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   מבוא: .1
 

סיטת בית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי בקמפוס אוניבר להקים בנייןבכוונת אוניברסיטת תל אביב  1.1

ם תחרות אדריכלילצורך כך בכוונתה לקיים  .בהתאמה( "הפרויקט" -ו"הבניין" )להלן:  תל אביב

 "(.התחרות)להלן: "פתוחה 

 

שיוגשו, את המשרד הזוכה ההצעות הרעיוניות מטרת התחרות הינה לבחור, על פי השוואה בין  1.2

 שיועסק להכנת מסמכי התכנון של הבניין ושל אתר הפרויקט.

 

 10 -ו 8,9כמפורט בסעיפים  –תתקיים בשלושה שלבים: שלב ראשון, שלב שני ושלב סופי התחרות  1.3

 השלב הראשון – ראשון מסלוללהזמנה זו. לשלב השני ניתן להגיע באחד משני המסלולים האלה: 

רשאי  להלן 4הדרישות המפורטות בסעיף של תחרות אדריכלית פתוחה וכל משרד אשר עומד בכל 

 להלן. 1.5תחרות סגורה לאדריכלים צעירים כמפורט בסעיף  – שני מסלוללהגיש הצעה. 

 

ני גלוי וחלקו השהינו , חלקו הראשון חלקיםמחולק לשני להלן  28.בסעיף המפורט  הראשוןשלב ה 1.4

 , שעברו את השלב הראשון.אשר רק לאחריו יחשפו פרטי המציעים אנונימי הינו

 

 הליך תחרותי סגורתערוך ועדת המכרזים תחרות הפתוחה הנ"ל שלב הראשון של הבמקביל לכאמור  1.5

ולה וגילם אינו עלהלן  4.4בין חמישה אדריכלים צעירים שאינם עומדים בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

ותקבע בסיום התחרות אדריכל אחד שיצטרף לרשימת  "(האדריכל הצעיר)להלן: " שנים 45על 

המציעים בשלב השני של התחרות הפתוחה, וזאת בהתאם לכללים המפורטים בנספח כללי התחרות 

 הסגורה לאדריכלים צעירים.

 

)ב( לתקנות חובת 9בהתאם לתקנה  כתא נעריאינו מכרז והשתחרותי הליך התחרות נערכת כ 1.6

 כל הוראות התקנות ה, וחלות עלי2010 –המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

'(, א 01-005מספר הוראה ) ת תל אביבהאמורות וכן הוראות נוהל התקשרויות של אוניברסיט

החוק והתקנות לבין  מקרה של סתירה ביןב .ת תל אביבהמפורסם באתר האינטרנט של אוניברסיט

  הנוהל יגברו הוראות הדין.

 

שכר הטרחה שישולם לאדריכל הזוכה נקבע במסמכי ההליך והוא לא יהווה מרכיב בתחרות  1.7

 האדריכלים. 

 

ל שמונתה ע"י ועדת המכרזים של אוניברסיטת ת, "(הועדה להערכה מקצועית)להלן: " ועדת שיפוט 1.8

 בהמשך מסמך זה תבחן את ההצעות מבחינה כמפורטוהרכבה הוא  ,"(המכרזיםועדת )להלן: " אביב

 .בהתאם להוראות המפורטות במסמך זהותפעל מקצועית 

 

"( מקבל על המציעהמעוניין להשתתף בתחרות והגיש הצעתו במסגרתה )להלן: "משרד אדריכלים  1.9

 את כל תנאי מסמך זה. ,באופן בלתי חוזר ,ללא סייג ,עצמו

 
 :והתורם ההמזמינ .2

 

וק ( הינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי ח"המזמינהו/או " "האוניברסיטהאוניברסיטת תל אביב ) להלן: "

, 1992 –ב "תשנ, וחלות עליה הוראות חוק חובת המכרזים 1958 –המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 

  .2010 –ע "התש(, התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)ותקנות חובת המכרזים 

"( התורםלהקמת בית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי )להלן: "העיקרית הינה התורמת  קנדהקרן עזריאלי 
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  .כמפורט להלן מהיעשיתוף והליך זה מבוצע ב

  .ומצוי באחריותה הליך תחרותי זה מפורסם ע"י ועדת המכרזים

 הם)לרבות לנציגי םמטעמלמי להלן ו/או  כהגדרתו "דעוה למשרדאו /ולתורם למען הסר ספק מובהר כי 

אשר הינו באחריותה המלאה  –במסגרת הליך תחרותי זה( אין כל אחריות בנוגע להליך  םהפועלים בשמ

 מוותרים בזאת במפורש כלפי –והבלעדית של המזמינה, והמציעים, בהשתתפותם במסגרת ההליך התחרותי 

 כך. לכאמור על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר  םכל מי מטעממשרד עוה"ד ו/או כלפי התורם ו/או 

 

 
 מסמכי התחרות: .3

 :הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד מהםמסמכי התחרות יכללו את המסמכים 

 "(ההזמנה)להלן: " )מסמך זה(על כל נספחיה  ההזמנה להציע הצעות 3.1

 הסכם 3.2

 ונספחיו )מצורפים בנפרד(הפרויקט איפיון  3.3

 נספחים: 3.4

 נספח לוחות זמנים 

 נספח אישור זיהוי בעלים, זכויות חתימה ואי חדלות פירעון

 נספח תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום

 ניסיון המציעלהוכחת נספח תצהיר 

 נספח טופס הצהרה כללי של המציע

 תצהיר היעדר ניגוד ענייניםנספח 

 האדריכלים הצעירים נספח תקנון ההליך של

 
 תנאי סף: .4

 

ובמהלך כל  אורך התחרות לכל לעמודציע מה על בשלב הראשון של התחרות הפתוחה להשתתף על מנת

 להלן: המפורטות בדרישות תקופת ההתקשרות

 

, למעט , לפחות, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלןמהמציעיםשמדובר בהצעה משותפת על אחד  ככל

 . המגישים הצעה משותפת ציעהמ יחידיבו נדרשים לעמוד כל  4.5בתנאי סעיף 

  

 מצוי אינו והוא כדין בישראל הרשום מורשה עוסק כדין או בישראל הרשום תאגיד הנוציע המ 4.1

 זיהוי אישור נספח את ציעהמ יגיש זה סף בתנאי עמידתו הוכחת שםל פירעון. חדלות בהליכי

תעודת  וכןכשהוא ממולא וחתום כנדרש  פירעון חדלות ואי חתימה זכויות בעלים,

 מורשה. עוסק תעודת/התאגדות

 

