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 לכבוד

 מועצה אזורית ערבה תיכונה

 86825מרכז ספיר, ד.נ ערבה, 

 נ.,ג.א.

 

 05-03/20 מס' פומבי כתב הצעה למכרז הנדון:

 בערבה התיכונהש פינוי אתר הפסולת במושב חצבהעבודות  לביצוע

  

 יתובת________ שכ____ תאגידזהות/הח"מ, _____________________________ מס'  יאנ

 ____________________________, מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:_____________

יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, ציוד  ידע וניסיון ובעל מצהיר בזה, כי אני בעל יהננ .1

"(, העבודות" –)להלן  פינוי אתר הפסולת במושב חצבה לביצוע עבודות הדרושים ,שיונותיור

 ,עובדים מקצועיים יעומדים לרשות, וכי "(המכרז" -)להלן  05-03/20 מס' מכרזבהתאם לתנאי 

  ובמספר מספיק.  כאמור סיון בביצוע עבודותימיומנים ובעלי נ

 :לרבות ,עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה למכרז הנני .2

 הנני אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל. 2.1

נים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, "קבלן רשום" בפנקס הקבל יהננ 2.2

לכתב ההוראות  6.2בהתאם להוראות בסעיף  סיווג כספיובבענף ה, , לשנ1969-התשכ"ט

 .למשתתפים במכרז

עבור לא פחות  מסוג העבודות נשוא המכרז עבודות בביצוע וחיובי סיון מוכחיבעל ני הננ 2.3

לכתב  6.3בסעיף  הבתקופה הנקובריים, גופים ציבו או ( מוסדות, רשויותארבעה) 4-מ

 .ההוראות למשתתפים במכרז

 לא תלויים ועומדים נגדי צו פשיטת רגל, צו פירוק או צו כינוס נכסים. 2.4

נציג מטעמי השתתף( בסיור  -רכשתי את מסמכי המכרז, והשתתפתי )ובתאגיד  2.5

 הקבלנים.

על כל  שבנדון, כרזהמ ואת כל מסמכי במכרז ההוראות למשתתפיםכתב בעיון את  תיקרא .3

חוזה ה, במכרז תנאיהם ופרטיהם, לרבות המפרט הבינמשרדי, כהגדרתו בהוראות למשתתפים

וכן כל יתר המסמכים  , התכניותלביצוע העבודות כתב הכמויות המפרט הטכני, תנאיו, כל על

 , ואני מבין את מהות"(מכרזמסמכי ה" -האחרים העתידים כולם יחד להוות את החוזה )להלן 

 .המכרז

בכל  תינקטלכתב ההוראות למשתתפים במכרז, ו 60השתתפתי בסיור הקבלנים, כאמור בסעיף  .4

 , את מהות וכמותלביצוע העבודות כנחוצים כדי לחקור את התנאים יהאמצעים הנראים ל

ואת הקשיים העלולים  לביצוע העבודות שיהיו דרושים הציוד, החומרים וכוח האדםהכלים, 

 ימכם, לשביעות רצונ תי. כמו כן קיבלמכרזבהתאם למסמכי ה יצוע העבודותב להתגלות במהלך

 זו.  יהמוקדמות לפני הגשת הצעת ילצורך בדיקותי יהמלאה, כל מידע ונתון שהיו דרושים לדעת

 בזה כדלקמן: מצהיר יהננ .5
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 במכרז במיוחד את ההוראות למשתתפים, ועל פרטיהם מכרזאת כל מסמכי ה תיהבנ 5.1

 , ובהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססתי את הצעתי.זהחוהאת הוראות ו

 6בסעיף  הקבוע ,לביצוע העבודות ולהשלמתן שהעמידה בלוח הזמנים ידוע וברור לי, 5.2

הינה מעיקרי החוזה, כי הפרתה של התחייבות זו תהווה הפרה יסודית של  לחוזה,

על ידי בגין כל איחור בהשלמת העבודות ייגבה מהקבלן שהצעתו תתקבל  החוזה, וכי

 .לחוזה 12פיצוי מוסכם בסכום הנקוב בסעיף  חברהה

בחינה זהירה ומדוקדקת את כל התנאים האמורים  תיולאחר שבחנ ,בהתאם לכל האמור לעיל .6

זו ומתחייב בזה  ימגיש הצעת יוהתמורה שתשתלם בעבור ביצוע העבודות ותנאי התשלום, הננ

 יוהננ ,זו יבהתאם להצעת במחירים נשוא מסמכי המכרז העבודות להוציא לפועל ולבצע את

ובהתאם  את ביצוע העבודות לשביעות רצונכם המלאהומתחייב להשלים  ימקבל בזה על עצמ

 ללוח הזמנים שייקבע לכך בהתאם להוראות החוזה.

