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 לשירותי ייעוץ ותכנון בתחום אדריכלות נוף 2018/24תנאי סף מכרז מסגרת 

 כללי .1

מזמינה בזאת הצעות מיועצים  (המזמיןו/או המועצה  - )להלןחבל מודיעין המועצה האזורית  .1.1
 מכרז,ה למסמכילקבלת שירותי ייעוץ ותכנון בתחום אדריכלות נוף עבור המועצה, בהתאם 

 המועצה נציג הוראותל יות שיוצאו במהלך תקופת ההסכם,הזמנות עבודה פרטנ  לרבות
 (. השירותים -)להלןכל דין  ולהוראות

בשעות העבודה לשכת מנכ"ל המועצה ניתן לרכוש במשרדי מזכירות את מסמכי המכרז,  .1.2
תשלום הסך כאמור בגין רכישת  ש"ח אשר לא יוחזרו. 250 הרגילות, בתמורה לתשלום של

סף להשתתפות במכרז. מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז, לא  מסמכי המכרז מהווה תנאי
 יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו תפסל על הסף. 

 ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות.ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו,  .1.3

 שירותים הנדרשים תיאור ה .2

 עצה. מכרז זה הינו לשירותי ייעוץ ותכנון בתחום אדריכלות נוף עבור המו .2.1

. המועצה (ועדה המקומיתה -ולה ועדה מקומית לתו"ב )להלןהמועצה הינה מועצה אזורית  .2.2
 24ים. בתחום שיפוט המועצה תושב 23,000 -דונם ומונה כ 130,000מתפרסת על שטח של כ
 4ילתיים( כמו כן בתחום שיפוט המועצה ישובים קה 2 -מושבים ו 21ישובים )מתוכם קיבוץ, 

 יית חינוך. אזורי תעשיה וקר

 ביצוע השירותים יהיה ביחס לכל תחום השיפוט של המועצה. .2.3

אשר יקבלו את הניקוד  עד שלושה יועצים,המועצה תקבע מבין המשתתפים שהגישו הצעות  .2.4
 (.כייניםהז -המשוקלל הגבוה ביותר )להלן 

עם כל אחד מהזכיינים ייחתם הסכם מסגרת נפרד, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, כאשר  .2.5
הלך תקופת ההסכם תפנה המועצה לזכיינים, לצורך ביצוע עבודות מן הסוג המצוין במכרז, במ

 כפי שיידרש למועצה מעת לעת.

2.6.  

של המועצה, בשים לב והמוחלט לשיקול דעתה הבלעדי  בהתאםהעבודה תעשה  חלוקת .2.6.1
לסוג הפרויקט לגביו נדרשים השירותים, מורכבות הפרויקט, אופן מתן השירותים על 

זכיינים, להערכתם ולשביעות רצונה של המועצה, וזאת בשים לב לעמידתם בלוחות ידי ה
זמנים, לעמידתם בתקציבי הפרויקט, לרמת איכות השירותים המוענקים על ידם, רמת 

 איכות העבודה בפרויקט, למידת זמינותם וכיו"ב. 

 בין תהתמחרו בהליך לנקוט והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול"פ ע, רשאית תהיה המועצה .2.6.2
 שיעור את הזכיינים לידיעת המועצה תביא המכרז הליכי תום עם, בנוסף. הזכיינים

. הזול למחיר הצעה להשוות אפשרות הנוספים לזכיינים ותינתן הזול"י ע שניתן ההנחה
"פ ע תעשה השירותים חלוקת, המחיר את להשוות האחרים הזכיינים הסכימו

 המועצה תהיה, המחיר את להשוות האחרים הזכיינים סירבו. לעיל כמפורט השיקולים
  .הרלבנטי לזכיין עבודות למסירת שיקוליה במסגרת בכך להתחשב רשאית

אף כל האמור במכרז זה, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  מובהר בזאת כי, למועצה  על .2.6.3
, ספציפי לזכיין מסוים לפרויקט ביחס מסוימת עבודה מטלת למסור הזכות שמורה

 הכרוכים ולאתגרים הפרויקט לאופי לב בשים, והבלעדי המקצועי עתהד לשיקול בהתאם
   .בביצועו

מובהר, כי מסירת מטלות בהתאם להוראות מכרז מסגרת זה, כפופות לקבלת האישורים  .2.6.4
 התקציביים המתאימים לביצוען. 
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  –מסגרת תקציבית  .2.6.5

תקבע במסגרת הפרוייקט  –מסגרת תקציבית לביצוע שירותים ע"פ פרוייקט  .2.6.5.1
 ביו ידרשו שירותי הפיקוח.לג

מסגרת תקציבית לשנה  –שירותים שידרשו שלא במסגרת פרוייקט מסויים  .2.6.5.2
 תהיה בהתאם למסגרת תקציבית של תקציב פרוייקטים נפרד. 

