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מסמך א'
מ"מ עופרים-בית אריה
מכרז פומבי מס' 01/2012
תנאי המכרז והוראות למשתתפים
 .1מהות המכרז ועקרונות מרכזיים
א .מ"מ עופרים-בית אריה (להלן" :המועצה" או "המזמין") מזמינה בזה הצעות להקמה ותחזוקה של
מערכת קמ"מ (קריאה מרחוק וניהול מדי מים) (להלן" :המערכת" או "מערכת קמ"מ") ,כולל
אספקה ,התקנה ותחזוקה של מדי מים המותאמים למערכת קמ"מ ,בהתאם לתנאי והוראות
מסמכי המכרז (להלן" :העבודה" או העבודות").
ב .תקופת ביצוע פיילוט למערכת הקמ"מ – השלב הראשון אשר השלמתו בהצלחה לשביעות רצון
המועצה ,מהווה תנאי הכרחי להמשך ביצוע המערכת  -הינה  7חודשים ממועד מתן צו תחילת
עבודה ע"י המועצה ,ובהתאם להוראות מסמכי המכרז.
ג .נכון למועד פרסום מכרז זה ,ברשות המועצה קיימים כ 1,250 -מדי מים .המועצה אינה מתחייבת
לביצוע התקנה של מדי מים מותאמים למערכת קמ"מ לגבי כל כמות מדי המים שברשותה ו/או
כמות מסוימת של מדי מים.
ד .ההתקשרות בחוזה (מסמך ב') הינה לתקופה בסיסית של  80חודשים (לו"ז לביצוע פיילוט,
המערכת ,התקנת מדים בהיקף המלא  +תקופת אחריות ושירות כמוגדר במפרט הטכני המיוחד
(מסמך ג ,)2-רלוונטית)  -הכל בהתאם ובכפוף למותנה במסמכי המכרז .התקופה הבסיסית כאמור,
תוארך בהתאמה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,כאמור בסעיף ד לעיל  -הכל בהתאם
ובכפוף למותנה במסמכי המכרז.
ה .למועצה נתונה האופציה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להוסיף ולהתקשר עם הקבלן הזוכה,
לתקופת אחריות ושירות נוספת ,בתנאי החוזה (לרבות המחירים אשר הוצעו על ידי הקבלן
בהצעתו) ,כמפורט במסמכי המכרז ,למשך עד  10שנים נוספות ,מעבר לתקופת האחריות והשירות
כהגדרתה במסמכי המכרז ,לגבי כל מנת מדי מים מותקנת כאמור לעיל.
ו .לאחר אישור הפיילוט על ידי המועצה ,ובכפוף לאישורו כאמור ,תבוצע על ידי הקבלן הזוכה
התקנת מדי מים בכמות שתיקבע ע"י המועצה  -כל זאת בכפוף ומבלי לגרוע מההוראות במסמך
ב' ,בדבר הפסקה/ביטול ההתקשרות.
ז .תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו
והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
ח .העבודות ,היקפן ותנאיהן ,מפורטות במסמכי המכרז ,ובין השאר במפרט הטכני המצורף למכרז
(להלן" :המפרט הטכני") והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
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מסמך א'

ט .המועצה תהא רשאית להורות על ביצוע העבודות בשלבים ,על פי שיקול דעתה המלא ,הבלעדי
והמוחלט .היקף יישום המערכת ושלבי ההקמה ,כהגדרתם במסמכי המכרז ,יבוצעו בהתאם
להחלטות המועצה כאמור לעיל.
י .המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,בכל שלב ,לבטל את המכרז ו/או חלקים ממנו ו/או לא לחתום
על החוזה ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא ,וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והסופי ,ולמציע
לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד החלטת המועצה .למען הסר ספק ,היעדר אישורים תקציביים
או אישורים רגולטוריים נדרשים מצד הגורמים המוסמכים במועצה יצדיקו עילה לביטול המכרז
או החוזה ,או חלקים מהם או שינוי בהם ולמציעים או לזוכים לא תהא כל טענה או דרישה לעניין
הצעתם במכרז או תנאי החוזה.
יא .מובהר כי המועצה לא תהא מחויבת להזמנת ביצוע עבודות ,מכל סוג שהוא ,ו/או בהיקף כלשהו,
מהקבלן הזוכה במסגרת ההתקשרות עימו בחוזה מכח מכרז זה ,והיא תהא רשאית להזמין
עבודות בהיקף נמוך או גבוה מזה המצוין במסמך המחירון (מסמך ו') בכלל ו/או לגבי סעיף מסוים
בו ,או שלא להזמין כלל ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ובהתאם לצרכיה מעת לעת,
ולא יהא בכך כדי להוות בסיס ו/או עילה ו/או סיבה ו/או הצדקה לכל טענה או דרישה מצד הקבלן
הזוכה ,לרבות מבלי להגביל ביחס לשיעור הנחה אשר ניתנה על ידו בממסגרת הצעתו במכרז זה.
.2