)במילים:  סכום כולל של ____________הינו על ידי תמורת ביצוע העבודות,  המחיר המוצע .7

 .בתוספת מע"מ ₪ ____________________(_______________________

 .למדד או למטבע כלשהו קבוע וסופי ללא הצמדות ,מחיר כולל ההמחיר יהי

 הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים: .8

לכתב ההוראות למשתתפים  7להוכחת עמידתי בתנאי הסף, כאמור בסעיף  םמסמכי 8.1

 :במכרז

 ם עדכני מרשם החברות.תעודת התאגדות, ותדפיס פרטי םתצלו)בתאגיד(  (א)

אישור על היותי קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  (ב)

 לעיל. 2.2, כאמור בסעיף ה, בענף ובסיווגלשנ 1969-התשכ"ט

, לעיל 2.3, כאמור בסעיף המוכח והחיובי : פירוט של ניסיונילהצעתי זו נספח "א" (ג)

סוגי וכמויות העבודות,  ,בודותהע הבאים: זהות מזמיני כל הפרמטריםבציון 

תקופת ביצוע העבודות, מספר וסוגי העובדים מטעמי שהשתתפו בביצוע 

שמו ומספר הטלפון של האדם שהיה ממונה מטעם המזמין על   העבודות,

 .השירותים

  המלצות מאת מזמיני העבודות, המפורטים בנספח "א" לכתב ההצעה. (ד)

ת כדין, על כך שלא תלויים ועומדים : תצהיר חתום ומאומזו ינספח "ב" להצעת (ה)

 נגדי צו פשיטת רגל, צו פירוק או צו כינוס נכסים.

 רכישת מסמכי המכרז.שמי, בדבר קבלה על  (ו)

 

-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2: תצהיר לפי סעיף " להצעתי זוגנספח " 8.2

1976. 

הול פנקסי חשבונות אישור בדבר היותי עוסק מורשה, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ני 8.3

 .1976-ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו
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לכתב ההוראות למשתתפים במכרז, לרבות  16מסמכים חתומים כאמור בסעיף  8.4

 פרוטוקול סיור קבלנים חתום על ידי.

 לכתב ההוראות למשתתפים במכרז. 28אישורים ומסמכים כנדרש בסעיף  8.5

 לכתב ההוראות למשתתפים במכרז. 30בנקאית כנדרש בסעיף ערבות  8.6

תדפיס מהצעתי, לרבות ערכי כתב כמויות שמילאתי, שהוגשו בהליך ההצעה  8.7

 לכתב ההוראות למשתתפים במכרז. 37.1-37.2הממוחשבת, כאמור בסעיפים 

מסכים לכל התנאים המפורטים בהוראות למשתתפים במכרז וביתר מסמכי המכרז. בעצם  הנני .9

הבלתי מסויגת לכל התנאים המפורטים  במסמכי  יאת הסכמת ןנות הנני למכרז יהגשת הצעת

המכרז ומוותר בזה על כל טענה בקשר לתנאים האמורים, לרבות טענות בדבר סתירות ו/או 

 חוסר בהירות.

תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, כולה או  חברההמסכים לכך, ש הנני כן 9.1

ל את העבודות נשוא המכרז, כולן או מקצתן, ולמסרן לבעלי הצעות מקצתה ו/או לפצ

ל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות ושונות כפי שייראה לה, הכ

 . חברההמתחייב לקבל כל החלטה כאמור של הנני למשתתפים במכרז, ו

בר מותנה מתחייבת מראש לבצע את העבודות על כל חלקיהן והד חברהכי אין ה יידוע ל 9.2

. לפיכך, חברהבאישור התקציבים/המימון הדרושים למימון העבודות ובקבלתם בפועל ב

אם לא יבוטל המכרז ותחליטו לבצע את העבודות, כולן או מקצתן, הן יבוצע בשלבים 

תחיל בביצועו של פרק נוסף כלשהו אלא  ניהודעה, וא ילפי הפרקים עליהם תמסרו ל

 ניזאת בכתב. א ים אושר על ידכם, וזאת בטרם תאשרו למעבר לפרק או לפרקים שביצוע

היה זכאי מכם לתשלום הוצאות ו/או פיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו אמסכים לכך, שלא 

 עקב או כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות, בין לפרק זמן מסוים ובין לצמיתות.

