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  הזמנה להציע הצעות- ' מסמך א

  

 ההזמנה ותנאיה

הגשת הצעות בזה  נהמזמי, ")המזמין: "להלן(המכללה האקדמית להנדסה ירושלים  .1

פרוק כיסאות רחף קיימים לרבות , וציוד נלווה רחף כסאותוהתקנת הרכבת , אספקתל

: להלן(ב למסמכי ההזמנה "המצהכל בהתאם למופיע במפרט הטכני  מחדש תםוהרכב

משך  27.06.2009ביצוע העבודה הינו ביום תחילת  )."העבודות"או  "הציוד"או " המערכת"

   .15.09.2010 יוםא יאוחר מעד לביצוע העבודה הינו 

בנוסח המצורף להזמנה זו , תהיה בחוזה, התקשרות המזמין עם המציע שהצעתו תיבחר .2

  ). 'מסמך ג(

ולמתן  שבנדון לאספקת המערכתהנכם מוזמנים בזה להגיש את הצעתכם המפורטת   

 ב"המצבהצעת הקבלן מסמכים המפורטים המצורפים  להזמנה זו. השירותים הכלולים בה

  .")המכרז מסמכי": להלן( הזמנה להציע הצעותים יחד את מסמכי ההמהוו, )'מסמך ב(

 מסמכי .זה את זה כמשלימים לראותם ויש ממנו נפרד בלתי חלק מהווים מכרזה מסמכיכל  .3
  .החוזה ממסמכי לחלק הקבלן עם החוזה חתימת אחרי יהפכו המכרז

 או לעדכנם/ו להם להוסיף או/ו המכרז מסמכי את לתקן הזכות את לעצמו שומר המזמין .4
 .המחיר הצעות הגשת למועד שלב עד בכל

לרבות , את מסמכי ההזמנה ועומד בשאר תנאיה ,בשמו ,להגיש הצעה רק מי שרכשרשאי  .5

מציע שלא רכש את מסמכי ההזמנה בשמו אינו רשאי . כאמור להלן, הסיווגים האמורים בה

 .להגיש הצעה על מסמכים שנרכשו בשם אחר

או כל הצעה שהיא והכרעה זו נתונה  ל את ההצעה הזולה ביותרהמזמין אינו מחויב לקב .6

 .לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין

  

  תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להגיש , באופן מצטבר, רק מציע שימלא אחר כל התנאים המוקדמים ותנאי הסף שלהלן .7

 :הצעתואת 

, רכבהה, של אספקה, אחרונותבשנתיים ה לפחותפרויקטים  2בביצוע ניסיון למציע   7.1

' בבנספח נוסח המופיע התאם לאותו יש לפרט ב כסאות רחףשל  פירוק והתקנה

   . מסמכי ההזמנהל

 ,מ"לא כולל מעההיקף הכספי של הצעתו כפל שאינו פחות מלמציע מחזור שנתי   7.2

יובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה על  .2009, 2008 ,2007אחת משלוש השנים  כלב

לוש השנים את המחזור הכספי שלו בששמאשר  ח"אישור רויע לצרף להצעתו המצ

 . למסמכי ההזמנה 'בנספח דבהתאם לנוסח המופיע , האחרונות
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המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל בחמש השנים   7.3

ם תאגידי' למס המשותפת הצעה להגיש ניתן מובהר בזאת כי לא .האחרונות לפחות

 .אחר תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס רשאי אינו וכי מציע

מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו   7.4

 .ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע"עו/ח"וכן אישור רו, בפנקס לפי דין

או נמצא בעריכת /צו כונס נכסים נגדו ו או הופעל/המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו  7.5

 תחת הכותרת, נוסח המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמך זהבהתאם ל, הסדר עם נושיו

   .'אנספח  "אישור המציע"

אכיפת ניהול (המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   7.6

יכוי מס במקור וניהול לרבות אישור נ, 1976-ו"התשל, )חשבונות ותשלום חובות מס

  .ספרים כדין

  .שפרטיו להלן, נטל חלק בסיור הקבלנים, או נציגו המוסמך/המציע ו   7.8

או באמצעות מי מטעמו דמי השתתפות במכרז במשרדי /בין בעצמו ו, המציע שילם  7.9

  ").דמי השתתפות: "להלן(המכללה 

  .להלן 11 דרש בסעיףהמציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בהתאם לנ  7.10

המלצות ומסמכים , אישורים נוספים, לבקש פרטים, אך לא חייב, המזמין רשאי  7.11

וכן לברר פרטים בנוגע למציע ולטיב , אחרים מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו

  .העבודות שבוצעו על ידו אצל צדדים שלישיים

  

   אמות המידה .8    

  :דלקמןאמות המידה לבחירת המציע הזוכה הינן כ

 . 70% -גובה הצעת מחיר  .א

 :מתוכם .30% - ניקוד האיכות  .ב

  .למסמכי ההזמנה' בב כנספח "הניסיון המצ בהתאם לנספח מקצועי ניסיון - 15%

   .המלצות 15% 

  

  שיטת שקלול הצעות .9  

תקבל את , אשר תעמוד בכל תנאי הסף המוגדרים במכרז, ההצעה הזולה ביותר :מחיר גובה הצעת  .א

 .ות בסרגל העלות ושאר ההצעות ידורגו ביחס אליהמלוא הנקוד
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ההצעה הטובה ביותר תקבל ציון מלא ושאר ההצעות הכשרות יקבלו ציון שהוא  :ניקוד האיכות  .ב

 %02 –שלה יפחת מ הצעה אשר ציון האיכות  .להצעתם שלהם, היחס בין ההצעה הנמוכה ביותר

ולא תעבור לשלב הבא של  לעיל תיפסל )ב(8כמפורט בסעיף , של ניקוד האיכות %30סך הכל מתוך 

 .בדיקת שקלול ההצעה כמפורט בסעיף ג להלן

בכפוף לשיקול דעת , הגבוה ביותרציון המשוקלל צעה שעמדה בתנאי הסף וזכתה ליודגש כי ה  .ג

