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 בזה כדלקמן: תומתחייב מהמסכי

 

שפרסמו   "(המכרז"  -)להלן    9/    2020  פומביבמכרז    כתב ההוראות למשתתפיםקראתי בעיון את   .1

וקיבוץ נחל עוז )להלן יחד, שלצרכי נוחות בלבד יכונו במסמכי המועצה האזורית שער הנגב 

הפקת תכנים אורקוליים ואחרים, להקמת מרכז מורשת, הכולל , "(המועצה" -המכרז 

שיותקנו במתחם המרכז, המצוי במבנה בקיבוץ  ולאספקת והתקנת ציוד מולטימדיה וריהוט,

 -על כל תנאיהם ופרטיהם )להלן ביחד  המכרז ואת כל מסמכי ,"(הפרויקט" -להלן ) נחל עוז

 מפרטה" -)להלן  הכלול במסמכי המכרז השירותים מפרטה "(, ובפרט אתמכרזמסמכי ה"

כי הבנתי את  הוהנני מצהיר ,"(החוזה" -)להלן  הכלול במסמכי המכרז החוזה "( ואתהטכני

לביצוע הפרויקט לאספקת והתקנת  והתנאים המכרז פרטיהם, כי תנאיכל על  מכרזמסמכי ה

 ידועים ומובנים לי, וכי בהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססתי את הצעתי. הציודמערך 

 

וביתר מסמכי   במכרז  בכתב ההוראות למשתתפים  מועצהלכל הזכויות השמורות ל  מהאני מסכי .2

; לדחות כל הצעה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו  מועצהשה  מה. אני מסכימכרזה

הנראית לה לבעל ההצעה  ביצוע הפרויקט את למסור או את ההצעות כולן ולבטל את המכרז;

ולהביא בחשבון את  ,תרלא קיבלה את הניקוד הגבוה ביוככדאית ביותר בשבילה, אפילו אם 

; להורות לזוכה במכרז לכתב ההוראות למשתתפים במכרז 24הפרמטרים המפורטים בסעיף 

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט והכל    ;לבצע את כלל העבודות בכתבי הכמויות או את חלקן

לקבל כל החלטה  תמתחייב , ואניבמכרז , כמפורט בכתב ההוראות למשתתפיםמועצהשל ה

 . מועצהכאמור של ה

 

 כדלקמן: בזה ההנני מצהיר .3

 

 ,יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כח אדם, ציוד תבזה, כי אני בעל ההנני מצהיר 3.1

החוזה, המכרז ו ולקיום כל ההתחייבויות נשוא לביצוע הפרויקט וכל הדרוש שיונותיר

כתב ההוראות בטים להגשת הצעה, המפור המצטברים בתנאים תוכי אני עומד

 .במכרז למשתתפים
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הקמת הציוד והשירותים לבביצוע הפרויקט לאספקת  במועד בו יהיה עלי להתחיל 3.2

 יעמוד לרשותי כל הדרוש לכך. הפרויקט

 

ידוע לי ואני מסכימה לכך, שאם יתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותיי המפורטות  3.3

נה נכונה במלואה, תהיו רשאים בכתב זה ו/או במסמך אחר הכלול בהצעתי למכרז אי

תהיו רשאי לבטלו לאלתר מבלי שאהיה   -לפסול את הצעתי, ואם כבר נחתם חוזה איתי  

 זכאית לפיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו עקב ביטולו של החוזה.

 

 להצעתי זו את המסמכים הבאים: פתאני מצר .4

 

 לכתב ההוראות למשתתפים 8מסמכים להוכחת עמידתי בתנאי הסף, כאמור בסעיף  4.1

 במכרז:

 

 .)בחברה/שותפות(  תצלום תעודת התאגדות ותדפיס פרטים עדכני מרשם החברות (א)

 

, בציון יאת פרטי ניסיונהמפרטת    " לכתב ההצעהאספח "ננוסח המצורף כטבלה ב (ב)

העבודות, מפרט וכמויות העבודות כל הפרמטרים הנדרשים שם: זהות מזמיני 

ופרטי הציוד  והציוד שהותקן, תקופת ביצוע העבודות, משך האחריות שניתנה

, שמו ומספר הטלפון של האדם שהיה ממונה מטעם המזמין על ביצוע המתוחזק

 העבודות, והמלצות ממזמיני העבודות המפורטים שם. 

