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תאריך_________ :
לכבוד
פיתוח מזרח ירושלים בע"מ
רח' שלומציון המלכה 18
ירושלים
ג.א.נ;
הנדון :מכרז פומבי מס'  - 2/2018לביצוע עבודות פיתוח במערת צדקיהו בירושלים (להלן" :המכרז")
הצהרת מציע
______________________________________________________
הח"מ
אנו
____________________ ,מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:

ח.פ.

 .1קראנו בעיון את ההזמנה למשתתפים במכרז ,על כל נספחיה ,את כל מסמכי המכרז ואת הסכם
ההתקשרות על כל נספחיו (להלן" :מסמכי המכרז").
 .2הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם ,ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים
בביצוע המכרז ,לרבות גורמים רלבנטיים חיצוניים ,והעשויים להשפיע על קיום כל התחייבויותינו,
וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו הכספית ,כאמור בכתב המחירים והכמויות (מסמך ד' למסמכי
המכרז) (להלן" :ההצעה הכספית") .לא הסתמכנו בהצעה הכספית על מצגים ,פרסומים ,אמירות או
הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,אלא על האמור במסמכי
המכרז בלבד.
 .3כן הננו מצהירים בזה ,כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או שינוי וכי
לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי הסכם
ההתקשרות או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.
 .4בלא לפגוע באמור לעיל ,הננו מצהירים ,כי ידוע לנו ,כי מסמכי המכרז על נספחיהם ומפרטיהם אינם
מכסים את כל הנושאים ואינם סופיים וכי יתכן ובמהלך ביצוע העבודות יוספו שינויים ו/או השלמות
ו/או תיקונים למסמכי המכרז לפי שיקול דעת החברה וכי שינויים אלו לא יזכו אותנו בתוספת תשלום
כלשהיא.
 .5בהתאם לכל האמור לעיל ,ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז והסכם
ההתקשרות ,לרבות כלל התנאים וההבהרות שניתנו במסגרתו ,הננו מגישים את ההצעה הכספית,

והרינו מתחייבים בזה לקיים את כלל התחייבויותינו ,במסגרת המכרז ,כולן ביחד ,במחיר המוצע על
ידנו ,במסגרת ההצעה הכספית ,תוך הסכמה לכל הוראות המכרז והסכם ההתקשרות ותנאיהם.
למען הסר ספק ,הננו מתחייבים כי ההצעה הכספית מטעמנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות
בשלמות ובין השאר ,אף את ההוצאות הכלליות והמקריות העשויות להידרש בביצוע העבודות בכל
היקף שהוא ,ואנו מתחייבים לבצע את העבודות כולן במסגרת המחיר המוצע על ידנו במסגרת הצעת
המחיר ולא נבוא בדרישות או טענות לתוספת כלשהיא.
 .6בחתימתנו על מסמכי המכרז ,אנו מצהירים כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידינו לחברה במהלך
המכרז ,הינם נכונים ומדויקים ,לרבות במועד הגשת ההצעה הכספית ,ויישארו כך בכל מועד עתידי
והינם חלק בלתי נפרד מהצעתנו.
 .7בלא לפגוע בכלליות האמור בסעיף  3לעיל ,אנו מסכימים כי החברה תהיה חופשית לקבל או לסרב
לקבל הצעה זו ,ולמסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז לבעלי הצעה אחרת ו/או לפצל את העבודות
בין מציעים שונים וכו' ,הכל כפי שיראה לה ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,כמפורט במסמכי
המכרז ,ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של החברה.
 .8במידה והצעתנו תתקבל ,הרינו מתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:
 8.1להמציא לכם  2עותקים חתומים של מסמכי הסכם ההתקשרות חתומים על ידנו ,בתוך  5ימים
ממועד קבלת ההודעה על קבלת הצעתנו או בתוך פרק זמן אחר ,כפי שיקבע על-ידכם.
 8.2להפקיד בידיכם – בתוך  5ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתנו במכרז ,העתקי כל האישורים
והמסמכים האחרים ,כנדרש במסמכי המכרז והסכם ההתקשרות ,לרבות אישורי ביטוח.
 8.3להמציא לכם ,בתוך  5ימים ,כאמור ,ערבות ביצוע בנקאית ואוטונומית ערבות ביצוע בסכום
השווה ל 10%-מגובה הצעתנו ,כולל מע"מ.
 8.4להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז  -הכל כפי שיקבע על-ידכם ,ובכפוף לקבלת צו התחלת
עבודה מכם על כך ,ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות.
 .9הננו מתחייבים ,כי אם לא נמלא אחר התחייבויותינו הכרוכות בזכייה במכרז ,כולן או מקצתן ,תוך
הזמן האמור ,תהא החברה פטורה מכל התחייבות כלפינו ותהא זכאית למסור את העבודה למציע
אחר.
 .10הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על ההצעה הכספית ,מחייבים אותנו מסמכי המכרז
והסכם ההתקשרות ,על כל צרופותיהם ,כאילו היו חתומים על-ידינו ,והצעתנו וקבלתה ייחשבו על-
ידי החברה ,בהתאם לשיקול דעתה ,כחוזה מחייב בין החברה ובינינו ,לרבות בנוגע להסכם
ההתקשרות ,שיהווה חלק בלתי נפרד מההצעה ,בכפוף לאפשרות של החברה לבטל המכרז או
ההתקשרות באופן מלא או חלקי ,מכל סיבה שהיא ,ומבלי שהדבר יגרע מאיזו מזכויותיה של החברה,
כמפורט במסמכי המכרז ,והננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז,
בתמורה למחירים הנקובים באומדן שווי ההתקשרות ובהצעה הכספית.