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז רק מציעים ,העומדים במועד הגשת הצעתם במכרז ,בכל התנאים
המצטברים המפורטים להלן:
א .מציע שהינו ישות משפטית אחת שהינו תאגיד רשום ומאוגד כדין בישראל.
ב .מציע המנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,בהתאם לחוק העסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו .1967-אופן הוכחת
התקיימות תנאי סף זה במציע מפורט בסעיף  4.3למסמך ה למסמכי המכרז.
ג .המציע או בעל זיקה אל המציע  -כהגדרתו בסעיף  2ב (א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו
  ,1976לא הורשע בפסק דין חלוט ,עד למועד הגשת הצעתו במכרז ,ביותר משתי עבירות לפי חוקעובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א – ( 1991להלן" :חוק
עובדים זרים") ,או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – "( 1987להלן" :חוק שכר מינימום") ,אשר
נעברו אחרי יום  31באוקטובר  ,2002ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור לעיל – במועד הגשת
הצעתו במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה .אופן הוכחת התקיימות תנאי
סף זה במציע מפורט בסעיף  1.1במסמך ה (טופס  - 4תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים).
ד .אם המציע כולל בהצעתו קבלני משנה עבור מרכיבים עיקריים במערכת ,כמפורט:
 מדי מים ,מדי מים אחודים
 יח' קצה
 ממסרים ,רכזות
 תוכנה למרכז בקרה
נדרש לצרף להצעה התחייבות של קבלני משנה ,בנוסח המצורף כטופס  ,6ביחס למוצרים
ולשירותים המפורטים על גבי טפסים אלה ,וזאת במידה שהמוצרים ו/או השירותים המפורטים
על גבי הטפסים מסופקים על ידי יצרנים/נציגים/קבלני משנה שאינם המציע
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ה .מציע שהקים לפחות  2מערכות קמ"מ ,שהפעלתן החלה אחרי  ,1/1/2004בהיקף מצטבר של 2,000
מדי מים לפחות ,או לחלופין ,מציע בעל התקשרות תקפה לביצוע עבודות מכרז זה עם קבלן משנה
המקיים את התנאי הנ"ל .אופן הוכחת התקיימות תנאי סף זה במציע מפורט בסעיף  8למסמך ה
וטופס  .7במקרה שהניסיון הנו של קבלן משנה – קבלן המשנה יהיה ספק של אחד מ"המרכיבים
העיקריים" כמפורט בסעיף ד לעיל ,ובמקרה זה  -יש לצרף התחייבות של קבלן המשנה כמפורט
בטופס .6
ו .מציע שהיה לו מחזור עסקים כספי (הכנסות לא כולל מע"מ) ,בשנתיים הקודמות לשנת הכספים
בה מתפרסם מכרז זה ,בסכום של לפחות  3מיליון  ₪לשנה .אופן הוכחת התקיימות תנאי סף זה
במציע מפורט בסעיף  1.1במסמך ה (טופס .)5
ז .מציע שמדי המים המוצעים על-ידו במסגרת הצעתו במכרז זה בקוטר " - 3/4הינם בעלי היתר
לסימון בתו תקן ישראלי ת"י  ,63או בעלי אישור התאמה לכל דרישות/סעיפי ת"י .63
לחילופין ,עבור מדי המים הנ"ל להם אין היתר לסימון בת"י  , 63או ,לחלופין ,אם מדובר במציע
שאין למדי המים הנ"ל המוצעים על ידו היתר לסימון או אישור התאמה לכל דרישות ת"י ,63
כאמור ,מציע אשר צירף להצעתו:
(א) הצהרה והתחייבות מטעם המציע ,לפיה הינו מתחייב להמציא היתר לסימון בתו תקן ת"י ,63
או אישור התאמה לכל דרישות וסעיפי ת"י  ,63בתוך  90יום ממועד החתימה על החוזה להקמת
מע' קממ  -עפ"י נוסח ההתחייבות המצ"ב – טופס מס'  .9ההתחייבות הנ"ל תהא חתומה ע"י
מורשי החתימה כדין (חתימה  +חותמת מקור).
(ב) ערבות אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המועצה בסכום של ( ₪ 40,000במילים :ארבעים אלף
 ,)₪עפ"י הנוסח המצ"ב – טופס מס' .10
הבהרה:
ערבות מיוחדת זו לא תגרע מחובת ההגשה ו/או מגובה סכום ערבות ההצעה (ערבות הגשה) כנדרש
במסכי המכרז.
ח .מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,בהתאם להוראת סעיף  7להלן.
ט .השתתפות במפגש מציעים כמפורט להלן סעיף  –9.2חובה.

