהמשפט היועץ–ליזרע עו"ד יוסי, המכללה חשבת – אבישר

אדר' , פיננסי יועץ –שקד ערןרו"ח , משפטית יועצת –סמורודינסקי -פירון תמר
 .אדריכלות/התכנון בתחום יועצת -נעמה מליס 

על אף האמור לעיל, ועדת המשנה שתייעץ לוועדת המכרזים לעניין בדיקת תכנון 
  – המציע )אם יוגש(, תורכב מאת היועצים שפרטיהם להלן, והם בלבד

 עו"ד יוסי, המנהל הוועד חבר – אטיאס מר אבי, המכללה ל"מנכ – אלון מר בני
 בתחום יועצת -המכללה ואדר' נעמה מליס  של המשפטי היועץ–ליזרע

 .אדריכלות/התכנון

 בדיקת והערכת ההצעות ובחירת ההצעה היזם תתבצע כדלקמן: .11.2

 : בדיקת זהות המציע ועמידתו בתנאי הסף ב'א'שלב  .11.2.1

יבדקו המסמכים שהוגשו על ידי כל מציע, בהתאם בשלב זה 
לעיל, על כל תתי סעיפיו, על מנת לוודא שהמציע  5 להוראות סעיף 

שנקבעו לצורך  וההצעה עומדים בדרישות הסף האמורות לעיל
 השתתפות במכרז.
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ם לעיל, תהיה לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורי
לפסול,  ועדת המכרזים רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט הבלעדי

מטעם זה בלבד, את הצעתו של המציע או לחילופין לבקש כי יוסיף 
ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר את  המסמכים החסרים בהצעתו 

 הכלולים בה ו/או את הנתונים המפורטים בהם;או 

להתעלם מפגמים שאינם כן תהיה רשאית וועדת המכרזים 
 מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 מהציון הסופי(  %24)בדיקת תכנון המציע  –א' ב' שלב  .11.2.2

בשלב זה ייבדק כי המציע קיבל על עצמו את תכנון המכללה 
הראשוני, באמצעות חתימה על כל אחד מהתכניות והתרשימים 

יל וכן צירף להצעתו את טבלת פירוט תמה שצורפו כנספח "ו"
כי המציע צירף  –, או לחילופין טיפוסי הדירות כפי שמוצע על ידו

. להצעתו תכנון חלופי העומד בכל עקרונות התכנון כפי שפורטו לעיל
כאשר תיבדקנה  וועדת המכרזיםבחינת תכנון המציע תיעשה על ידי 

(, Disk on Keyבאמצעות ֶהְחֵסן ַניָּד ) וכפי שהוגשאך ורק התכניות 
מזהים של המציע או מי מטעמו, כמפורט בסעיף ללא פרטים 

 לעיל.  14.8.19
בכל מקרה של סתירה בין תכנון המציע ו/או איזה מפרטיו כפי 
שנכללו בהחסן הנייד, לעומת תכנון המציע ו/או איזה מפרטיו אשר 
הוגש בעותק קשיח, יגבר תכנון המציע שנכלל בהחסן הנייד ולמציע 

    ו/או תביעה בקשר עם כך.לא תהיה כל טענה ו/או דרישה 

לפסול , לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ועדת המכרזים רשאית
הצעה של מציע שתכנון המציע המוצע על ידו אינו עומד לדעתה 

או ישלים /כי יוסיף ו בדרישות המכרז או לחילופין לבקש מהמציע
ועדת המכרזים  .או יבהיר את מסמכי התכנון שהוגשו/או יתקן ו/ו

לפי שיקול דעתה , יה רשאית גם להתעלם מפגמים שאינםתה
 .מהותיים, הבלעדי

והתגלתה סתירה בין מסמכי תכנון , אף אם התקבל תכנון המציע
המציע המוצע לעומת המפרטים ויתר עקרונות התכנון כהגדרתם 

לא ייחשב הדבר כהסכמה של המכללה לוותר על איזה , לעיל
והיזם יהיה מחויב לכל , פרטיםאו מדרישות המ/מעקרונות התכנון ו

 .   אלו

 תהיה כדלקמן:  בגין התכנון קביעת הניקוד

 

 מס'
 

 סעיף משנה
 

ניקוד 
 מרבי

 העיצוב האדריכלי 1
ניקוד העיצוב האדריכלי לפי סעיף זה, ייעשה תוך לקיחה 

 בחשבון של כל המאפיינים שלהלן:  
 (18נק' מתוך  8איכות החדרים ) .1

אדפטציה )שינוי עפ"י  פונקציונליות, יכולת
שימוש(, מרחב, תחושת ביתיות, חלוקה חכמה, 

 איכות ואסתטיות של העיצוב והחלל, חילון.

 (18נק' מתוך  8חללים ציבוריים ) .2

גיוון, גודל, ייחוד, יצירת שימושים נוספים, 
הזדמנויות ליצירת מפגש, איכות ואסתטיות של 

18 
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 העיצוב והחלל.

 (18נק' מתוך  8עיצוב חיצוני והעמדה ) .2

שילוב באדריכלות של הקמפוס, התייחסות למרחב 
העירוני המיידי, תכנית הפיתוח והתנועה, איכות, 
חדשנות ומקוריות, אסתטיות וייחוד העיצוב החיצוני, 

 ביטוי שלם של צורה ותוכן של החלקים והשלם.
 

 הצעת כאשר, התכנון במסגרת המוצע המיטות מספר 2
 תנוקד ביותר הרב המיטות מספר את הכוללת התכנון
 ביחס יחסי באופן ינוקדו ההצעות ויתר, מרבי בניקוד

 . אליה
מובהר כי על מספר המיטות שיוצע במסגרת תכנון 
המציע להיות זהה למספר המיטות שימולא על ידי 

 .המציע בטבלה שבנספח "ב"
 בחדרים זוגית מיטה, זה סעיף לצורך כי מובהר

   .אחת מיטה שבתיח, לזוגות המיועדים

12 

2  
 התרשמות כללית

 
2 

 24 סה"כ 

את  להגישמציעים אשר בחרו שלא להגיש את תכנון המציע, אלא 
נקודות מתוך  22, יקבלו הראשונילתכנון המכללה  הצעתם  בהתאם

 נקודות אפשריות בסעיף זה. 24

 

 

 מהציון הסופי( %14)בדיקת איכות ההצעה : שלב ג' .11.2.2

וסך הכל  – לאיכות ההצעהמהציון  %24ניסיון ) .11.2.2.1
הציון שיוענק לניסיונו של  - (הסופי מהציון %2

הקבלן הראשי והמפעיל מטעם המציע, ייקבע בין 
(, על פי המפורט בטבלה 2) ארבע( לבין 4אפס )
 להלן. 

החלוקה בין רכיבי המשנה של ניסיון המציע תהיה 
 כדלקמן: 

ניקוד  סעיף משנה מס'
 מרבי

של מעונות /  הקמהבבייזום וניסיון מספר שנות  1
מגורים / מלונאות /בתי אבות ו/או נדל"ן מניב 

שנות ניסיון ומעלה, ינוקד המציע  14-)מובהר כי מ
שנים ינוקדו  14ושנות ניסיון הנמוכות מ  בניקוד מרבי(
 באופן יחסי.

1.2 

היקף שטחים מצטבר של ייזום והקמה של מעונות /  2
ו/או נדל"ן מניב בעשר מגורים / מלונאות /בתי אבות 

( השנים האחרונות 14)
)למעונות/מגורים/מלונאות/בתי אבות יינתן משקל 
גדול יותר בתחשיב, באופן שכל מ"ר בתחום זה ייחשב 

מ"ר בהשוואה לנדל"ן מניב. מובהר כי מהיקף  2-כ
מ"ר ומעלה, ינוקד  144,444-שטחים מצטבר של כ

 144,444 והיקף שטחים הנמוך מהמציע בניקוד מרבי( 
 מ"ר  ינוקד באופן יחסי.

1.2 
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היקף השטחים להם הוענקו שירותים מרכזיים של  2
( השנים האחרונות )מובהר כי 14ניהול ותפעול בעשר )

מ"ר ומעלה,  144,444-מהיקף שטחים מצטבר של כ
ינוקד המציע בניקוד מרבי. אופן חישוב הציון ייערך 

שנות בהכפלת שטחי הפרויקטים המנוהלים במספר 
מ"ר  ינוקד  144,444והיקף שטחים הנמוך מ  הניסיון

 . באופן יחסי

1.2 

 2 סה"כ 

וסך  מהציון לאיכות ההצעה %84פיננסית )איתנות  .11.2.2.2
. הציון שיוענק לאיתנותו (מהציון הסופי %8הכל 

חמש ( לבין 4המציע ייקבע בין אפס ) הפיננסית של
 י המפורט בטבלה להלן. (, על פ8)

יבי המשנה של האיתנות הפיננסית החלוקה בין רכ
  תהיה כדלקמן:

ניקוד  סעיף משנה מס'
 רביימ

1 

 . 21.12.2412 ליום נכון עצמי הון
)מאה  184,444,444הון עצמי של  בגין כי מובהר

ומעלה, ינוקד המציע בניקוד ₪ וחמישים מיליון( 
מרבי(. יתר המציעים ינוקדו באופן יחסי להון עצמי 

 ₪. 184,444,444של 
  4.8 –ינוקד ב ₪  28,444,444לדוג' הון עצמי של 

 נקודות. 

