תאריך___________ :
לכבוד
המועצה האזורית שער הנגב
ד.נ .חוף אשקלון 78100
א.ג.נ,.

הנדון:

כתב הצעה למכרז פומבי מס' 16 / 2019
לייצור אספקה והצבת מיגוניות בתחום המועצה

אנו הח"מ ,___________________________________ ,ח.פ .מס' _________________,
שכתובתנו ____________________________________ ,מגישים בזה הצעתנו למכרז שבנדון
ומצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:
.1

קראנו בעיון את כתב ההוראות למשתתפים (המתוקן) במכרז פומבי מס' ( 16 / 2019להלן -
"המכרז") לייצור אספקה והצבת מיגוניות בתחום המועצה (להלן " -העבודות") ,ואת כל
מסמכי המכרז על כל תנאיהם ופרטיהם לרבות המפרט הטכני ורשימת האתרים (להלן ביחד -
"מסמכי המכרז") ,ואת החוזה הכלול במסמכי המכרז (להלן " -החוזה") ,והננו מצהירים כי
הבנו את מסמכי המכרז על כל פרטיהם ,כי תנאי המכרז והתנאים לאספקת העבודות ידועים
ומובנים לנו ,וכי בהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו את הצעתנו.

.2

אנו מסכימים לכל הזכויות השמורות למועצה בכתב ההוראות למשתתפים במכרז ,וביתר
מסמכי המכרז.
אני מסכימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו; לדחות כל הצעה או
את ההצעות כולן ולבטל את המכרז; למסור את אספקת העבודות לבעל ההצעה הנראית לה
ככדאית ביותר בשבילה ,אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר ,הכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט של המועצה ,כמפורט בכתב ההוראות למשתתפים במכרז ,ואנו מתחייבים
לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.

.3

הננו מצהירים בזה כדלקמן:
3.1

הננו בעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכלכלית ,כוח אדם וכל הדרוש לאספקת העבודות
למועצה ולקיום כל ההתחייבויות נשוא המכרז והחוזה.

3.2

במועד בו יהיה עלינו להתחיל בביצוע העבודות ,אם תתקבל הצעתנו למכרז ,יעמוד
לרשותנו כל הדרוש לכך ,לרבות כח אדם ,לקיום כל התחייבויותינו בהתאם להוראות
מסמכי המכרז.

3.3

ידועות ומוכרות לנו כל הוראות הדין בנוגע לעבודות נשוא המכרז.
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.4

.5

3.4

ידוע לנו כי המועצה אינה מתחייבת להזמין מאיתנו עבודות בהיקף כלשהו ,והיא
רשאית שלא להזמין עבודות כלל .דרישת המועצה לקבלת העבודות ,ככל שתהיה,
תיעשה בהתאם לצרכיה ,תקציבה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ועל פי הזמנות בכתב
שיועברו אלינו מעת לעת.

3.5

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,שאם יתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותינו המפורטות
בכתב זה ו/או במסמך אחר הכלול בהצעתנו למכרז אינה נכונה במלואה ,תהיו רשאים
לפסול את הצעתנו ,ואם כבר נחתם חוזה איתנו  -תהיו רשאים לבטלו לאלתר מבלי
שנהיה זכאים לפיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו עקב ביטולו של החוזה.

אנו מצהירים ומאשרים בחתימתנו על הצעה זו ,שאנו עומדים בתנאים המצטברים להגשת
הצעה למכרז ,המפורטים בסעיף  6לכתב ההוראות למשתתפים במכרז ,כמפורט להלן:
4.1

היננו תאגיד הרשום כדין בישראל;

4.2

במועד פרסום מכרז זה ,הננו הינו בעלי תו תקן ישראלי ת"י  1923חלק ( 2ייצור
אלמנטים מבטון :בטון טרומי  -ייצור ומוצרים) ,והננו בעלי תקן איכות מסוג 9001
 .ISOמצ"ב להצעתנו אסמכתאות ואישורים מתאימים המעידים כי במועד פרסום
המכרז ,אנו אוחזים בשני ( )2התקנים כנקוב.

