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  הצעת הקבלן - 'במסמך 

  

  לכבוד

  המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

  

מאשר , מצהיר, ")המציע: "להלן( ]שם המציע[___________________________ מ "הח

  :ומתחייב בזאת כדלקמן

קראנו בעיון ובדקנו בקפדנות את כל המסמכים המפורטים מטה והעתידים כולם יחד  .1

ואנו  ,ו את תוכנםהבנ, ")מסמכי ההצעה" :להלן(על כל מסמכיו ונספחיו  ,חוזהלהוות 

תבחר ") המזמין: "להלן(אם המכללה האקדמית להנדסה ירושלים  –מתחייבים 

 .לדרישות המוגדרות בהם וףבכפ שירותיםהאת  ספקל – להתקשר עמנו בחוזה 

  :מסמכי ההצעה הינם כדלקמן .2

  .הזמנה להציע הצעות  -  'אמסמך 

  .הצעתנו זו  -  'במסמך 

  .הסכם   -'           גמסמך 

  מפרט טכני  -  'דמסמך 

התנאים והפרטים , הכמויות, דעתנו כי מסמכי ההצעה כוללים את כל התיאורים נחה .3

 .האחרים הדרושים על מנת להגיש את הצעתנו זו ולבצע את כל העבודות המתוארות בה

הבנו את כל צרכי המזמין , בחנו היטב את מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתנו זו .4

  .מתן השירותיםהגורמים העשויים להשפיע על לרבות כל , ודרישותיו

לרבות את אתר , בדקנו בעצמנו ובאופן עצמאי את כל היבטי השירותים הנדרשים .5

, תקשורת, תוכנה, חומרה(תשתיות המזמין ובכללן התשתיות הטכנולוגיות , המזמין

שעלינו להתחשב בקיומם במסגרת מתן השירותים ולבצע את כל הדרוש  )ב"רשתות וכיו

לרבות כלל המידע המפורט במסמכי המכרז וכל נתון , מנת שלא לגרוע בתפקודם על

הגשת הצעתנו במכרז זה ולביצוע מכלול תפעולי או עסקי לצורך , ביצועי, משפטי, תכנוני

 .התחייבויותינו על פי החוזה

ניתן על פי מיטב ידיעתו , מוסכם עלינו כי  כל מידע אשר נמסר במסגרת מסמכי המכרז .6
זמין  אולם בכל מקרה החובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע העבודות של המ



   

 

אין במסירת המידע כאמור במסגרת . בהתאם לדרישות מוטלים על המציע באופן בלבדי
או לפגוע בהתחייבות /או לגרוע ו/מסמכי המכרז כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי ו

  .כרזכלשהי מהתחייבויות המציעים במסגרת מסמכי המ

למען  .המזמין ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת קיבלנו מנציגי .7

, או יימסר לנו במסגרת הליך המכרז/הסר ספק מובהר בזאת כי כל מידע אשר נמסר ו

ניתן על פי מיטב ידיעתו של המזמין ועל פי הנתונים הקיימים במועד פרסום מכרז זה 

האמור לצורך מתן השירותים בהתאם לדרישות  ובכל מקרה החובה לבחינת המידע

אין במסירת המידע כאמור . הטכנולוגיה והתשתית מוטלים עלינו ועלינו בלבד, היישום

או לפגוע /או לגרוע ו/בסעיף זה על ידי המזמין כדי להטיל עליו אחריות כלשהי ו

 .בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותינו כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיהם

במתן  בהזמנה להציע הצעות ובשאר מסמכי ההצעה בחשבון את כל האמור לקחנו .8

  .הצעתנו זו

וכי נוכל לעמוד בכל ההצהרות , הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף למכרז .9

 .וההתחייבויות המופיעות במסמכי ההצעה ונספחיהם

 תמורה .10

ללא פיצוי  ,הצעה זוהבהתאם לדרישות מסמכי  שירותיםכל האת  ספקהננו מתחייבים ל  .א

            סכום כולל  תמורת –כלשהו עבור דרישות נוספות וטענות מצידנו 

 )מ כחוק"בצירוף תוספת  מע(ח "ש                                            של

   )ח"ש________________________________________:במילים( 

 :להלןבטבלה בהתאם למחירון המפורט ו

  

  סריקת היסטוריהמחירון   .1

  הערות  'עלות ליח  כמות מוערכת  יחידה  סעיף

      1  יום/אדם  עלות שירות סריקה קבועה. א

      100,000  דף  OCRסריקת מסמך סטנדרטי ללא . ב

  שדות 4-6עם מפתוח של       דף  OCRסריקת מסמך סטנדרטי עם . ג

ממוצע של (נושרסריקת תיק סטודנט . ד
  )דף 35

      150  תיק

סריקת תיק סטודנט מדור סיוע . ה
  )דף 12ממוצע של (

      400  תיק



   

 

  

  