2 

2 

 בהתאם שיחושב ממוצע שנתי הכנסות מחזור
 .5.6  סעיף להוראות

מובהר כי בגין מחזור הכנסות שנתי מוצע  של 
ומעלה, ₪( )מאה וחמישים מיליון ₪  184,444,444
בניקוד מרבי(. יתר המציעים ינוקדו  ינוקד המציע

  ₪. 184,444,444באופן יחסי למחזור הכנסות של 
 4.4 -ב ינוקד₪   28,444,444לדוג': מחזור הכנסות של 

 נקודות. 

2 

 8 סה"כ 
 

 לאיכות מהציון %14) פיננסיתה תכניתהעיקרי  .11.2.2.2
במסגרת זו  (.מהציון הסופי %1וסך הכל  – ההצעה

לכל הפחות לכל אחת תיבחן התייחסות המציע 
נספח  מהנקודות להן נדרש המציע להתייחס על פי

" על 11אופן מילוי נספח "אולרבות בחינת , "11"א
באומדן הנזכר  הערכת המכללהלעומת  ידי המציע

  .להלן 11.8 בסעיף 

 (הסופי מהציון %44) הכספית ההצעה: 'ד שלב .11.2.2

 דמי סכום ובה( חדשים בשקלים נקובה) תכספי הצעה יגיש המציע
 מאת  לגבות היזם מתחייב שאותו המקסימאלי החודשי ההרשאה

 למשךבדירות הסטודיו ליחיד )ללא מרפסת(  שישוכנו הסטודנטים
  "(.הכספית ההצעה: "להלן) ההפעלה תקופת כל

 לא מקרה בכל ההצעה דמי הרשאה החודשיים שיוצעו במסגרת
 ₪(. )אלף שמונה מאות ותשעים ₪  /4,89סך של  על יעלו

( לבין 4הציון שיוענק להצעה הכספית של המציע ייקבע בין אפס )
נק'(,  44"( המכסימלי )P(. ההצעה שתקבל את הציון )"44) שישים

תהיה ההצעה של  אותו מבקש שהסכום שיבוקש על ידו  יהיה 
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 .חתימת המציע: _________________

 

 באופן יחסי לניקוד ינוקדוהנמוך מבין כל ההצעות. יתר ההצעות 
  של ההצעה הטובה ביותר.

לדוגמא: מציע אשר הצעתו תהיה  ההצעה לדמי ההרשאה הנמוכים 
נק'. מציע שהצעתו לדמי  44ביותר  מבין ההצעות שתתקבלנה, יקבל 

נק'  25, יקבל באופן יחסי 28%-הרשאה תהיה גבוהה ב
(1.4/1.28*44 .) 

סת(, בגין יתר הדירות במתחם )שאינן דירות סטודיו ליחיד ללא מרפ
לא יידרש המציע לתת הצעת מחיר, ואולם מובהר כי דמי ההרשאה 

 בהזמנה זו המפורטים הסכומיםבגין הדירות הנ"ל לא יעלו על 
  - דירה טיפוס לכל ביחס, לעיל

שקלול ההצעות ייעשה לפי נוסחת הציון : שקלול ההצעות .11.2.8
 המשוקלל כדלקמן:

S= P + Q + D 

S=(10*Q)+(60*P)+(30*D) 
 כאשר:

S - הציון הסופי 
D - ציון התכנון של המציע 
Q - ציון איכות ההצעה 
P - ציון ההצעה הכספית 
 

 עם בקשר טענה כל תישמע ולא המכרזים וועדת ידי על ינומק לא ההצעה ניקוד .11.8
  .כך

רשאית לפסול הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ו/או תהיה המכללה  .11.4
או  הוראות המפורטות בהזמנה זושחסרים בה פרטים ו/או שנעשתה שלא על פי ה

הנקובות בקשר אל אילו ממסמכי  בדרישות לדעתה עומד אינוככל שהמציע 
, לפי שיקול שלא יהיו , ואולם הרשות בידיה שלא להתחשב בפגמיםההצעה

 על לפסול הזכות את המכרזים ועדת לעצמה שומרת, כן כמו ., מהותייםדעתה
 או/ו תכסיסנית או/ו מעורפלת נההי ידו על שהוצעה ההצעה אשר מציע הסף

, תהיה רשאית ועדת המכרזים לחילופין . סבירה שאינה הצעה או/ו גירעונית
או יבהיר את אי אילו /או יתקן ו/ישלים ו או/ו יוסיף כי מהמציע לבקש

, ועדת המכרזים תהיה רשאית גם להתעלם מפגמים שאינם. מהמסמכים שהוגשו
 . מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי

המציעים ובעלי המניות בהם, כולם או חלקם, את הרשות בידי המכללה לראיין  .11.4
, כולם או חלקם, ולקבל פרטים, מההצעה חלק המהווים משנה קבלניוכן את 

הסברים ומסמכים נוספים, ולנהל עמם משא ומתן באופן שעליו תחליט ועדת 
ופרטים  המכרזים. בכלל זאת תהיה רשאית המכללה לדרוש מכל מציע מידע

בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, וכל כן מידע שלדעתה 
יש עניין בגילויו. כן תהיה רשאית המכללה לבקר בפרויקטים אחרים של המציע 
או מי מטעמו עליו הוא מסתמך כאמור במסמכי הזמנה להציע הצעות זו במסגרת 

ומדויקים לבקשת המכללה, . מציע שיימנע ממסירת פרטים מלאים בדיקתה
רשאית וועדת המכרזים לפסול את הצעתו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת 
העומדת לה על פי המכרז, לרבות זכותה לחילוט ערבות ההצעה. זכה המציע 
ולאחר מכן התברר כי נמנע מלמסור מידע או פרטים כלשהם, רשאית המכללה 

יה זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין כך לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יה
 ומבלי לגרוע מיתר זכויות המכללה על פי המכרז ו/או על פי דין. 

 מינימאליהרשאה גובה דמי  לקביעתאומדן  תערוךהמכללה ידוע למציעים כי  .11.5
, אשר יופקד במעטפה סגורה בתוך תיבת לדירת סטודיו ליחיד )ללא מרפסת(

לעיקרי התכנית הפיננסית לפרויקט באשר אומדן נוסף,  תערוךהמכרזים וכן 
 , ואשר יופקד אף הוא במעטפה סגורה" כפי שמוערכים על ידה11בנוסח נספח "א
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 .חתימת המציע: _________________

 

 ם של המציעיםלבחון את הצעותיה המכללה תהיה רשאית. בתוך תיבת המכרזים
 הכספית, התכנון, עיקרי התכנית הפיננסית וכיוצא באלה()לרבות היבטי ההצעה 

נ"ל, ובנסיבות בהן יתגלה פער משמעותי, לפי שיקול דעת ביחס לאומדנים ה
וועדת המכרזים, בין איזו מההצעות לאומדן, תהיה רשאית המכללה לבצע 
בדיקה בקשר עם קיומו של הפער, לבחור הצעה זוכה על אף קיומו של פער, לבטל 
את המכרז )ובמקרה כזה לא יהיה איזה מהמציעים זכאי לפיצוי כלשהו בגין כך(, 

נהל משא ומתן במטרה להפחית את הפער, להורות על הגשת הצעות כספיות ל
 חלופיות ו/או לקיים הליך תחרותי נוסף, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 תוקף ההצעות .42

 4.1.24182412.21.11 ליום עד בתוקפה תעמוד, צרופותיה כל על, שהוגשה הצעה .12.1
 האחרון המועד ארכתה של במקרה(. הצעות להגשת האחרון מהמועד יום 124)

 .  כך בדבר הבהרה תוציא המכרזים וועדת, בהתאם המועד יוארך -הצעות להגשת

 הארכת על, עת בכל, להודיע הזכות המכרזים לוועדת, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .12.2
 ובמקרה, המציעים בהסכמת צורך ללא, נוספים ימים 44 במשך ההצעות תוקף

 והם, ידם על שהומצאו ההצעה ערבויות תוקף את להאריך המציעים יידרשו כזה
 .שנדרשו מיום ימים 4 בתוך כן לעשות מתחייבים

היה ובמהלך התקופה שבין הגשת ההצעה על ידי המציע לבין המועד האחרון  .12.2
מגיש ההצעה מהצעתו ו/או לא יעמוד יחזור בו , ערבות ההצעהלתוקפה של 

 םבנוסח יםעל החוזבהתחייבות הנובעת ממנה, לרבות אי הופעה לצורך חתימה 
, תהא המכללה רשאית לראות את הםהסופי והמצאת המסמכים בקשר אלי

, תוך מתן מו, אם נחתיםההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את הזכייה ואת החוז
שניתנה על ידו בקשר למכרז  ערבות ההצעההודעה בכתב למציע, ו/או לחלט את 

 זה.

שתמצא לנקוט בכל פעולה  מיום משלוח הודעת הביטול כאמור, רשאית המכללה .12.2
 לנכון, בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה נגדה.

חילוט הערבות לא יפגע בזכות המכללה לפעול ו/או לתבוע כל סעד אחר שייראה  .12.8
 לה, בהתאם לכל דין.