  .תבחר, להלן 30להלן והוראת סעיף ) ט( 21בין היתר בהתאם להוראת סעיף  המזמין לבטל מכרז זה

  

  ותמורה מחיר. 10

מהמציע  שיידרשו הפעולות כל את כוללים, להציע המציעים נדרשים שאותם המחירים  .א

, הוצאות כוח אדם, ציוד לרבות, ולמפרט הטכני לחוזה, הזמנה להציע הצעותל בהתאם

 .מ"מע למעט, עקיף או ישיר מס כל וכן, ביטוח הוצאות, הוצאות קבלני משנה

רק לאחר תעשה ו 'כמסמך ג המצורף זהבחו למפורט בהתאם תשולם במכרז לזוכה התמורה  .ב

, וכתב הכמויות הרחף בהתאם לנדרש במפרט הטכניכסאות ההרכבה והתקנה של מערכת 

 .לשביעות רצון המזמין

  

  בנקאית ערבות. 11

   ערוכה  אוטונומית ערבות בנקאית ,ההצעה לטופס לצרף המציע על במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי  

    :להלן הדרישות המפורטות כל את לקיים הערבות כתב על. )הצעה ערבות: להלן(המציע  שםעל 

 .₪ 60,000 של בסכום הינה הערבות  .א

  .1.10.2010יום ל עד יהיה הערבות תוקף  .ב

 .חלק בלתי נפרד ממסמכי הזמנה זוומהווה  'ה כנספחורף הערבות תהיה בנוסח המצ  .ג

 .הוכלש מסוג הצמדה תנאי או/ו הצמדה סעיף תכלול לא האמורה הערבות  .ד

 רשאית ועדת המכרזים תהיה, שהיא סיבה מכל, ההצעות בחירת תהליך התארכות שלבנסיבות   .ה
והמציע . לנכון כפי שתמצא, נוספת בתקופה הערבות תוקף את להאריך מהמציעים לדרוש

י המזמין והמציע "מילוי דרישה זו יהווה עילה לחילוט הערבות עאי . יאריכה בהתאם לדרישה
 .כנגד המזמין בשל כךמוותר על כל טענה 

 במכרז שזכה שבהן מציע בנסיבות, חלקו או כולו, הערבות סכום את לחלט המזמין יהיה רשאי  .ו
 המצורף בחוזה או במכרז, לקבוע בהצעתו בהתאם מחויב הוא שבהן מהדרישות איזו למלא סירב

 .יעהמצ מצד לב תום-חוסר על המעידות מהצעתו ובנסיבות מציע חזרת של בנסיבות; למכרז
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 במכרז זכו שלא של מציעים ערבויותיהם את ברשותו להחזיק הזכות את המזמין שומר לעצמו  .ז
 כזוכהאחר  מציע על להכריז ייווצר צורך שבו למקרה וזאת, המכרז הליכי סיום לאחר יום 90

 .אחר מציע של זכייתו ביטול עקב במכרז

  

  המכרז לעריכת הזמנים לוח. 12

  :רזהמכ לעריכת הזמנים לוח להלן  .א

 10:00בשעה . 23.5.2010: סיור קבלנים  )1

 12:00בשעה  25.05.2010:להבהרות בקשה להגשת האחרון המועד )2

  .14:00עד השעה  30.05.2010:למכרז ההצעות להגשת המועד האחרון )3

 01.10.2010 :הצעהערבות תוקף  מועד )4

יעים בגוף במקרה של סתירה בין התאריכים המופיעים בסעיף זה לבין תאריכים אחרים המופ  .ב

 .המכרז קובעים התאריכים המופיעים בסעיף זה

 המועד את לדחות זה ובכלל, לעיל המפורטים המועדים מן אחד כל לשנות המזמין רשאי  .ג

 . זה מועד חלף לא עוד כל, ההצעות להגשת האחרון

 

  מסמכי המכרז. 13

  www.jce.ac.il:שכתובתו האינטרנט מאתר, תשלום ללא, המכרז מסמכי את להוריד ניתן  .א

 ."מכרזים" הקישור תחת

שלא ( ₪ 500הגשת הצעה במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות על סך , לתשומת לב המציעים  .ב

טלפון , ר"המחאה לפקודת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע מזומן או באמצעות) יוחזרו

לא ניתן יהיה  .10:00-17:00 בין השעות ,27.05.2010ליום ועד  16.05.2010מיום , 02-6588015

  . לרכוש את מסמכי ההזמנה לאחר מועד זה

, מכל סוג ומין שהוא, מובהר בזאת כי המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי  .ג

 .לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו, במסמכי המכרז

הינו באופן , המופקד בתיבת המכרזים, המכרזכי העותק הכתוב של מסמכי , עוד מובהר בזאת  .ד

עותק של המסמכים אותם הדפיס המציע . העותק המחייב לצורך מכרז זה, בלעדי ומוחלט
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או אשר נצרבו על גבי תקליטור וכן כל מסמך אחר אותו יאפשר המזמין /מאתר האינטרנט ו

רה ואופן על הנוסח או לגבור בשום צו/לא יהיה בהם על מנת להחליף ו, למציע לערוך בעצמו

 .המחיייב של העותק הכתוב של מסמכי המכרז המופקד בתיבת המכרזים

  

  הבהרות הליך. 14  

המפרטים , התוכניות, כל מציע נדרש ללמוד ולבדוק את תנאיה של הזמנה זו על כל מסמכיה  .א

כדי לבדוק את תנאי הביצוע כיתות ובמבנים היבילים וכן לבקר ב, ושאר מסמכי החוזה

 .בשטח

למזמין  לפנות ם המציעיםרשאי 12:00שעה  25.05.2010 ליום ועד המכרז פרסום מיום החל  .ב

