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מכרז פומבי מס' 15-216/21 - למתן שירותי שינוע והיסעים
באזור דבוריה - כפר תבור עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית, מחוז צפון (להלן: "הכללית") מזמינה בזאת הצעות מחיר   .1
תבור  כפר   - דבוריה  באזור  והיסעים  שינוע  שירותי  אספקת  שעניינה  להתקשרות 
עבור מחוז צפון של הכללית (להלן: "המכרז" או "ההליך"), הכל כמפורט במסמכי 

ההזמנה המפורטים להלן (להלן ובהתאמה: "ההזמנה" ו-"השירותים").
על-פי  לעת,  תיעשה מעת  השירותים  והזמנת  מסגרת  התקשרות  הנה  ההתקשרות   .2
התחייבות  ללא  לצרכיה,  ובהתאם  הכללית  של  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  שיקול 

כלשהי להיקף או לתדירות ההזמנות.
לנהלי הכללית, סך התשלומים המקסימאלי שישולם למבצע השירותים  בהתאם   .3
רצון  לשביעות  המכרז,  מושא  השירותים  לאספקת  בתמורה  זה  במכרז  הזוכה 
הכללית ובהתאם לתנאי המכרז, לא יעלה על 1,200,000 (מיליון ומאתיים אלף) ₪, 

כולל מע"מ (להלן: "תקרת שווי ההתקשרות").
כזוכה  הכללית  ע"י  שיוכרז  המציע  עם  ההתקשרות  תקופת  לעיל,  לאמור  בכפוף   .4
במכרז (להלן: "הזוכה") היא לתקופה בת 60 חודשים, הכל בהתאם ובכפוף לאמור 
בהסכם המצורף למסמכי המכרז ובתנאיו. או עד להגעה לתקרת שווי ההתקשרות 

כאמור בסעיף 1.3 לעיל, לפי המוקדם מבין השניים.
כלפי  ובלעדית  כוללת  באחריות  ישא  במכרז  כזוכה  הכללית  ע"י  שיבחר  המציע   .5
וברמה  יעיל  ביצוע  לצורך  זה.  במכרז  כאמור  השירותים  כל  ביצוע  על  הכללית 
פעולה  בשיתוף  לעבוד  הזוכה  על  יהיה  ביותר המתחייבת של השירותים,  הגבוהה 

מלא עם הכללית.
על כל מציע לעמוד במועד הגשת הצעתו למכרז, בכל הדרישות הבאות, שהנן תנאי   .6

הסף להשתתפותו במכרז:
המציע הינו בעל חברת הסעות מאושרת ע"י משרד התחבורה;  .6.1

המציע בעל ניסיון קודם של שנתיים לפחות במהלך השנים 2020-2017 במתן   .6.2
שירותי הסעות נוסעים ו/או שינוע חבילות;

כולל מע"מ)  (לא   ₪ 200,000 לפחות  בסך של  שנתי  כספי  בעל מחזור  המציע   .6.3
לשנה, בכל אחת מהשנים 2019-2018;

טעוני  (עסקים  עסקים  רישוי  צו  לפי  עסקים  רישוי  תעודת  בעל  הינו  המציע   .6.4
המשמש  מקום  וכן  נוסעים  ("הסעת  8.4א  פירוט  לפי  תשע"ג-2013,  רישוי), 
לניהול העסק או לשליטה בו"), על שם המציע, בתוקף למועד האחרון להגשת 

ההצעות למכרז;
מצרכים  על  הפיקוח  צו  להוראות  בהתאם  להסעות  משרד  רישיון  למציע   .6.5
התשמ"ה-1985  רכב),  והשכרת  מיוחדות  הסעות  סיור,  (הסעות  ושירותים 
או בעל רישיון תקף מאת המפקח על התעבורה שהינו מורשה לספק שירותי 

הסעות על פי תקנות משרד התחבורה;
הכללית  ממרפאת  ק"מ   25 עד  של  נסיעה  במרחק  הינו  המציע  של  משרדו   .6.6

במועצה מקומית דבוריה, וקיים לפחות משנת 2020;
המציע מעסיק באופן ישיר ושוטף קצין בטיחות בתעבורה על פי דין בעל כתב   .6.7
וכתב  התחבורה  במשרד  בתעבורה  בטיחות  קציני  אגף  מנהל  מטעם  מינוי 