מובהר בזאת כי המידע המסופק למציעים במסגרת מכרז זה מהווה נתונים  .12.4
ק באופן עצמאי את כל ההיבטים חלקיים וכלליים בלבד. על המציע לבדו

הקשורים ו/או הנובעים מהמכרז, לרבות מלוא התנאים הפיזיים, הגיאוגרפיים, 
 התכנוניים, המשפטיים והמסחריים הקשורים בכך. 

הסתמכות המציע ו/או מי מטעמו על מידע הכלול במסמכי המכרז ו/או מידע 
ריות המציע בלבד שיימסר לידיו על ידי המכללה ו/או מי מטעמה, הינה באח

והמכללה לא תישא באחריות לכל נזק או הפסד שייגרם למי מהמציעים או מי 
 מטעמם או לצד שלישי כלשהו עקב הסתמכות על מידע כאמור.  

 התמחרות  .43

המכללה או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לקבל את ההצעה הנוחה לה,  .12.1
תיהם ימצאו מתאימות על ולצורך כך, בין היתר, לנהל מו"מ עם המציעים שהצעו
 ידי ועדת המכרזים שלה ו/או  לקיים התמחרות עמם. 

אופן ניהול המו"מ ו/או ההתמחרות יקבע על ידי ועדת המכרזים, בהתאם  .12.2
להוראות הדין ונוהל המכרזים של המכללה )אותו ניתן למצוא באתר המכללה, 

 בכתובת האתר המופיעה להלן(.

רות תקבע ועדת המכרזים את מי שהצעתו בסיום שלב ניהול המו"מ או ההתמח .12.2
 .והשלישית השנייה ההצעה את גם תקבע לנכון תמצא ואם, תתקבל

 של תוקפה תום למועד מעבר אל ההתמחרות ביצוע התמשכות של מקרה בכל .12.2
 של תוקפה את בהתמחרות המשתתפים המציעים כל יאריכו, ההצעה ערבות
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 ימים 4 לפחות, המכללה ידי על להם שתוצג לדרישה בהתאם, ההצעה ערבות
 יום 12 בתוך וזאת, נוספים ימים 44 למשך, הערבות של תוקפה תום טרם מראש

 . כאמור המכללה מאת ההודעה קבלת מיום

 הודעת הזכייה .40

 הודעה למציע בדבר זכייתו, תשלח בדואר רשום לכתובת המצוינת בהצעתו,  .12.1
 הודעת: ")להלן בהצעתו נתהמצוי לכתובת הדוא"ל - הדוא"לובאמצעות 

 ."(הזכייה

יום מיום  12מציע שקיבל הודעה על זכייה חייב להופיע במשרדי המכללה בתוך  .12.2
קבלת ההודעה ולהמציא את כל המסמכים הדרושים ממנו על פי מכרז זה ולמלא 
אחר כל ההתחייבויות אשר על פי מסמכי המכרז הוא מחויב לבצע לפני חתימת 

יע לערוך את הביטוחים המתאימים הסכם ההקמה. בכלל זה יהיה מחויב המצ
אישור בדבר עריכת ביטוחים בנוסח המצורף  כנדרש בהסכם ההקמה ולהמציא

, וכן להסכם ההקמה, להמציא את ערבות ההקמה, כהגדרתה בהסכם ההקמה
 . להמציא את מסמכי ההתאגדות ואת הסכם בעלי המניות

את  ולהמציא כדין מורשה כעוסק להירשםשהצעתו זכתה,  המציע עלכן, כמו 
 12 בתוך, האישורים הרשמיים מפקיד מורשה, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

, וכתנאי לקבלת צו התחלת עבודה במכרז הזכייה הודעתמתן  ממועד ימים
 . כמפורט בהסכם ההקמה

במקרה של הגשת הצעה של בעל מניות עתידי אשר טרם התאגד כחברת מטרה, 
חברה של חברת המטרה ולהמציא את  יהיה על המציע גם לצרף תדפיס

האישורים הרשמיים מפקיד מורשה, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ביחס 
 לחברת המטרה.

בעת בחירת היזם רשאית המכללה )אך לא חייבת( לבחור גם במציעים במקומות  .12.2
השני והשלישי. תעשה המכללה כן, תורה המכללה למציעים אלו על הארכת 

בתוך ו ,יום נוספים והם מתחייבים להאריכה בהתאם 44ך ערבויות ההצעה למש
 .מאת המכללה כאמור יום מיום קבלת ההודעה 12

, 2או כמס'  2אין באמור כדי לחייב את המכללה להתקשר עם מציע שנקבע כמס' 
אם התבטלה ההצעה הזוכה מכל סיבה שהיא, בין אם לאחר חתימת הסכם 

 ההקמה על ידו ובין אם טרם לכך. 

 וכן בהצעות לפרטים הבהרות לבקש רשאיתתהיה  המכרזים ועדת .12.2
 את להעריך לה לסייע כדי בו יש הועדה לדעת אשר, נוסף מידע כל

 .ההצעות

 14.2 האמורים שם ועמידה בתנאים הנקובים בסעיף  המצאת כל המסמכיםעם  .12.8
 .המתחםלתכנון ובניה של  צו התחלת עבודה, יזםנתן לי, ילעיל

יובהר כי אין לראות את הודעת הזכייה כקיבול ההצעה הזוכה מצד המכללה,  .12.4
והמציע שזכה יהיה רשאי להתחיל בביצוע העבודות רק לאחר עמידה בתנאים 

לעיל, לשביעות רצון  14.2 ובתנאים הנקובים בסעיף  בהסכם ההקמההקבועים 
   המכללה.

הכל  מובהר בזאת כי המכללה תהיה רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, .12.4
לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כן תהיה המכללה רשאית להתנות את 
הזכייה בתנאים מבלי שיהיה עליה לנמק החלטה והיא תהיה רשאית לדרג מציע 

תנאי כלשהו או מציעים נוספים, מלבד יזם, ולקבוע כי במקרה שיזם לא יעמוד ב
 יבוא במקומו המציע שדורג אחריו.

המכללה תהיה רשאית לבטל את המכרז ו/או להוציא מכרז חדש תחתיו, ובכל  .12.5
מקרה לא תהא למי מהמציעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתה של 

 המכללה, באשר תהיה.

 שמירה על סודיות .45
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י המכללה או מי מטעמה המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על יד
 בקשר או לצורך מכרז זה או ביצוע העבודות על פיו. 

המציע לא יהיה רשאי לגלות את פרטיו ו/או את פרטי הצעתו לכל גורם שהוא אלא 
 בהסכמת המכללה מראש ובכתב. 

כל מסמכי המכרז הם רכוש המכללה ומושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולצורך כך 
כל גורם אחר רשאים להעתיק מסמכים אלו או להשתמש בהם לכל בלבד. אין המציע או 

מטרה אחרת. לא הגיש המציע הצעה או קיבל הודעה מהמכללה כי לא זכה במכרז, יחזיר 
 המציע את מסמכי המכרז אם יידרש לעשות כן על ידי המכללה. 

 הדין החל .43

-רזים, תשנ"במכרז זה ינוהל בהתאם להוראות כל דין החל עליו, ולרבות חוק חובת מכ
, לעיל זה במכרז נאמר שלא במה או באמור אין כי מובהר .והתקנות שהותקנו על פיו 1992

, המכרזים חובת חוק פי על, המכרזים לוועדת למכללה ו/או הקיימת זכות בכל לפגוע כדי
(, גבוהה להשכלה מוסד של התקשרויות) המכרזים חובת תקנותועל פי  1992-ב"התשנ

 ., כמפורט להלןל פי נוהל המכרזים של המכללהו/או ע2414-ע"תש

הצעת המציע תיערך ותוגש אף היא בהתאם להוראת כל דין, והמציעים ייחשבו, לכל דבר 
 ועניין, כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך כך. 

אותו ניתן זים של המכללה נוהל המכרבנוסף יחולו על מכרז זה מלוא ההוראות על פי 
 בכתובת:  לההמכל באתר למצוא

https://www.mta.ac.il/about_us/Pages/regulations.aspx 

 הבלעדי דעתם לשיקול בהתאם( חלקם או כולם) רשאים, מחבריה מי או המכרזים ועדת
 .חדש מכרז לפרסם, בכך צורך יראה מהם שמי וככל

 לבתי נתונה תהיה זו להציע הצעות הזמנה לצרכי הבלעדית המקומית השיפוט ותסמכ
  .יפו – אביב בתל המשפט

https://www.mta.ac.il/about_us/Pages/regulations.aspx
https://www.mta.ac.il/about_us/Pages/regulations.aspx


 

 ._________________: חתימת המציע

 

 1נספח א

 פרופיל/ יפו -המכללה האקדמית תל אביב

 

יפו מאמצת מיומה הראשון חזון של הצטיינות אקדמית ושל -המכללה האקדמית תל אביב
ומיישמת את חזונה הלכה , המכללה פועלת מתוך מחויבות עמוקה לערכים אלה. תרומה לקהילה

 .למעשה במגוון דרכים

ורכשה תוך פחות משני , ציבורי ללא מטרת רווחכמוסד  4991המכללה האקדמית נוסדה בשנת 
עלים בה חמישה בתי ספר ובהם שש כיום פו. עשורים מעמד מכובד בנוף האקדמי הישראלי