4.3

אנו עוסקים בייצור ,ואספקת אלמנטים טרומיים מתועשים ,והמחזור הכספי שלנו
מפעילותו זו ,היה סכום של ( 1,000,000מיליון)  ₪לשנה לפחות ,בכל אחת מבין שנות
הכספים 2017 ,2016 :ו;2018-

4.4

ביצענו עבודה אחת ( )1לפחות ,של ייצור ,אספקת והצבת מיגוניות ,באחת מבין שנות
הכספים 2017 :ו ,2018-בהיקף כספי שלא פחת מ ₪ 180,000 -להזמנת עבודה יחידה.
להוכחת עמידתנו בתנאי הסף הקבועים בסעיפים  4.2-4.3לעיל ובסעיף זה ,אנו
מצרפים להצעתנו תצהיר בנוסח המצורף כנספח "א" לכתב ההצעה ,בצירוף אישור
עו"ד ורו"ח על נכונות הנתונים המפורטים שם;

4.5

לא תלויים ועומדים נגדנו צווי פשיטת רגל ,פירוק או צו כינוס נכסים זמניים או
קבועים .מצ"ב להצעתנו תצהיר חתום ומאומת כדין ע"י עו"ד ,בנוסח המצורף כנספח
"ב" לכתב ההצעה ,לאימות עמידתו בתנאים אלה;

4.6

רכשנו את מסמכי המכרז .מצ"ב להצעתנו קבלה על שמנו על רכישת מסמכי המכרז.

הננו מצרפים להצעתנו זו את המסמכים הבאים:
5.1

נספח "ג" לכתב ההצעה :תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו ,1976-חתום ומאומת כדין.

5.2

אישור על היותנו עוסק מורשה ,ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות
ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו.1976-
חתימת המציע__________________ :
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5.3

מסמכים חתומים כאמור בסעיפים  9לכתב ההוראות למשתתפים במכרז.

5.4

מסמכים כנדרש בסעיף  28לכתב ההוראות למשתתפים במכרז.

5.5

ערבות בנקאית כנדרש בסעיף  30לכתב ההוראות למשתתפים במכרז.

5.6

נספח "ד" לכתב ההצעה :אישור מוקדם לתנאי ביטוח ,החתום ע"י חברה מבטחת
בלבד.

.6

אנו מצהירים שהבנו את הוראות מסמכי המכרז על פרטיהן ,קיבלנו מהמועצה ,לשביעות
רצוננו המלאה ,כל מידע ונתון שביקשנו ממנה ושיש בו כדי להשפיע על הגשת הצעתנו זו,
לרבות פוטנציאל העבודות שיתכן וידרשו למועצה ,בחנו ובדקנו את נתוני האומדן ,את כל
התנאים והנסיבות הקשורים באספקת העבודות ,את תנאי השטח באתרים ,את דרכי הגישה
וכל הגורמים האחרים המשפיעים על ביצועם ,ובהתבסס על כל אלה הננו מגישים הצעתנו זו.

.7

בהתאם לכל האמור לעיל ,ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי המכרז ,ובפרט
את תנאי החוזה ,הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה להוציא לפועל ולספק לכם
את העבודות לשביעות רצונכם המלאה ,בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז וכנגד תשלום
תמורה קבועה ,שתשולם באופן ובמועדים הנקובים במסמכי המכרז ובחוזה כדלקמן:
סוג העבודות

אומדן

שיעור ההנחה על האומדן

(ב)₪-

(* ההנחה תכתב כשבר עשרוני ,ולא יותר משתי
ספרות אחרי נקודה עשרונית)

אספקה ,הצבה ,והתקנה של
מיגונית יחידה ( ,)1תואמת מפרט
וכנקוב בחוזה ,לשני השלבים
המתוכננים בתקופת החוזה