הסמכה תקף על פי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961.
הורשעו  לא  זה,  מכרז  נשוא  השירותים  בביצוע  שיועסקו  עובדיו  וכל  המציע   .6.8
א'  - סימן  י'  לפי פרק  ו/או  דיני התעבורה  לפי  בין היתר, בעבירות  בפלילים, 

לחוק העונשין.
גופים  עסקאות  חוק  הוראות  פי  על  ורשומות  חשבונות  פנקסי  מנהל  המציע   .6.9
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976, וקיימים 

בידו כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפיו;
המציע אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז, לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל   .7
מידע רלבנטי אחר. להסרת ספק, התנאים המפורטים במכתב זה כוללים תמצית 
תנאי הסף להשתתפות במכרז בלבד. אי עמידת המציע בתנאי הסף תביא לפסילת 
הצעתו. כל יתר התנאים והמסמכים הנדרשים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי 

המכרז.
יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז המלאים,   .8
המתפרסמים באתר המכרזים של הכללית, בו עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים 
שוטפים אודות המכרז, בכתובת: WWW.CLALIT.ORG.IL. באחריות המציעים 

לעקוב אחר פרסומים אלו ולהתעדכן בהם.
האמור  יגבר  המכרז,  מסמכי  לבין  זו  במודעה  האמור  בין  סתירה  של  מקרה  בכל   .9

במסמכי המכרז.
והיסעים  פומבי למתן שירותי שינוע  "מכרז  עבור  לגבי המכרז  ובירורים  שאלות   .10
באזור דבוריה - כפר תבור - מחוז צפון", נגמר בתאריך 03.02.2021 בשעה 10:00.

"מכרז פומבי מס' 15-216/21 - למתן  ההצעה תוגש במעטפה סגורה עליה ירשם   .11
שירותי שינוע והיסעים באזור דבוריה - כפר תבור - מחוז צפון" בלבד. על המעטפה 
בתיבת  המעטפה  את  להפקיד  המציע  על  המציע.  של  מזהה  סימן  כל  יופיע  לא 
 3 בקומה ה-3 של משרדי הנהלת מחוז צפון, ברחוב המלאכה  ההצעות הנמצאת 
בשעה   15.02.2021 מיום  יאוחר  ולא  עד  וזאת  עילית,  נצרת  העסקים,  לב  בבניין 
בדואר  ההצעה  משלוח  ההצעות").  להגשת  האחרון  "המועד  ולהלן:  (לעיל   12:00
דרישות  על  עונה  אינו  הנ"ל  דרך אחרת למעט  בכל  ו/או  בדוא"ל  ו/או  ו/או בפקס 
ההזמנה ולא תתקבל. מובהר כי לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת ההצעות לאחר 

המועד האחרון להגשת הצעות.
שירותי בריאות כללית

www.clalit.co.il :מודעה זו מתפרסמת גם באתר הכללית

 Municipality of  Qiryat                עיריית קריית גת

אגף משאבי אנוש
דרוש/ה

מכרז פנימי מס' 1/2021
סגנ/ית מנהלת אגף הרווחה 

בתחום הלוגיסטיקה
למשרה  אישי  שאלון  חיים,  קורות  בצירוף  בכתב  מועמדות  הגשת 
להעביר  יש  והמלצות,  תעודות  העירייה(,  באתר  מצוי  )אשר  פנויה 
לאגף משאבי אנוש –במשרדי העירייה שבקניון לב העיר – קומה 4 או 

moriak@qiryat-gat.muni.il  :במייל
 מועד אחרון להגשה: יום ראשון, 21/2/21 עד השעה 15:00
מועמדות שתוגש ללא המסמכים הרלוונטיים לא תטופל.

פרטים נוספים עבור המשרה ניתן לקבל 
 www.qiryat-gat.muni.il :באתר
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מקורות חברת מים בע"מ
ועדת המכרזים המרכזית

הקמת חדר בקרה ארצי בראש העין
מכרז מספר 06-2021/פ

בזאת  מזמינה  "מקורות")  (להלן:  בע"מ  מים  חברת  מקורות 
בתחנת  ארצי  בקרה  חדר  להקמת  במכרז  להשתתף  מציעים 

ראש העין הכל בהתאם לאמור במסמכי ההליך.
במסגרת הפרויקט מתוכנן שיפוץ של מבנה קיים (תחנת ראש 
האפקטיביות  מיצוי  לטובת  לצרכים  להתאימו  מנת  על  העין) 
למספר  מענה  יידרש  כן  ועל  ובחירום  בשגרה  הארגונית 