 להבהרה בקשה כל ולהעלות   muchrazim@jce.ac.ilאלקטרוני דואר בלבד באמצעות בכתב

בלת הפנייה בטלפון ק לוודא יש. בעקבותיו שתבוא או בהתקשרות במכרז הקשורה שאלה או

 .02-6588015-קווי:שמספרו

, פקס' מס ,עימו קשר ליצירת וטלפון כתובת, שמו, המכרז' מס את בפנייתו לציין הפונה על  .ג

 .וכתובת אלקטרוני דואר כתובת

 .  12:00שעה  25.05.2010 יום אליו לאחר שיומצאו לפניות לענות מתחייב ואינ המזמין  .ד

  .המכרז ממסמכי נפרד יבלת חלק יהוו אלה התייחסויות  .ה

  

  תוכן ההצעה. 15

זה  והתהליכים הנדרשים במכרז עבודותמובהר בזאת כי המציע נדרש להגיש הצעתו לכלל ה  .א

 .עבודותלא ניתן להגיש הצעות רק לחלק מה. כמפורט במפרט הטכני, בשלמותם

ית ברור ומוסכם בזאת כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעול  .ב

המציע ייחשב כקבלן ראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים שלו ושל כל מי . אחת

 .מטעמו

על ההצעה המוגשת לענות על דרישות תקניות כלליות המקובלות בתחום ביצוע העבודות   .ג

 .על כל מסמכיו, בארץ ובעולם וכן על כל הדרישות המפורטות במכרז זה
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רמטרים המשקפים את הדרוש לשם ביצוע העבודות על המציע לנקוב ולתמחר רכיבים ופ  .ד

במלואן בהתאם ליעדים ולדרישות הפונקציונאליות והאחרות הנקובות במסמכי המכרז 

 .ולצורך ביצוע התחייבויותיו על פיהם

 .מ"קוב בשקלים חדשים ויצוין ללא מענכל סכום שעל המציע לנקוב בהצעתו יהיה   .ה

שאינם ', וכדו מצגות, דיסקטים, חוברות, יםדפ ההצעה לטופס לצרף רשאי אינו המציע  .ו

 תתחשב בכל ולא תתעלם המכרזים ועדת. במפורש הותרה שהגשתם או במפורש נדרשים

  .כאמור צירוף

 בכריכה כשהם מתויקים יצורפו ההצעה מטופס חלק מהווים ושאינם לצרף רשאי שהמציע מסמכים  .ז

 .טופס ההצעהב הרלבנטי לסעיף בהתאם מסומנים והם) קלסר, תיק( נפרדת

  

  ההצעה הגשת .16

, הליך ההבהרות סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את  .א

הנמצאת במשרד מדור  המכרזים בתיבת,  14:00 שעהעד ה 30.05.2010 מיום יאוחר ולא

 .ירושלים,  רמת בית הכרם, 26יעקב שרייבום ' ברחמכרזים 

  ."וציוד נלווה רחף כסאות הרכבה והתקנת, אספקהל 02/2010' מס זמכר" יצוין המעטפה על

 מאוחר שתוגש במועד הצעה. לבדו המציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת  .ב

  .לשולחה ותוחזר המכרזים ועדת ידי על תיבחן לא יותר

 .במשרדי המזמין במסירה אישית או בדואר שליחים בלבד ההצעה תוגש  .ג

 .זהים עותקים בשני תוגש ההצעה  .ד

 .המציע בחותמת יוחתם ההצעה טופס של המקורי בעותק עמוד כל  .ה

 האמור במסמכי כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת  .ו

 הבלתי את הסכמתו לכך ונתן אלה במסמכים האמור את הבין, לו המצורף והחוזה המכרז

 .מסויגת
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  להצעה לצרף שיש מסמכים. 17

  :הבאים המסמכים את להצעתו לצרף המציע לע  .א

 ;תאגיד רישום תעודת .1

 גופים ציבוריים עסקאות חוק לפי הנדרש אחר אישור וכל, ספרים ניהול בדבר תקף אישור .2

 .1976 – ו"תשל, )מס ותשלום חשבונות ניהול אכיפת(

  .מ"אישור עוסק מורשה בתוקף מאת רשויות מע .3

 .החתימה מורשי ברבד ד"עו או ח"רו ידי על מאומת אישור .4

לרבות מלוא , להזמנה זו 'ב כנספחבנוסח המצורף , רשימת פרויקטים שהושלמו על ידי המציע .5

מובהר בזאת כי עבודות שביצוען . לתנאי הסף 7.1ף הפרטים הנדרשים בהתאם לאמור בסעי

  .לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז לא ייחשבו כפרויקטים אשר הושלמו לצורך זה

ות במכרז הנדרש עבודותבהיקף דומה או גדול יותר מהיקף ה ביצוע עבודותבי המלצות על מכת .6

 .מגורמים שאינם קשורים למציע, זה

על אי הרשעה בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין ואי הרשעה בגין תשלום  מציעתצהיר ה .7

 .'ג כנספח בנוסח המצורף למסמכי המכרז, חתום כדין -שכר בניגוד לחוק 

בכל אחת , עלה על כפל סכום ההצעההמחזור הכספי של המציע לפיו ר רואה חשבון אישו .8

בנוסח המצורף למסמכי  .לתנאי הסף 7.2בהתאם לסעיף  2009 ,2008, 2007משלוש השנים 

 .'ד כנספחהמכרז 

 .במכרז השתתפות דמי תשלום על אישור .9

 .להלן' כנספח ה ב"לעיל בנוסח המצ 11ערבות בנקאית אוטונומית על פי הנדרש בסעיף  .10

עותק חתום על ידי המציע של פרוטוקול סיור הקבלנים הנערך באתר המיועד לביצוע העבודות  .11

 .על ידי המזמין

 .כל תשובות ההבהרה שניתנועותק חתום על ידי המציע של  .12

, חובת המכרזים לחוק' ב2 בסעיף הדבר כמשמעות, אישה בשליטת הינו המציע של עסקו אם .13

  .ל"מפורט בסעיף הנכ אישור המציע לצרףל ע, 1992 - ב"תשנ
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 המסמכים המוגשים בכל) פ"ח' מס: לדוגמא( המזהה המספר כי לוודא המציע על: כםלב תשומת