והגיש את , 1976 –ו "התשל, בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ציעהמ 4.2

את נספח  ציעהמ יגיש זה סף בתנאי עמידתו לשם הוכחת .כל התצהירים המתחייבים מחוק זה

כשהוא ממולא וחתום  מינימום שכר ותשלום זרים עובדים העסקת בגין הרשעות העדר תצהיר

  תקף על ניהול ספרים במקור. וכן אישורכנדרש 

 

 שםל. 1958 –תשי"ח ,והאדריכלים המהנדסים בחוק כהגדרתו רשוירשום ו אדריכל הינוציע המ 4.3

 תעודת של ד"עו י"ע מאומת למקור נאמן המציע העתק יגיש זה סף בתנאי עמידתו הוכחת

 .ותעודת הרישוי הרישום

 להליך משותפת הצעה הגשת לשם יחד חוברים אשר אדריכלים בשני שמדובר ככל כי יובהר 

 .זה בסעיף כנדרש רישוי יהא מהאדריכלים לאחד רק כי מספיק

  

 5,000העולה על בשטח כאשר כל מבנה לפחות,  יםציבורי םמבני שניעצמאי,  כמשרד ,תכנן המציע  4.4

אישור  וקיבלבמועד האחרון להגשת הצעות כבר  אשר, (ופיתוח )לא כולל שטח החניון מ"ר
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 ניסיון להוכחתתצהיר הנספח  אתהמציע  יגיש זה סף בתנאי עמידתו הוכחת שםל אכלוס.

כי ככל שמדובר בשני אדריכלים אשר חוברים יחד לשם הגשת הצעה משותפת  יובהר .המציע

 .זה בתנאי יעמודלהליך מספיק כי רק אחד מהאדריכלים 

 

או תאגידים ו/או כלפי התורם ו/ ההמציע אינו מצוי בניגוד עניינים במילוי התחייבויותיו כלפי המזמינ 4.5

לעיל, ההשתתפות בתחרות אסורה על האנשים . מבלי לפגוע בכלליות האמור הקשורים אליהם

 הבאים:

 

וכן ומעלה  51%במשרה של  המועסקים  האוניברסיטהעובדים של נושאי משרה ו/או  4.5.1

 ;קבוצת עזריאליעובדים של ו/או עובדים של התורם  אסורה ההשתתפות על

 

 ;המכרזים ועדת חבריאו /ואו אדריכלים ממשרדם להערכה מקצועית  הועדהחברי  4.5.2

 

 .4.5.2 -ו 4.5.1 סעיףבשצוינו לאנשים מדרגה ראשונה קרובי משפחה  4.5.3

 

ם שונים ילמען הסר ספק, ההשתתפות מותרת לאדריכלים המספקים שירותים אדריכלי

לרבות המשרד הנותן לאוניברסיטה את שירותי אדריכל בהתקשרות קבלנית , הלאוניברסיט

 םועובדה זו כשלעצמה לא תהווה ניגוד ענייני עזריאליתורם ו/או לקבוצת לו/או  האוניברסיטה

 .אסור

 

הוכחת עמידתו בתנאי סף זה יגיש המציע בצירוף להצעתו את נספח תצהיר בדבר העדר  שםל

יובהר כי ככל שמדובר בשני אדריכלים אשר  ניגוד עניינים, כשהוא ממולא וחתום כנדרש.

  לעמוד בתנאי סף זה. על כל אחד מהםחוברים יחד לשם הגשת הצעה משותפת להליך, 

 

 מסמך הצעתו המציא עם לא אשר למציע לאפשר חייבת, לא אך רשאית, תהא המכרזים ועדת 4.6

, למזמינה ל"הנ המצאת את זה, להשלים הליך י"עפ כנדרש אחר נייר או כל רישיון אישור, היתר,

 אחר נייר כל או רישיון היתר, מסמך, אישור, שכל ובלבד ידה, על שייקבע קצוב זמן פרק תוך

  ההצעות. להגשת זה בהליך שנקבע האחרון למועד נכון ותחולה תוקף בעלי כאמור, יהיו

 

גע מר 4.1-4.5 שבסעיפים הסף תנאי בכל המציע שיזכה בהליך יהיה מחויב לעמוד בזאת, כי  מובהר

 של יסודית הפרה תהווה זו דרישה של הפרה ההתקשרות. הגשת הצעתו ועד לתום תקופת

  ההתקשרות.

 
 :הועדה להערכה מקצועית .5

 

ונציג  האוניברסיטה י, נציגםהתור יובכללם נציג אנשים מחמישהתורכב  להערכה מקצועית הועדה 5.1

 עיריית תל אביב, כמפורט להלן:

 יו"ר הוועדה –יו"ר ועדת המכרזים  הסמנכ"ל הנדסה באוניברסיט מר עופר לוגסי

 מנהל תכנון אסטרטגי, קבוצת עזריאליאדריכל שי בוכמן, 

 אדריכל ראשי, קבוצת עזריאלי , אדריכל גבי עובד

 אדריכל יואב דוד, אדריכל העיר תל אביב

 הבית הספר לאדריכלות באוניברסיט, ערן נוימןאדריכל  פרופ'

 

 הם .וכישוריהם יכולותיהם בזכותלהערכה מקצועית  לוועדה ממונים להערכה מקצועית הועדהחברי  5.2

 הקריטריונים לפי ורק אך החלטותיהם אלא יקבלו כלשהו אחר מאדם הנחיות יקבלו ולא יבקשו לא

, על דעת עצמו ו/או על פי בקשה להערכה מקצועית הועדהיו"ר  .אלו בהוראות המפורטים לבחירה

 להשתתףנוספים   ומומחים אנשים ,לנכון שיראה ככל ,להזמין רשאי יהיה מחברי הועדה,של מי 

 יכולת או/ו הצבעה זכות להם שתינתן מבלי, עדהוכיועצים לו או/כמשקיפים ו הועדה מישיבות בחלק
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 הועדה.  בהמלצות להתערב

  

הסכמה מלאה החלטות הועדה להערכה מקצועית תתקבלנה בהסכמה מלאה וככל שלא תושג  

 תתקבלנה בהתאם לקביעת הרוב.