  מערכת סריקהמחירון   .2

  הערות  'עלות ליח  כמות מוערכת  יחידה  סעיף

      1  מערכת  עלות מערכת סריקה. א

למערכת  OCRתוספת מערכת . ב
  .סריקת השוטף

      1  מערכת

      1  משתמש  )client(עלות כל משתמש . ג

      1  ממשק  Priorityממשק למערכת . ד

  

  סריקת בחינות ומשוביםמחירון   .3

  הערות  'עלות ליח  כמות מוערכת  יחידה  סעיף

סריקת בחינה סטנדרטית כולל . א
  אחסון בידיעון לעיון הסטודנט

  בחינה
16,000-22,000   

  )בשנה(
  

מקסימום עלות שניתן 
לבחינה  ₪  4עד : להציע

  מ"לא כולל מע

        דף  אמריקאיתסריקת דף מבחינה . ב

  משוב  סריקת משוב. ג
15,000-20,000  

  )בשנה(
  

    

      1  שנה  לשכת שירות לסטודנטים ומרצים. ד

  

מהווים הערכה בלבד ואין " כמות מוערכת"בעמודת ' ק א"כל הנתונים המופיעים בס  .ב

  .בהם כדי לחייב את המכללה לכל  דבר ועניין

להזמנה להציע הצעות  14בעת השלמת המחירים בסעיף זה נתנו דעתנו לאמור בסעיף   .ג

 .)'מסמך א(

שירות המוגדר הינו , "סריקת היסטוריה"לעיל  .א.10 ק"ס מובהר בזאת כי  .ד

אולם המציעים נדרשים להגיש הצעותיהם לכלל , זמיןעל ידי המ  כאופציונאלי למימוש

לרבות שירותים המוגדרים ', במסמך ד כמפורט, השירותים הנדרשים במכרז זה

 .במסגרת פרק גובה הצעת המחיר בכללם  וישתקלל והללו  .כאופציונאליים

סריקת "לעניין , לעיל א.3.א.10ק "אותו יכול מציע להציע ביחס לס המקסימוםמחיר   .ה

לא לבחינה  ₪  4לא יעלה על  "לל אחסון בידיעון לעיון הסטודנטבחינה סטנדרטית כו

הגיש המציע סכום  העולה על סכום זה  יחושב  הסכום אותו הציע בסעיף  .מ"מעכולל 

 .מ"לא כולל מעלבחינה  ₪  4זה 



   

 

ן לשביעות תוך  תאום ושיתוף פעולה מלא עם המזמי שירותיםאת ה לספקהננו מתחייבים  .11

 . רצונו המלאה של המזמין

המומחיות והאמצעים הדרושים , ןהניסיו, אנו בעלי הידע הננו מצהירים ומאשרים בזה כי .12

או (ברשותנו , באיכות הגבוהה ביותר על מנת לבצע את כל העבודות הכלולות בהצעתנו זו

, המתקנים, הכלים, את כל הציוד) במועדים ובכמויות הדרושים, שבכוחנו להשיג

בהתאם לדרישות  ותהחומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע ולהשלים את העבוד

ומסוגלים מכל יתר הבחינות , ורטים במסמכי ההצעה ובלוח הזמנים הנדרשולתנאים המפ

  .ם וההתחייבויות המוטלות על הקבלןלבצע ולמלא את כל התנאי

מתן הצעתנו זו כוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם  הננו מצהירים ומאשרים בזה כי .13

כתב והמחירים הכלולים בהצעתנו זו כפי שנרשמו על ידינו ב ,בשלמות השירותים

, מכל מין וסוג, אחרותה אוכלליות ה, המיוחדות, כוללים את כל ההוצאות -הכמויות 

הוגנת , והם מהווים תמורה מלאה, לרבות רווח הקבלן, במתן השירותיםהכרוכות לדעתנו 

בהתאם לדרישות ולהוראות של מסמכי ההצעה ועבור מילוי  מתן השירותיםושלמה עבור 

  .יהםכל יתר התחייבויות הקבלן לפ

 ימים  180 אנו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך תקופה של .14

 -מתאריך הגשתה למזמין או ממועד אחרון להגשת הצעות כפי שנמסרה לנו על יד נציגיו 

לשנותה ולתקנה במשך תקופה זו גם אם המזמין , וכי לא נוכל לבטלה, לפי המאוחר יותר

נפצה , או לא נקיים התחייבותנו זו/אם נפר ו. טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו

 5% - בסכום השווה ל, נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל כך בגין ,ימים את המזמין 7תוך 

  .קבועים מראשו מוסכמים כפיצויים, מסכום הצעתנו זו

ימים מקבלת הודעה  10בתוך הפקיד בידי המזמין ל אנו מתחייבים, תיבחראם הצעתנו  .15

טובת המזמין ל בלתי מותניתאוטונומית ערבות בנקאית  ,מאת המזמין על בחירת הצעתנו

ואשר תהא בתוקף   להבטחת קיום תנאי החוזה  ₪  30,000  בסך של לפחותולהנחת דעתו 

  ").ערבות ביצוע"להלן ( 1.6.2013לפחות עד יום 

  :אנו מצהירים ומאשרים בזה כי  .16

 ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש המזמין וקניינו הבלעדי והם  .א