 התאמה שאין אם וככל. זהה יהיה) 'וכד המס רשויות אישורי, ההתאגדות תעודת לרבות( מטעמו

- אי בדבר לכך סמכותהרשויות המו מטעם הסבר/  אישור לצרף המציע על, המזהה במספר

  .ההתאמה

 אם, לעיל אלה המפורטים על חלופיים או נוספים מסמכים מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת

 .במכרז ההכרעה לשם לה דרוש הדבר כי סברה

, היתר, אישור, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, לאפשר למציע, אך לא חייב, רשאי המזמין

תוך פרק זמן קצוב מזמין ל ל"להשלים את המצאת הנ, י מכרז זה"או כל נייר אחר כנדרש עפ רישיון

יהיו בעלי תוקף , כאמור, שיון או כל נייר אחריר, היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, ושיקבע על יד

  .ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות

  

  ההצעה תוקף. 18

למזמין או מיום המועד האחרון להגשת  הגשתה מיוםחודשים  5למשך  בתוקף תהיה ההצעה  .א

לבקשת ככל שיידרש , יאריך המציע, לאמור לעיל בנוסף. המאוחר מבין השניים –הצעות 

 .עד לקבלת החלטה סופית במכרז זהערבות את תוקף ה ,המזמין

 לאחר סיום נוספים םמיי 90 בתוקף תעמודנה נבחרו שלא הצעות, לעיל מהאמור לגרוע מבלי  .ב

 את ההתקשרות יפר או מהצעתו בו יחזור במכרז שזכה מציע שבו למקרה וזאת ,המכרז הליכי

 בנסיבות .המציע הזוכה עימו או בשל היעדר שביעות רצון של המזמין ממתן השירותים של

" שני זוכה"כ בטיבה אחריה ההצעה הבאה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה מעין

שרות עם הזוכה הראשון או השני לא יצא לפועל לכל מקרה שחוזה ההתק "שלישי זוכה"וב

 .מכל סיבה שהיא

במידה ויחליט המזמין לעשות כן מתחייב הזוכה השני או הזוכה השלישי בהתאמה לחתום על   .ג

 .ם ממועד ההודעה על כךמיי 7חוזה התקשרות תוך 

 כל הכללים והתנאים שבמכרז זה המחייבים את הזוכה יחייבו גם את הזוכה השני בהתאמה  .ד

 .ב"תקופת ניסיון וכיו, לרבות הפקדת ערבות ביצוע כנדרש

 סיבה וזאת מכל, זמנה טרם תסתיים במכרז הזוכה המזמין לבין שבין החוזית ההתקשרות אם  .ה

 רשאי המזמין יהיה ,)'וכדו אחרת סיבה מכל החוזה ביטול, וביטולו החוזה הפרת, כגון( שהיא

 ממשיכים ההחלטה שבמועד קבלת ובלבד, בתור הבא במציע תחתיו לבחור) חייב לא אך(

  .להשתתפות במכרז סף תנאי שהיוו הכשירות תנאי במציע להתקיים
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 המכרז במסמכי עיון. 19

 המכרזים ובמסמכי ועדת בפרוטוקול לעיין במכרז לא זכהש למציע תאפשר המכרזים ועדת  .א

של מוסד התקשרויות (המכרזים  חובת לתקנות) ו( 38 בתקנה לקבוע בהתאם הזוכה ההצעה

 ובהתאם,  1998 - ח"התשנ, המידע חופש לחוק בהתאם,  2010 - ע"תש ,)להשכלה גבוהה

 .להלכה הפסוקה

 חלקים– להלן( עסקיים סודות או מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע  .ב

 ההצעה בטופס במפורש יציין, אחרים  למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו, )סודיים

-וחד ברור באופן ההצעה שבטופס החלקים הסודיים את יסמן, הסודיים החלקים םמה

 .פיזית הפרדה ההצעה אלה מכלל חלקים יפריד האפשר ובמידת, משמעי

 לעיון למסירת ההצעה שמסכים כמי יראוהו כסודיים ההצעה בטופס חלקים סימן שלא מציע  .ג

 .במכרז כזוכה יוכרז אם, אחרים מציעים

 בהצעה ייחשבו כסודיים גם שאותם חלקים לכך הסכמה מהווה כסודיים צעהבה חלקים סימון  .ד

 אלה בחלקים זכות העיון על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם

 .האחרים המציעים הצעות של

מתן זכות עיון למציעים  וההכרעה הסופי בדבר הדעת שיקול מובהר בזאת כי, למען הסר ספק  .ה

 סוד או מסחרי סוד יהוו לא ידו על שהוצע המכרזים ועדת המכרזים ושל ועדת של נווהיקפה הי

 .זה בסעיף לאמור הסכמתו את בכך מביע במכרז שבחר להשתתף מציע. עסקי

  

  ההתקשרות מימוש. 20

 את להמציא למזמין במכרז הזוכה יידרש החוזה לחתימת וכתנאי ההתקשרות למימוש כתנאי  .א

 לו שנמסרה ימים מיום 7 בתוך בהסכם המפורטים והאישורים ותההתחייבוי, המסמכים כל

  .הזכייה הודעת

הסתייגויות בנוסח ההסכם כמופיע במסמך /כי לא יתקבלו כל שינויים, ידוע ומוסכם על הזוכה  .ב

 .ב כנספח להסכם"לרבות באישור עריכת ביטוחים המצ, למכרז' ג

 .ההתקשרות שייחתםהמכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם  מסמכי  .ג

 את המסמכים למזמין להמציא יהיה במכרז הזוכה על, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי  .ד

  :ימים ממועד מתן ההודעה על הזכיה 7-תוך לא יאוחר מ, הבאים
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, אוטונומית ובלתי חוזרתערבות זו תהיה ערבות  .₪ 60,000בסך של  ביצוע ערבות .1

ותעמוד  הידוע במועד החתימה על החוזהו היא תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן

של או ביצוע העבודות עד להתקנה מלאה /בתוקף למשך כל תקופת מתן השירותים ו

ערבות זו תוחזר לספק לאחר  .לשביעות רצון המזמיןכסאות הרחף והציוד הנלווה 

וכנגד  וקבלת תעודת השלמה של העבודותהשלמת העבודות לשביעות רצון המזמין 

  .ת לתקופת הבדקמסירת הערבו

 .קיום ביטוח אישור .2

או הזוכה לא צירף /ו, די הזוכה במועד הנקוב לעילעל י, על צירופיו ונספחיו, ם חוזהלא נחת  .ה

 ןהא המזמיי –במועד הנקוב לעיל וכנדרש בהסכם ואישור קיום ביטוח ערבות לביצוע חתומה 

וזאת , של מציע זהרשאי לחלט את הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו ולבטל את זכייתו 

  .על פי כל דין ןבנוסף לכל סעד אחר שבידי המזמי

  

  

  סמכויות ועדת המכרזים .21

אצל  המוסמכת המכרזים י ועדת"תעשה ע המכרז בהליך הזוכה ההצעה בדבר ההחלטה  .א

 .המזמין

 פה-בעל בכתב או הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת  .ב

 או את הצעתו לשנות למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד, מקצתה או כולה, להצעה

 .ההצעה נפרד מן בלתי חלק יהוו ההבהרות. האחרים המציעים על הוגן-בלתי יתרון לו להעניק

אישורים  או/ו המלצות או/ו חסר מידע השלמת ממציע לדרוש דעת שיקול המכרזים לועדת  .ג

 .המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת ךלצור, במכרז המפורטות לדרישות המתייחסים

 בהצעה שנפלו פגם או טעות של תיקון על להורות, שירשמו מנימוקים, רשאית המכרזים ועדת  .ד

 המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם וזאת, על הפגם או הטעות או להבליג

  .בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין

 שלה שמניתוח הצעה או לב-תום חסרת או תכסיסנית לפסול הצעהועדת המכרזים רשאית   .ה

, מבוררים כלכליים אדנים על מבוססת שאינה הצעה הפסדית או בהצעה מדובר כי עולה

 .ומוצקים ברורים

ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי   .ו

 .כדבעיאו החלטה /אשר לדעתה מונעת הערכה ו, המכרז
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את חוסנם הפיננסי של מי מן , בעצמה או על ידי מי מטעמה, לבדוק רשאית המכרזים ועדת  .ז

והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר יידרש על , המציעים

 .חות כספיים"בנקים ודו אישורי, ח"לרבות אישור רו, המכרזים לצורך כך ידי ועדת

 הצעה או כל, משמעות דו ,בהירות אי, בחסר הלוקה הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת  .ח

 .המכרז במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה

או /או לבטלו על פי כל דין ו/ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו  .ט

על , וכה במכרזוזאת גם לאחר שיוכרז הז, או אחרות ,נסיבתיות, תקציביות, ארגוניות מסיבות

 .ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי, פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה

י בעלי זכות "כל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע  .י

 . חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמין

 

  הזוכה ההצעה בחירת. 22

לעצמו  להבטיח במטרה ביותר לו המתאימה ההצעה בחירת על טלהחלי רשאי המזמין יהיה  .א

 .היתרונות מירב את

כל הצעה שתיבחר לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים על ידי בעלי   .ב

 .זכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמין

 .שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייב אינו המזמין  .ג

 

 האומדן למכרז ונפקויותיו. 23    

טרם המועד , במכרז זה נערך אומדן אשר יופקד כאשר הוא סגור במעטפה בתיבת המכרז  .א

 .האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז

המזמין יהיה רשאי , או על פי כל דין/מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי מסמכי המכרז ו  .ב

המותרת  חס לאומדן לנקוט בכל פעולה שהיאלבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים בי

על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלטת ולמציע לא תהיה , במצטבר או לחילופין, על פי כל דין

 .או דרישה בקשר עם פעולה כאמור/או תביעה ו/כל טענה ו
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 הצעות מרובות או משותפות. 24

של אותו מציע אשר הוגשו בשמות המזמין לא יתחשב בהצעות שונות . המציע יגיש הצעה אחת בלבד

  .או תאגידים/לא תותר הגשת הצעות משותפות למשפר מציעים ו, כמו כן. שונים

  

 סבירות בלתי הצעות. 52

סוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי  בה הכלול המחיר אשר ,הצעה לקבל שלא רשאי המזמין יהיה

 מהמחיר המזמין או של מיהפני באומדן שנקבע ההתקשרות כלפי מעלה או כלפי מטה מהמחיר

 כמחיר למזמין שנראה מהמחיר או ,קודמות בהתקשרויות אחרים ספקים על ידי למזמין שהוצע

  .שהוצע מהסוג עבור השירותים וסביר הוגן

  

 הצעות צולבות. 26

המציע מצהיר כי הצעתו עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים וכי במידה ויתעורר חשד   

  .שומר לעצמו המזמין את הזכות לפסול את ההצעה מנימוקים שיירשמו, רסביר שלא כך הדב

 

  מותנית או מסויגת הצעה. 27

 הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת .להתנותה או הצעתו את לסייג המציע על איסור חל  .א

  .מהתנאי או להתעלם מהסייג או מותנית או מסויגת

 או את השגותיו להעלות רשאי סתייגותלה או להתניה ראויות המכרז דרישות כי הסבור מציע  .ב

 לקבוע בהתאם הכל ,וישיבו פנייתו את ישקול והמזמין, ההבהרות הליך במסגרת הערותיו את

 .לעיל 14 בסעיף

  

 משא ומתן. 28

  .ל משא ומתן עם הזוכה לאחר בחירתומזמין שומר על זכותו לנהה
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  כללי . 29

בלשון  המופיעים ביטויים; ולהיפך רבים בלשון גם משמעם יחיד בלשון המופיעים ביטויים  .א