בוגרי . סטודנטים 1,444-במכללה לומדים כ. כניות לימוד לתואר ראשון וחמש לתואר שנית
בעולם העסקים  ,הייבתעש, רשמו הישגים נכבדים באקדמיה, במספרם 44,444-כ, המכללה

 .ובפעילות חברתית וציבורית

, העשייה החברתית של המכללה מתמקדת בתחום החינוך ובטיפוח ילדים ובני נוער בקהילה
הדוגל , בשתי דרכים אלה מבטאת המכללה את חזונה. בעיקר בבתי ספר יסודיים ותיכוניים ביפו

 .בזבוזובמימוש הפוטנציאל האנושי כמשאב שאסור להזניחו ולהתיר את 

 מצוינות אקדמית והפריה אינטרדיסציפלינרית

ולחברה וממשל  למדעי הסיעוד, למדעי ההתנהגות, למדעי המחשב, בתי הספר לניהול וכלכלה
מציעים מגוון תכניות לימוד והתמחויות המעודדות שילוב ושיח מעשיר ומפרה בין הדיסציפלינות 

להתעדכנות מתמדת בתחומם , חברי הסגל האקדמי מחויבים להוראה איכותית. השונות
 . ולפעילות מחקרית

 מתמקדים בצרכי הסטודנט

מעניקה לסטודנט את כל הכלים לעמוד  אך, המכללה מקפידה על סטנדרט אקדמי גבוה ומאתגר
אשר נועדו , "דלת פתוחה"המכללה וכל מרציה נוקטים במדיניות של הקשבה ושל . בו בהצלחה

 .ולהבטיח את הצלחתו, כלכליים ואישיים, לסייע לסטודנט להתמודד עם קשיים אקדמיים

 סגירת פערים חברתיים

ה חברתית ושאיפה לשמש מנוף לשינוי יפו נבחרה לשמש כמשכנה של המכללה מתוך אותה ראיי
העשייה החברתית של המכללה מבוססת על . בעיקר בשדה החינוך, חברתי ולסגירת פערים

החל , האמונה כי סגירת פערים בחינוך מחייבת טיפול בשורש הבעיה והתערבויות ארוכות טווח
וכלה בשינוי , הבגרותדרך בית הספר התיכון ו, בטיפוח והעשרה של ילדים כבר בבית הספר היסודי

לפיכך מקדמת המכללה שורה של מיזמים חינוכיים בכל בתי . עמדות כלפי ההשכלה הגבוהה
 .הספר הממלכתיים ביפו וכן בבתי ספר נבחרים בדרום תל אביב

 

 



נספח א'2



נספח א'3



אנספח א'3





 

.                                              

 ._________________: יעחתימת המצ

 

 4'נספח א
 ,נ.ג.א

 ________________חברת הביטוח /שם הבנק

 ________________________ :הטלפון' מס

 ________________________: הפקס' מס

 ע ר ב ו ת

 לכבוד

 יפו  -המכללה האקדמית של תל אביב

 ________________________רחוב 

 ______________ תל אביב

 

 '____________ערבות מס: הנדון

, ₪ (וחמש מאות אלף מיליון שני: במילים) 0,022,222אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
: אשר תדרשו מאת, 02.2.0202שפורסם בתאריך  0202פברואר של חודש  המחירים לצרכןשיוצמד למדד 

ל של תפעול וניהו, לתכנון ולבניה מכרזבקשר עם "( החייב"להלן )_________________________
 .מעונות הסטודנטים

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  00ל תוך "אנו נשלם לכם את הסכום הנ
מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד , רשום

 .לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב או, לחייב בקשר לחיוב כלפיכם

 .00.00.02025.0.0200עד תאריך  ______________ ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 

                                          ____________________                                                           הביטוח שכתובתו' חב/דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק

    

 ____________________: הביטוח' חב/שם הבנק

 

   _____________________  ____________________ 

 חברת הביטוח /הסניף                      כתובת סניף הבנק' הבנק ומס' מס 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

 ________________                              ___________                     ________________ 

              חתימה וחותמת      תאריך                           שם מלא                                     

 

   



 

 ._________________: חתימת המציע

. 

 5'נספח א

 לכבוד

 יפו  -תל אביב של המכללה האקדמית

 ,נ.ג.א

 

תפעול ומימון מעונות סטודנטים המכללה האקדמית תל אביב יפו , הקמה, בעניין מכרז לתכנון: הנדון
 דיווח רואה חשבון מבקר -"( המכרז: "להלן)

 

    . פ.ח    לבקשתכם וכרואה חשבון המבקר של 
 :דווח ולאשר כדלקמןהנני ל, "(בעל המניות: "להלן)

 

עשרים וחמישה )ח "ש 00,222,222לפחות )₪ ________________ עצמי בסכום של לבעל המניות הון 
  .31.10.0213נכון ליום , ((ח"מיליון ש

 כל סך, מיעוט זכויות בנטרול עצמי הון, שליטה מקנות שאינן זכויות בנטרול עצמי הון: משמעו" עצמי הון"
 .המבוקר בדוח שמופיע וכפי, דומה משמעות בעל מונח כל או, החברה של לבעלים המיוחס ההון

 

 

 ,בכבוד רב                                                                                             

    

 רואי חשבון                                                                                              

 :הערה

 ח"יודפס על נייר לוגו של משרד רוה. 

 

 



 

 ._________________: חתימת המציע

. 

 6'נספח א

 לכבוד

 יפו  -המכללה האקדמית תל אביב

 ,נ.ג.א

 

תפעול ומימון מעונות סטודנטים המכללה האקדמית תל אביב יפו , הקמה, בעניין מכרז לתכנון: הנדון
 דיווח רואה חשבון -"( המכרז: "להלן)

 

    . פ.ח    לבקשתכם וכרואי חשבון של 
 :קמןהנני לדווח ולאשר כדל, "(בעל המניות: "להלן)

 

לא כולל הכנסות ממכירת מקרקעין )מחזור הכנסות השנתי הממוצע של בעל המניות מפעילות שוטפת 
כמפורט , 1422-ו 1421, 1422בשנים , (ח"ארבעים וחמישה מיליון ש)ח "ש 00,444,444-לא פחת מ, (מ"ומע

 .בדוחות הכספיים של בעל המניות

 

 :חישוב מחזור ההכנסות השנתי הממוצע בוצע באופן הבא

(St+St-1+St-2)/3  =מחזור ההכנסות השנתי הממוצע. 

 :כאשר

"t "-  (1422)השנה הפיננסית האחרונה 

"s "- מחזור ההכנסות . 

 

 ,וד רבבכב                                                                                             

    

 רואי חשבון                                                                                              

 :הערה

 ח"יודפס על נייר לוגו של משרד הרו. 

 

 

 



 

 _________________: חתימת המציע

 7'נספח א

וכן בדבר  או חדלות פירעון/תצהיר כי המציע אינו מצוי בהליכי כינוס ו
 היעדר הערת עסק חי

 - בנפרד או על ידי בעלי המניות העתידיים י המציע וכל אחד מבעלי המניות בו"ימולא ע -
 

 תצהיר

 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את ,   ' מס. ז.נושא ת,    מ "אני הח
 :כדלקמן, בכתב, מצהיר בזאת, יה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כןהאמת וכי אה

בעל : "להלן)"(/המציע: "להלן)   בעל מניות בחברה /כמנהל אשמש/אני משמש .1
 .(לפי המתאים* ) "(בעל המניות העתידי: "להלן/)"(המניות

בעל /וכן המציע, גבל באמצעיםאינו לקוח מו (לפי המתאים* ) בעל המניות העתידי/בעל המניות/המציע .2
, לכינוס נכסים( ולא הוגשה לגביו בקשה)אינו מצוי ( לפי המתאים* ) בעל המניות העתידי/המניות

 .הסדר נושים, הקפאת הליכים, פירוק

בעל / בעל המניות/ הריני לאשר כי לא נכללה הערת עסק חי בדוח הכספי האחרון המבוקר של המציע .3
לא צפויה אזהרת , למיטב ידיעתי ונכון למועד הגשת טופס זה, כמו כן. (לפי המתאים*) המניות העתידי

 .(לפי המתאים*) בעל המניות העתידי/ בעל המניות/ עסק חי בדוח הכספי הבא של המציע

 .הוא אמת תצהיריוכי תוכן , החתימה דלמטה היא חתימתי, אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי .4

 

 

 

 אישור

 

' גב\הופיע בפני מר   מאשר בזה כי ביום , עורך דין    אני החתום מטה 
ולאחר שהזהרתי     'שזיהיתיה על פי תעודת זהות מס\שזיהיתיו   

ה לעונשים הקבועים בחוק \תהיה צפוי\האמת כולה וכי יהיה ה לומר את האמת בלבד ואת\ה כי עליו\אותו
 .ה עליה בפני\ה דלעיל וחתם\ה נכונות הצהרתו\אישר, תעשה כן\אם לא יעשה

 

 

 

 

   

בעל המניות /החותם בשם המציע שם מלא של תאריך
 (לפי המתאים* )   בעל המניות העתידי/

 חתימת וחותמת המצהיר

   