29,900

התמורה הסופית לתשלום ,תחושב בהתאם למחירה של מיגונית יחידה (( )1בניכוי ההנחה
שהוצעה) ,במכפלת כלל המיגוניות שנציב (להלן " -התמורה").
הננו מאשרים ומתחייבים כדלקמן:
7.1

התמורה תשולם בכפוף להוראות סעיפים  9.5-9.7לחוזה .לסכומי התמורה ,כאמור
ברישת סעיף זה לעיל ,יתווסף מס ערך מוסף בשיעור שיהיה בתוקף במועד כל תשלום,
כנגד חשבונית מס כדין שלנו.

7.2

סכום התמורה יהיה קבוע וסופי ,כולל תמורה מלאה בעבור רווח וכל הוצאה בקיום כל
התחייבויותינו במסמכי המכרז ,לרבות הוצאות ייצור ,אספקת ,הובלת ,פריקת ומיקום
כל מיגונית העומדת בדרישות מסמכי המכרז ,כולל הוצאות החזרת מיגוניות פגומות
ו/או לא מתאימות ,אחריות ושירות ,הוצאות עבודה ,ביטוח ,הוצאות משרדיות,
תשלומי חובה מכל סוג (למעט מע"מ) וכולל כל הוצאה אחרת ו/או תשלומים נוספים
כלשהם בגין אספקת העבודות על ידנו.
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.8

כערבות לקיום התחייבויותינו שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית,
ללא תנאי ,בנוסח הנהוג בבנקים מסחריים בישראל ,ששהוצאה עבורנו לטובתכם ,של בנק
______________ /סניף __________ ,על סך של ( 4,500ארבעת אלפים וחמש מאות) ,₪
לא צמודה ,בתוקף עד ליום _________ ,ומייפים בזה כוחכם ,באופן בלתי חוזר ,לחלט את
הערבות במקרים המזכים אתכם בכך בהתאם לכתב ההוראות למשתתפים במכרז ,כולם או
מקצתם.
במקרים כאמור ,כולם או מקצתם ,הזכות בידיכם לממש ערבות זאת בלי כל הודעה או
התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש ,ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות
להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

.9

הננו מסכימים ונותנים לכם בזה את אישורנו לבצע חקירות ובדיקות אודותינו כמפורט בכתב
ההוראות למשתתפים במכרז ,ואנו מתחייבים לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם
לצורך עריכת הבדיקות והחקירות האמורות ,לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים,
אשר יידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעתנו.

.10

הצעתנו תישאר בתוקפה במשך תקופה של ( 90תשעים) יום מהתאריך שנקבע כמועד אחרון
להגשת ההצעות למכרז ,ואם תתקבל הצעתנו זו  -היא לא תבוטל .אם נדרש לכך בכתב על
ידיכם ,אנו מתחייבים להאריך ב( 30-שלושים) יום נוספים (או לפרק/י זמן נוסף/פים ,לפי
דרישתכם) את תוקף הצעתנו ואת תוקף הערבות להצעה ,הנזכרת בסעיף  8לעיל.

.11

אם תתקבל הצעתנו ונדרש על ידיכם לקיים התחייבויותינו שבהצעתנו זו  -נעשה זאת בלי כל
השהייה ,כדי להתחיל באספקת העבודות מייד עם תחילת תקופת החוזה ,ולקיים את כל יתר
התחייבויותינו שבמסמכי המכרז בתוך לוח הזמנים הקבוע לכך בחוזה.