מציעים שלא יעמדו בכל תנאי הסף הנ"ל ,הצעתם תפסל על הסף ולא תובא לדיון.
מובהר שיש להקפיד ולהגיש את כל המידע והמסמכים בשלמות ובאופן שנדרש – לצורך אישור
עמידת ההצעה בתנאי הסף.
מסמכי המכרז

.3

 3.1מסמכי המכרז הם המסמכים המפורטים להלן (בין אם צורפו על ידי המועצה ובין אם לא
צורפו) ,ויהוו את "החוזה" שבין המועצה לבין המציע שיזכה במכרז:
א.

מסמך א' -

תנאי המכרז והוראות למשתתף והטפסים המצורפים אליו.

ב.

מסמך ב' -

נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו.
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מסמך ג' - 1תנאים כלליים מיוחדים

ד.

מסמך ג' - 2מפרט טכני מיוחד
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ה.

מסמך ד' -

אופני מדידה והנחיות למילוי המחירון

ו.

מסמך ה' -

הנחיות להגשת הצעה

ז.

מסמך ו' -

מחירון

ח.

מסמך ז' -

טבלת שקלול הצעות

ט.

כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז ,לרבות המפרט הכללי ,כהגדרתו
במסמכי המכרז.

י.

כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך
ממסמכי המכרז.

יא.

כל מסמך הבהרה ו/או תוספת למסמכי המכרז ,אשר יוצאו על ידי המועצה ,ככל
שיוצאו ,במהלך הליכי המכרז.