 

 ההחלטה ועדת)להלן: " דירקטור קרן עזריאלי קנדה ,הגב' דנה עזריאליו נשיא האוניברסיטה 5.3

הצעה הזוכה המלצתם ליבחרו את ות הוועדה להערכה מקצועית, והמלצ ו אתניבח ,"(הסופית

ועדת  ורישהחלטתם לאאת יעבירו ו ולפרוגרמה הקמפוס למרקם ההתאמת, עלותה, הלאיכות בהתאם

ועדת כ שמשל של האוניברסיטהע"י ועדת המכרזים  מונתהועדת ההחלטה הסופית,  המכרזים.

 .אשר תפעל בהתאם להוראות המפורטות במסמך זה עליונה שיפוט

  
 השתתפות בתחרות:בגין החזר הוצאות תשלום  .6
 

 גיש הצעה מלאה במסגרת התחרות,האשר ו השני של התחרות בבשלאחד מהמשרדים אשר יכללו כל 

כה יקבל מהמזמינה, לאחר סיום התחרות וההכרזה על הזובתחרות, זה האדריכל הצעיר שעלה לשלב  ובכללם

 החזר מהווה זה סכום ."(השתתפות דמי" )להלן: כולל מע"מלא ₪,  50,000של  בסך השתתפות דמי

 נשאש והעקיפות הישירות והעלויות ההוצאות כל בגין סופי ומוחלט ופיצוי בתחרות השתתפות בגין הוצאות

 וכיוצב'.  , הדמיותהצעתו, לרבות הוצאות בגין כ"א, חומרים, ציוד לשם הגשת המציע

 

  טרחתו. על חשבון שכר ההשתתפות מהווים מקדמה למציע הזוכה בתחרות דמי כי עוד יובהר,

 

 :הבאים מהמקרים אחד השתתפות, בכל דמי מציע שהגיע לשלב השני בתחרות לא יהיה זכאי לקבלת

 אינו עומד בתנאי הסף להשתתפות בתחרות או שהצעתו נפסלה ע"י ועדת המכרזים. המציע -

  .הפר את תנאי התחרות או לא פעל לפיהם, לרבות תנאי ההזמנה המציע -

 ה.וא ו/או הטעייה כלפי המזמינויצר מצג ש המציע -

 .הגשתה לאחר הצעתו את משך זה ובכלל בתחרות מהשתתפות בו חזר המציע -

 בתוך פרק הזמן שנקבע ע"י המזמינה.מסמכים, לרבות מסמכי תכנון, לא הגיש  המציע -

 .מסמך אופן הגשת ההצעותאינה עומדת בדרישות הכלולות באינה הצעה מלאה ו המציעהצעת  -

 

 .מבוטל .7
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 :שלבי התחרות .8
 

האינטרנט של האוניברסיטה וציבור באתר שבאתר המכרזים  הזמנה זו על נספחיה תפורסם  8.1

 תפורסם על כך מודעה בעיתונות היומית. ,כן וכמ, האדריכלים מוזמן לקחת חלק בתחרות

 

 :פתוחה אדריכלים תחרות 2.8

  אנונימי(:לא )שלב חלק א' –השלב הראשון  8.2.1

 הראשון לשלב מסמכיםהגשת האחרון למועד עד ליגיש כל אחד מהמועמדים , זהבמסגרת שלב 

תיבת המכרזים הממוקמת בקומה השנייה, בבניין אגף ל, "נספח לוחות הזמנים"בבתחרות הקבוע 

באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!(  ההנדסה ותחזוקה באוניברסיט

על גביה כתוב אך ורק: "תחרות אדריכלים בית ללא פרטים מזהים  וסגורה חלקה אחת ובמעטפה

 :להלן המפורטים המסמכים כל ובתוכההספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי", 

 

לרבות נספח בכל עמוד,  כשהם ממולאים ע"י המציע וחתומים על ידו המסמכי ההזמנה ונספחיכל 

ע"י המציע הזמנה כשהוא חתום מסמכי ההמצורף כנספח ל הסכםהטופס הצהרה כללי של המציע, 

, הרישיונות, ההצהרות, התצהירים, שיפורסמו ע"י ועדת המכרזים, ככל מכתבי הבהרה, בכל עמוד

תיק וכן עמידת המציע בתנאי הסף להליך, האישורים וכל יתר המסמכים הנדרשים לשם הוכחת 

 תמעטפ)להלן: " גנטיתעבודות הכולל, בין היתר, נתונים אודות המשרד וניסיונו על גבי מדיה מ

  ."(מקדימיםה םתנאיה

 

 ס. היועמ"ש של האוניברסיטה, עו"ד נוסף/נוספיםויבדקו ת התנאים המקדימים יפתחו ואת מעטפ

ד מהמחלקה המשפטית באוניברסיטה, מנהל הפרויקט )מהנדס מחברת וקסמן גוברין גבע בע"מ( ועו"

דרישות . מועמדים אשר עמדו ב"("דעוה משרדלהלן: "לעיל ו)  ממשרד ברנע, ג'פה, לנדה ושות'

 תכנוניתהצעה  אישור להגיש תנאים המקדימים כאמור והגישו את כל המסמכים באופן תקין יקבלה

יצורף  אישור ההגשה"(. לאישור הגשה)להלן: "ד אשר תשלח ע"י משרד עוה"במסגרת התחרות 

 יחודי ובלעדיימצעי זיהוי אשר ישמש כא "(האישי הקודקוד אישי שיינתן לכל משתתף )להלן: "

 של המציע בעת הגשת הצעתו בחלק ב' של השלב הראשון בתחרות הפתוחה. 

 

 (:אנונימי)שלב  חלק ב' –הראשון  השלב 8.2.2

בחלק ב' של התכנונית יהיו רשאים להגיש את הצעתם  אישור ההגשהמשתתפים אשר קיבלו את 

 אישור ההגשהעד למועד שייקבע בהתחרות האדריכלית, באופן אנונימי באמצעות הקוד האישי, 

, אך ורק ההממוקמת בקומה השנייה, בבניין אגף הנדסה ותחזוקה באוניברסיטלתיבת המכרזים 

ת "תחרוכשעל גביה כתוב אך ורק:  בתוכהפרטים מזהים על גביה ו/או שיהיו סגורה וללא  עטיפהב

 )להלן: ועליה הקוד האישי כאמצעי זיהוי בלעדי אדריכלים בית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי"

 ."(ההצעה עטיפת"