 

איכות, אך לא תחשב כאי ההיעדר המלצות עשוי לגרום לפגיעה בניקוד ש  ,ידוע לי

 .הצעתי  התקנות ישוקלל ברכיב איכותעוד ידוע לי, שניסיוני ב  . עמידה בתנאי סף

 

, בעלי התפקידיםשל  ,  שיערכו על ידיקורות חיים  יצורפו    " לכתב ההצעהבספח "נכ (ג)

אנשי כלשמש  יםועדהמיואו שיש לי עימם התקשרות תקפה, על ידי  יםהמועסק

ן בעלי התפקידים ניסיופירוט את  יםזכה במכרז, המכילאאם  ימטעמצוות 

, לרבות פרויקטים )לפי אפיון רלוונטי(  בביצוע פרויקטים דוגמת הנדרש במכרז זה

צילומי תעודות והסמכות תיקי עבודות ותוצרים לדוגמא; ; וומסר ושניהל

; ומכתבים ו/או בעלי התפקידים המוצעיםהרלוונטית של  םהמעידות על הכשרת

השמטת פרטים נקובים ו/או נדרשים עשויה ידוע לי ש. גורמים הממליצים עליו

, עשוי לפסול יםקו"ח נדרש כיאי צירוף מסמ, וכי שיינתן לי לפגום בציון האיכות

 .יאת הצעת

 

על קיומה  המעיד, מצ"ב אישור ל ידיאינו מועסק עמי מבעלי התפקידים ככל ש

 לביננו לתקופת החוזה ן בעל התפקידשל התקשרות תקפה בי

 

תצהיר חתום ומאומת כדין, על כך שלא תלויים ועומדים נגדי צו פירוק או צו  (ד)

 ." לכתב ההצעהגפח "נסהמצורף כבנוסח  ,כינוס

 

הנקובים הכולל את הנתונים , (נספח "א" לכתב ההוראותהמצורף כ נוסחבמפרט טכני ) 4.2

 .ביחס לכל אחד מפרטי הציוד המוצעים במפרטשם, ב
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 ,חתום ומאומת כדין 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו2תצהיר לפי סעיף  4.3

 ." לכתב ההצעהדנספח "כבנוסח המצורף 

 

חשבונות אישור בדבר היותי עוסק מורשה, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי   4.4

 .1976-ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו

 

 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 12כאמור בסעיף  חתומים  מסמכים 4.5

 

 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 27מסמכים כאמור בסעיף  4.6

 

 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 29 ערבות בנקאית כנדרש בסעיף 4.7

 

 לכתב 28.8 , כאמור בסעיףועליו כל מסמכי המכרז כשהם סרוקיםדיסק און קי דיסק/ 4.8

 .ההוראות למשתתפים במכרז

 

בהתאם  לביצוע הפרויקט נקטתי בכל האמצעים הנראים לי כנחוצים כדי לחקור את התנאים .5

לשביעות רצוני המלאה, כל מידע ונתון שהיו . כמו כן קיבלתי מכם, להוראות מסמכי המכרז

 המוקדמות לפני הגשת הצעתי זו.  ידרושים לדעתי לצורך בדיקותי

 

, מכרזלאור האמור לעיל, ולאחר שבדקתי ובחנתי בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ה .6

לבצע את הפרויקט  בזה תהצעתי זו והריני מתחייב הובפרט את תנאי החוזה, הנני מגיש

 ,ולתנאים הקבועים במסמכי המכרז, לחוזה הוראותבהתאם ל הפרויקטת ואספקת להתקנ

 ."(מחיר/ים" -)להלן  לכתב הצעתי נספח "ה"בכמפורט  כנגד תשלום

 

 :הנני מאשרת ומתחייבת כדלקמן

 

 יהיו בשקלים חדשים, ללא מס ערך מוסף.קובים הנכל המחירים  6.1

 

שלא ישתנו מכל סיבה   כוללים, קבועים וסופיים,מחירים    הנקובים לעיל הינםהמחירים   6.2

ו/או עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או   כלשהו  מדדשהיא, לרבות שינוים כלשהם ב

במחירי ציוד ו/או חומרים ו/או עקב שינויים כלשהם בתשלומי חובה )למעט שינוי 

 בשיעור המע"מ( ו/או מכל סיבה אחרת. 