 חתימת וחותמת  ח"רו/ד"שם מלא של עו תאריך



 

 ._________________: חתימת המציע

 

 8'נספח א

 ,לכבוד

 

 יפו -המכללה אקדמית של תל אביב

 

 ,.נ.ג.א

 

מעונות  - DBOTמציע לקיום התחייבות במסגרת מכרז חברת ביטוח בדבר יכולת ה/אישור בנק: הנדון
 סטודנטים

 .נמנה עם לקוחותינו"( הלקוח: "להלן)   הרינו לאשר כי , לבקשתכם .1
 

 .המלאהחשבונותיו של הלקוח מתנהלים לשביעות רצוננו 

בהסתמך על מסגרת האשראי המוענקת ללקוח כיום ועל נכסיו הנזילים של הלקוח המוחזקים  .2

הננו מעריכים כי יש ביכולתו של הלקוח לגייס , או על מידע אחר המצוי ברשותנו/אצלנו כיום ו

 (.₪מיליון תשעים : במילים)₪  09,999,999מקורות לצורך קיום התחייבויות בהיקף כספי של 
או על /זה נמסר על פי בקשתו של הלקוח ועל אחריותו ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל על הבנק ו מידע

אין באמור לעיל משום התחייבות מצד הבנק , כמו כן. מי מעובדי הבנק חובה או אחריות כלשהי
 .או כל התחייבות אחרת שהיא/להעמיד ללקוח אשראי ו

 

 

 

 

 ,בכבוד רב                                                                              

 

                                                                                 

 בנק                                                                              

 



 

 _________________: חתימת המציע

 9'נספח א

 "(המכללה)"לכבוד המכללה האקדמית של תל אביב יפו 

 

 בעל המניות העתידי/כתב התחייבות בלתי חוזרת מאת בעל המניות

 

מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר ______________, . ז.ת, .פ.ח, _________________ מ"אני הח

לצורך ביצוע מלא וכולל של , ₪ מיליון 09 -ואשר לא יפחת מ, ידרשלהעמיד את ההון העצמי שי

, של הפרויקט לתכנון( "חברת המטרה העתידית/""המציע: "להלן)______________ התחייבויות 

וזאת בהתאם לתנאים , שפורסם על ידי המכללה, תפעול ומימון מעונות הסטודנטים והשטחים, הקמה

 . ולמועדים שיותוו על ידי המכללה

שכן המכללה מסתמכת עליה לצורך בחירת ההצעה הזוכה ולא , י חוזרתידוע לי כי התחייבותי זו הינה בלת

לצורך , או עילה כלשהי לסרב להעמיד איזה מההון העצמי שיידרש כאמור/או דרישה ו/תהיה לי כל טענה ו

 .תיבחר כהצעה הזוכה במכרז הצעתי/ככל שהצעתו, חברת המטרה העתידית/ביצוע התחייבויות המציע

במבנים , העברת ההון העצמי כאמור לא תקנה לנו כל עילה או זכות לקבל מהמכללה כל זכות במקרקעין

 .   ובפרויקט

 

 

 אישור

 

מאשר "( החברה)"_________ ת כערוך הדין של \המשמש, עורך דין    אני החתום מטה 

. ז.ת)_______  -ו( _______________. ז.ת)    ה "הופיע בפני ה   בזה כי ביום 

 .וכי הם מוסמכים בחתימתם לחייב את החברה לכל דבר ועניין, אשר חתמו בשם החברה (__________

 

 

 

   

 חתימת וחותמת  ח"רו/ד"שם מלא של עו תאריך



 

 ._________________: חתימת המציע

 01'נספח א

 

 מכתב גיבוי מאת בנק בישראל או חברת ביטוח בישראל

 

 [י הבנק"במקרה של ליווי פיננסי ע]עקרונות למכתב גיבוי 

 

  -מכתב הגיבוי יכלול את העקרונות כדלהלן 

 .ואת יכולותיהם, בעלי המניות במציע, היכרות הגוף המממן את המציע .1

  .של המציע היכרות הגוף המממן את עיקרי התוכנית העסקית .2

 . הסכם ההקמה וההסכם ההפעלה, היכרות הגוף המממן את עיקרי ההזמנה להציע הצעות .3

 .הצהרת המממן כי הוא יכול ומעוניין עקרונית להעמיד לרשות המציע מימון לצורך ביצוע הפרויקט .4

יחסי כיסוי שהמציע , תקופת זמינות של המימון, מועדי העמדת מימון, התייחסות להיקף המימון .5

 . סוג והיקף קרנות נדרשות כחלק מהעמדת המימון, יידרש לעמוד בהם

, תנאים להחזר ופירעון חוב, עמלות, רצוי לכלול התייחסות לסוג והיקפי בטוחות וערבויות, בנוסף .6

 . אפשרות לפירעון מוקדם, המימוןתנאי ומנגנון הצמדות של 

  

 



עיקרי התוכנית הפיננסית של המציע – 11נספח א 

(עיקרי ושרות)הקף שטחים 

ר"מ מרתפים

ר"מ מעונות

ר"משירותים נלווים לסטודנטים

ר"משטחים בקומת הקרקע לשימוש אחר

(אך לא יותר מהאמור בהוראות ומסמכי המכרז)כ בנוי "סה

שיעור תפוסה

₪/ ר"מ

(מ"כולל מע)עלות הקמה 

אלפי ₪תכנון ופיקוח

אלפי ₪אגרות והטלים

אלפי ₪מרתפים

אלפי ₪(כולל שטחי קומת קרקע)מבני מעונות 

אלפי ₪מערכות

אלפי ₪פיתוח

אלפי ₪הצטיידות

כ עלות הקמה כוללת"סה

אלפי ₪מענק הקמה

עלות הקמה בניכוי מענק

13,400

דמי הרשאה בשטחי שירותים נלווים 

לסטודנטים כולל ניהול



(מ"כולל מע)עלויות תפעול שוטפות 

חודש/ח"אלפי שניהול שוטף מעונות

חודש/ח"אלפי שגינון, הדברה, ניקיון

חודש/ח"אלפי שאבטחה

חודש/ח"אלפי שאחזקת ותחזוקת מערכות

חודש/ח"אלפי שאחזקת ותחזוקה שוטפת

חודש/ח"אלפי שאחרות, כלליות, ביטוח

חודש/ח"אלפי שתחזוקה מהותית וחידוש מערכות וציוד

כ עלויות תפעול לחודש"סה

מימון

שיעור מימון בנקאי בהקמה

ריבית בתקופת הקמה

שיעור מימון בנקאי בתקופת תפעול

ריבית בתקופת תפעול

שנות פרעון הלוואה בתקופת ההפעלה' מס



 

 ._________________: חתימת המציע

. 

 21'נספח א

 הקמה -ניסיון קבלן הראשי 

 :הינו( "הראשי הקבלן: "להלן)   הנני מאשר כי 

לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות  5' בקבוצה ג 111קבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף ראשי בניה  .1
 .1811ח "התשמ, (סיווג קבלנים רשומים)הנדסה בנאיות 

 .של הקבלן הראשי מטעם רשם הקבלנים בסיווג הנדרשמצורפת לנספח זה תעודת רישום תקפה          

: הקבלן הראשי הינו בעל ניסיון מוכח בהקמה של פרויקטים באחד או יותר מהתחומים הבאים .2
בהיקף , בארץ או בחוץ לארץ, ן מניב"ן למגורים או נדל"נדל, בתי אבות, בתי מלון, מעונות סטודנטים

 11,111-מתוכם מתחם אחד בשטח שלא יפחת מ, (ירותשו עיקרישטח )ר לפחות "מ 01,111מצטבר של 
 .השנים האחרונות( חמש) 5שהקמתם הסתיימה במהלך , (שירותעיקרי ו שטח)ר "מ

ניתן לעשות שימוש בנספח זה לשם )להלן טבלה בה מפורטים הפרויקטים להצגת הניסיון בהקמה  .0
 (:הצגת פרויקטים נוספים

 

 2' פרויקט מס

שם הפרויקט וסוג 

מעונות )ט הפרויק

בתי , בתי מלון, סטודנטים

ן למגורים או "נדל, אבות

בארץ או , ן מניב"נדל

 (בחוץ לארץ

 

 שם היזם
 

 הממליץ

: דואר אלקטרוני 
_______________ 

 

 _______: טלפון' מס

 הקמה –תיאור העבודה 
 

 מקום ביצוע
 



 

 ._________________: חתימת המציע

. 