האמור בסעיף זה הינו לצרכי המועצה בלבד ואין בו כדי לחייב את המועצה  .2.6.5.3
 לביצוע שירותים בהיקף כלשהו ו/או בכלל. 

מובהר, כי אין בזכייה במכרז מסגרת זה כדי להבטיח למי מהמציעים כי  למען הסר ספק .2.6.6
המועצה  תמסור לידיו מטלות ותזמין ממנו שירותים כלשהם ו/או בהיקף כלשהו, ומכרז 

 זה אינו יוצר כלפי הזכיינים כל התחייבות של המועצה.

תהא למען הסר ספק,  מובהר כי המועצה, על פי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי,  .2.6.7
רשאית לערוך הליך תחרותי נוסף לצורך מסירת מטלה כלשהי למי מבין הזכיינים ו/או 
שלא לפנות לזכיינים  לצורך ביצוע מטלה כלשהי, ובמקום זאת לפרסם מכרזים ו/או 
לערוך הליכים תחרותיים אחרים בקשר עם ביצועה של מטלה כלשהי אשר יכולה הייתה 

להתקשר עם כל גורם אחר לצורך כך, הכל בהתאם  להיות מבוצעת במסגרת מכרז זה, או
 להוראות הדין.  

 הזכיינים מודעים לכך היטב ולא תהיינה להם טענות כלשהו כנגד המזמין. .2.6.8

חודשים. למועצה אופציה להארכת תקופת ההסכם,  12תקופת השירותים הינה לתקופה של  .2.7
חודשים כל  12ות בנות עד שנים נוספ 4בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לתקופה של עד 

 אחת.

השירותים יבוצעו עבור המועצה ע"י המציע הזוכה, בעצמו ו/או באמצעות עובד מטעמו אשר  .2.8
 זהותו תאושר על ידי המועצה מראש, העומד בדרישות המכרז ובהתאם לתנאי הסכם המכרז.

ביצוע של התמורה שתשולם לזכיין בגין מתן השירותים תהיה בהתאם לשיעור )אחוז( מעלות ה
ע"פ שקול דעתו של מהנדס המועצה. ככל שנקבע כי פרוייקטים  –הפרויקט או ע"פ שעות עבודה 

לא תאושר חריגה ממכסת השעות המאושרת, זולת ככל שניתן אישור  –יתבצעו ע"פ שעות עבודה 
עבור פעולות הרשומות בטבלת המחירים בהסכם המכרז, ככל שידרשו מאת הזוכה מראש ובכתב

 לא יחול על רכיבי פרק זה.  –ם מחיר ע"פ האמור בטבלה. שיעור ההנחה המוצע ע"י המציע ישול –

 .  1תעשה ע"פ המפורט במסמכי המכרז, לרבות נספח א' -בחינת ההצעות ושקלול ההצעות  .2.9

בעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל,  .2.10
ישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין ו/או בקשר וכמוותרים על כל טענה, דר

 הוראות מכרז זה.

המציע המשתתף במכרז מצהיר, כי כל הנסיבות וההוראות המפורטות לעיל ולהלן ידועות לו וכי  .2.11
 לקח זאת במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו למכרז.
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 להשתתפות במכרזסף תנאי  .3

)בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן וכן יש לצרף  על ההצעה ו/או על המציע
 להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בתנאים אלו:

 ניסיון / השכלה 

 
  –הגורם שיספק את השירותים בפועל מטעם המציע עומד בדרישות הסף המצטברות הבאות  .3.1

  –זהות הגורם  .3.1.1

 המשרד או שותף בכיר במשרד.  בעל –בתאגיד  .3.1.1.1

 המציע בעצמו.  –בעוסק מורשה  .3.1.1.2

  השנים האחרונות במתן שירותי תכנון נופי. 10שנים לפחות במצטבר במהלך  5של  ניסיון .3.1.2

הרשום כחוק בפנקס ההנדסאים / המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק אדריכל  .3.1.3
 כלה של אדריכל נוף.  , לחלופין בעל הש1958 –המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח 

 –על תתי סעיפיו  3.1לצורך סעיף 

מתן השירותים יכול להיות במסגרת תפקיד אותו ביצע המציע מתוקף העסקתו כעובד שכיר 
בחברה גדולה או בגוף ציבורי שסיפקה שירותים לרשויות מקומיות / גופים גדולים ו/או במסגרת 

 גופים ציבוריים. /אספקת שירותים כיועץ עצמאי לרשויות מקומיות 

מציע" משמעותו המציע או בעל השליטה " -על תתי סעיפיו(   3.1בלבד )סעיף  לצורך סעיף זה
 -משמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"טכ -הכללי של המציע. "בעל שליטה" במציע או המנהל

1969. 