מתחמים:
כניסה  מפלס  סטודיו),  של  (במבנה  קפסולה  כניסה,  מסדרון 
אספקת  לניהול  ארצי  בקרה  חדר   - וחירום)  בשגרה  (יאויש 
המים הארצית, מפלס עליון (יאויש בחירום בעת דילוג) - חדר 
מצב הנהלה וחדר מכלולים תומכים, מפלס כניסה - חדר ניהול 
קומה  הארצי,  הביטחון  לניהול  חדר   - ביניים  קומת  סייבר, 
.(Data Center) NOC עליונה - חדר תשתיות טכנולוגיות וחדר

היתר,  בין  וכוללת,  קיים  במתקן  תתבצע  העבודה  כאמור, 
אוויר,  מיזוג  אינסטלציה,  נגרות,  בנייה,  חשמל,  עבודות 
מולטימדיה ותקשורת הכל כמתואר במסמכי המכרז ובתוכניות 

(להלן : "העבודה").
החומרים  כל  אספקת  כוללת  במכרז  העבודה  כי  מודגש 

הנדרשים לביצוע שלם ומושלם של העבודה ע"י הקבלן.
הושלמו  טרם  זה  מכרז  פרסום  בעת  כי  למציעים  ידוע  להווי 
ההליכים לקבלת כל האישורים לרבות רגולטורים, הנדרשים 
עצמו  הביצוע  ו/או  הביצוע  תחילת  וכי  העבודה,  ביצוע  לצורך 
לצורך  הנדרשים  האישורים  מלוא  לקבלת  עד  להתעכב  עשוי 
ו/או דרישה של  הביצוע, מבלי שיהיה בכך כדי להוות טענה 

המציע הזוכה כלפי מקורות.
כמו-כן, ידוע למציעים כי עיכוב ו/או אי קבלת מלוא האישורים 
בכך  שיהא  מבלי  זה,  מכרז  לביטול  להביא  עשוי  הנדרשים 

משום טענה ו/או דרישה כלפי מקורות.
מוזמנים להגיש הצעות אך ורק מציעים אשר עומדים בכל תנאי 
יעמוד בתנאי סף  זה. מציע אשר לא  הסף המפורטים במסמך 

אחד או יותר, הצעתו לא תידון.
קבלת מסמכי המכרז

הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום.
את  למלא  משתתף  כל  נדרש  המכרז  מסמכי  קבלת  לצורך 
טופס הרישום למכרז זה הנמצא באתר מקורות תחת הכותר 

"מכרזים" בשורה הנושאת את שם המכרז.
דיסק און קי המכיל את מסמכי ההליך כתב הכמויות וכן סט 
ויגיעו  הרישום  טופס  את  שימלאו  למציעים  יחולקו  תוכניות 

לסיור הקבלנים.
סיור קבלנים

סיור הקבלנים, אשר השתתפות בו היא חובה ומהווה תנאי סף 
 10:00 בשעה   17.02.2021 בתאריך  יתקיים  ההצעות,  להגשת 
לחנות המפעל של  יהיה: בסמוך  לסיור  בבוקר. מקום המפגש 

קיבוץ נגה - עינת.
ב-WAZE "חנות המפעל - קיבוץ נגה עינת - הלבשה הנעלה 

במידות גדולות".
פרטים לגבי הגעה למקום המפגש ניתן לקבל ממנהל הפרויקט, 

מר ברלינר יניב נייד מס': 050-8993344.
יש להגיע לסיור בנעלי בטיחות.

ממציע  יותר  בסיור  לייצג  אחד  לנציג  יתאפשר  כי  מובהר 
בלבד  אחד  מציע  ע"י  הצעה  שתוגש  ובלבד  אחד,  פוטנציאלי 

מבין הגופים אשר יוצגו ע"י הנציג בסיור.
תנאי סף

המכרז  מסמכי  את  שקיבלו  מציעים  בהליך  להשתתף  רשאים 
ויש בידם הידע, היכולת, כוח אדם מיומן וציוד מתאים לביצוע 
המטלות המפורטות במסמכי ההליך המלאים, העומדים בכל 
תנאי הסף שתמציתם מובאת להלן ומפורטים במסמכי ההליך 