 תאריך תחילת ביצוע
 תאריך גמר הביצוע 

עיקרי )שטח מבונה 

של הפרויקט  (ושירות

 ר"במ

 

 היקף תקציבי של העבודה
 

 כתובת דואר אלקטרוני

 

 

או תעודה מקבילה " 4טופס "לצורך הוכחה בדבר סיום כל אחד מהפרויקטים שפורטו יצרף המציע  .4
 .ממדינה זרה

 .יש לצרף המלצות מידי כל אחד מהיזמים עבורם הוקמו הפרויקטים .5

התייחסות ליכולתו , תיאור פרופיל, לים בין היתרהכול, על הקבלן הראשי לצרף מסמכי הערכה .6
המקצועית של הקבלן הראשי להתאים עצמו לצרכי העבודות הייחודים למכרז זה ופירוט בדבר 

 .עבודות קודמות של הקבלן הראשי

התקשר עם המציע ומתחייב , הנני מאשר כי הקבלן הראשי קרא את המכרז על כל הסכמיו ונספחיו .7
 .תחייבות מצורפת מטהה, לבצע את העבודות

 .הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד .1

 

   

שם מלא של החותם בשם בעל  תאריך

 (מחק המיותר)*קבלן המשנה /המניות

חתימה וחותמת בעל 

מחק )*קבלן המשנה /המניות

 (המיותר

 

 : הערה

יקטים בדפים נפרדים ניתן להוסיף פרו, כמות הפרויקטים שצוינו הינם לפי דרישות המכרז ושיקול המציע
 .בהתאם לטבלה זו

 



 

 ._________________: חתימת המציע

 

  31'נספח א                                                                                       
 קבלן הראשיהתחייבות 

 לכבוד

 תל אביב יפושל המכללה האקדמית 

 ,נ.ג.א

 ______________ייבתי בזאת כלפי התח"( הקבלן הראשי: "להלן),   מ "אני הח
הפעלה ואחזקה של מעונות הסטודנטים , הקמה, תו בנוגע לפרויקט לתכנוןבקשר להצע, "(המציע: "להלן)

, נשוא הפרויקט, לבצע את כל עבודות ההקמה, ושטחים נלווים לשירות הסטודנטים במתחם המכללה ביפו
" המכרז" "הפרויקט: "להלן)כמפורט במסמכי המכרז על הסכמיו ונספחיו ובמיוחד הסכם ההקמה 

במסגרת התקשרותי עם המציע הובאה לידיעתי עלות ההקמה (. בהתאמה" ותהעבוד"-ו" ההקמה הסכם"
מוערכת זו הינה על והריני לאשר כי עלות , אותה ציין המציע כפי שמופיעה במודל העסקי המצורף להצעה

  .דעתי

ביחס לעבודות  ראשימשנה אשמש כקבלן , הנני מתחייב כי במידה ותתקבל הצעת המציע לביצוע הפרויקט
, לרבות הסכם ההקמה, והכל בהתאם להוראות המכרז" גב אל גב"על בסיס , נשוא המכרז ההקמה

 .ובהתאם לעלות ההקמה האמורה לעיל

 .הנני מאשר כי קראתי את המכרז לרבות הסכם ההקמה ואני מכיר את כל תנאיהם

כי אין , המפורטים במסמכי המכרז, ראשיהמשנההנני מאשר כי אני עומד בכל תנאי הסף הנדרשים מקבלן 
 .כל מניעה על פי כל דין והסכם מלספק למציע את העבודות לשמם נשכרתי

הנני מאשר כי ידוע לי כי התקשרותי במתכונתה הנוכחית הינה עם המציע ועמו בלבד וכי אין לי דין 
או דרישת פיצוי /וידוע לי כי בכל מקרה של תביעה , בהתאם לאמור. ודברים עם כל מציע אחר במכרז

 .תופנה התביעה או הדרישה אל המציע ישירות ואליו בלבד, או העבודות/שתהיה לי בקשר עם הפרויקט ו

 

 

 אישור

 

שר מא"( החברה)"_________ ת כערוך הדין של \המשמש, עורך דין    אני החתום מטה 
. ז.ת)______ ___ -ו( _______________. ז.ת)    ה "הופיע בפני ה   בזה כי ביום 

 .וכי הם מוסמכים בחתימתם לחייב את החברה לכל דבר ועניין, אשר חתמו בשם החברה (__________

 

 

   

חתימת וחותמת הקבלן  שם מלא של החותם בשם הקבלן הראשי תאריך
 הראשי

   

 חתימת וחותמת  ח"רו/ד"שם מלא של עו תאריך



 

 ._________________: חתימת המציע

. 

 14'נספח א                                                                                                 

 (מחק המיותר)* הפעלה –בעל המניות /ניסיון קבלן משנה

 (להזמנה 2115או תאגיד אחר כמפורט בסעיף  בעל מניות עתידיעבור רלוונטי גם )*

 

: להלן)          או  "(קבלן משנה : "להלן)   או "( ל המניותבע: "להלן)  הנני מאשר כי 
 :הינו( מחק המיותר)* "(התאגיד האחר"

 

הינו בעל ניסיון מוכח בניהול ותפעול , (מחק המיותר)* תאגיד האחרה/קבלן המשנה/בעל המניות .1

יקף בה ושטחי שירות הכוללים מתן שירותים מרכזיים לבעלי שטחים עיקרייםמתקנים או מבנים 

שלא יפחתו  ומתוכם שני פרויקטים , במצטבר( שלושים אלף מטר רבועים)ר "מ 03,333-שלא יפחת מ

: באחד מהתחומים הבאים, כל אחד שטחים עיקריים( עשרת אלפים מטר רבועים)ר "מ 13,333-מ

-להשכרה או לתעשיות היי( קומפלקסים)מבני משרדים , בתי אבות, בתי חולים, בתי מלון , מעונות

 .וזאת במשך שנתיים לפחות מתוך חמש השנים האחרונות, קט

 התאגיד האחר/בעל מניות/מפעיל קבלן משנה/להלן טבלה בה מפורטים הפרויקטים אותם הפעיל .2

 (:ניתן לעשות שימוש בנספח זה לשם הצגת פרויקטים נוספים( )מחק המיותר)*

 

 1' פרויקט מס

 שם הנכס המנוהל

 

 

 הממליץ

 דואר אלקטרוני 

____________ 

: טלפון 'מס 

____________ 

לפרט  -תיאור העבודה 

, בתי מלון, מעונות: לפי

, בתי אבות, בתי חולים

מבני משרדים 

להשכרה ( קומפלקסים)

  ,טק-או לתעשיות היי

 

 מקום הנכס
 



 

 ._________________: חתימת המציע

. 

 תאריך תחילת הפעלה

 תאריך סוף הפעלה  

סך השטחים המבונים  

ושטחי  שטחים עיקריים)

להם ניתנים ( שירות

 ר"השירותים במ

  

 ממליץאיש קשר אצל ה

 דואר אלקטרוני 

 

 

מנהל את הנכסים מהפרויקטים /יש לצרף המלצות מידי כל אחד ממנהלי הגופים עבורם ניהל .0

 .שפורטו

הכוללים בין , לצרף מסמכי הערכה (מחק המיותר)* התאגיד האחר/בעל המניות/על קבלן משנה .4

 (מחק המיותר)*קבלן משנה /ייחסות ליכולתו המקצועית של בעל מניותתיאור פרופיל תוך הת, היתר

 .להתאים עצמו לצרכי העבודות הייחודים למכרז זה

, הנני מאשר כי קבלן המשנה קרא את המכרז על כל הסכמיו ונספחיו: ככל שמדובר בקבלן משנה .5

ות הסכם ומתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות המכרז בכלל לרב, התקשר עם המציע

 .(מחק אם מיותר)* .ההפעלה

הנני מאשר כי בעל המניות והמציע קראו את המכרז על : בעל מניות עתידי/ככל שמדובר בבעל מניות .6

המציע מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות המכרז בכלל לרבות הסכם , כל הסכמיו ונספחיו

מחק )*לפחות ממניות המציע  25%בעל ( יהיהאו )הינו  בעל המניות העתידי/וכי בעל המניות, ההפעלה

 .(אם מיותר

 .הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד .7

 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 : הערה

ניתן להוסיף פרויקטים בדפים נפרדים , כמות הפרויקטים שצוינו הינם לפי דרישות המכרז ושיקול המציע
 .זובהתאם לטבלה 

 



 

 ._________________: חתימת המציע

 

 51'נספח א                                                                                            

 הפעלה  -התחייבות קבלן משנה 

 (5..2כמשמעות מונח זה בסעיף , או על תאגיד אחר יוגש רק אם מסתמכים על קבלן משנה)*

 

 לכבוד

 המכללה האקדמית של תל אביב יפו

 ,נ.ג.א

בקשר , התחייבתי בזאת כלפי המציע, (קבלן המשנה: "להלן),    מ "הח אני
הפעלה ואחזקה של מעונות הסטודנטים ושטחים נלווים לשירות , הקמה, להצעתו בנוגע לפרויקט לתכנון

, נשוא הפרויקט, לבצע את כל עבודות התפעול התחזוקה, יפו -הסטודנטים במתחם המכללה בתל אביב 
" המכרז" "הפרויקט: "להלן)רז על הסכמיו ונספחיו ובמיוחד הסכם ההפעלה כמפורט במסמכי המכ

 (.בהתאמה" העבודות"-ו" הסכם ההפעלה"

אשמש כקבלן משנה ביחס לעבודות , הנני מתחייב כי במידה ותתקבל הצעת המציע לביצוע הפרויקט
 .סכם ההפעלהלרבות ה, והכל בהתאם להוראות המכרז" גב אל גב"על בסיס , ההפעלה נשוא המכרז

 .הנני מאשר כי קראתי את המכרז לרבות הסכם ההפעלה ואני מכיר את כל תנאיהם

כי אין כל , המפורטים במסמכי המכרז, הנני מאשר כי אני עומד בכל תנאי הסף הנדרשים מקבלן המשנה
 .מניעה על פי כל דין והסכם מלספק למציע את העבודות לשמם נשכרתי

 צדדים לידי ידי על נמסרו לא ואלו בסודיות המציע עם ההתקשרות פרטי כל את ששמרתיהנני מאשר 
כי ידוע לי כי התקשרותי במתכונתה הנוכחית הינה עם המציע ועמו בלבד וכי אין לי דין ודברים שלישיים

או דרישת פיצוי שתהיה לי /ידוע לי כי בכל מקרה של תביעה ו, בהתאם לאמור. עם כל מציע אחר במכרז
 .תופנה התביעה או הדרישה אל המציע ישירות ואליו בלבד, או העבודות/רויקט ובקשר עם הפ

 

 אישור

 

מאשר "( החברה)"_________ ת כערוך הדין של \המשמש, עורך דין    אני החתום מטה 
. ז.ת)_ ________ -ו( _______________. ז.ת)    ה "הופיע בפני ה   בזה כי ביום 

 .וכי הם מוסמכים בחתימתם לחייב את החברה לכל דבר ועניין, אשר חתמו בשם החברה( __________ 

 

 

   

חתימת וחותמת קבלן  שם מלא של החותם בשם קבלן המשנה תאריך
 המשנה

   

 חתימת וחותמת  ח"רו/ד"שם מלא של עו תאריך



 

 ._________________: חתימת המציע

. 