בהתאם לדרישות המפורטות בפרק פרטי ההצעה התכנונית של המציע תכלול את  ת ההצעהעטיפ

  תהתכנוני ההצעה את הכולל דיסק לרבות, הפרויקט"אופן הגשת ההצעה התכנונית" במסמך איפיון 

 . לזיהוי המציעמצוין הקוד האישי בלבד , לרבות על גבי הדיסק ו/או בתוכנו וכשעל גבי ההצעה

לא תכלול כל שם או פרט המעיד על זיהויו של המציע וכל חלק ממנה, למען הסר ספק, ההצעה 

והתייחסותה של הועדה להערכה מקצועית להצעות תתבסס על הקוד האישי בלבד. הזיהוי שבין 

ותוחזק הקוד האישי לבין פרטיו של המציע ישמר במעטפה חתומה שתוכן ע"י משרד עוה"ד, 

 ובמשרד עוה"ד. האוניברסיטהבכספת הלשכה המשפטית של 

ען הסר ספק יובהר, כי במסגרת הגשת ההצעה בשלב זה חל איסור מוחלט על צירופו של כל למ

. ועדת למעט הקוד האישי בתוכהעל גביה ו, לרבות ההצעה עטיפתפרט מזהה ביחס למציע ב

 הצעתו לא תבחן ולא תישקל. ,המכרזים שומרת על זכותה לקבוע כי מציע שיפר הוראה זו
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מוטלת על המציע בלבד ועליו  זה 8.2תוגש בהתאם לאמור בסעיף האחריות לכך שההצעה  8.3

 .בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים במסמך זה במועדו וגש בהתאםלוודא כי ההצעה ת

  

המועד הקבוע בנספח שאלות או הבהרות בשלב זה של התחרות יש לשלוח עד לא יאוחר מאשר 

עד שיהיה נקוב באישור ההגשה )ביחס לוחות הזמנים )ביחס לשלב א' של השלב הראשון( או במו

אל עו"ד אופיר כהן מלשכת היועצת המשפטית  במקביללשלב ב' של השלב הראשון(, 

03-)טלפון לאישור קבלת המייל:  general@tauex.tau.ac.ilבאוניברסיטה באמצעות המייל: 

)טלפון לאישור  mzisser@barlaw.co.il: זיסר באמצעות המייל ( וגם אל עו"ד מאיה6409722

 (.03-6400600קבלת המייל: 
 

)הן בחלק א' שלו והן  בשלב הראשוןהאחרון להגשת הצעה עד למועד וגש הצעה שלא ת

עד  מכרזיםתיבת הב תמצאהאחריות לכך שההצעה  לא תתקבל ולא תובא לדיון!בחלק ב'( 

מוטלת על המציע בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים במסמך זה האחרון להגשת הצעות מועד ה

 .בלבד

 

תבחן את אשר ה להערכה מקצועית ועדתועברנה לתכולתן כל על בלבד  התכנוניתההצעה עטיפות  8.4

היא ו – ולפרוגרמה למרקם הקמפוס ןהתאמת, ןעלות, ןבהתאם לאיכותאשר תוגשנה ההצעות כל 

המובילות בהתאם לקריטריונים המפורטים לעיל, הצעות ה 5עד המלצתה לגבי רשימה של תגבש 

  ., כמפורט להלןלשלב השני בתחרות נהרועבתאשר 

 
 

 :(לא אנונימי)שלב  בתחרותשני השלב ה .9

 

האדריכל וכן , לשלב השני בתחרות , כאמור,עלושתקבע ועדת המכרזים כי  ועמדיםהמחמשת  9.1

יקבלו , "(המועמדים)להלן יחד: " תחרות הסגורהבמסגרת השיקבע ע"י ועדת המכרזים  הצעיר

  .תם לשלב זהיהודעה אודות עלי

 

תהא רשאית לפנות לאיזו מההצעות  ,באישור ועדת המכרזים ,יובהר כי הוועדה להערכה מקצועית 9.2

הנוספות בהתאם לרשימה שגובשה, ככל שיתברר כי אחת מההצעות אשר עברו לשלב השני 

להמשיך את  בתחרות נכשלה בהוכחת עמידתה בתנאי הסף ו/או אינה יכולה להמשיך בתחרות ו/או 

 התחרות עם פחות מחמישה מועמדים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

להערכה מקצועית תהא רשאית לפנות לכלל המועמדים ו/או לחלקם, שהגיעו לשלב זה  הוועדה

 בתחרות לקבלת הבהרות ו/או שיפורים ו/או תיקונים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

תעביר למציעים שהגיעו לשלב השני את הנחיותיה לגבי תיקון מסמכי  להערכה מקצועית הועדה 9.3

 הצגתןלו בנייןלתכנון ההמשופרות והמתוקנות מועד להגשת הצעותיהם  יםמועמדלב וקצתהתכנון ו

, הכל בהתאם להגדרות שימסרו מראש ובפני ועדת ההחלטה הסופית ה להערכה מקצועיתועדה בפני

 .ובכתב על ידי המזמינה

 

שני בתחרות, כפי שיפורט בהודעה בכתב שתשלח הצעה לשלב ההגשת האחרון שייקבע למועד עד ל 9.4

באמצעות שליח את ההצעה התכנונית המתוקנת לתיבת המכרזים יגישו המועמדים למועמדים, 

 2קומה  הבמשרדי אגף הנדסה ותחזוקה באוניברסיט ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!(הגשה ב

 (.03-6408360אשת קשר שלי פונטה )טלפון לבירורים 

 

עד למועד הקבוע  לפנות בכתב יהיה ניתןבשלב השני של התחרות  והבהרות נוספים הסבריםל 9.5

 עו"ד אופיר כהן מלשכת היועצת המשפטית באוניברסיטה באמצעות המייל:ל .במסמכי ההליך

general@tauex.tau.ac.il  :(6409722-03)טלפון לאישור קבלת המייל. 

 

mailto:general@tauex.tau.ac.il
mailto:mzisser@barlaw.co.il
mailto:general@tauex.tau.ac.il
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 בתחרות:סופי השלב ה .10

למרקם  ןהתאמת, ןעלות, ןההצעות המתוקנות בהתאם לאיכות רכז את נתוניתה להערכה מקצועית ועדה

 נתונים שתציג לאור ה .ועדת ההחלטה הסופיתבפני  והמלצותיהמסקנותיה  ציגהקמפוס ולפרוגרמה ות

ועדת שור יאת החלטתה ביחס להצעה הזוכה לאתעביר ועדת ההחלטה הסופית   הוועדה להערכה מקצועית

 המכרזים.