    ואנו , ולא לשום מטרה אחרת כלשהי, לנו בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו נמסרו  

   .בלבד למטרה זו מתחייבים להשתמש בהם

או היקפי הפעילות הנקובים במסמכי המכרז /הכמויות וידוע לנו ואנו מסכימים לכך   .ב

 םאו לפצל, שירותיםמה לקהמזמין רשאי למסור לביצוע רק חמהווים אמדן בלבד וכי 

לפי שיקול דעתו  לוזאת מכל סיבה הכו, כלל לביצוע םאו לא למסר, מציעיםספר בין מ

       .טענה בקשר לכך מוותרים בזאת על כל המוחלט ואנו 



   

 

דרישה או תביעה מכל סוג שהוא , אנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה   .ג

בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות  ואו שליחי/ו ואו נגד מי מנציגי המזמיןנגד 

מסור לביצוע רק המזמין י בין אם  ,בין אם תתקבל ובין אם לא, שהוצאו עבור הכנתה

כלל  ורלמסובין אם המזמין יחליט לא  בין מספר מציעים םפצלי או/ו שירותיםחלק מה

 .וזאת מכל סיבה שהיא,  לביצוע השירותים את

לפי , ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי  .ד

 .בכפוף לתנאי ההסכם, ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה, דעתו  שיקול 

  :אנו מצהירים בזה כי  .17

  .פרט המציע הואאם  ,האמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד  

  :הינם כדלקמןפרטי המציע    

 _______________________ז.ת_________________________:המציע שם  .א

 ________________________):  שותפות, עמותה' מס, מספר חברה(המזהה ' המס  .ב

 _____________________________ ): שותפות, חברה(סוג התאגדות   .ג

 ____________________________________ : תאריך התאגדות  .ד

  :הבעלים. ז.שמות ות  .ה

 _______________________ז.ת_____________________: משפחה+ שם  )1

 _______________________ז.ת_____________________: משפחה+ שם  )2

 _______________________ז.ת_____________________: משפחה+ שם  )3

  

  :שלהם. ז.שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת  .ו

 _______________________ז.ת_____________________: משפחה+ שם  )1

 _______________________ז.ת_____________________: משפחה+ שם  )2

  _______________________ז.ת_____________________: משפחה+ שם  )3

 _________________________________:שלו. ז.שם המנהל הכללי ומספר ת  .ז

 ______________________________________________: שם איש הקשר   .ח

 _______________________________________): כולל מיקוד(מען המציע   .ט

 :משרד -פרטי התקשרות   .י

 .______________________________  :במשרד' טל  .יא

 . ______________________:נייד של המנהל הכללי' טל  .יב

  פרטים אלו ישמשו לצורך : לתשומת לבך(איש הקשר מטעם המציע : פרטי התקשרות  .יג

  ):התקשורת השוטפת בכל הקשור להזמנה להציע הצעות           

 ._____________________ ) שלוחהכולל (במשרד ' טל )1

 .___________ ______________________:נייד' טל )2



   

 

 .___ ___________________________: מספר פקס )3

   .__ ________________________: דואר אלקטרוני )4

  

             את לתקן רשאי המזמין, ההצעות להגשת האחרון המועד חלף לא עוד כל כי לי ידוע

  .ההצעות להגשת האחרון המועד את לדחות או/ו לבטלו זה ובכלל המכרז מסמכי

 ובכלל, מצידי כלשהי התחייבות נטילת משום זה טופס במשלוח אין כי לי ידוע, כן כמו

  .במכרז להתמודד התחייבות משום בכך אין זה

 באתר יפורסמו זה למכרז בקשר ועדכונים שינויים, הודעות ,ההבהרות כל כי לי ידוע

 ".מכרזים"ר הקישו תחת  /http://www.jce.ac.ilמזמין ה של האינטרנט             

  

 

 

 
  :ולראיה באנו על החתום

  
  

  ______________: המציע חותמת
  
  

  :י בעלי זכות החתימה"עחתימה  
  
  

______________   ______________  ______________  
  חתימה            במציע תפקיד החותם                     שם החותם

  
______________   ______________  ______________  

  חתימה          במציע תפקיד החותם                   שם החותם
  

______________   ______________  ______________  
  חתימה          במציע תפקיד החותם                   שם החותם

  
  
  
  

  ח"רו/ד"אישור עו
  

מאשר בזאת כי ביום )  ________. ר.מ(____ _____________ ח"רו/ד"מ עו"אני הח

ה "ה ,על כלל מסמכי ההצעה באופן המפורט בה חתמו בפני_________ 

שהינם רשאים לחתום ולהתחייב , המוכרים לי באופן אישי__________________________ 

  .וחתימתם מחייבת אותו לכל דבר ועניין, ]המציע[___ ________________בשמו של 

  

  

___________    ___________________  __________________  

 ח"רו/חתימת עורך הדין      ח"רו/ותמת עורך הדיןח         תאריך