 16'נספח א                                                                                                                                                     
 

 בעלי מניות עתידיים/הצהרת בעלי מניות

 

, "(ניותבעל מ: "להלן)   מורשה חתימה ,    'מס. ז.נושא ת,    מ"אני הח
לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים בקבועים בחוק אם לא אעשה 

 :כדלקמן, בכתב, מצהיר בזאת, מצהיר בזאת, כן

 .  במציע במסגרת הצעת המציע במכרז (לפי המתאים)*אשמש כבעל מניות /אני בעל מניות .1
 

 .%       על  (לפי המתאים)*ד יעמו/שיעור אחזקתי כבעל מניות במציע עומד .2
יש למלא מעל )מהמניות במציע  %__-ב (לפי המתאים)*אחזיק /כי הריני מחזיק, משמעות הדבר היא

יש למלא מעל )מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של המציע  %__-ב אחזיק/הריני מחזיק ,(22%

לפי )*אחזיק /ובנוסף הריני מחזיק ,(22%יש למלא מעל )במציע   %__-ב אחזיק/הריני מחזיק ,(22%

 ;כללי במציע מהזכויות למנות דירקטורים ומנהל  22%בלפחות  (המתאים

 .אמת –וכי תוכן תצהירי , החתימה דלמטה היא חתימתי, אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי .3
 

 

 ד"ואישור ע

 

' גב\הופיע בפני מר   מאשר בזה כי ביום , עורך דין    אני החתום מטה 
שהזהרתי ולאחר      'שזיהיתיה על פי תעודת זהות מס\שזיהיתיו   

ה לעונשים הקבועים בחוק \תהיה צפוי\ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה\ה כי עליו\אותו
' גב/הריני לאשר כי מר. ה עליה בפני\ה דלעיל וחתם\הצהרתוה נכונות \אישר, תעשה כן\אם לא יעשה

 .ל הינו מורשה חתימה מוסמך מטעם בעל המניות"הנ____________ 

 

 

   

 חתימת וחותמת המצהיר שם מלא של בעל המניות וכן מורשי החתימה בו תאריך

   

 חתימת וחותמת  ח"רו/ד"שם מלא של עו תאריך



 

 ._________________: חתימת המציע

. 

 א61'נספח א                                                                                                                                                    
 

 (להזמנה 2115כמשמעות מונח זה בסעיף ) מנהל בתאגיד אחר הצהרת

 

: להלן)   בחברת חתימה מורשה ,    'מס. ז.נושא ת,    מ"אני הח
לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים בקבועים , "(התאגיד האחר"

 :כדלקמן, בכתב, מצהיר בזאת, מצהיר בזאת, בחוק אם לא אעשה כן

 דירקטורים למנות ומהזכויות בו ההצבעה מזכויות %05 לרבות) ממניות התאגיד האחר %05 לפחות .1

 המניות בעלאשר הינו _________, חברה ' מס___________,  ידי על מוחזקות( בו כללי הלומנ

מהמניות  %05בלפחות , על פי הצהרתו, אשר עתיד להחזיק/במציע מהמניות %05 בלפחות המחזיק

  .במכרז בעל המניות העתידי/במסגרת הצעת המציעוהכל , בחברת המטרה שתוקם על ידו לצורך

 1אמת –וכי תוכן תצהירי , החתימה דלמטה היא חתימתי, אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי .1
 

 

 ד"אישור עו

 

' גב\הופיע בפני מר   מאשר בזה כי ביום , עורך דין    אני החתום מטה 
שהזהרתי ולאחר      'פי תעודת זהות מסשזיהיתיה על \שזיהיתיו   

ה לעונשים הקבועים בחוק \תהיה צפוי\ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה\ה כי עליו\אותו
' גב/הריני לאשר כי מר. ה עליה בפני\ה דלעיל וחתם\ה נכונות הצהרתו\אישר, תעשה כן\אם לא יעשה

 .האחר התאגיד מטעםל הינו מורשה חתימה מוסמך "הנ____________ 

 

 

 

   

 חתימת וחותמת המצהיר שם מלא של בעל המניות וכן מורשי החתימה בו תאריך

   

 חתימת וחותמת  ח"רו/ד"שם מלא של עו תאריך



 

 ._________________: חתימת המציע

 

 

 71'נספח א

 

 ד"אישור עו

 –וככל שחברת המטרה טרם הוקמה בשלב הגשת ההצעה , ד של חברת המטרה"ימולא וייחתם על ידי עוה
 של כל אחד מבעלי המניות העתידיים ד"ימולא וייחתם על ידי עוה

 

 

ד של חברת "עו\ח"המשמש כרו,   ' מס. ז.נושא ת,   מ "אני הח
 :מאשר בזאת כדלקמן"( החברה)"___ __________פ .ח_______________, 

 

, לרבות תקנון המציע וכן כל הסכם שנחתם בין בעלי המניות בה, בדקתי את מסמכי ההתאגדות של המציע
 .   :ובהסתמך על כך הנני לאשר כי

 .  במציע במסגרת הצעת המציע במכרז החברה הינה בעלת מניות .1

 .  % מניות במציע עומד על תכבעל שיעור אחזקת החברה  .2
החברה   ,(22%יש למלא מעל )מהמניות במציע __ %-ב המחזיקהחברה כי , משמעות הדבר היא

 חברהובנוסף ה ,(22%יש למלא מעל )מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של המציע __ %-ב המחזיק

 ;כללי במציע מהזכויות למנות דירקטורים ומנהל  22%בלפחות  המחזיק

  -האישור כדלקמן  ימולא, ככל שחברת המטרה טרם הוקמה בשלב הגשת ההצעה, לחילופין

מכרז במסגרת  1.1.1כמשמעות מונח זה בסעיף  מניות עתידי בעל ,על פי הצהרתה, החברה הינה .1

  . 

על פי  ,בחברת המטרה שעתידה לקום על ידה במקרה של זכייה במכרזשיעור אחזקת החברה  .2

 .  % צפוי לעמוד על , סכם מייסדים שהוצג ליהצהרתה או על פי ה

יש ) בחברת המטרה שתקוםמהמניות __ %-ב צפויה להחזיקהחברה כי , משמעות הדבר היא

יש ) חברת המטרה שתקוםמזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של __ %-ב  ,(%22למלא מעל 

 ת דירקטורים ומנהל מהזכויות למנו %22בלפחות  צפויה להחזיק חברהובנוסף ה (%22למלא מעל 

 ;בחברת המטרה שתקוםכללי 

 

 

 

 

   

 חתימת וחותמת  ח"רו/ד"שם מלא של עו תאריך



 

 ._________________: חתימת המציע
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 ד"אישור עו

כמפורט , על תאגיד אחר להזמנה 5..2רלוונטי ככל שהמציע מבסס את ניסיון ההפעלה הנדרש לפי סעיף 
 באותו סעיף

 

ד של חברת "עו\ח"המשמש כרו,   ' מס. ז.נושא ת,   מ "אני הח
  :מאשר בזאת כדלקמן"( התאגיד האחר)"_____________ פ .ח_______________, 

 

בעל המניות "/"המציע)"______________ התאגיד האחר ושל תי את מסמכי ההתאגדות של בדק
 .   :ובהסתמך על כך הנני לאשר כי, (לפי העניין, "העתידי

 למנות ומהזכויות בו ההצבעה מזכויות %25 לרבות) מהמניות בתאגיד האחר %25 לפחות (.)