 

אך ורק לתשלום המחירים הנקובים לעיל, כתמורה  תאם תתקבל הצעתי, אהיה זכאי 6.3

ורה נוספת ו/או להחזר הוצאות ו/או לתמ תמלאה, כוללת וסופית, ולא אהיה זכאי

 לתשלומים נוספים כלשהם.

 

את כל המפורט בסעיף   כולל  ,נקובהלעיל, המחיר    6.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   6.4

סעיפים שאינם מתומחרים   )"ביצוע הפרויקט"(.  לכתב ההוראות למשתתפים במכרז  2.4

 ., ויחייבו אותי לכל דבר ועניין₪" 0יחשבו בערך של "
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בקיום כל  יכל הוצאותיעבור ו במכרז יעבור רווחבהמחירים כוללים תמורה מלאה  6.5

, פריקתו הובלתו ,שמסמכי המכרז, לרבות הוצאות רכישתו, אספקתו יהתחייבויותי

 כשהוא כולו, על כל רכיביו, חדש ועומד בדרישות מסמכי המכרז, ציודהשל  והתקנתו

הוצאות החזרת פריטי ציוד פגומים ו/או לא מתאימים, הוצאות השלמת ציוד חסר, 

, ביטוח, הוצאות משרדיות, תשלומי חובה ושכר עובדים  הוצאות עבודהאחריות ושירות,  

  .מכל סוג )למעט מע"מ( וכל הוצאה אחרת

 

 :בחתימת כתב הצעה זה הנני מצהירה ומתחייבת כדלקמן .7

 

לביצוע  חוזית או אחרת להגשת הצעתי, להתקשרות איתי לא קיימת מניעה חוקית, 7.1

 ו/או בתוכנותו/או בעבודות    ציוד, ולהעברת כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, בהפרויקט

 שאספק לכם, לבעלותכם המלאה.

 

להצעתי,  ףהמצור מפרט הטכניבבטופס המענה ים המוצע ו/או הרכיבים כל הציוד 7.2

על הפסקה מתוכננת של   , ואין לי מידע או חששותחזוקה שוטפים, שירות  בייצור  מצויים

עשר( חודשים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז,  מונה )ש 18במהלך ייצורם 

( חודשים לאחר עשרים וארבעה)  24במהלך    והאחריות לגביהם התמיכה  הפסקת   או של

 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 

י מתחייבת להחזיק בתוקף, במהלך תקופת האחריות לפי אם תקבלו את הצעתי אנ 7.3

 לציוד  ק של רכיבים וחלקי חילוף הדרושים למתן השירות והתחזוקהיהחוזה, מלאי מספ

 במהלך תקופת האחריות בתוך זמני התגובה ובאיכות הנדרשים בחוזה.

  

בזה ערבות בנקאית אוטונומית, ללא  פתי שבהצעתי זו הריני מצריכערבות לקיום התחייבויות .8

של בנק המועצה,  שהוצאה עבורי לטובתבנוסח הנהוג בבנקים מסחריים בישראל, תנאי, 

 לא צמוד, ₪, (אלףארבעים )  40,000 ______________/ סניף __________, על סך של

 תומייפה בזה כוחכם, באופן בלתי חוזר, לחלט את הערבו __________ בתוקף עד ליום

 , כולם או מקצתם. במכרז במקרים המזכים אתכם בכך בהתאם לכתב ההוראות למשתתפים

 

בהודעה מראש ובכתב במקרים כאמור, כולם או מקצתם, הזכות בידיכם לממש ערבות זאת 

בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות  תואני מוותר ,םימי)שבעה(  7של 

 להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

 

כמפורט בכתב  ילכם בזה את אישורי לבצע חקירות ובדיקות אודותי נתונות מההנני מסכי .9

לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך  ת, ואני מתחייבבמכרז ההוראות למשתתפים

עריכת הבדיקות והחקירות האמורות, לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים, אשר 

 יידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעתי. 