.12

אם תחליטו לקבל הצעתנו הננו מתחייבים בזה כדלקמן:
 12.1לחתום על עותקים נוספים של החוזה ונספחיו תוך ( 7שבעה) ימים ממועד קבלת
ההודעה על החלטתכם לקבל את הצעתנו ,או בתוך פרק זמן אחר ,כפי שייקבע על
ידיכם.
 12.2לקיים במלואן ובאופן מדויק את כל התחייבויותינו שבמסמכי המכרז בכלל ובחוזה
ובמפרט ,בפרט .להתחיל במתן העבודות בהתאם לתנאים הקבועים לענין זה בחוזה,
הכל לשביעות רצונכם המלאה.
 12.3להפקיד בידיכם  -במועד חתימת החוזה  -ערבות בנקאית אוטונומית ,שהוצאה על
ידינו לטובתכם ,על סך של ( 18,000שמונה עשר אלף)  ,₪צמודה למדד המחירים
לצרכן ,בנוסח הנהוג בבנקים מסחריים בישראל ,שתהיה ערבות לקיום החוזה .על
ערבות ביצוע זו יחולו כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 12.4להפקיד בידיכם  -במועד חתימת החוזה  -אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה.
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 12.5להפקיד בידכם  -בתום תקופת החוזה  -ערבות בנקאית אוטונומית ,שהוצאה על ידינו
לטובתכם ,בגובה ( 5%חמישה אחוזים) מהתמורה סופית של החוזה (המהווה את סכום
התמורות בגין השלבים הראשון והשני) צמודה למדד המחירים לצרכן ,בנוסח להנחת
דעתכם ,שתהיה ערבות לקיום התחייבותנו לבדק בהתאם לחוזה .על ערבות בדק זו
יחולו כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
.13

הננו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעתנו ו/או
באיזה מהנתונים הדרושים לבחינת הצעתנו ,וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתנו ועד למועד
ההכרזה על הזוכה; וידוע לי שתהיו רשאים למחוק אותנו מרשימת המציעים במקרה שיחול
בנתונים האמורים שינוי אשר ייראה לכם מהותי ,בין אם נודע לכם על כך מאיתנו ובין אם
נודע לכם על כך בדרך אחרת.

.14

ידוע לנו שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצעה שזכתה .לפיכך ,אם
תתקבל הצעתנו הננו מצהירים מראש על הסכמתנו לגילוי הצעתנו בפני המציעים האחרים.

.15

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו ,מחייב אותנו החוזה על כל
המסמכים המצורפים אליו ,וגם אם לא נקיים התחייבותנו שבסעיף  12.1לעיל ,תחשב הצעתנו
וקבלתה על ידי המועצה בכתב כחוזה מחייב בין המועצה לבינינו ,מבלי שהדבר יגרע
מזכויותיה של המועצה כמפורט במסמכי המכרז.

.16

בעצם הגשת הצעתנו זו הרינו נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז
והננו מוותרים בזה ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים לאספקת
העבודות ו/או לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי המכרז ,לרבות סבירותם.

.17

מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים ,ולהיפך; ומילים דלעיל בלשון זכר
תתייחסנה גם לנקבה ,ולהיפך  -כאשר הקשר הדברים ידרוש פירוש כזה.

הצעתנו זו ניתנה ביום __________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי המכרז ורצוננו
החופשי.
בכבוד רב,
____________________
חתימת המציע

אישור עורך-דין
אני הח"מ ____________________ ,עו"ד ,מאשר בזה ש____________________________-
חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל ,והצהירו על נכונות האמור בו ,וכי חתימתו/תם ,עם/בלי
חותמת ,מחייבת את _____________________________ לכל דבר וענין.

_________
תאריך

______________________
חותמת

___________________
חתימה
חתימת המציע__________________ :
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נספח "ב" לכתב ההצעה

תצהיר
אני הח"מ ,__________________ ,ת"ז מס' ____________ ,מרח' ____________________,
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

שמי ,מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם כדלעיל.

.2

הנני משמש כמנכ"ל ___________________________ ,ח.פ/.צ .מס' _______________
(להלן " -החברה") ,והנני מגיש תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מהצעתה של החברה במכרז
פומבי מס'  16 / 2019שפרסמה המועצה האזורית שער הנגב לייצור אספקה והצבת מיגוניות
בתחום המועצה (להלן " -המכרז").