אשר ___________, חברה ' מס____________,  ידי על מוחזקות( בו כללי ומנהל דירקטורים

 .במציע מהמניות %25 בלפחות המחזיק במציע המניות בעלהינו 

 למנות ומהזכויות בו ההצבעה מזכויות %25 לרבות) מהמניות בתאגיד האחר %25 לפחות (5)

 אשר  ___________, חברה ' מס____________,  ידי על מוחזקות( בו כללי ומנהל דירקטורים

 .המטרה בחברת מהמניות %25 בלפחות הצהרתו פי על להחזיק עתידבעל המניות העתידי ש הינו
 

 

 

 

 

 

 

   

 חתימת וחותמת  ח"רו/ד"שם מלא של עו תאריך



 

 ._________________: חתימת המציע

 

 81'נספח א                                                                                                                                                       

 טופס פרטי נציג מוסמך

 פרטי המציע .1

 :שם המציע  .א

 

 

 (:עוסק מורשה/תאגיד' מס)מזהה של המציע ' מס .ב

 

 

 :שלהם. ז.שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת .ג

 

 

 :שם הנציג המוסמך למכרז זה .ד

 

 

 :כתובתו של הנציג המוסמך .ה

 

 

 :טלפונים .ו

 

 

 :פקסימיליה .ז

 

 

 :כתובת דואר אלקטרוני .ח

 

 

 



 

 ._________________: חתימת המציע

. 

 91'נספח א

 לכבוד

 יפו  -תל אביב של המכללה האקדמית

 ________________________רחוב 

 ______________תל אביב 

 

 ,נ.ג.א

 'הצהרה בדבר אי תיאום הצעות מכרז מס: הנדון

 - בנפרדאו על ידי כל בעלי המניות העתידיים י המציע וכל אחד מבעלי המניות בו "ימולא ע -
 

: להלן( )שם התאגיד)   ת בתאגיד\העובד   ז .ת' מס   מ "אני הח 
 :ה בזאת כדלקמן\מצהיר"( התאגיד"

 .ת לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו\אני מוסמך .1

מטעם המציע בו \ת בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד\ת המשרה אשר אחראי\אני נושא .2
במכרז זה  (לפי המתאים* )כהגדרתו בהזמנה , עתידי בעל מניותמטעם  \התאגיד משמש כבעל מניות

 "(.ההצעה למכרז" -להלן )

או הכמויות המופיעים בהצעה למכרז לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע /המחירים ו .3
כבעל  או המשמש, הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה

 .ות עתידיאו כבעל מני מניות בתאגיד המציע הצעות במכרז זה

 .ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתי לעשות כן\לא הייתי מעורב .4

ת בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מההצעה למכרז \לא הייתי מעורב .5
 .ואין בכוונתי לעשות כן

 .תי תחרותית מכל סוג שהואת בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בל\לא הייתי מעורב .6

ההצעה למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או  .7
 .מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה

 

 :במקום המתאים  Xיש לסמן

 התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז, למיטב ידיעתי. 

 אנא פרט, אם כן: 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

הכל בהתאם להוראות , אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל
 .1811 -ח"מתש, חוק ההגבלים העסקיים

 

                                              

 חתימת המצהיר            שם המצהיר         חותמת התאגיד                שם התאגיד               תאריך     

 



 

 ._________________: חתימת המציע

. 

 

 ד"אישור עו

 

 מאשר בזאת כי ביום ,    ' מרח,   ר .מ,   ד "עו, מ"הח  אני
ת לי באופן \המוכר./ז.י ת"ה ע\זיהתה את עצמו\שזיהה,    ' גב\הופיע בפני מר  

ה לעונשים הקבועים \תהא צפוי\היא יהא\ה להצהיר את האמת וכי הוא\ה כי עליו\אישי ולאחר שהזהרתיו
 .ה עליו\ה בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם\אישר, תעשה כן\לכך בחוק אם לא יעשה

                                           

 חתימת עורך הדין           חותמת ומספר רישיון                                תאריך                                  

 



 

 ._________________: חתימת המציע

 

 

 02'נספח א

 

 ד"אישור עו

ימולא ביחס  –וככל שבמועד הגשת ההצעה טרם הוקמה חברת המטרה , רת המטרהבימולא ביחס לח*)
 (לבעלי המניות העתידיים

     ד של "ת כעוה\המשמש, ד"עו,    , מ"אני הח
 :מאשר בזה כי"( החברה)"

לרבות , מסמכי המכרזהחברה היא חברה רשומה וקיימת כדין וקיבלה ההחלטות בקשר עם כל   .1

בהתאם למסמכי התאגדותה , ההזמנה להציע הצעות ונספחיהם וכל מסמך אחר הקשור במכרז זה

 . וכדין

    -ו     .ז.ת_____________ה  "זכויות החתימה לכל דבר ועניין בשם החברה נתונות   לה .2

כאשר חתימתם בצירוף חותמת החברה או על גבי ______________  . ז.ת___________ה "ה

 .שמה המודפס יחייבו את החברה לכל דבר ועניין

 .החברה מוסמכת בהתאם למסמכי התאגדותה לקבל את ההחלטה דלעיל ולבצע את האמור בה .3

 

 

 

                                           ד"עו                                                                                          :תאריך

 



 

 ._________________: חתימת המציע
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 תצהיר

 

: להלן)   מורשה חתימה מטעם ,   ' מס. ז.נושא ת,   מ"אני הח
לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי ( לפי המתאים*) ("בעל המניות העתידי/ " "המציע"

 :כדלקמן, בכתב, מצהיר בזאת, אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

או מי ממורשי /או מי ממנהליו ו/ו (לפי המתאים)*בעל המניות העתידי /  י המציעהנני מצהיר בזאת כ .1

החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או 

לא , למיטב ידיעתי, השנים שקדמו להכנתו של תצהירי זה וכן( 11)בעבירות מרמה וזאת בעשר 

 .ן המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמורמתנהלים נגד מי מבי
 

 .אמת –וכי תוכן תצהירי , החתימה דלמטה היא חתימתי, אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי .2
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 

 ד"עו אישור

 

 הופיע בפני מר   בזה כי ביום מאשר, רואה חשבון/עורך הדין   אני החתום מטה
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד    ' שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס   

אישר נכונות הצהרתו דלעיל , ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן
 .וחתם עליה בפני

 

   

 חתימת וחותמת  ח"רו/ד"עו שם מלא של תאריך



נספח א'22





 ___________________: חתימת המציע  

 32אנספח 

 לכבוד

 יפו  -תל אביב של המכללה האקדמית

 ,נ.ג.א

 
 
 

 תפעול, מימון ,הקמה, לתכנון /4302/0הצעה לתכנון במסגרת מכרז : הנדון
 ותחזוקה

  D.B.O.Tבשיטת  מעונות סטודנטיםשל מתחם 
 

 :להלן וכמסומן התכנון כמפורט אפשרויותמבאחת בחרתי בזאת כי ולהתחייב הריני לאשר 

 (את החלופה הרלוונטית יש לסמן)

 

 להזמנה" ו"המצורף כנספח , בחרתי לבצע את התכנון בהתאם לתכנון המכללה הראשוני 

כשהן חתומות על ידי  "ו"ואני מצרף בזאת את מלוא רשימת התכניות המהוות את נספח 

או שוני בין ונה אפשרות לפירוש ש, אי בהירות, בכל מקרה של סתירהידוע לי כי . בכל עמוד

הועלה לאתר צורף להצעתי לבין תכנון המכללה הראשוני כפי שפירוט התכנון אשר 

ולא אבוא בכל  התכנון שהועלה לאתר האינטרנט כאמור יגבר, האינטרנט של המכללה

 . או ועדת המכרזים בקשר עם כך/או דרישה כלפי המכללה ו/טענה ו

פו מסמכי התכנון אשר יצור, הצעתי תזכה במכרזידוע לי ומוסכם על ידי כי ככל ש, כמו כן

יהיו אלו אשר , ק בלתי נפרד ממנומחייב שייחתם עם המכללה ויהוו חלולהסכם הלהצעתי 

 מתחייב לחתום עליהםאני ו ,ויצורפו על ידי המכללה, הועלו לאתר האינטרנט של המכללה

  .ולפעול על פיהם

 

ואני מצרף , כהגדרתו בהזמנה להציע הצעות למכרז, נון המציעאת תכ לצרף להצעתי בחרתי 

בזאת עותק קשיח החתום על ידי בכל עמוד וכן החסן נייד הכולל את מסמכי התכנון 

כל פרט מזהה  יםכולל םאינוכל המסמכים הכלולים בו כאשר ההחסן הנייד , המוצע על ידי

  .או של מי מטעמי/שלי ו

מסמכי התכנון אשר יצורפו , ידוע לי ומוסכם על ידי כי ככל שהצעתי תזכה במכרז, כמו כן

יהיו אלו אשר , להצעתי ולהסכם המחייב שייחתם עם המכללה ויהוו חילק בלתי נפרד ממנו

 .ואני מתחייב לחתום עליהם ולפעול על פיהם, נכללו בהחסן הנייד

בין מסמכי  אפשרות לפירוש שונה או שוני, ירהלהתחייב בזאת כי בכל מקרה של סתהריני 

ההחסן לבין מסמכי התכנון אשר הוגשו באמצעות  כאמור התכנון שהוגשו בעותק קשיח

ולא אבוא בכל טענה , ההחסן הניידהוגש על ידי באמצעות יגבר התכנון אשר , כאמורהנייד 

  .או ועדת המכרזים בקשר עם כך/או דרישה כלפי המכללה ו/ו

 

 .                                   תי על החתום היום ולראיה בא

 

 (המציע)                                                                                                                         
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