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  הצעת הקבלן -' בסמך מ

  

  :הינם כדלקמן המכרזמסמכי  .1

  .הזמנה להציע הצעות  -  'מסמך א               

  .הצעתנו זו       -  'במסמך 

   .חוזה         -   '           גמסמך 

  .)לא מצורף( "הספר הכחול" – המפרט הכללי לעבודות בנין       -  'דמסמך 

   .המפרט המיוחד       -  'המסמך 

  .כתב כמויות       -  'ומסמך 

  .תכניות           -   'זמסמך   

התנאים והפרטים , הכמויות, כי מסמכי ההצעה כוללים את כל התיאורים ,דעתנו נחה .2

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

למדנו להכיר את התנאים , ותלפני הגשת הצעתנו זו ביקרנו במקום המיועד לביצוע העבוד .3

המבנים , ו היטב את דרכי הגישה אליובדקנ, מתחתיו ובסביבתו ,מעליו, השוררים בו

וכל יתר התנאים והגורמים העשויים להשפיע על , הקיימים והפעילות המתנהלת בהם

  .ביצוע העבודה

  .המזמין ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת קיבלנו מנציגי .4

במתן בהזמנה להציע הצעות ובשאר מסמכי ההצעה  לקחנו בחשבון את כל האמור .5

  .הצעתנו זו

וכי נוכל לעמוד בכל ההצהרות , כי אנו עומדים בכל תנאי הסף למכרז ,הננו מצהירים .6

 .וההתחייבויות המופיעות במסמכי ההצעה ונספחיהם

כוללים את כל  ,מוגדרים בכתב הכמויות למדידההמחירים הכי  ,הננו מתחייבים .7

 . הכרוכות בביצוע העבודותסוג שהוא מכל מין ו, כל העלויות, כל התשומות, ההוצאות

או עקרוני /באופן דיאגרמי ו תומתואר העבודות נשוא מכרז זהכי  ,ידוע ומוסכם עלינו .8

בהתאם לתנאים הקיימים ובהתאם לציוד המוצע  ,להשתנות בפרטים ותעלול ןבלבד וה

 .על ידנו

ן יעניבכל , נטען כל טענה לכל תוספת למחיריםכי לא נציג כל תביעה ולא  ,אנו מאשרים .9

רשאי לשנות כמויות של סעיפים להגדלה  זמיןהמוכי  ,הקשור לעבודות ולכמויות שלהם

מסך עלות כל  30%בשיעור של עד  , או הקטנה או לבטל סעיפים שלמים בכתב הכמויות

בגין הפסד שנגרם כביכול עקב ביטול מלא  נווללא עילה לתביעה כל שהיא מצדהעבודות 

כאמור או אחר או הגדלת כמות של פרק או סעיף כל שהוא  או חלקי של פרק או סעיף זה

 .בכתב הכמויותוכל זאת מבלי לשנות את מחירי היחידה הנקובים  ,לעיל
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 מוגדרים בכתב הכמויות למדידהכי המחירים ה, אנו מאשרים, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .10

, גם התייקרויות מכל סוג ומין שהוא בענף הבניה וכל הוצאה אחרת, בין היתר, כוללים

במועד , כפי שנדרש לשם מילוי מלא ומושלם להכו, ןשעלינו לשאת בה, כללית או מיוחדת

 .לפי כל אחד ממסמכי החוזה, וכראוי של ההתחייבויות המוטלות על הקבלן

יהיו נכונים וסופיים וללא  למדידההכמויות  בכתבמוגדרים המחירים הכי  ,אנו מאשרים .11

טוס התוכניות שנמסרו במהלך ההליך והחלפתם בשלב אשינוי כתוצאה משינוי סט

הקבלן יבסס וינתח את הצעתו על בסיס התוכניות הקיימות ". לתוכניות לביצוע"הביצוע 

ברשותו בשלב הגשת ההצעה ויבטיח לעצמו את כל הביטחונות והמקדמים הנדרשים 

לא ". לביצוע"מניתוח מפורט של השינויים הצפויים ומניסיונו ממעבר התכנון , לעבודה

לרבות קבלת , תוגש ולא תוכר כל תביעה מצידו של הקבלן בקשר עם כל האמור לעיל

או הוספת פרטי עבודה הנדרשים לביצוע עבודה שתוארה בתכניות /מפורטים ו םתיאורי

 .ההזמנה

 תמורת –הצעה זו הבהתאם לדרישות מסמכי  העבודותכל הננו מתחייבים לבצע את  .12

בצירוף תוספת  ( ₪                         סכום כולל של

                : במילים() מ כחוק"מע

וזאת ללא פיצוי כלשהו עבור דרישות נוספות , )מ כחוק"בצירוף  תוספת מע( )₪          

   .וטענות מצידנו

המומחיות והאמצעים , ןהניסיו, אנו בעלי הידע כי ,הננו מצהירים ומאשרים בזה .13

הצעתנו זו  כי ,על מנת לבצע את כל העבודות הכלולות בהצעתנו ומאשרים בזה ,הדרושים

והמחירים הכלולים  ,בשלמות ותכוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם ביצוע העבוד