  .ולהיפך נקבה בלשון גם משמעם, זכר

המשפט המוסמך  לבית נתונה לו המצורף והחוזה זה מכרז לגבי המקומית השיפוט סמכות  .ב

 .בירושלים

  

  זכייה הודעת או זכייה ביטול. 30

 :כאשר היתר בין, זכייה הודעת או/ו זכייה לבטל זכות לעצמו את המזמין שומר  .א

 .ידי המזמין על אושרה לא או ,כנדרש בוצעה לא וההדגמה השרות הדגמת מהמציע נדרשה .1

 .המזמין ידי על שהוקצב הזמן פרק ההסכם תוך על חתם לא המציע .2

 להם התחייב הזמנים ובלוח השלבים פי על להתארגנות בהתחייבויותיו עמד לא המציע .3

  .בהצעתו

 היה אילו, החלטתו על משפיע היה אשר, התוכנ או, ההצעה, המציע על מידע קיבל המזמין .4

 .בהתקשרות המציע זכיית בדבר ההחלטה לפני בידיו

לוחות הזמנים  פי על ,שרות לביצוע במועד ערוך יהיה או המציע יוכל סביר אם ספק קיים .5

 .שנדרשו

 בהסתמך שנגרם נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראי יהיה לא יובהר כי המזמין .6

 .כאמור שבוטלה, הזכייה ר להודעתבהקש או על

הזמן הקבוע  פרק בתוך ההזמנה או החוזה על חתימתו אי או/ו למכרז מהצעתו מציע חזרת  .ב

זמן  פרק נקבע לא באם, במכרז הזכייה הודעת ממועד סביר זמן פרק בתוך או, במכרז

 יפעל , זכות למזמין תקנה כאמור חוזה הפרת. ועניין דבר חוזה לכל הפרת במכרז יהוו

 :בחירתו

של אופציות  שוויין במכרז לרבות הצעתו משווי 5%של  בשיעור מוסכם פיצוי קבלת .1

 .המכרז תנאי פי על ,בהצעה הכלולות

 אם לפני בין, לו והעקיפים שנגרמו הישירים הנזקים כל דין בגין פי פיצוי על קבלת .2

 ובטרם הההזמנ החוזה או על החתימה לאחר אם ובין, על החוזה או ההזמנה החתימה

   .ההזמנה או החוזה פי על התחייבויותיו בביצוע המציע החל
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  אישור המציע 'נספח א

  

  

. ז.נושא ת___________,  -ו_____________, . ז.נושא ת, _______________, מ"הח, אנו

כי אנו מבינים את כל האמור , מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל______________, 

  .הוכי אנו מסכימים לכל תנאי ע הצעותהזמנה להציב

  

  :1מורשה חתימה 

  .________________:שם

  ._______________: חתימה

  ._____________: תאריך

_______________  

  חתימה

  

  :2מורשה חתימה 

  .________________:שם

  ._______________: חתימה

  ._____________: תאריך

_______________  

  חתימה

  

  ד"עו/ח"אישור רו

  

מאשר כי המציע , ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה"רו/ד"המשמש כעו, _____________, מ"אני הח

הופעל צו לא או /נמצא בהליכי פירוק ושאינו , )נוסח חדש(חוק החברות \היא חברה רשומה לפי פקודת

א נוש____________לצורך חתימה על הסכם זה הם ווכי מורשי החתימה של כונס נכסים נגדו

ל חתמו בפניי בהתאם "וכי הנ____________, .ז.נושא ת___________-ו______________.ז.ת

  .למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין

  

  ,ולראיה באתי על החתום

  

  _______________________             _____________:תאריך

  ח"רו/ד"עו
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  ניסיון המציע 'בנספח 

  
כסאות הרכבה והתקנת , אספקה ביצע בתחום ןאודות עבודות אותעל פי הטבלאות להלן עבור כל פרויקט  על המציע לפרט

  .במוסד עבורו ביצע עבודות אלהוהממליצים המוסד  פרטיכמו גם פירוט אודות , רחף
הלקוחות שלהם סיפק שירותים לתקופה הממושכת  2עליו לפרט את , לקוחות 10- רותים כאמור ליותר מיאם המציע סיפק ש

  . ביותר
  2008תאור הפרויקט לשנת 

  

   2008פרטי המוסדות עבורם ביצע את הפרויקט לשנת 

  
  

  2009תאור הפרויקט לשנת 

  

   2009פרטי המוסדות עבורם ביצע את הפרויקט לשנת 

  : טל ואימייל  שם המתכנן  שם מפקח האתר  היקף כספי  תיאור הפרויקט   שם האתר

            

            

            

            

            

  משרד/טל נייד  תפקידו+ממליץה שם  ההתקשרות םסיו עדמו  ההתקשרותת תחיל מועד  מוסד ה שם

          

          

          

          

          

  : טל ואימייל  שם המתכנן  שם מפקח האתר  היקף כספי  תיאור הפרויקט   שם האתר

            

            

            

            

            

  משרד/טל נייד  תפקידו+ממליץה שם  ההתקשרות םסיו מועד  ההתקשרותת תחיל מועד  מוסד ה םש
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  המכללה האקדמית להנדסההמכללה האקדמית להנדסה

  ירושליםירושלים

  

  

  הצעת הקבלן –' במסמך 

רחף וציוד  כסאותהרכבה והתקנת , אספקהל
   נלווה

  

   02/2010 'מכרז פומבי מס
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  לכבוד

   ירושליםדמית להנדסה המכללה האק

  

  ,.נ.ג/א

  

   לרבות פרוק  רחף כסאות רחף וציוד נלווההרכבה והתקנת , אספקהלהזמנה להציע הצעות   : הנדון

  כסאות והרכבתם מחדש

  

מתכבדים להגיש בזה ליד המכללה האקדמית , ________________________, מ"הח, אנו  .1

הרכבה והתקנת , אספקהלב במכרז "ו המצאת הצעתנ") ןהמזמי" –להלן (ירושלים להנדסה 

: להלן(  לרבות פרוק כיסאות רחף קיימים והרכבתם מחדש וציוד נלווה רחףכיסאות 

  ").המכרז"