.4

נגד החברה לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו כינוס נכסים ,זמניים או קבועים.

.5

ידוע לחברה ,והיא מסכימה לכך ,שאם יתברר כי הצהרותיי שבסעיפים  2לעיל אינן נכונות
במלואן ,תהינה המכללות רשאיות לפסול את הצעתה למכרז.

.6

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

___________________
חתימת המצהיר

אישור עורך-דין
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפני _______________ ,עו"ד ,בעל רישיון מס'
__________ ,כתובת ___________________ ,_______________ ,שזיהה עצמו לפי ת.ז .מס'
____________/המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
___________________
 ,עו"ד

חתימת המציע__________________ :
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נספח "ג" לכתב ההצעה
תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-

אני הח"מ ,_______________ ,בעל ת.ז ,__________ .לאחר שהוזהרתי כוח וק כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.1

הנני משמש כמנכ"ל ___________________________ ,ח.פ/.צ .מס' _______________
(להלן " -החברה") ,והנני מגיש תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מהצעת החברה במכרז פומבי מס'
 16 / 2019שפרסמה המועצה האזורית שער הנגב לייצור אספקה והצבת מיגוניות בתחום
המועצה (להלן " -המכרז").

.2

למיטב ידיעתי ,עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הורשעו החברה ובעל זיקה
אליה ביותר מ( 2-שתי) עבירות; ואם הורשעו ביותר מ( 2-שתי) עבירות  -כי במועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת ( )1לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
לענין סעיף זה ,כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976-

.3

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

___________________
חתימת המצהיר

אישור עורך-דין
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפני _______________ ,עו"ד ,בעל רישיון מס'
__________ ,כתובת ___________________ ,_______________ ,שזיהה עצמו לפי ת.ז .מס'
____________/המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת ,וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

___________________
 ,עו"ד

חתימת המציע__________________ :
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נספח "ד" לכתב הצעה
מכרז פומבי מס' 16 / 2019
לייצור אספקה והצבת מיגוניות בתחום המועצה

אישור מוקדם לתנאי הביטוח
חברת ביטוח:
כתובת:

_______________________
_______________________

הנחיות לנציג חברת הביטוח הממלא אישור זה:
* אישור זה נועד לאשר למועצה ,כי נכון למועד האישור ,תסכים חברת הביטוח לבטח את
המציע (הוא לא יסורב) בהתאם לדרישות המכרז במידה והצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז,
ולהמציא למועצה אישור מטעמה ,על כי המציע מבוטח בהתאם לאישור קיום ביטוחים ,בנוסח
שצורף למסמכי המכרז.
* אישור זה ימולא אך ורק על ידי נציג מורשה של חברת הביטוח וייחתם על ידו בצרוף חותמת
חברת הביטוח.
* אישור זה ,שיוגש חתום על ידי סוכן ביטוח עלול להביא לפסילת הצעת המציע.

לכבוד
מועצה אזורית שער הנגב
ד.נ .חוף אשקלון 78100
(להלן " -המועצה")
הנדון :אישור מוקדם לתנאי ביטוח
הרינו לאשר בזאת כי הובא לעיוננו נספח ב' לחוזה הנושא את הכותרת "אישור עריכת ביטוחים"
המהווה חלק ממכרז פומבי מס'  16 / 2019לייצור ,אספקה והצבה של מיגוניות באתרים ובישובים
במרחבי המועצה (להלן" :המכרז").
אנו מאשרים בזאת ,כי אנו נסכים לבצע את הביטוחים כמפורט בנספח ב' לחוזה בעבור המציע
_________________________________ ,אם יזכה במכרז.

בכבוד רב,

תאריך

שם החותם

תפקיד החותם

חתימת וחותמת חברת הביטוח

חתימת המציע__________________ :