  –על תתי סעיפיו יצורפו להצעה  3.1להוכחת עמידת המציע בסעיף 
 רשימת ממליצים.  אוות על הניסיון הנדרש המלצות המצביע -

 תעודות השכלה והכשרה המצביעות על ההשכלה /הכשרה הנדרשת. -
 

יידרש לספק בפועל את השירותים  -מובהר בזאת כי המועמד מטעם המציע שיוצג בהצעה 
 .   1עבור המועצה וכן יוזמן לראיון טרם קבלת החלטה במכרז, כמפורט בנספח א'

 

 להבטחת ההצעה -ל של המציע שיק בנקאי או ש .3.2

לטובת המועצה האזורית חבל  שיק של המציעשיק בנקאי או  להצעתו  יצרףכל משתתף במכרז 
 19.11.18לפירעון מיידי )לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות, ₪  5,000מודיעין  בסך של 

תפסל ולא  -הצעה שלא יצורף לה שיק כאמור וזאת לצורך הבטחת התחייבויותיו על פי המכרז. 
 תובא לדיון. 
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 תנאי סף כלליים  

 יק של המציע או שיק בנקאי  כנדרש לעיל. ש -המציע צירף להצעה ערבון  .3.3

 הצעת המחיר של המציע לא חרגה מטווח מחירים שנקבע במכרז.   .3.4

צהרה בנוסח צרף המציע הלהוכחת האמור י -נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד מועצה המציע  .3.5
 המצורף למסמכי המכרז. 

ובד המציע שיספק את השירות מטעם המציע מילא וצירף עהמציע ו/או  - העדר ניגוד עניינים .3.6
 להצעה הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים. מובהר בזאת כי הזוכה וכן כל מי מטעמו יידרשו להשיב

, כתנאי לחתימת 2/2011"ל משרד הפנים על שאלון לאיתור ניגוד עניינים בהתאם לחוזר מנכ
 הסכם וביצוע שירותים עבור המועצה. 

נגד המציע ו/או מי מטעמו לא תלויים ועומדים צו פירוק ו / או צו פשיטת רגל ו/או צו כינוס  .3.7
 - 1981 -נכסים והוא לא הוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א 

 מצורף למסמכי המכרז. יש לצרף הצהרה בנוסח ה

המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו וכן הגורם שאמור לשמש כאיש צוות  .3.8
( השנים 5עבירה שיש עימה קלון או בעבירות מירמה וזאת בחמש )לא הורשעו ב -מטעם המציע 

כי יש לצרף הצהרה בנוסח המצורף למסמ –מועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.  שקדמו ל
 המכרז. 

 צרף קבלה. ליש  -המציע רכש את מסמכי המכרז  .3.9

 צירוף מסמכים .4

על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו ולמסמכים אחרים 
 שנדרש לצרף(, את המסמכים הבאים המפורטים להלן:

 כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידת המציע בדרישות הסף לעיל.  .4.1

יש  -סמכי המכרז מלאים וחתומים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח / עו"ד למסמך כלשהו כל מ .4.2
 לצרף את המסמך מאומת / מאושר כנדרש. 

 פרופיל מציע או מצגת שתתאר את פעילות המציע וניסיונו בביצוע השירותים.  .4.3

ם של הצעות ייבחנו הן על פי פרמטרים של איכות והן על פי פרמטריה -תשומת לב המציעים  .4.4
 מחיר. 

למכרז ולצרף גם את המסמכים הנכללים בנספח זה, לצורך בחינת  1יש לעיין בנספח א'
  ההצעות.