  

  :אנו מצהירים בזה  .2

  

הבנו את כל האמור בהם ואנו , לרבות כל נספחיו, כי קראנו בעיון את נוסח המכרז  .א

אחר כל התחייבות המוטלת עלינו מסכימים לאמור בהם ומקבלים על עצמנו למלא 

  .המסמכים האמורים על פי

  .ומסמכיו כי קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין הליך המיון  .ב

  .במכרזכי אנו עונים על כל הדרישות ועומדים בתנאי הסף להשתתפות   .ג

הפעולות אמורה העבודה להתבצע וכי עשינו את כל  הםבכיתות ובמבנים כי סיירנו ב  .ד

, כמותה והיקפה, מורכבותה, ל מנת להעריך את מהות העבודהעוהבדיקות הנחוצות 

או תביעות כנגד /או דרישות ו/ולא תהיינה לנו כל טענות ו, לצורך הגשת הצעתנו

  .המזמינה בקשר לכך

ובכל  קלנדרייםימי עבודה  120 כי אנו יכולים ומסוגלים להשלים את העבודות תוך עד  . ה

  . יותר מכך מקרה לא

לא תקנה לנו זכות לשינוי כלשהו , כי אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידינו  .ו

או דרישות כלפי /או טענות ו/ולא יהיו לנו כל תביעות ו, או בלוחות הזמנים/במחיר ו

  . עקב כך ןהמזמי
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  :לרבות, אנו מצרפים בזה להצעתנו את המסמכים המפורטים ברשימת מסמכי המכרז .3

לסמן אם 

  צורף

  )חתומים(רשימת המסמכים שיש לצרף להצעה 

  
  תאגיד רישום תעודת

גופים  עסקאות חוק לפי הנדרש אחר אישור וכל, ספרים ניהול בדבר תקף אישור  

  .1976 – ו"תשל, )מס ותשלום חשבונות ניהול אכיפת( ציבוריים

  .מ"אישור עוסק מורשה בתוקף מאת רשויות מע  

ל אי הרשעה בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין ואי הרשעה ע מציעתצהיר ה  

  .בנוסח המצורף למסמכי המכרז, חתום כדין -בגין תשלום שכר בניגוד לחוק 

  רשימת פרויקטים שהושלמו על ידי המציע  

 עבודותבהיקף דומה או גדול יותר מהיקף ה ביצוע עבודותמכתבי המלצות על   

  .נם קשורים למציעמגורמים שאי, ות במכרז זההנדרש

אישור רואה חשבון לפיו היקף המחזור הכספי של המציע עלה על כפל ההצעה   

  .ב למסמכי המכרז"בנוסח מצ, 2009, 2008, 2007כל אחת מהשנים ב

  .במכרז השתתפות דמי תשלום על אישור  

  .ערבות בנקאית אוטונומית  

נערך באתר המיועד עותק חתום על ידי המציע של פרוטוקול סיור הקבלנים ה  

  .לביצוע העבודות על ידי המזמין

  .תנוכל תשובות ההבהרה שניעותק חתום על ידי המציע של   

  .החתימה מורשי בדבר ד"עו או ח"רו ידי על מאומת אישור  

חובת  לחוק' ב2 בסעיף הדבר כמשמעות, אישה בשליטת הינו המציע של עסקו אם  

  .אם לחוקבהת אישור,  1992 - ב"תשנ, המכרזים

 

  : אנו מתחייבים בזה כי  .4

לרבות הפקדת הערבות הבנקאית לביצוע , נמלא אחר כל תנאי ההסכם על נספחיו  .א

הביטוחים קיום ועמידה בלוחות זמנים  וכן  ₪  60,000בסך של  ההתחייבות לפי החוזה

  .נספחיוחוזה וכמתחייב על פי ה, הביטוחלחוזה בפרק  5המפורטים בסעיף 
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להפקיד בידי המזמינה ערבות ) ים(מתחייב) ו(י הסכם זה הנני"בודות עפעם השלמת הע  .ב

חודשים  24משך רבות זאת תעמוד בתוקף לע. ₪ 40,000ולבדק בסך של  טיבבנקאית ל

או ליקויים /בגין פגמים ו לשם הבטחת ההוצאות. חל ממתן תעודת ההשלמהשמניינם י

  .ת הבדקתקופב או תקלות שעלולות להתרחש/ו

למועד שנקבע לתחילת העבודה ויש , עים ללוחות הזמנים שנקבע לביצוע העבודהאנו מוד  .ג

במקרה שלא נסיים את העבודה בזמן שנקבע במסמכי . ביכולתנו לעמוד בלוח זמנים זה

, ירושליםאם יאושר מראש על ידי המכללה האקדמית להנדסה , ההזמנה או במועד אחר

אנו נשלם למכללה , סעיף אחר של ההסכם כי בנוסף לאחריותנו לפי כל, הננו מתחייבים

 ח בתור פיצויים מוסכמים וקבועים מראש עבור כל יום של איחור בסיום"ש 1,000סך של 

    .המחירים לצרכן סכום זה צמוד למדד. וזאת מבלי שיהיה צורך בהוכחת נזק –העבודה 

ל ידי מי לדון בכל תביעה שתוגש ע, הסמכות המקומית הבלעדיתכימים לכך שאנו מס  .5

  .ירושליםתהא נתונה לבית המשפט המוסמך ב, בכל עניין הקשור בהזמנה זו, מהצדדים

  .אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר וללא כל תיאום עם מציעים אחרים  .6

הננו מתכבדים להגיש הצעתנו לביצוע העבודות נשוא ההזמנה בהתאם לתנאי ההזמנה והסכם   .7

  .מים המופיעים להלןההתקשרות בסכו

לאחר המועד חודשים  5הצעתנו זו עומדת בתוקפה ומחייבת אותנו מיום הגשתה ועד  .8

  .האחרון להגשת ההצעות

  