 3.2כל המסמכים הנ"ל על נספחיהם ,לרבות המסמכים שעל הקבלנים לצרפם לפי הוראות מסמכי
המכרז ,יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות ,מסמך ב' ,שייחתם בין הצדדים.
 .4רכישת מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה ,החל מיום _______ שעה  12.00ועד יום
_______ שעה  ,12.00בשעות העבודה הרגילות (בימים א'-ה' בין השעות  ,)16:00 – 08:00תמורת
תשלום של ( ₪ 3,000בתוספת מע"מ) ,אשר לא יוחזר .מסירת מסמכי המכרז תתבצע כנגד תשלום
כאמור .אי הגשת הצעת מציע במכרז מסיבה כל שהיא ,לרבות מבלי להגביל עקב איחור במועד
מסירת ההצעה ו/או ביטולו של המכרז על ידי המועצה ,ו/או אי זכייה במכרז ,לא יהוו עילה
להחזרת תשלום זה.
 .5על המציע לצרף להצעתו (בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו) את כל
המסמכים ו/או הנתונים המפורטים במסמך ה' ,הנחיות להגשת הצעה ,בהתאם להוראות המפורטות
במסמך ה' הנ"ל .המסמכים ו/או הנתונים הללו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .6הגשת ההצעה
 6.1הגשת הצעתו של מציע במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי מסמכי המכרז ,לרבות מבלי
להגביל החוזה על נספחיו ,ידועים ונהירים לו ומקובלים עליו.
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 6.2על המציע להפקיד בתיבת המכרזים לאחר החתמת המעטפה במזכירות המועצה ,וזאת לא
יאוחר מתאריך ____________ שעה ( 12:00להלן במסמך זה" :המועד הקובע") ,בכתובת
המועצה ,כמפורט לעיל .ההצעה תוגש בהתאם לדרישות ותנאי המכרז ,יחד עם כל יתר מסמכי
המכרז שנמסרו על ידי המועצה ,במעטפה אטומה ,חלקה ונטולת כל זיהוי ,עליה יצוין" :מכרז
להקמה ותחזוקה של מערכת קמ"מ (קריאה מרחוק וניהול מדי מים)  -מכרז פומבי מס'
."01/2012
 6.3נציג/ת המועצה יקבל ממגיש ההצעה את מעטפת המכרז ,ויכניס את מעטפת המכרז – בתנאי
שנתקבלה במועצה לא יאוחר מהמועד הקובע  -לתוך תיבת המכרזים של המועצה .הצעה אשר
תימסר לנציג המועצה ,מכל סיבה שהיא ,אחרי המועד הקובע ,לא תתקבל ולא תוכנס לתיבה,
ותוחזר למוסר מבלי לפתוח אותה ומבלי לגלות את תוכנה.
 6.4מובהר כי הגשת הצעה באמצעות משלוח בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל ,לא
תתקבל ואינה עונה על דרישות המכרז.
 6.5המציע יחתום על הצעת משתתף המצורפת כטופס  1לתנאי המכרז ,המאשרת ,בין היתר ,כי ראה,
בדק והבין את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות ,הכישורים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע
העבודות נשוא המכרז.
 6.6על המציע לחתום -בחתימה מלאה וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז ובמקומות המיועדים לכך
בכל מסמכי המכרז ,לרבות על טפסי החוזה המצורפים למכרז.
 6.7על הקבלן למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ולספק את כל המידע כנדרש
במסמכי המכרז בכלל ובמסמך ה בפרט.
 6.8כל המסמכים או הנתונים הנדרשים במכרז ,כולל ,בין השאר ,הערבות הבנקאית ,יהיו על שם
המציע במכרז בלבד (למעט הנתונים ו/או המסמכים שנקבע במפורש במסמכי המכרז כי ניתן
שיהיו על שם קבלן משנה).
 6.9יש להמציא התחייבות חתומה של קבלני משנה ,בנוסח המצורף כטופס  - 6ביחס למוצרים
ולשירותים המפורטים על גבי הטופס הנ"ל ,ושאינם מסופקים/מבוצעים ע"י המציע עצמו
ישירות.
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 6.10מציע שהצעתו לא תינתן בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,המועצה תהיה רשאית לפסול את
הצעתו על הסף.
 6.11על מגיש ההצעה לקרוא בעיון את כל מסמכי המכרז .מובהר כי המציע יהיה מנוע מלטעון כל
טענה בעניין אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ו/או טעות ,וכיו"ב ,בקשר לפרט כלשהו או
לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לאחר הגשת הצעת המציע.
 6.12למען הסר ספק ,במקרה של הצעה אשר לא תהיה מושלמת לדעת המועצה ,דהיינו :לא תכלול