פי -המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשימות על ,אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון .4.5
 פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 ע"מ.תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מ .4.6

 .1976-י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ופ-אישור תקף על .4.7

 אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך. .4.8
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 :תאגידבמידה והמציע הינו  .4.9

 התאגיד וכן תמצית רישום תאגיד ברשם החברות. תעודת התאגדות של  .4.9.1

 אישור עו"ד או רו"ח: .4.9.2

 במסגרת סמכויות התאגיד. נשוא המכרז הינםכי ביצוע העבודות וההתקשרות  (א)

 שמות המנהלים של התאגיד. (ב)

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. (ג)

 :שותפותבמידה והמציע הינו 
 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. .4.9.3
 השותפות. ים שלחוז .4.9.4
 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .4.9.5

אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר  יצרף להצעתו - עסק בשליטת אישהע הינו במידה והמצי .4.10
 של מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם  –"עסק בשליטת אישה" 
( של 2)-( ו1נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 ההגדרה אישור; 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף  –"אישור" 
 אחד מאלה: 

וב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, הוא אינו קר -ם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה א      ( 1)
 ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 ין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;א -ליש מהדירקטורים אינם נשים שאם         (2)

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין  –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-או בעקיפין, בלמעלה מ

ל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא נהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהמ –"נושא משרה" 
 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על  –"עסק" 
 פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 כל מסמכי המכרז. ויש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע  .4.11

 !היה ועדת המכרזים רשאית לפסלהת -תוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור הצעה ש .4.12

 מסמכים, דוגמאות והסברים .5

לעיין בכל המסמכים המהווים חלק רשאי, בטרם הגשת הצעתו למכרז, המציע המשתתף במכרז  .5.1
בלתי נפרד מהמכרז, לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז, במשרדי 

 , לאחר הודעה ותיאום מראש.מזכירות המועצה

ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות כל הוא מצהיר כי  ,בחתמו על מסמכי המכרז ,המציע .5.2
הנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו( והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים 

 המפורטים במכרז.
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 המסגרת מכרזהצעה בהגשת  .6

הצעה השיק להבטחת הירוף כל מסמכי המכרז ובצירוף בצ ,על המציע להגיש את הצעתו .6.1
 כנדרש בתנאי הסף ויתר מסמכי המכרז.  ומסמכים נוספים מטעמו

במסגרת הגשת ההצעה יש לצרף רק את מסמכי המכרז שנרכשו ולא את מסמכי המכרז שפורסמו  .6.2
 באתר המועצה.

בראשי תיבות על כל עליו לחתום  ,הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרזעל המציע למלא את כל  .6.3
דף מהמסמכים הנ"ל, וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את 

 שמו ואת כתובתו.

שיק בנקאי/ שיק של המציע בצירוף כל מסמכי המכרז ובצירוף  ,על המציע להגיש את הצעתו .6.4
  מכרז. כנדרש בתנאי הסף ויתר מסמכי ה ומסמכים נוספים מטעמו להבטחת ההצעה

הניתנת על ידו ביחס למחירון המועצה  ההנחה  באחוזיםנקוב בהצעתו בשיעור על המציע ל .6.5
  20%הצעה להנחה העולה על אין לנקוב ב - %20 -שיעור הנחה מירבי . לביצוע השירותים 

 תפסל על הסף ולא תובא לדיון.   %02 -צעה שתנקוב בהנחה הגבוהה מה -למחירון המועצה  
 

 ניתן לנקוב בהנחה שונה לפרקי עבודות שונים.  לא -מציעים תשומת לב ה

 ההנחה תחול במישרין ביחס לכל פרקי השירותים / מרכיבי המחירון.

פסל ת – 0הצעה שתכלול הנחה שלילית או  – 0אין לנקוב בהנחה שלילית או בהנחה בשיעור 
 ולא תובא לדיון.  

יקבע המחיר  –חיר/העמלה לאחר הנחה במקרה של סתירה בין שיעור ההנחה שנרשם לבין המ
 המוצע/ עמלה מוצעת ע"פ שיעור ההנחה.

שירותים שיבוצעו בעניין זה יעשו ע"פ המפורט במחירון.  –בנוסף, בהסכם המכרז קיים מחירון 
 ההנחה המוצעת לא תחול על מחירון זה.  

מסמך וכוללת ו די המציע בשולי כל עמודי-חתומה עלואת הצעת המציע למכרז זה כשהיא מלאה  .6.6
בשני ש להגיש ב"מעטפת ההצעות", י -את כל מסמכי המכרז ומסמכים נוספים כנדרש במכרז 

, לא במסירה ידנית בלבדהמועצה, נכ"ל , ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי  מעותקים זהים
 יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

הצעות בחותמת "נתקבל" מאת בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ה .6.7
 מזכירות המועצה. 

 .ואין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר של .6.8

 19.11.18מועד אחרון להגשת הצעות: 

 ניתן לעיין בכלל מסמכי המכרז במשרדי המועצה בשעות הפעילות.

 נשמח על הגשת הצעות מטעמכם.

 

 נה מורי,ד

 רכזת מכרזים