סמכי על כתב הצעה זה שעל אף כל הוראה אחרת במ יבחתימת מצהיר ומאשר יהננ 9.3

המכרז, לרבות החוזה, בכל מקרה שבו תקבע על ידי רשות מוסמכת הקפאת התקשרות 

ו/או הקפאת בניה ו/או לא יאושרו ו/או יוקפאו ו/או יקוצצו ו/או יבוטלו ו/או ישונו ו/או 

יעוכבו סכומי התקציבים המיועדים לכם למימון ביצוע העבודות ו/או ישונו מועדי 

צתם, תהיו רשאים לבטל את החוזה ו/או להפסיק את העברתם אליכם, כולם או מק

ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, בין לפרק זמן מסוים ובין לצמיתות. במקרה כאמור 

 יהיה זכאי לתשלומים ו/או פיצוי כלשהו מעבר לכספים שיגיעו לאבפסקה זו לעיל לא 

צוע העבודות על בגין העבודות שביצענו בפועל עד למועד ביטול החוזה ו/או הפסקת בי

 ידכם, עד למוקדם שבין מועדים אלה.

כי על אף כל הוראה אחרת במסמך כלשהו ממסמכי  ימצהיר ומאשר בזה שידוע ל יהרינ 9.4

היה זכאי לתשלום אלעיל, בכל מקרה לא  9.2 סעיףהמכרז, ומבלי לגרוע מהוראות 

 חברהיתקבל במהמועד שבו  עבודה )שבעה( ימי 7על פי החוזה לפני תום  חברהכלשהו מה

הכסף המיועד לביצועו של אותו תשלום מהגורם המתקצב/המממן את  ביצוע העבודות 

המאוחר שבין מועדים אלה.  –או לפני המועד שנקבע בחוזה לביצועו של אותו תשלום 

מהוות חלק מהותי ובלתי נפרד מתנאי התשלום הקבועים בחוזה  סעיף זה לעילהוראות 

על ידי  חברהבמסמכי המכרז. עיכוב בהעברת הכספים ל וגוברות על כל הוראה אחרת

בהפרשי הצמדה ו/או ריבית ו/או פיצוי אחר  יהגורם המתקצב/המממן לא יזכה אות

 כלשהו.
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כמועד  על ידיכם ( יום מהתאריך שנקבעתשעים) 90תישאר בתוקפה במשך תקופה של  יהצעת .10

דרש לכך בכתב אאם  א תבוטל.היא ל -זו  י, ואם תתקבל הצעתלמכרז אחרון להגשת ההצעותה

ואת תוקף  י)שלושים( יום נוספים את תוקף הצעת 30-מתחייב להאריך ב הנניעל ידיכם, 

עשה א –זו  ישבהצעת ייבויותיידרש על ידכם לקיים התחאו יאם תתקבל הצעת הערבות להצעה.

 זאת בלי כל  השהייה. 

 מתחייב בזה כדלקמן: ריניהי אם תחליטו לקבל הצעת .11

ממועד קבלת ההודעה על החלטתכם  ימים (חמישה) 5תוך  חוזהמסמכי ה לחתום על 11.1

 כם.יאו בתוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על יד יהצעת את לקבל

בהתאם לצו התחלת עבודה שיינתן על  ממנילהתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיידרש  11.2

לבצע רק פרקים  ית לעבודות נשוא המכרז, בכפוף לזכותכם להורוהכם ולסיים את כל ייד

מסוימים של העבודות ולא להמשיך ביצוען של העבודות מעבר לפרק/ים שעל ביצועם 

תוך התקופה הנקובה במסמכי  מכרז, בהתאם לכל התנאים שבמסמכי היהוריתם ל

" לסיים את העבודות. "מכרזהמכרז, וזאת בהתאם ללוח הזמנים הקבוע במסמכי ה

לו במלואן ובשלמותן בהתאמה גמורה לתכניות, פירושו: להוציא לפועל עבודות א

ל לשביעות רצונכם המלאה. במקרה ו, הכמכרזלמפרטים, ללוח הזמנים ושאר מסמכי ה

, באמצעים ימתחייב לנקוט, על חשבונ יבצע רק פרקים מסוימים מתוך העבודות, אנאש

 להבטחת העבודות שבוצעו ולהגנתן לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.

. מבלי לגרוע מכרזמסמכי הצע את התיקונים ועבודות הבדק בהתאם לקבוע בלב 11.3

)חמש( שנים לאחר  5תוך  תישביצע המסוימות מהאמור לעיל, אם יתגלה פגם בעבודות

חוזה, השלא בהתאם לתנאי  המסוימות גמר תקופת הבדק, פגם הנובע מביצוע העבודות

וכל הכרוך בתיקון יהיה על  מתחייב לתקן את הפגם לשביעות רצונכם המלאה ניהנ

פצה אתכם בגין כל הנזקים שנגרמו וייגרמו לכם א; אם הפגם אינו ניתן לתיקון יחשבונ

 כתוצאה מהפגם האמור.