 
 :התכנון הסכם .11

 

כל על כל מציע להגישו כשהוא חתום על ידו ב הזמנה.ה מצורף כנספח למסמכי התקשרות עם הזוכההסכם ה

 ., בתוך מעטפת התנאים המקדימיםעמוד, כחלק ממסמכי ההצעה

 
 זכויות יוצרים: .12

 

)בכפוף לאמור בסעיף זה להלן(  יםבכל עת הבעלים היחידתהיה  הכי המזמינלמען הסר ספק מובהר,  12.1

 של כל התוצרים אשר ייוצרו ע"י הזוכה במסגרת מתן השירותים, לרבות זכות היוצרים הכלכלית

 הארם תלתווהמוסרית, וכי לזוכה לא תהא לגביהם כל זכות קניינית, מעין קניינית או חוזית כלשהי. 

 .דית בזכויות היוצרים לשימושים בלתי מסחרייםבלע לאזכות שימוש 

 

בתחרות, מבלי  השתתפותם דבר או/ו בתחרות הצעותיהם את לפרסם יורשו לא המציעים כי ,יובהר 12.2

 םעל זכות יםשומרוהתורם האוניברסיטה  מראש ובכתב.והתורם  אוניברסיטהלקבל את אישור ה

 הבלעדי. םלפרסם את ההצעות שהוגשו להליך, בכל אמצעי ו/או מדיה, הכל בהתאם לשיקול דעת

 
 פניות והבהרות לנושא התחרות: .13

 

עד למועד הקבוע במסמכי  לפנות בכתב יהיה ניתן התחרות למסמכי והבהרות נוספים הסבריםל 13.1

 להזמנה זו בהתאם לשלב המתאים של התחרות. 9.5 -ו 8.3באופן הקבוע בסעיפים  ההליך

 

 חלק על לענות רשאית והיא אליה שיופנו הבהרה שאלות על לענות מתחייבת המזמינה אינה 13.2

 .ספציפיות שאלות על חלקי לענות באופן ו/או מהשאלות

 

 עם בקשר המזמינה ידי על ייערכו אשר תוספת או/ו עדכון או/ו תיקון או/ו שינוי או/ו הבהרה כל 13.3

ם ישלחו על ידי המזמינה לכלל המציעי בתחרות, משתתפים לשאלות כמענה או/ו מיוזמתה התחרות,

על המציע חלה  מבלי לחשוף את זהות השואל.או יפורסמו באתר האינטרנט של האוניברסיטה, /ו

ת ם באתר האינטרנט. כל שינוי או תוספהאחריות המלאה להתעדכן בכל שינוי ו/או תיקון המפורס

, נההמזמילהליך, בין ביוזמת האוניברסיטה ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים, ייעשה על ידי 

 .המציעים את ויחייב, דעתה שיקול לפי

 

תשובות, הבהרות והודעות שינוי יצורפו על ידי המציעים להצעתם, כשהן חתומות על ידם, וזאת  13.4

רות הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות. תשובות, הבה לאישור כי

ויוגשו בתוך מעטפת התנאים  והודעות שינוי כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע

 .המקדימים

 

, אלא אם ניתנה המזמינהלמען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של  13.5

 על ידי מזכיר ועדת המכרזים. אינטרנט אתר/בכתב/בדוא"ל
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 :ציעהצהרות המ .14
 

הגשת הצעתו לתחרות, ובנוסף לכל הצהרה או התחייבות אחרת הכלולים במסמכי ההליך,  עם 14.1

לעמידה בדרישות  המציעו/או מתחייב בהתאם לאמור בטופס ההצהרה הכללי של  המציעמצהיר 

 אשר המציע מחויב למלא ולצרף למעטפת התנאים המקדימים. התחרות

 

 מצג או מציע מהצהרותיו של הצהרה כי ,אחרת בדרך ובין מציע באמצעות בין למזמינה התברר 14.2

 רשאית מדויקים או מלאים נכונים, אינם הצעתו, במסגרת כלפי המזמינה ציעמה שהציג אחר

 .הזכייה את לבטל – הזוכה כהצעה בחרה בה ואם ההצעה, את לפסול המזמינה

 

ינה ו/או מלמז שייגרם נזק לכל באחריות ציעהמ יישא לעיל, 14.2 קטן בסעיף כאמור במקרה 14.3

 .כתוצאה מכך ייגרם, , אםלתורם

 
 שיוכרז כזוכה בתחרות: ציעמהת יוהתחייבו .15

 

 יחתוםלדרישת המזמינה, ככל שיהיה צורך בכך,  ובהתאם, בתחרות הזכייה הודעת קבלת לאחר 15.1

 על ההודעה מקבלת עבודה ימי 14 תוך אתוזהתחרות  למסמכי כנספח צורף אשר ההסכם על הזוכה

 .בתחרות זכייה

 

 שיזכה המציע ידי על הביטוחים כל קיום ההסכם בקשר עם לדרישות תופנה המשתתפים לב תשומת 15.2

 ובתוך להבהרות פניה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות כל .בתחרות כאמור

 ו/או לנוסח הביטוח לדרישות הסתייגויות כל ההצעה לא תתקבלנה הגשת לאחר .ךלכ שנקבע המועד

 .ההסכם

 

 הזוכה אם בתחרות. מהזוכה הנדרשות ההתחייבויות כל במילוי מותנית ההסכם על המזמינה חתימת 15.3

תהא רשאית  ,כנדרש ההתקשרות הסכם על יחתום לא אוו/ ל"הנ הדרישות כל את ימלא לא בתחרות

 .בתחרות זכייתו את לאלתר ולבטלרה, מעיק ההצעה כבטלה את ועדת המכרזים לראות

 
 ביטול התחרות: .16

 

 מציע כלפי כלשהי התחייבות ,בבחינתן או ,הצעות בקבלת או ,התחרות פרסום בעצם יהיה לא 16.1

 ההתקשרות עם המציע. ייחתם הסכם לא עוד כל ,כלשהו

 

 לצאת או/ו ממנה חלקים לבטל או/ו לבטלה או/ו התחרות היקף את לצמצם רשאית ועדת המכרזים 16.2

לשנות את תנאי התחרות )להוסיף עליהם או לגרוע מהם(,  ,שהיא סיבה מכל חדשה לתחרות

 ,סבירות בלתי תהיינה המתקבלות שההצעות במקרה להשהות את ההליך, לעדכנו או לבטלו, לרבות