 

( יום מהתאריך שנקבע כמועד אחרון ששים) 60הצעתי תישאר בתוקפה במשך תקופה של  .10

על היא לא תבוטל. אם אדרש לכך בכתב  -, ואם תתקבל הצעתי זו למכרז להגשת ההצעות

)שלושים( יום נוספים את תוקף הצעתי ואת תוקף הערבות   30-להאריך ב  תידיכם, אני מתחייב

  לעיל. 8להצעה, הנזכרת בסעיף 
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בזה  , הנני מתחייבתשבהצעתי זו יבויותייאם תתקבל הצעתי ואדרש על ידיכם לקיים התחי .11

 כדלקמן:

 

קבלת ההודעה על  )שבעה( ימים ממועד 7לחתום על עותקים נוספים של החוזה תוך  11.1

 ., או בתוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על ידיכםהחלטתכם לקבל את הצעתי

 

ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד  -במועד חתימת החוזה  -להפקיד בידיכם  11.2

הנהוג בבנקים  , בנוסח( ₪אלף החמיששבעים ו) 75,000בסכום של  המחירים לצרכן,

על ערבות  ., שתהיה ערבות לקיום החוזהלהוראות החוזה, בהתאם מסחריים בישראל

 .המכרז זו יחולו כל התנאים המפורטים במסמכי

 

כפי הנדרש אישור בדבר עריכת ביטוחים  -חתימת החוזה מועד ב -להפקיד בידיכם  11.3

במכרז ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם אושרו בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם 

 עניין זה  כדלקמן:. מובהר להגשת המכרז

 

חברת ביטוח האם  אצל יועל חשבונ יהאחריות לוודא בעצמעלי חלה  ידוע לי כי (א)

כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי   אותי  תסכים לבטח

 לדרישות המועצה. יהביטוחי העומד לרשות

 

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות  כי לי ידוע (ב)

, למסור למועצה העתקי שהצעתי תתקבל  ככל,  עלי"אישור קיום ביטוחים" , יהיה  

פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי 

 .ממניהביטוח הנדרשים 

 

ו/או חברת ביטוח מסרבת  יאין ביכולת וכל לטעון כיאלא  ככל שהצעתי תתקבל, (ג)

לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי  ילהתאים את כיסוי הביטוח של

 .יעצה לא נלקחו בחשבון בהצעתולדרישות המ יהביטוח של

 

לדרישות המועצה  יתאים את כיסויי הביטוח שלאולא  ככל שהצעתי תתקבל (ד)

שמורה למועצה הזכות, לפי במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, 

לבצע את הנדרש במכרז   וגשה על ידי,שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות שה

בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו   יזה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגד

 בהתחייבות זו כלפיה. יפיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת

 

בכלל ובחוזה  מכרזשבמסמכי ה יכל התחייבויותילקיים במלואן ובאופן מדויק את  11.4

 .מסמכי המכרזלכך ב יםהזמנים הקבוע ותלוח, בהתאם לבפרט

 

מוסכם בזה במפורש, שאירועים ביטחוניים כלשהם, אשר יתרחשו באזור עוטף עזה,  11.5

, לרבות נפילת טילים ו/או פגזים באזור עוטף עזה בכלל מועצהה הלרבות באזור בו מצוי

בפרט, לא יהיה בהם כדי לזכות אותי בפטור, חלקי או מלא,  מועצהקמפוס הובאזור 

, והם לא וללוחות הזמנים הקבועים בו בהתאם להוראות החוזה מקיום התחייבויותיי

 "כח עליון" לכל דבר וענין הקשור בחוזה.-ייחשבו כ
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ני על פי דיהמועסקים על ידי לקיים את כל חובותיי בדבר שמירת זכויות עובדים  11.6

 העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עלי כמעסיק.