או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם  חוזההבמועד חתימת  -להפקיד בידיכם  11.4

כום הכולל של )חמישה אחוזים( מהס %5-בסכום השווה ל ערבות בנקאית - שביניהם

ערבות להבטחת ביצוע שתהווה מבוילת כחוק, להנחת דעתכם,  מע"מ, כוללשכר החוזה 

מסמכי חוזה. על ערבות זו יחולו כל התנאים המפורטים בההעבודות בהתאם להוראות 

 .מכרזה

או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם  במועד חתימת החוזה -להפקיד בידיכם  11.5

, וכן העתקי האישורים והמסמכים על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה אישור - שביניהם

 .האחרים כנדרש במסמכי המכרז

על כל המסמכים  חוזהה יזו, מחייב אות יעל הצעת ימצהיר ומתחייב בזה כי מיום חתימת ניהנ .12

 יבכלל, תחשב הצעת חוזההחתום על אהמצורפים אליו, כאילו היה חתום על ידי, וגם אם לא 

לביני, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה  חברההבכתב כהסכם מחייב בין  חברההידי  וקבלתה על

אם אדרש להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז לפני . מכרזכמפורט במסמכי ה חברההשל 

 חתימת החוזה, אפעל בהתאם לדרישה על פי הוראות החוזה על כל המסמכים הכלולים בו.

מתחייב להחליף  ית שבמסמכי החוזה, הננעם קבלת תעודת ההשלמה בהתאם להוראו .13

 10%-בסכום השווה להערבויות שנמסרו לכם עד לאותו מועד בערבות אחרת להנחת דעתכם 

מע"מ, צמוד למדד מחירי תשומות הבניה  כולל)עשרה אחוזים( מהסכום הכולל של שכר החוזה 

מתן תעודת , שתוקפה יהיה למשך שנה אחת מיום למגורים הידוע במועד הוצאת הערבות
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"( לשם הבטחת ההוצאות שאתם עלולים להוציא בתקופת תקופת הבדק" -ההשלמה )להלן 

בהתאם להוראות  יחייב בתקופה זו על חשבונ היההבדק לצורך ביצוע התיקונים שבביצועם א

 החוזה.

או כפי שהוארכה  לוח הזמנים הקבוע בחוזה תוךבעבודות ה שלים את ביצועאבמקרה שלא  .14

מתחייב בנוסף לכל זכות  יחוזה, הננהארכה בהתאם להוראות  יע אם תינתן לתקופת הביצו

דין, מייד עם דרישתכם הראשונה, לשלם לכם ל ו/או על פי כ חוזההאחרת המוקנית לכם על פי 

בגין כל יום  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש שאינם טעונים הוכחת נזק בסכום הקבוע בחוזה

מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל  ניודות. הנשל איחור בהשלמת ביצוע העב

 בקשר לפיצויים האמורים, לרבות סבירותם. מכרזמסמכי הטענה בקשר לכל הוראה הכלולה ב

 על כתב הצעה זה כדלקמן: ימצהיר ומאשר בחתימת יהרינ .15

 ים שונים הפועלים בתחומימאובטח מיםיתבצעו במתח העבודותיתכן ומודע לכך ש יאנ 15.1

עלי למלא בקפדנות וללא סייג אחר ההוראות  ה, וכי יהיערבה תיכונהמועצה האזורית ה

ו/או  המועצה שתיקבענה מעת לעת בתקופת ביצוע העבודות על ידי קצין הביטחון של

מאשר  יאנ  יהצעת י את. בהגישהביטחון של המתחמים השונים הפועלים בתחומהקציני 

 ר ההוראות האמורות.מלא אחא תתקבל יהצעת ומתחייב, שאם

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )ערעור מהימנות מודע להוראות  יאנ 15.2

, האוסרות עלי להסב, להעביר או למסור 1988-והתנהגות בניגוד למקובל(, התשמ"ט

, בשלמותן או בחלקן, לקבלן משנה אשר אינו רשום בפנקס יעל עצמ תיעבודות שקיבל

 ול בהתאם.הקבלנים, ומתחייב לפע

תהיה רשאית לבצע בתקופת ביצוע העבודות, עבודות אחרות  חברההאני מודע לכך ש 15.3

באמצעות קבלנים/ספקים אחרים, וכי לא ישולם לקבלן  -במתחם בו יבוצעו העבודות 

 שיזכה במכרז רווח קבלני )רווח קבלן ראשי( בגין העבודות האחרות כאמור.