המלאים:
על המציע להשתתף בסיור קבלנים במקום, במועד ובתנאים   .1

שנקבעו לעיל.
על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים   .2

ותשלומי מס כדין.
המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף 100 (בנייה)   .3

בסיווג כספי המתאים לערך הצעתו.
המציע הינו בעל ניסיון כקבלן ראשי, במהלך שבע (7) השנים   .4
למכרז  הצעות  להגשת  האחרון  במועד  שסיומן  האחרונות 
זה בביצוע של לפחות פרויקט אחד שהסתיים הכולל הקמת 
כולל  בהיקף  אוויר,  מיזוג  חשמל,  עבודות  הכולל  מבנה 

מינימאלי של ארבע (4) מלש"ח, לא כולל מע"מ.
במסמכי  כנדרש   ₪  30,000 של  בסך  מכרז  ערבות  הגשת   .5

ההליך. ניתן להגיש ערבות מכרז דיגיטאלית.
הגשת הצעות

המכרזים  שביחידת  לתיבה  סגורה  במעטפה  תוגשנה  ההצעות 
להגיש  ניתן  ת"א.   ,1 קומה   ,9 לינקולן  ברחוב  מקורות,  של 
הצעות בימים א'-ה' לא יאוחר מיום 08.03.2021 בשעה 12:00 

בצהריים.
לתשומת לב המציעים:

לצורך כניסה לבניין מקורות ברח' לינקולן 9 בת"א יש לעבור   -
"בקרת כניסה".

הגעה  קשיי  ייתכנו  אביב  בתל  הקלה  הרכבת  עבודות  עקב   -
לאזור בנין מקורות.

על המציע להיערך בהתאם ולקחת זאת בחשבון על מנת לעמוד 
במועד ההגשה הנקוב לעיל.

תנאים כלליים
איננה  כלשהו,  מציע  עם  להתקשר  מתחייבת  איננה  מקורות 
מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, 
של  הליך  לקיים  ו/או  המציעים  עם  מו"מ  לנהל  רשאית  והיא 
פי  על  המכרז  את  לבטל  ו/או  יותר  או  אחד   ,Best & Final

האמור במסמכי המכרז ו/או על פי צרכיה.
מקורות שומרת על זכותה לבחור זוכה אחר זוכה.

מהרכיבים  חלק  רק  להזמין  זכותה  על  שומרת  מקורות 
לממשה  או  מההצעה,  חלקים  לקבל  במכרז,  המתוארים 
בשלבים; ובנוסף, שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול 
ו/או  חדש  בהליך  לצאת  ו/או  זה  מכרז  לבטל  הבלעדי  דעתה 
לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, וזאת ללא צורך במתן הסבר 
הביטול/העדכון  על  הודעה  לשפותם/לפצותם.  או  למציעים 

תשלח לכל מי שקיבל את מסמכי המכרז כמתואר לעיל.
הבהרות

המפורט  באופן  לפנות  ניתן  והבהרות  שאלות  לבירורים, 
באמצעות  אבי  אביטל  למר  בלבד,  בכתב  ההליך,  במסמכי 
מיום  יאוחר  לא  וזאת  בלבד   aavital@mekorot.co.il דוא"ל 
28.02.2021 בשעה 12:00 בצהריים. יש לוודא קבלת הדוא"ל 

בווטסאפ בלבד בנייד שמספרו 050-7283130.
תשובות לשאלות תימסרנה בכתב לכלל המציעים הפוטנציאלים 
הסר  למען  זה.  ממסמך  נפרד  בלתי  חלק  ותהוונה  זה,  בהליך 
ספק מובהר בזאת כי רק תשובות שתימסרנה בכתב תחייבנה 

את מקורות, ואין להסתמך על כל תשובה שניתנה בע"פ בלבד.
ועדת המכרזים המרכזית

המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור מכרזים
http://www.mekorot.co.il

המודעה פורסמה הן בעיתונות בשפה העברית והן בעיתונות 
בשפה הערבית

יובהר כי בכל מקרה הנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם 
בשפה העברית

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
מכרז פומבי מס' 110/2020

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (להלן: "מוריה" או "החברה") מזמינה בזה הצעות לביצוע 
כלל העבודות המפורטות במסמכי ההזמנה ובכלל זה לביצוע עבודות להסטת נחל רפאים לרבות 
עבודות עפר, עבודות בטון, העתקת ובניית תשתיות, עבודות סלילה, עבודות ניקוז וביוב ועבודות 
פיתוח, שכונת מלחה, ירושלים. ביצוע העבודות יכלול את כל המפורט במסמכי המכרז ונספחיו. 