 

להודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעתי ו/או באיזה   תאני מתחייב .12

מהנתונים הדרושים לבחינת הצעתי, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתי ועד למועד ההכרזה 

 .ים במכרז/על הזוכה

 

ידוע לי שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצעה שזכתה. לפיכך, אם  .13

 .מראש על הסכמתי לגילוי הצעתי בפני המציעים האחרים הל אני מצהירהצעתי תתקב

 

בזה כי מיום חתימתי על הצעתי זו, מחייב אותי החוזה על כל  תומתחייב ההנני מצהיר .14

לעיל, תחשב הצעתי  11.1המסמכים המצורפים אליו, וגם אם לא אקיים התחייבותי שבסעיף 

לביני, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה  מועצהין הבכתב כחוזה מחייב ב מועצהוקבלתה על ידי ה

 .מכרזכמפורט במסמכי ה מועצהשל ה

 

והנני  מכרזבזה הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי ה נתבעצם הגשת הצעתי זו הריני נות .15

 הציוד  אספקתבזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים ל  תמוותר

 , לרבות סבירותם. מכרזו/או לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי ה

 

מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים, ולהיפך; ומילים דלעיל בלשון זכר  .16

 דברים ידרוש פירוש כזה.כאשר הקשר ה -תתייחסנה גם לנקבה, ולהיפך 

 

ורצוני  מכרזהצעתי זו ניתנה ביום __________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי ה

 החופשי.

 

               בכבוד רב,

 ____________________ 

             חתימת המציע

 

 דין-אישור עורך

 

____________________________ -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, 

 .לעניין מכרז זהמחייבת את _____________________________ 

 

_________  ______________________   ___________________ 

  חתימה     חותמת        ת א ר י ך 
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 נוסח נספח "א" לכתב ההוראות(ל זהה) למולטימדיה מפרט טכני
 
 

 מצורף בקובץ אקסל – בנפרדע"י המציע צורף י

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 חתימת המציע: __________________

 

 " לכתב ההצעהאנספח "
 

 תאריך: _______________           לכבוד     לכבוד

 קיבוץ נחל עוז  המועצה האזורית שער הנגב 

 8514500ד.נ. נגב    78100ד.נ. חוף אשקלון 

 נ.,ג.א.

 

 להקמת מרכז מורשת הכולל הפקת תכנים אורקוליים ואחרים,    9 /2020מכרז פומבי   הנדון: 
 ולאספקת והתקנת ציוד מולטימדיה וריהוט, במתחם המרכז 

 

במהלך  בביצוע השירותים מסוג השירותים נשוא המכרז שבנדון להלן פירוט של ניסיוני במכרז שבנדון, לכתב ההוראות למשתתפים 8.2-8.4פים סעיבהתאם להוראות 

 :2010-2019השנים 

 

 )קבלן משנה/ראשי(אופן ביצוע  (כן/לא)האם בוצע בפועל  העבודות/השירות

   )תנאי סף( תוכן ייעודי הכולל הפקת סרטיצירת 

   )תנאי סף( אספקת והתקנת ציוד מולטימדיה

   התוכן והמולטימדיה )לפחות( )תנאי סף(אינטגרציה של עבודות  

   אספקת והתקנת כסאות ופרטי ריהוט

מזמין זהות 

 שירותיםה

מקום ביצוע 

 שירותיםה

מפרט וכמויות העבודות והציוד 

 )אפיון טכני, בקצרה( שהותקן

היקף כספי 

, ןמיליו 1לפחות )

, ללא ₪-ב

 מע"מ(

מועד השלמת 

 ומסירת

 העבודות

 למזמין

מספק האם 

אחריות לציוד 

 שהותקן

 )כן/לא(

מצורפות 

 המלצות

 )כן/לא(

שם ומספר טלפון  

של הממונה 

מטעם מזמין 

 שירותיםה

 

 

 

  

 

 

 

     



 

__________________חתימת המציע:   

 