 או האו שלא תוגש הצעה או הצעה המתאימה לצרכי המזמינ ,הסף בדרישות ודנהעמת שלא או

 נשוא הנדרשת בעבודה מהותי שינוי ,תקציב בעיות ,הזמנים בלוחות בלתי צפוי משיבוש כתוצאה

 באלה. וכיוצא ההליך

 

 או/ו תביעה כל בתחרות המציעים מן למי תהא התחרות, לא ביטול ועדת המכרזים על החליטה 16.3

 .םמטעמ מיהתורם ו/או כלפי  כלפי ו/או כלפי האוניברסיטה טענה או/ו דרישה

 

את משרד עוה"ד בכפוף לאמור במסמך זה, המציעים משחררים את המזמינה ו/או את התורם ו/או  16.4

את ו ועדה להערכה מקצועית ו/אאת כל מי מטעמם ו/או את חברי ועדת מכרזים ו/או את חברי הו/או 

או /כל מי שקשור ו/או נוגע להליך נשוא מסמך זה מכל אחריות וחברי ועדת ההחלטה הסופית ו/או 

חבות בקשר עם ההליך נשוא מסמך זה, לרבות בקשר עם כל שלב בו ו/או בקשר עם כל נזק ו/או 

 הוצאה שיגרמו להם, ככל שיגרמו, במסגרתו.
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 כללי: .17
 

אינו רשאי לשנות את מסמכי ההליך ובכלל יגיש את הצעתו אך ורק על גבי מסמכי ההליך ו ציעהמ 17.1

ך זה הסכם ההתקשרות, להוסיף עליהם או למחוק מהם, להסתייג או לשנות מן האמור במסמכי ההלי

ה או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת שהיא. עם הזוכ

 ייחתם הסכם בנוסח המצורף, ללא הסתייגות.במכרז 

 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי כל השמטה, מחיקה, שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי ההליך או  17.2

מכתב באיזה מהם, או כל הסתייגות, או התניה מסוג כלשהו, בין על ידי תוספת במסמכי ההליך או ב

התאם לכללים המפורטים בסעיף זה לעיל, עלולים לוואי, או בכל דרך אחרת, וכל מילוי שלא ב

עדה תהא רשאית ולגרום לפסילת ההצעה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. הו

נה להתעלם מכל אחד מאלה, ולהודיע על כך למציע, ואם עשתה כן, יראו את הצעת המציע כאילו אי

 תניה כלשהי.כוללת כל תוספת, השמטה, שינוי, הסתייגות, ו/או ה

 

על אף האמור בסעיף זה לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה  17.3

 מההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל, אם שוכנעה, כי על אף הסטייה, ההצעה תואמת את דרישות

 , היא ברורה וחד משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב.הליךה

 

להגשת  ושנקבע ניםהאחרו יםרשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד המזמינה 17.4

 צעותהבכל עת לפני חלוף המועד האחרון להגשת הו ו/או שלבי המשנה בכל אחד מהשלביםההצעות 

באתר המכרזים שבאתר  , ובלבד שהודעה על כך תפורסםהרלוונטיו/או שלב המשנה שלב יחס לב

 . האינטרנט של המזמינה

 
 איסור הסבה: .18

 

 צורה בשום ,לאחר להמחות או/ו להסב או/ו להעביר רשאי ואינ הזוכה, לרבות, מהמציעים אחדכל  18.1

 צרףל או להוסיף ולא, התחרות מסמכי לפי ומזכויותי זכות כל בעקיפין או/ו במישרין, אופן או/ו

 לאחר אלא ,התחרות מסמכי פי על חובה או/זכות ו כל קבלת לשם אחר תאגיד ליצור או שותף שום

 של ועדת המכרזים. ובכתב מראש הסכמתה את כך לשם שקיבל

 

 הסבה או/ו העברה לאשר שלא ,והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על ,רשאית ועדת המכרזים תהיה 18.2

 את תקבל שלא ,כאמור המחאה או/ו הסבה או/ו העברה כל .לעיל 18.1 בסעיף כאמור המחאה או/ו

 תהווה והיא ,תוקף שום לה יהיה ולא ומבוטלת מעיקרה בטלה ועדת המכרזים תהיה של אישורה

 וההתקשרות. התחרות תנאי של יסודית הפרה

 
 שונות: .19

 

 ,מסמך אותו בתוך שונות הוראות בין או השונים התחרות מסמכי בין התאמה אי או כל סתירה 1.19

 .ההמזמינ זכויות את או מציעה את חובות מרחיב באופן תפורש

 

 במסמכי האמור יגבר ההסכם לבין התחרות מסמכי התאמה בין אי או סתירה של מקרה בכל 2.19

 .התחרות

 

 אין .הצעתו הכנת לשם למציע נמסרים והם ההמזמינ רכוש הם התחרות מסמכי כל כי ,בזאת מובהר 19.3

 הצעה והגשתה. הכנת לצורך שאינו התחרות במסמכי לעשות שימוש
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 בתי של הבלעדית המקומית לסמכותם מסורה הסמכות לדון בסכסוך בכל עניין הנוגע לתחרות תהיה 19.4

 שיפוט סמכות תהא לאו/או לכל ערכאה אחרת אחר  משפט במקום בית ולשום אביב בתל המשפט

בכל מקרה, מובהר כי משתתפי התחרות אינם רשאים בשום מקרה לנקוט בצעדים  אלה. בעניינים

 ו/או לדרוש סעדים אשר עלולים לעכב את ביצוע הפרויקט. 