 .11ערבות בנקאית
כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית ,על-פי
הנוסח ,שצורף למכרז כטופס  ,10ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים
התחייבויותינו  -כולן או מקצתן  -שבהצעתנו זו ובכל מקרה ,המפורט במסמכי המכרז ,לרבות אם לא
נחתום על הסכם ההתקשרות בתוך  5ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או
בתוך כל מועד אחר כפי שתקבע החברה ,הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית,
זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש ,ויתור סופי ,מוחלט ובלתי
מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.
 .12אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו ,לרבות ההצעה הכספית ,הינה בלתי חוזרת והיא תהיה בתוקף
ותחייב אותנו עד ליום י"ז תמוז ,תשע"ח ( ,)30.6.2018ככל שהתקופה לא תוארך על ידכם ,בהתאם
לאמור בהזמנה.
 .13אנו מצהירים בזאת כי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות ,הכוחות והמטרות שלנו על-פי מסמכי
היסוד של נו ,וכי ההחלטה על הגשת ההצעה ,לרבות ההתקשרות בהסכם עמכם לפיה התקבלה כדין
ע"י האורגנים המוסמכים שלנו.
 .14מוצהר ומוסכם בזאת כי הצעתנו זו מוגשת לאחר שעיינו בכל מסמכי המכרז והבנו את כל התנאים
וההוראות הכלולים בהם ומשמעויותיהם ,וכי עובר להגשת הצעתנו ,הייתה לנו ההזדמנות להפנות
אליכם שאלות הבהרה ,וכי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות
של אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ,ואנו מוותרים מראש על
כל טענות אלה.
 .15הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכספית לשם ביצוע
העבודות נשוא המכרז ,וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע הסכם ההתקשרות כל העובדים והציוד,
כנדרש לצורך מתן העבודות ,וכי בידינו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל
התחייבויותינו על פי ההסכם.
 .16הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז .אנו מתחייבים להוציא לפועל את העבודות האמורות בהתאם לתנאים
המפורטים במסמכי המכרז כולם יחד ,בהתאם להצעה הכספית ,והננו מקבלים על עצמנו לסיים את
העבודות האמורות לשביעות רצונה המלא של החברה כמפורט במסמכי המכרז.
 .17מצורפים בזה כלל האישורים ,המסמכים ,והנספחים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז.

 .18הובהר לנו ואנו מבינים את אופן בחירת ההצעה/ההצעות הטובות במכרז .כמו כן הובהר לנו היטב,
כי ככל שהצעתנו לא תעבור את תנאי הסף – הצעתנו תפסל על הסף ולא תובא כלל לדיון .כן הובהר
לנו ואנו מסכימים כי החברה תהא רשאית לערוך ביניהן התמחרות עד לקבלת ההצעה הכספית הטובה
ביותר ,וזאת בלא לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה ,כאמור במסמכי המכרז.
 .19התמורה ,המופיעה בהצעה הכספית ,הינה סופית וכוללת את כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא,
הכרוכות בביצוע העבודות ,על פי תנאי המכרז והסכם ההתקשרות .התמורה מהווה תשלום מלא בגין
ביצוע כל התחייבויותינו לפי מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות ,על כל הכרוך בכך ,וכל הדרוש
לעמידתנו בדרישות המכרז והסכם ההתקשרות ,על כל תנאיהם.
 .20ידוע לנו ,כי בלא לפגוע בכל זכות אחרת של החברה ,היא רשאית לפצל את העבודות ,נשוא המכרז
והסכם ההתקשרות ,בין המציעים השונים ,וכי בכל מקרה כזה ובכל היקף של עבודות שיימסרו לנו,
לא ישתנו מחירי היחידה ,כאמור בהצעה הכספית.
 .21ידוע לנו ,כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות ,נשוא המכרז והסכם ההתקשרות ,מעבר
לתמורה האמורה בהצעה הכספית ,אלא אם דרשה החברה מאיתנו מראש ובכתב ,עבודות נוספות
(להלן" :עבודות נוספות") ,אשר ישולמו בהתאם להוראות המכרז על נספחיו ולפי המחירים בהצעה
הכספית ,ו/או לפי הוראות מסמכי המכרז.
 .22הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים
המגישים הצעות לביצוע אותה העבודה.
 .23כמו כן ,הננו מצהירים ,כי לא התחייבנו ולא נתחייב ,כל עוד הצעתנו בתוקף ,לפי מסמכי ההזמנה ,בכל
התחייבות הנוגדת את התחייבותנו ,בהתאם למסמכי המכרז ולהצעה.
שם המציע ____________________
תאריך _______________________

כתובת _______________________
__________________________
חתימה וחותמת המציע
אישור עו"ד

אני הח"מ _______________________ ,עו"ד מאשר בזה כי חתימות ה"ה __________ וכן
_____________________________________________מנהלי_________________
(להלן" :התאגיד") אשר חתמו על הצעה והתחייבות זו בצירוף חותמת התאגיד מחייבות את
התאגיד בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר ועניין.
______________________
____________________
חותמת וחתימת עו"ד
תאריך