- 2 - 

מזמין 

 שירותיםה

מקום ביצוע 

 שירותיםה

מפרט וכמויות העבודות והציוד 

 )אפיון טכני, בקצרה( שהותקן

היקף כספי 

)בש"ח, ללא 

 מע"מ(

מועד השלמת 

 ומסירת

 העבודות

 למזמין

משך 

האחריות 

 שניתנה

 12לפחות )

 '(ח

מצורפות 

 המלצות

 )כן/לא(

שם ומספר טלפון  

של הממונה 

מטעם מזמין 

 שירותיםה
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 ומדויקים.הנני מצהיר שהנתונים שפורטו בטבלה דלעיל הינם נתונים שלמים, נכונים 

 

               בכבוד רב,

 

 ____________________ 

             חתימת המציע

 

 דין-אישור עורך

 

____________________________ חתם/מו בפני על המסמך דלעיל, והצהירו על נכונות האמור בו, וכי -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

 .לעניין מכרז זהאת _____________________________ אותו/ עם/בלי חותמת, מחייבתחתימתו/תם, 

 

_________   ______________________  ___________________ 

  חתימה     חותמת                ת א ר י ך 

 
 

 )ניתן להגיש כדו"ח מיוחד במסמך נפרד( אישור רו"ח

 

מס' __________________________, לבקשת   ע.מ____________________ רו"ח של המציע ____________________________________ ח.פ/אנו הח"מ,  

 ומצאנו אותה תואמת את הנתונים המופיעים בספריו. , לתקופה הנקובה, את הצהרת המציע לעילבדקנו המציע וכרואי החשבון שלו, מאשרים כי 

 

_________   ______________________  ___________________ 

  חתימה     חותמת                ת א ר י ך 

 



 חתימת המציע: __________________

 

 " לכתב ההצעה בנספח "
 
 

 
 תערוכות ומיצגים עצבומ ,סרטיםמנהל פרויקט, במאי  -בעלי תפקידים קו"ח 

 
 

 יוכן ע"י המציע ויצורף בנפרד
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 " לכתב ההצעה גנספח "
 

 תצהיר 
 

רח' ___________________, מ____________,  , ת"ז מס'__________________אני הח"מ, 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

 הינם כדלעיל.שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי  .1

 

מס' ע.מ. /אני נותן תצהירי זה בשם ____________________________________, ח.פ. .2

במכרז פומבי מכרז פומבי  ב  ו"(, כחלק בלתי נפרד מהצעתהמציע"  -_______________ )להלן  

מרכז מורשת, הכולל הפקת תכנים אורקוליים ואחרים, ולאספקת והתקנת להקמת  9/  2020

 "(.המכרז" -)להלן  ציוד מולטימדיה וריהוט, שיותקנו במתחם המרכז

 

 .___ ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמוהוא ___________________ במציעתפקידי  .3

 

פירוק  ויצו המציעלמיטב ידיעתי, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא תלוי ועומד נגד  .4

 .זמניים או קבועים צו כינוס נכסים ונגד ייםולא תלואו פשיטת רגל 

 

לעיל אינה נכונה במלואה,  4לכך, שאם יתברר כי הצהרתי שבסעיף  םא מסכיווה למציעידוע  .5

 למכרז.  ורשאית לפסול את הצעת ,האקדמית ספיר, ע"ר מועצהה תהיה

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

 

 

 

 ___________________ 

     חתימת המצהיר         

 

 אישור עו"ד 

 

בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ כתובת ___________________, ,__________

היה צפוי יאת האמת, וכי    הצהירל  וכי עלי  והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 יה בפני.על םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישרילעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

 

 

___________________ 

        , עו"ד
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 " לכתב ההצעה דנספח "
 

 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר לפי סעיף 

 
 

אני הח"מ, _______________, בעל ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים 

 

של __________________________, ח.פ. מס'  והנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעת .1

מרכז מורשת, הכולל הפקת להקמת  9/  2020מכרז ב"(, מציעה" -_______________ )להלן 

מולטימדיה וריהוט, שיותקנו במתחם תכנים אורקוליים ואחרים, ולאספקת והתקנת ציוד 

 ."(המכרז" -)להלן  המרכז

 