, יוחדותכוללים את כל ההוצאות המ - בהצעתנו זו כפי שנרשמו על ידינו בכתב הכמויות 

לרבות רווח , ותהכרוכות לדעתנו בביצוע העבוד, מכל מין וסוג, אחרותה אוכלליות ה

בהתאם לדרישות  ותושלמה עבור ביצוע העבודהוגנת , והם מהווים תמורה מלאה, הקבלן

  .ןולהוראות של מסמכי ההצעה ועבור מילוי כל יתר התחייבויות הקבלן לפיה

 90 וכןימים  90 קף ותחייב אותנו במשך תקופה שלכי הצעתנו תהיה בתו ,אנו מסכימים .14

לשנותה ולתקנה במשך , וכי לא נוכל לבטלה, המכרז הליכי לאחר סיום נוספים מיםי

או לא /אם נפר ו. כי החליט לקבל הצעתנו זו ,תקופה זו גם אם המזמין טרם הודיע לנו

נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל  בגין, ימים את המזמין 7נפצה תוך , נקיים התחייבותנו זו

  .קבועים מראשו מוסכמים כפיצויים, מסכום הצעתנו זו 5% - בסכום השווה ל, כך

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  - ₪ 25,000בסך של לפחות דעתו ולהנחת 

 ").ערבות ביצוע"להלן ( 1.4.2010עד ליום לפחות 
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  :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 , מהעבודות שהמזמין  רשאי למסור לביצוע רק חלק ,ידוע לנו ואנו מסכימים לכך  .ב

לפי שיקול  להכו ,וזאת מכל סיבה, או לא למסרן כלל לביצוע, לפצלן בין מספר מציעים

        .טענה בקשר לכך  עתו המוחלט ואנו  מוותרים בזאת על כלד

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

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

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

את כלל  ורלמסובין אם המזמין יחליט לא  בין מספר מציעים ןפצלי או/ות ומהעבוד

 .וזאת מכל סיבה שהיא,  העבודות לביצוע

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

 .בכפוף לתנאי ההסכם, להוראות אלהואנו מתחייבים לפעול בהתאם , דעתו

  :כי ,אנו מצהירים בזה .17

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

  :כדלקמן

 ________________________________.ז.ת_________________________:שם המציע

 _______________________________):  תפותשו, עמותה' מס, מספר חברה(המזהה ' המס

 ______________________________________________: רישום בפנקס הקבלנים' מס

 ____________________________________________ ): שותפות, חברה(סוג התאגדות 

 ______________________________________________________ : תאריך התאגדות

  :הבעלים. ז.שמות ות

 _________________________________.ז.ת_____________________: משפחה+ שם 

 _________________________________.ז.ת_____________________: משפחה+ שם 

  _________________________________.ז.ת_____________________: משפחה+ שם 

  

  :שלהם. ז.ולהתחייב בשם המציע ומספרי תשמות המוסמכים לחתום 

  

 ________________________________.ז.ת_____________________: משפחה+ שם 

 ________________________________.ז.ת_____________________: משפחה+ שם 

  ________________________________.ז.ת_____________________: משפחה+ שם 
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 _________________________________________:שלו. ז.הכללי ומספר ת שם המנהל

 ________________________________________________________: שם איש הקשר 

  __________________________________________________): כולל מיקוד(מען המציע 

 

 :משרד -פרטי התקשרות 

 ________________________________________________________  :במשרד' טל

 _____ ____________________________________________:נייד של המנהל הכללי' טל

  

  :פרטי התקשרות

פרטים אלו ישמשו לצורך התקשורת השוטפת בכל : לתשומת לבך(איש הקשר מטעם המציע  

  ):הקשור להזמנה להציע הצעות

 _________________________________________________ :)שלוחהכולל (במשרד ' טל

 ______________________________________________________________:נייד' טל

 ___________________________________________________________: מספר פקס

  ___ _____________________________________________________: דואר אלקטרוני

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

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

 אין זה ובכלל  מצידי כלשהי התחייבות נטילת משום זה טופס במשלוח אין כי ,נול ידוע, כן מוכ

  .במכרז להתמודד התחייבות משום בכך

 באתר יפורסמו זה למכרז בקשר עדכוניםהו שינוייםה, ודעותהה ,ההבהרות כל כי ,לי ידוע

  ".מכרזים" הקישור תחת מזמין ה של האינטרנט

  

  :ולראיה באנו על החתום

  

  _____________: המציע חותמתחתימה ו

  

  :י בעלי זכות החתימה"עחתימה  

  

______________   ______________  ______________  

  חתימה            במציע תפקיד החותם                     שם החותם
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______________   ______________  ______________  

  חתימה          במציע תפקיד החותם                   שם החותם

  

______________   ______________  ______________  

  חתימה          במציע תפקיד החותם                   שם החותם

  

  

  

  ח"רו/ד"אישור עו

  

כי ביום  ,מאשר בזאת) ________. 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/דיןחתימת עורך ה      ח"רו/ותמת עורך הדיןח         תאריך