היה רשאי להעסיק, אמסכים שלא  יואנ ישידוע ל על כתב זה ימצהיר ומאשר בחתימת ניהרי .16

במישרין או בעקיפין, בכל צורה ואופן שהם, עובדים פלסטינאים תושבי יו"ש וחבל עזה לצורך 

, אלא בכפוף לנספח נוהל העסקת עובדים פלשתינאים המצורף עבודות, כולן או מקצתןהביצוע 

 .לחוזה

 יכן ידוע לובכפוף להוראות כל דין.  הנני מתחייב שהעסקת עובדים זרים, תהיה בהתאם

 יומוסכם עלי, שהגבלות כלשהן על הבאת עובדים זרים לארץ לא יהיה בהן כדי לזכות אות

"כוח עליון" לכל דבר וענין הקשור בביצוע -והם לא ייחשבו כ בהארכת תקופת ביצוע העבודות

 העבודות.

לא  ,כלשהםביטחוניים  ועיםשאירעל כתב זה שמוסכם עלי,  ימצהיר ומאשר בחתימת יהרינ .17

"כח עליון" לכל -והם לא ייחשבו כ בהארכת תקופת ביצוע העבודות יאות יהיה בהם כדי לזכות

 הקשור בחוזה ו/או בביצוע העבודות.  ןועניידבר 

אוטונומית, ללא  בזה ערבות בנקאית ףמצר נניזו ה ישבהצעת יהתחייבויותיכערבות לקיום  .18

של בנק ________________________/סניף  ,חברההתנאי, שהוצאה עבורי לטובת 

 ,לא צמוד ,( ₪_________________________) _________של ך בס ,__________

 -כולן או מקצתן  -י יבויותיקיים התחיאכוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא  בזה הומייפ

עה( ימים מהמועד שנקבע )שב 7ו/או לא אתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז תוך  זו ישבהצעת

 ,כם לממש ערבות זאת בלי כל הודעה או התראהיהרי הזכות ביד על ידיכם להתחלת ביצוען,
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ומוותר בזה מראש, בוויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו 

 כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

היא תוארך על ידי , ומשתתפים במכרזעד  למועד הקבוע בכתב ההוראות ל תוקף הערבות הינו .19

תשוחרר על ידכם  לעיל. הערבות 10דרש לכך כאמור בסעיף א)שלושים( יום נוספים אם  30-ב

 .ןהעניי, לפי במכרז הוראות למשתתפיםכתב הל 32-ו 31בהתאם להוראות סעיפים 

ב כמפורט בכת יילבצע חקירות ובדיקות אודות ילכם בזה את אישור ןונות םמסכי יהננ .20

מתחייב לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך  י, ואנבמכרז ההוראות למשתתפים

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

 .ייידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעת

ו/או באיזה  יתמתחייב להודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצע יאנ .21

ועד למועד ההכרזה  י, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתימהנתונים הדרושים לבחינת הצעת

מרשימת המציעים במקרה שיחול  ישתהיו רשאים למחוק אות יוידוע ל ;במכרז הזוכים על

ובין אם נודע  מניבנתונים האמורים שינוי אשר ייראה לכם מהותי, בין אם נודע לכם על כך מ

 כך בדרך אחרת. לכם על

 . לפיכך, אםהזוכה השמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצע יידוע ל .22

 .בפני המציעים האחרים ילגילוי הצעת תימצהיר מראש על הסכמ יאנ יהצעת תתקבל

 יוהננ מכרז,מסמכי הלכל התנאים הכלולים ב יבזה הסכמת ןנות יזו הרינ יבעצם הגשת הצעת .23

ור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים מוותר בזה וית

 , לרבות סבירותם.מכרזמסמכי הב

מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים ומילים דלעיל בלשון רבים תתייחסנה גם  .24

 ליחיד, כאשר הקשר ידרוש פירוש כזה.

 

 יורצונ מכרזת כל התנאים הקבועים במסמכי ההבנזו ניתנה ביום _____________ מתוך  יהצעת

 החופשי.

 

 בכבוד רב,         

 

________________ 

         חתימת המציע

 דין-אישור עורך

 

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

האמור בו, וכי חתימתו/תם,  כל נכונותחתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל, לאחר שהצהיר/ו בפני על 

 ______________ לכל דבר וענין.___________ אותו/אתעם/בלי חותמת, מחייבת 

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 