   
 כתובות והודעות: .20

 

 טלפון מספר, שמו ואת בתחרות הקשור בכל הודעות קבלת לצורך כתובתו את יציין בתחרות המציע 20.1

ורט זה יפ מידע זו תחרות לעניין המציע נציג של ל"הדוא וכתובת הפקסימיליה, מספר, ונייד קבוע

 .התנאים המקדימיםמעטפת ויוגש בתוך  על גבי נספח טופס הצהרה כללי של המציע

 

 ועד זו תחרות של הפרסומ ממועד על הנציג להיות זמין להשגה בשעות העבודה המקובלות החל 20.2

 ההודעה מחובת פטורה ועדת המכרזים תהא, כאמור זמין המציע נציג היה לא התחרות. לתום

 שלו בלבד.  תהא למציע הודעה מסירת אי של במקרה המלאה והאחריות

 

 לשלוחניתן  ע"י המזמינה ו/או משרד עוה"ד,  מסוימת בדרך הודעה תשלח כי נאמר בו מקום כל 20.3

 תחשב בדואר שנשלחה הודעה ה.דעת שיקול לפי ,"לבדוא או בפקסימיליה או בדואר גם אותה

 "לבדוא או בפקסימיליה שנשלחה הודעה המשלוח. ממועד עבודה ימי שני תוך ליעדה הגיעה כאילו

 – עבודה יום שאינו נשלחה ביום ואם משלוחה ביום ליעדה הגיעה כאילו תיחשב 16:00 השעה עד

 משלוחה. יום שלאחר הראשון העבודה ביום

ופרסומים ביחס לתחרות נשוא הזמנה זו ואשר יפורסמו באתר המכרזים למען הסר ספק, הודעות  

 שבאתר האינטרנט של המזמינה, ייחשבו כאילו נמסרו לכלל המציעים )לרבות האדריכלים במסלול

 אדריכל צעיר( מעת פרסומן באתר האינטרנט כאמור.
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 נספח לוחות זמנים 
 

 

 12.3.2019 -שלב א' של השלב הראשוןבמסגרת או הבהרות מועד אחרון להגשת שאלות 

 

 19.3.2019 -הראשוןשלב השלב א' של במסגרת  מסמכיםמועד אחרון להגשת 
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 אישור זיהוי בעלים, זכויות חתימה ואי חדלות פירעון -נספח 
 

 

הח"מ_________________________עו"ד/רו"ח_________________________מרחוב 

 ______________________________, מאשר בזאת כדלהלן:

 

הנני משמש כעו"ד/רו"ח של התאגיד/ עוסק מורשה  _________________________ מס' תאגיד/ עוסק  .1

 מורשה _____________.

 

 מורשי חתימה בשם התאגיד/ עוסק מורשה הינם: .2

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 חתימת _____________ מהם מחייבת את התאגיד/ עוסק מורשה.

 

 הערה: 

 ה"ח.במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רו

 

 בעלי התאגיד הינם: .3

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 

 הערות:

 ( במקרה שהמקום אינו מספיק, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח.1)

 ( במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד, יש לפרט את מבנה הבעלות בו, וחוזר חלילה.2)

 

אשר בזאת, כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי הליך זה מתוך מורשי החתימה המפורטים לעיל הינם, הנני מ .4

 :הזמנהוכי הם חתמו בפני על מסמכי ה

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 

נכסים ו/או מפרק ו/או מנהל מיוחד ו/או כל מינוי אחר אשר יש בו כדי  אני מאשר בזאת, כי למציע לא מונה כונס .5

ם להעיד על חשש חדלות פירעון של המציע, וכן לא הוטלו עיקולים על נכסי המציע ולא ננקטו נגדו הליכי

 משפטיים ולא כל נסיבות כגון דא אשר יש בהן להעיד על חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי.

 

 הערות נוספות:

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_______________ 

 עו"ד/רו"ח

 

 

 5 -ו 1יתייחס האישור לסעיפים  –** הערה: במקרה של מציע שאינו תאגיד אלא אדם שהינו עוסק מורשה 

 בלבד.
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 תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום -נספח 
 
אני הח"מ __________________ ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה  .1

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלהלן:

 

)להלן:  המזמינההנני נותן תצהיר זה בשם ____________________, שהוא המציע המבקש להתקשר עם  .2

 "המציע"(.

 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. .3

 

 )להלן: 1976-בתצהיר זה, משמעותו של המונח בעל זיקה, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  .4

 תו.סקאות גופים ציבוריים"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה, וכי אני מבין/ה או"חוק ע

 

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל/עוסק מורשה הרשום בישראל )מחק את המיותר(.  .5

 

 במשבצת המתאימה( X)סמן  קיום דיני העבודה .6

 

ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום עד  לא הורשעהמציע ובעל זיקה אליו  

 (."מועד להגשה")להלן:  על פי מסמכי ההזמנה למועד האחרון להגשת ההצעות

 

בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר הורשע המציע או בעל זיקה אליו  

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.לפחות ממועד וחלפה שנה אחת מינימום 

 

בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר הורשעו המציע או בעל זיקה אליו  

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.ולא חלפה שנה אחת מינימום 

 

  במשבצת המתאימה(  Xייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות )סמן .7

 

 .1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9ציע לא מחויב בדרישות שבהוראות סעיף המ 

 

 .1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9המציע לא עומד בכל דרישות הוראות סעיף  

 

. 1998 –בלות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוג 9המציע עומד בכל דרישות הוראות סעיף  

  

עובדים לפחות, הוא  מתחייב בזאת לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  100אם המציע מעסיק  .8

שם ל –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 קבלת הנחיות בקשר ליישומן;

 

בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כאמור  ככל שהתחייב המציע .9

המציע מצהיר בזאת כי פנה  –לעיל ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 

 שומן;לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליי 9כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 



 

15 

 

המציע מתחייב בזאת להעביר העתק מתצהירו זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  .10

 ימים ממועד ההתקשרות, ככל שיקבע כזוכה. 30החברתיים, בתוך 

 

 זה שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .11

 

 

__________________ ___________________ ____________________ 

 חתימה וחותמת שם ריךתא

 

 

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

 

אני הח"מ _______________________________, עו"ד מאשר/ת, כי ביום _______________ 

הופיע/ה ב_______________________ מר/גב' ___________________ שזיהה/תה עצמו/ה ע"י 

אמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים  ת.ז. _____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 

 

___________________ ___________________ __________________ 

 חתימה וחותמת מס' רישיון תאריך
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 נספח תצהיר להוכחת ניסיון מציע
 

_______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי אני החתום מטה, מר/גב' 

 לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

אני הוסמכתי כדין ע"י __________________ )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה  .1

)להלן:  אדריכלים לתכנון בניין בית הספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי באוניברסיטת תל אביב בתחרות

 "(.תחרות"ה

העולה על בשטח כאשר כל מבנה לפחות,  יםציבורי םמבני שניעצמאי,  כמשרד, תכנן המציעאני מצהיר כי  .2

, אישור אכלוס קיבלוכבר  במועד האחרון להגשת הצעות אשר(, ופיתוח )לא כולל שטח החניון מ"ר 5,000

 כמפורט להלן:

 מס' 

 סידורי

שם הלקוח, פרטי איש 

 קשר, תפקיד וטלפון

תיאור הבניין שתוכנן  מועד ביצוע התכנון

 ושטחו במ"ר

מועד קבלת אישור 

 אכלוס לבניין

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 *המציע רשאי לצלם טבלה זו לצורך ציון עבודות נוספות.

 זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת..   זה שמי, 3

___________ _____________ _____________ 

 ת.ז.                שם                  תאריך       
 

  

 

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ _______________________________, עו"ד מאשר/ת, כי ביום 

ב_______________________ מר/גב' _______________ הופיע/ה 

___________________ שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. _____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

ה עליו/ה להצהיר אמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/

 בפני על התצהיר דלעיל.

_________________ ________________ ______________________ 

 חתימה וחותמת מס' רישיון תאריך
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 נספח טופס הצהרה כללי של המציע

 

 ( מצהירים בזאת, כדלקמן:"המציע"אנו _____________________ )להלן: 

 

זו על כל נספחיה, הבנו את כל סעיפיה ותנאיה ו/או קיבלנו הבהרות לגבי  הזמנהקראנו בעיון רב את מסמכי  .1

 כל נושא שבספק.

 

ללא במסמכי ההזמנה כמפורט  הליךומתחייבים למלא את כל דרישות ה הזמנהאנו מסכימים לכל תנאי ה .2

ל קבעו עאשר ייהסתייגות, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון האוניברסיטה ובמועדים 

 , ההצעה, הסכם ההתקשרות והנספחים.הזמנהידה, והכל בכפוף להוראות ה

 

, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב הזמנהלא נמחה )נעביר( לזולת את זכויותינו או חובותינו לפי תנאי ה .3

 ומראש של האוניברסיטה.

 

המציע לבין מציעים אחרים או מציעים הצעה זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היה בין  .4

 .הליךזה הסכם, הבנות או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם ה הליךפוטנציאלים ל

 

  __________________, בכתובת ________________יהיה: מר/גב'  הליךאיש הקשר מטעמינו ל .5

  מס' טלפון ___________

 ________________מס' סלולארי

 ___________________מס' פקס 

 ________________________דוא"ל   

 )יש למלא את כל השדות הנדרשים כולל כתובת דוא"ל( 

 

 

 

 

 

________________________ __________________________ 

 חתימה וחותמת שם מלא של מורשה/י חתימה

 

 

 

________________________ ___________________________ 

 ט ל פ ו ן ת ו ב תכ 
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 תצהיר היעדר ניגוד עניינים
 

 אני הח"מ __________________ ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלהלן:

 

 המזמינההנני נותן תצהיר זה בשם ____________________, שהוא המציע המבקש להתקשר עם  .1

 "(."המציע)להלן: 

 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. .2

 

המציע מצהיר כי במועד הגשת ההצעה להליך, אין הוא או מי מטעמו מצוי בחשש לניגוד עניינים במתן  .3

י , לרבות על פי התנאים הקבועים במסמכלבין עניין אחר שלו או של מי מטעמו תחרותשוא ההשירותים נ

 . ההזמנה

 

 עדת המכרזים,והמציע מצהיר כי במקרה של ספק בדבר קיומו של חשש לניגוד עניינים ידווח על כך לו .4

 מראש ובכתב, ויפעל על פי הנחייתה.

 

לתצהיר זה ייושמו על ידו, אם יזכה בהליך, לאורך כל תקופת מתן  4-ו 3המציע מתחייב כי הוראות סעיפים  .5

 השירותים.

 

במתן בקשר עם התחרות ו/או המציע מתחייב להביא הוראות אלה לידיעת כל מי מטעמו המועסק על ידו  .6

 , ולחייב אותו לפעול על פיהן.התכנון, ככל שיזכה בתחרות שירותי

 

 רי דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהי .7

 

______________________ _____________________ ______________________ 

 חתימה וחותמת שם תאריך

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

 

אני הח"מ _______________________________, עו"ד מאשר/ת, כי ביום _______________ הופיע/ה 

___________________ שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. ב_______________________ מר/גב' 

ק אם _____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחו

 לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 

 

______________________ _____________________ ______________________ 

 חתימה וחותמת מס' רישיון תאריך
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 "יםצעיר יםאדריכל"כללי התחרות הסגורה ל -נספח 
 

 

 1.5כהגדרתם בסעיף  "אדריכלים צעירים" 5רשימה סגורה של לפחות  הועדה להערכה מקצועית תגבש  .1

 .למסמך זה

 בהליך התחרותי. קחת חלק לובה הזמנה תערך פניה לכל אחד מ"האדריכלים הצעירים" הנ"ל בהצעה  .2

 יהמד גבי על עבודות תיק, חיים קורות, רזומה את כל המסמכים הבאים:מציע שיענה בחיוב יתבקש להגיש  .3

 בתנאי עמידתו בדבר המסמכים לרבות, לתחרות ההזמנה במסמכי המפורטים המסמכים כל את וכן מגנטית

כשהוא המצורף למסמכי ההזמנה,  ההזמנה(, את ההסכםלמסמכי  4.4)למעט תנאי הסף על פי סעיף  הסף

 .פרויקטה איפיוןשבמסמכי ההזמנה ובנספח  להנחיות בהתאם התכנונית הצעתו את וכן חתום על ידו

 מועד הגשה ומיקום הגשה יוגדרו במסגרת מסמכי הפניה. .4

ת להערכה מקצועיהנ"ל תבחר הועדה שיגישו "האדריכלים הצעירים" מתוך ההצעות התכנוניות הראשוניות  .5

 ., כמפורט במסמכי ההזמנהמתמודד אחד אשר יעבור לשלב השני במסגרת התחרות הפתוחה

, יחולו , כמפורט במסמכי ההזמנהבשלב השני של התחרות הפתוחה "האדריכל הצעיר"החל משילובו של  .6

 עליו כל כללי התחרות הפתוחה.

 אנונימי.לא יהיה  לבחירת אדריכל צעירהליך כל הלמען הסר ספק, יובהר, כי  .7

עו"ד אופיר כהן מלשכת ל .עד למועד הקבוע במסמכי ההליך לפנות בכתב יהיה ניתןפניות לקבלת הבהרות:  .8

)טלפון לאישור קבלת  general@tauex.tau.ac.ilהיועצת המשפטית באוניברסיטה באמצעות המייל: 

 .(03-6409722המייל: 

 

mailto:general@tauex.tau.ac.il