 וובעל זיקה אליון להגשת ההצעות למכרז לא הורשע המציע למיטב ידיעתי, עד המועד האחר .2

כי במועד האחרון להגשת  -)שתי( עבירות  2-)שתי( עבירות; ואם הורשעו ביותר מ 2-ביותר מ

 ועד ההרשעה האחרונה. ( לפחות ממ1ההצעות למכרז חלפה שנה אחת )

 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2לענין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 

 .1976-התשל"ו

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

 

 

 ___________________ 

 חתימת המצהיר         

 

 אישור עו"ד 

 

בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ כתובת ___________________, ,__________

היה צפוי ילומר את האמת, וכי  וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישריקבועים בחוק אם  לא לעונשים ה

 

 

___________________ 

        , עו"ד
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 " לכתב ההצעההנספח "
 יוגש במעטפה נפרדת בצמוד לעותק המקור של כתב ההצעה( * )

 
 ההצעה הכספית 

 

הכולל הפקת   ,מרכז מורשתלהקמת    9/    2020מכרז פומבי  בלכתב ההוראות    19בהתאם להוראות סעיף  

, שיותקנו במתחם המרכזאספקת והתקנת ציוד מולטימדיה וריהוט, ול, ואחרים תכנים אורקוליים

העבודות או פרטי /ו הציודכמויות טבלת ריכוז להלן ובכפוף לזכויותיה של המכלל במסמכי המכרז, 

מצ"ב בצמוד, כחלק בלתי נפרד מנספח  כתב הכמויותט. אותם  אנו מציעים לספק למועצה, לפי מפר

 ."(האומדן" -, בתוספת מע"מ )להלן ₪ 000785,אומדן כתב הכמויות הינו  .זה

 

 יםמגיש והננ, ובפרט את תנאי החוזה, מכרזה לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי

השירותים לשביעות רצונכם המלאה, בזה להוציא לפועל ולספק לכם את  יםמתחייבו ,זונו הצעת

 לאחר ניכוי הנחה קבועה, בסכום האומדןתמורה בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז כנגד תשלום 

 :"(התמורה" -)להלן  ז ובחוזהשתשולם באופן ובמועדים הנקובים במסמכי המכרהנקובה להלן, 

 

 העבודהרכיב 
  מהאומדן אחידה מוצעתשיעור הנחה 

 ערכים לאחר נק' עשרונית(  2-%, לא יותר מ-)ב

לפי בפרויקט, השירותים הציוד ואספקת כלל 

 (Turn key) חוזה ומפרט

 

 

 

 

 התמורה תשולם לספק לפי אבני הדרך כדלקמן, עבור שלב שהסתיים בלבד:

 

 הערות %(-שיעור התשלום )ב אבן הדרך

  10 אישור תכנון מפורט

  20 סיום ואישור הפקת מדיה

  15 קבלת ציוד אודיו וידאו במחסני הקבלן

  15 מסירת והתקנת תפאורות וריהוט

  20 השלמת התקנות מולטימדיה והרצת מערכות

  5 השלמת הדרכות תפעוליות

  15 אישור על גמר עבודה

 

בכפוף   ,בהתאם רכיבי העבודהלכלל    יםוסופי  ים, קבועיםכולל  יםיהיה מחירלעיל   יםהנקוב  יםהמחיר

 , ללא הצמדות למדד או למטבע כלשהו, ובתוספת מע"מ.ההוראות החוזל

        

 בכבוד רב,         

________________ 

         חתימת המציע 

 

 

 

 



 

__________________חתימת המציע:   

 

- 5 - 

 דין-אישור עורך

 

_ ___________________________-שאני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה  

האמור בו, וכי  כל דלעיל, לאחר שהצהיר/ו בפני על נכונותהכספית חתם/מו בפני על כתב ההצעה 

לעניין _____________________________  אותו/אתחתימתו/תם, עם/בלי חותמת, מחייבת 

 .מכרז זה

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 

  



 

__________________חתימת המציע:   
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 הצעה כספית 

 ( נפרדת בצמוד לעותק המקור של כתב ההצעהה)* יוגש במעטפה  

 

 

 יצורף בנפרד


