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הצהרת והצעת הקבלן
לכבוד
מועצה אזורית עמק הירדן
א.ג.נ.
הנדון :מכרז פומבי מס' 5..18105/
חידוש כבישים בישובים פוריה עילית ,כפר עבודה ונווה עובד
.2

אנו הח"מ קראנו בעיון את כלל מסמכי המכרז לרבות נספח התנאים הכלליים וההסכם,
העתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע חידוש כבישים בישובים פוריה עילית ,כפר
עבודה ונווה עובד וכמפורט במסמכי המכרז.

.1

הננו מצהירים בזה כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקום העבודה וטיבה
ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.

.3

הננו מתחייבים להוציא אל הפועל את השירות האמור בהתאם לתנאים המפורטים
במסמכים הנ"ל כולם יחד ,לפי המחירים שהצענו בהצעת המחיר ואנו מקבלים על עצמנו
לסיים העבודות האמורות לשביעות רצונו הגמורה של המזמין תוך התקופה הנקובה
במסמכי מכרז זה.

.4
א.
ב.

ג.

כבטחון לקיום הצעתנו לכל פרטיה ותנאיה אנו מצרפים בזאת ערבות בנקאית,
ערוכה לפקודתכם בסכום השווה ל( ₪ 5/,000-שמונה עשר אלף שקלים חדשים)
עד ליום  158508105/לפי הנוסח המצורף כנספח  2לנספח תנאים כלליים.
אם לא נמלא אחר התחייבויותינו לפי תנאיו של המכרז ,כולן או מקצתן ,אתם
תהיו פטורים מכל אחריות כלפינו ותהיו זכאים למסור העבודה למציע אחר,
ואילו אנחנו נהיה חייבים לשלם לכם פיצוי קבוע ומוסכם מראש בשיעור
ההפסדים שייגרמו לכם כתוצאה מאי קבלת העבודה על  -ידנו.
אם לא נקבע כקבלן המבצע לפי המכרז ,תשחררו את הערבות עם או לאחר
משלוח ההודעה על דחיית הצעתנו ,אך לא יאוחר מאשר  96יום לאחר המועד
האחרון להגשת הצעות .ברור לנו כי המזמין לא ישלם חשבון כלשהו ללא קבלת
כנ"ל .תשלום במועד מהסיבה האמורה לא יזכה אותנו בתשלום ריבית פיגורים
ו/או הפרשי הצמדה.

.5

אתם תהיו זכאים לגבות את סכום הערבות (כאמור בסעיף  4להלן) לקיום ההצעה
במלואה ולנכות ממנו את כל הנזקים וההפסדים שנגרמו או עלולים להיגרם לכם עקב אי
קבלת העבודה על-ידנו והצורך למסרה לאחר ו/או בכל דרך אחרת אך לא תהיו מנועים
מלפעול לגביית כל סכום העולה על סכום הערבות.

.9

אם הצעתנו תתקבל הננו מתחייבים תוך  1ימי עבודה (שני ימים) מיום הודעתכם על כך
או תוך זמן אחר שיקבע על ידכם ,לבוא ולחתום על כל מסמך המהווה חלק מהחוזה
ולהפקיד בידי המזמין בנקאית בנוסח ובשיעור הנקוב בחוזה (להלן" :ערבות ביצוע").
תוקפה של ערבות הביצוע עד  96ימים ממועד קבלת אישור המזמין על מילוי התחייבויות
החברה במלואן כלפיו.

.7

לאחר השלמת העבודות לשביעות רצון המועצה ,נפקיד בידי המועצה ערבות בדק בשיעור
של  5%מערך ההסכם הסופי כולל מע"מ ,למשך תקופת הבדק.

.8

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ותעמוד בתוקפה עד
ליום  158508105/ועד בכלל ,מבלי לגרוע מסמכות המועצה לדרוש ,בהודעה בכתב ,כי
תוקף ההצעה (ובהתאם את תוקף הערבויות הבנקאיות במכרז) יוארך.

.6

אנו מסכימים בפירוש ,כי כל עוד לא נחתם ההסכם ואף במקרה שההסכם לא ייחתם על-
ידנו ,אתם תהיו זכאים  -אך לא חייבים  -לראות בהצעתנו זו וקבלתה על-ידכם כמחייבת
וכמשכללת את ההתקשרות ,מבלי שהדבר יגרע מזכותכם למסור את העבודה לכל אדם
אחר וכן לנכות את סכומי ההפסדים והנזקים מערבות ההצעה ובכלל.

.26

הננו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק בשם המציע ,ושהננו זכאים לחתום כדין על
הצעה זו .כן הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם
אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות לביצוע אותן עבודות.

.22

הננו מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:
א.

ב.

לא להציע ו/או לקבל במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל
דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה של המזמין ,או
של נושא משרה במזמין ו/או עובד המזמין ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר,
בקשר להליך התקשרות.
לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה במועצה
בכלל ,ו/או עם מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר ,כדי לקבל מידע
חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

.21

ידוע לנו כי אם התעורר חשד סביר כי המציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף 22
לעיל ,שומרת לעצמה את הזכות ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך
ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור ,ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך
ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן
שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

.23

אנו מצהירים כי אנו זכאים לחתום בשם המציע הנ"ל ושאין קיימות כל הגבלות המונעות
בעדנו לחתום על ההצעה לביצוע העבודה ועל החוזה.

.24

כל מסמכי המכרז ,ונספחי החוזה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז.

.25

אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם
אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהיא מההוראות הנ"ל.

להלן נתכבד להעמיד את הצעתנו עבור ביצוע עבודות חידוש כבישים
בישובים פוריה עילית ,כפר עבודה ונווה עובד על סך של ____________ ₪
(במילים ________________ שקלים חדשים) ,לא כולל מע"מ.
אנו מאשרים כי:
זו הצעתנו וכי היא כוללת כל תמורה ו8או תוספת ו8או תשלום ו8או פיצוי ו8או הוצאה
מכל סוג שהוא בקשר עם העבודות נשוא מכרז זה ,למעט מע"מ .מסים היטלים
ממשלתיים ,מכס ,מס קניה וכו' כלולים במחיר.
ידוע לנו שהמועצה אינה מתחייבת לכמות הפריטים המפורטת בכתבי הכמויות ,וכי
כמות זו הינה בגדר הערכה בלבד וכי נהיה מנועים מלטעון כי כמות הפריטים לביצוע
בפועל חרגה בכל צורה מן הכמות המוערכת בכתב הכמויות.
ידוע לנו שהעבודות נשוא המכרז הינן בכפוף לקבלת תקציב לביצוען ,וככל שלא יתקבל
התקציב ,כולו או חלקו ,תהיה המועצה רשאית לבטל הליך זה.

ולראיה באנו על החתום

תאריך ________________

חתימת המציע
(באמצעות מורשי החתימה
ובצירוף חותמת לפי העניין)

אישור עו"ד 8רו"ח
אני הח"מ ,עו"ד /רו"ח ____________________ ,מרח' _____________________ ,מאשר
בזה כי החותם בשמו של המציע מוסמך לחייב את המציע בחתימתו על פי מסמכי היסוד של
המציע.
תאריך___________________________ :
חתימה וחותמת___________________ :