להלן תמצית תנאי המכרז.
תנאי הסף להגשת ההצעה  .1

ואשר  להלן,  מובאת  שתמציתם  הסף  בתנאי  העומדים  מציעים  בהליך  להשתתף  רשאים   
מפורטים במסמכי המכרז:

המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי   .1.1
חדלות פירעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים.

בנאיות,  הנדסיות  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  פי  על  רשום  קבלן  הוא  המציע   .1.2
תשכ"ט-1969, בענף ראשי 200 (ענף ראשי כבישים, תשתית ופיתוח) סיווג ג'4 לפחות.

עבודות  ההצעות,  הגשת  למועד  ועד   1.1.2015 שמיום  התקופה  במהלך  ביצע,  המציע   .1.3
בתחום "תשתיות תחבורתיות" כהגדרתן להלן, בפרויקט אחד שהסתיים, בהיקף כספי 
של 11.5 מיליון ש"ח לפחות; ולחלופין - המציע ביצע במהלך התקופה האמורה, עבודות 
בתחום "תשתיות תחבורתיות" כאמור בפרויקטים שהסתיימו, אשר היקפם המצטבר 
עמד על 23 מיליון ש"ח לפחות, ואשר היקף אחד מהפרויקטים המצטברים כאמור, לא 

פחת מהיקף כספי של 7.5 מיליון ש"ח.
בדיקת היקף הפרויקטים הנ"ל תהיה בערכים נומינאליים ללא הצמדה כלשהי, ובהתעלם   

ממרכיב המע"מ.
גישור,  כבישים,  עבודות  הבאה:  המשמעות  תהיה  תחבורתיות"  "תשתיות  למילים   
מחלפים, מסלול המראה ונחיתה, עבודות תשתית למסילות רכבת, עבודות עפר או פיתוח 
שבוצעו במסגרת אחת העבודות המצוינות בהגדרה זו, או כל פרויקט אחר שיאושר על 
ידי המזמין ככזה, טרם הגשת ההצעות (די באחת מהחלופות בסעיף זה). למען הסר ספק 
מובהר, כי עבודות הטלאות כבישים ואחזקת כבישים אינן נכללות בהגדרת "תשתיות 

תחבורתיות".
או   2017-2019 בשנים  שוטפת,  מפעילות  המציע,  של  השנתי  ההכנסות  מחזור  ממוצע   .1.4
בשנים 2016-2018, לא פחת מסכום של 12.5 מיליון ש"ח לשנה. מובהר כי הערת "עסק 

חי" בדו"חות הכספיים לשנת 2018 או 2019, לפי הענין, תביא לפסילת הצעת המציע.
המציע עומד באחת מבין שתי הדרישות החלופיות שלהלן:  .1.5

עמידתו  להוכחת  ידו  על  שהוצגה  האחרונה  הדוח  בשנת  המציע  של  העצמי  הונו   .1.5.1
בסעיף 1.4 לעיל (דהיינו - שנת 2018 או שנת 2019, לפי העניין; להלן: "שנת הדוח 
האחרונה שהוצגה") הינו לכל הפחות 10% מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי 

לאותה שנה.
ממוצע הונו העצמי של המציע בשנות הדוח שהוצגו על ידו להוכחת עמידתו בסעיף   .1.5.2
- שנים 2017-2019 או שנים 2016-2018, לפי העניין), הינו לכל  (דהיינו  1.4 לעיל 

הפחות 10% מממוצע סך הנכסים בדוחות על המצב הכספי לאותן שנים.
המציע עומד באחת מבין שלוש הדרישות החלופיות שלהלן:  .1.6

הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנים 2017-2019 או   .1.6.1
בשנים 2016-2018, הינו חיובי או שווה לאפס.

כהגדרתו  שוטפת  מפעילות  המזומנים  תזרים  של  המשוקלל  הממוצע  בין  היחס   .1.6.2
ההון  לבין  העניין,  לפי   2016-2018 או   2017-2019 בשנים  מוחלט),  (בערך  לעיל 

העצמי בשנת הדוח האחרונה שהוצגה, הינו נמוך מ-33%.
בחוברת  כהגדרתה   ,EBITDA-ה לבין  להלן,  כהגדרתו  החוב,  היקף  בין  היחס   .1.6.3

המכרז, בשנת הדוח האחרונה שהוצגה, נמוך מ-10.
המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, כנדרש במסמכי המכרז.  .1.7

לחוק  בהתאם  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  כדין  אישור  להצעתו  צירף  המציע   .1.8
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו-1976.