  :ההצעה
  

  ,  ח"ש_________: מ"עמ  , ח"ש___________________:כ"סה
  

  _________________________: במיליםח "ש_________________ ):מ"כולל מע(כ כללי "סה
  
  

  _____________:חתימת המציע         _____________:אריךת
  
  

  אישור חתימה

  :להלן(_________ רואה חשבון של/ משמש כיועץ משפטי___________ ח"רו/ד"עו, מ"אני הח

שנעשתה באמצעות מורשי החתימה , ואני מאשר בזאת את חתימת המציע על גבי הצעה זו ,")המציע"

ת תעודת זהות /נושא__________ -ו_________ ות מספרת תעודת זה/נושא____________שלו

לפי , וכי מורשי החתימה חתמו עליה בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע________מספר 

  .וכי חתימתם מחייבת את המציע, תוקף שקיבל כדין- החלטת בת

  ,ולראיה באתי על החתום

  

______________________  

ח"רו/ד"עו
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  ספקה תצהיר - 'גנספח                                                                   

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  ,                 פ.ח. / ז.ת ,               אני החתום מטה

  :)מחק את המיותר( מצהיר בכתב כדלקמן ,צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

  .ושב ישראלאני ת  .1

  ,אכיפת ניהול חשבונות(כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים , "בעל זיקה"או /ו ,אני  .2

 ,לא הורשענו ,1976 –ו "התשל, )שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, תשלום חובות מס

ם חוק עובדים זריאו לפי /ו 1987 –ז "התשמ, בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,בפסק דין חלוט

בשנה שקדמה למועד  1991 –א "התשנ, )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(

  .חתימתי על תצהיר זה

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים , "בעל זיקה"או /ו ,אני ,לעיל 2בנוסף לאמור בסעיף   .3

שכר מינימום והעסקת עובדים זרים , תשלום חובות מס, אכיפת ניהול חשבונות(ציבוריים 

, פי חוק העובדים הזרים- הורשענו בשתי עבירות או יותר עללא  ,1976 –ו "התשל, )ןכדי

  .מועד חתימתי על תצהיר זהבשלוש השנים שקדמו ל

בעבירה  נוהורשע, כאמור" בעל זיקה"או /ו, כי אני, לעיל אני מצהיר 2לחלופין לאמור בסעיף   .4

שנה אחת על תצהיר זה כבר חלפה במועד חתימתי  ולםא, לפי חוק שכר מינימוםויחידה אחת 

  .ממועד הרשעתי לפחות

, כאמור" בעל זיקה"או /ו, כי אני, הריני להצהיר 4-ו 2סעיפים אמור בלחלופי חלופין ל  .5

פו חל בעת חתימתי על תצהיר זה ולםא, הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום

 .מאז הרשעתי האחרונהלפחות שלוש שנים 

________________.  

  חתימת הספק

  

  אישור

 הופיעו בפני________, כי ביום  ,מאשר____________, . ר.מ ,ד"עו,, ____________מ"אני הח

ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם לומר את האמת   ________ .ז.ת ת/הנושא___________, מר/ 'גב

בפני על נכונות הצהרתם דלעיל  הצהירו - וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן

  .וחתמו עליה בפני

  

__________________                  

  ד"עו
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  'דנספח 

  אישור רואה חשבון

  

  ___________תאריך

  לכבוד

   ירושליםהמכללה האקדמית להנדסה 

  

  , .נ.א/ג

  

   
ת פרוק לרבו וציוד נלווה רחףכיסאות הרכבה והתקנת , אספקהלהזמנה להציע הצעות   : הנדון

  כסאות רחף קיימים והרכבתם מחדש

  

 –להלן (______________ רואה החשבון של , ________________________, מ"הח יאנ

 2009, 2009, 2007, מאשר בזאת כי המחזור הכספי של המציע בשלוש השנים האחרונות") המציע"

וציוד  רחףכיסאות  הרכבה והתקנת, אספקהלמכרז העלה על כפל סכום ההצעה שהציע במסגרת 

  : כפי שיפורט להלן לרבות פרוק כסאות רחף קיימים והרכבתם מחדשנלווה 

  

 . ₪______________ עמד המחזור הכספי של המציע על סך של  2007בשנת   .א

 . ₪______________ עמד המחזור הכספי של המציע על סך של  2008בשנת   .ב

 . ₪______________  עמד המחזור הכספי של המציע על סך של 2009בשנת   .ג

  

  

  

  ,ולראיה באתי על החתום

  

  

_______________________  

  ח"רו
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  'הנספח 
  נוסח ערבות בנקאית למגיש ההצעה

  
  
  

  לכבוד
   ירושליםהמכללה האקדמית להנדסה 

  ")המזמין: "להלן(
  
  ,.נ.ג/א
  

  ________________________' ערבות מס: הנדון
  

הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל ") המבקש: "להלן(____ _________________י בקשת"עפ

בקשר להזמנה להציע , ")סכום הקרן: "להלן(ח "ש 60,000סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך של 

  . בקמפוס המכללה האקדמית להנדסה ירושלים רחף הרכבה והתקנת מערכות, אספקהלהצעות 

 

ימים מעת קבלת  10תוך , לעילכאמור  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן .1

תנאי ומבלי להטיל עליכם כל  וזאת ללא כל, חתומה על ידיכם, דרישתכם הראשונה בכתב

או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את /חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו

 .סכום הערבות מאת המבקש

  

ואנו לא נהיה רשאים להמנע , אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא .2

והננו מוותרים בזה במפורש , מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא

 .ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לערב על פי הדין

 

 מסר לנו עד מועדיוכל דרישה מכם חייבת לה 1.10.2010הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .3

  . רבות בטלה ומבוטלתלאחר מועד זה תהיה הע. זה

  

 .הא רשאי להסב את הערבות לצד שלישיילא  ןהמזמי .4

  

  
  

  ,בכבוד רב                
  

  ........................ בנק                
  

  ......................סניף                
  
;  