התקיימו במציע תנאי סעיף 2ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.  .1.9
המציע רכש את מסמכי המכרז.  .1.10

המציע הוא אישיות משפטית אחת (ולא שותפות או מיזם משותף), וכל המסמכים אשר   .1.11
הוגשו, במסגרת מכרז זה, הוגשו על שמו של המציע ובחתימתו בלבד.

עיון במסמכי המכרז ורכישתם  .2
ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום 17.2.2021 במשרדי מוריה, רח' הלני המלכה 9   .2.1
בין השעות 9:00-15:00, בכפוף לתיאום  "משרדי החברה"),  (להלן:  ירושלים   ,(3 (קומה 
החל  תשלום,  ללא  המכרז,  במסמכי  לעיין  יהיה  ניתן  בנוסף   .02-5463116 בטל'  מראש 
 ,www.moriah.co.il :ממועד פרסום מודעה זו, גם באתר האינטרנט של מוריה בכתובת

תחת לשונית "מכרזים".
עבור  התשלום  החברה.  במשרדי  ש"ח,   3,000 של  סכום  תמורת  יימכרו  המכרז  מסמכי   .2.2
ירושלים  לפיתוח  מוריה חברה  לפקודת  רשומה  יהיה באמצעות המחאה  מסמכי המכרז 

בע"מ.
מפגש מציעים, שאלות הבהרה והגשת הצעות  .3

יועבר  המציעים  מפגש  בצהריים   12:00 בשעה   17.2.2021 ביום  יתקיים  מציעים  מפגש   .3.1
באופן וירטואלי באמצעות שידור אינטרנטי מרחוק (ZOOM), וללא התכנסות פרונטלית. 
מציע אשר מעונין להשתתף במפגש נדרש לפנות עד יום 16.2.2021 בשעה 12:00 אל מנהל 
הפרויקט, באמצעות הדוא"ל שלהלן, לשם קבלת פרטי ההתחברות למפגש הווירטואלי. 
עוד מובהר, כי ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה ואינה מהווה תנאי להגשת הצעה 

במכרז.
 avis@inproject.co.il בדוא"ל:  המכרז  להוראות  ביחס  הבהרה  בשאלות  לפנות  ניתן   .3.2
וזאת עד ליום 24.2.2021 בשעה 12:00, אל מר אבי סיילס ממשרד דבלמן פרצלינה ניהול 
פרויקטים ומבנים בע"מ, אשר ישמש כמנהל הפרויקט מטעם מוריה. רק תשובות בכתב 
תחייבנה את מוריה. מוריה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, להתייחס או שלא להתייחס 

לשאלות הבהרה.
 12:00 מהשעה  יאוחר  לא   10.3.2021 ביום  יהיה  במכרז  הצעות  להגשת  האחרון  המועד   .3.3
עד  אישית  במסירה  ותופקדנה  המכרז  להוראות  בהתאם  תוגשנה  ההצעות  בצהריים. 
למועד הנ"ל בתיבת המכרזים הנושאת את מספר המכרז כמפורט מעלה, במשרדי החברה. 
משלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה שלשול מעטפת ההצעה בתיבת 
המכרזים, אינו עונה על דרישות המכרז, והצעה שלא תימצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת 

המכרזים לאחר המועד הנקוב לעיל לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.
הערות כלליות  .4

מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.  .4.1
תשומת לב המשתתפים לשיטת הבחירה במכרז, שיטת החציון, כמפורט בסעיף 16 לחוברת   .4.2

ההזמנה להציע הצעות.
האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז   .4.3
ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי 

המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
וזאת  למוריה שמורה הזכות להבהיר, לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה   .4.4

בכפוף לתנאים המפורטים בהזמנה.
בהתאם לאמור במסמכי המכרז, למוריה שמורה הזכות לנהל משא ומתן עם המתמודדים   .4.5
במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות, או להחליט שלא לנהל משא ומתן כאמור, הכל על 

פי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין.
דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו. למציעים לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בגין   .4.6

ביטול המכרז ו/או עיכובו ו/או אי חתימה על חוזים בשל חוסר תקציב.
בכבוד רב,

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
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