פירוט מלא של הנתונים הנדרשים ו/או לא יצורפו לה מסמכים נלווים הנדרשים בצירוף על פי
מסמכי המכרז ,תהיה המועצה רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מן המציע להשלים את
הנדרש בתוך פרק זמן קצוב ,או לפסול את ההצעה מבלי לאפשר ביצוע השלמה כאמור.
 6.13תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המועצה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז
(נספח ב' לחוזה ההתקשרות ,מסמך ב') .על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם
לרכוש את הביטוחים הנדרשים .יובהר ,כי למועצה עומדת הזכות לפסול על הסף הצעה ,שלא
צירפה מסמכי ביטוח ,כפי שנדרשה .צירוף מסמכי הביטוח מהווה תנאי סף להגשת מסמכי
המכרז.
 6.14מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר ,בשום דרך ,את
המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים.
 .7ערבות למכרז (ערבות ההגשה)
 7.1כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית ,אוטונומית ,של
בנק ישראלי ,בהתאם לנוסח המצורף כטופס  2לתנאי המכרז לטובת המועצה ,בסך של
( ₪ 50,000חמישים אלף ( )₪להלן" :הערבות").
 7.2הערבות חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז .קבעה המועצה ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם לאמור לעיל ,תפסל אותה
הצעה.
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 7.3תוקף הערבות יהיה עד _________ .המועצה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות מעת
לעת למשך זמן שיקבע ע"י המועצה והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך את תוקף
הערבות עפ"י דרישת המועצה כאמור.
 7.4המועצה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות בהתאם להוראות הדין ,וכן כל אימת
שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז על פי שיקול דעת המועצה ,זאת
כפיצוי מוסכם שהצדדים רואים בו פיצוי סביר והולם וללא צורך בהוכחת נזק ,במקרה בו
המשתתף לא קיים את תנאי המכרז כאמור.
 7.5משתתף במכרז יקבל את ערבותו חזרה ,בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
 )1למשתתף שהצעתו נפסלה על הסף – בתוך  30יום ממועד קבלת הודעה כאמור.
 )2למשתתף שהצעתו לא נפסלה ,אך הוא לא נבחר לביצוע העבודות – בתוך  6חודשים מהמועד
הקובע– כמפורט בטופס .2
 )3למשתתף שנבחר לבצע את העבודות  -עם חתימתו של ההסכם המצורף ,והמצאת ערבות
ביצוע ואישורי ביטוח כנדרש במסמכי המכרז.
 .8תוקף ההצעה
ההצעה תהיה בתוקף במשך ( 6שישה) חודשים מהמועד הקובע .המועצה רשאית לדרוש את הארכת
תוקף ההצעה מעת לעת למשך זמן שיקבע ע"י המועצה והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך את
תוקף ההצעה עפ"י דרישת המועצה כאמור .אי הארכת תוקף ההצעה כאמור בסעיף זה ,ייחשב
כהפרת חוזה ,והמועצה שומרת על זכותה לחלט את ערבותו של המציע.
 .9השתתפות במפגש מציעים ובדיקת נתונים רלבנטיים באחריות בלעדית של המציע
 9.1מודגש כי על המציע מוטלת האחריות הבלעדית לאסוף את כל הנתונים הרלוונטיים להכנת
הצעתו ,ולא תישמע ממנו טענה כי הסתמך על מסמך ו/או נתונים כלשהם שהציגה המועצה.
המועצה אינה מתחייבת לחשוף ו/או למסור כל מסמך או נתון .כאמור ,כל מידע ו/או מסמך
כאמור שיימסר לא יחשב ולא יהווה מצג מחייב מטעם המועצה ,ולמציע לא תהיינה כל
טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג בפניו ו/או בקשר לנכונותו.
 9.2מפגש מציעים/קבלנים  -פגישת הסבר מרוכזת לקבלנים תתקיים ,במשרדי המועצה,
ביום _____ בשעה"( , ______ :מפגש מציעים/קבלנים") .מודגש כי ההשתתפות במפגש
הקבלנים הינה חובה ותנאי סף להשתתפות במכרז וכי הצעתו של מציע שלא ישתתף במפגש
המציעים/קבלנים – תיפסל.
 9.3סיכום ההבהרות העיקריות שימסרו במהלך פגישת ההסבר ירשמו בכתב בפרוטוקול ,שישלח
לכל המשתתפים במכרז.
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 .10הבהרות ושינויים
 10.1משתתפים שרכשו את מסמכי המכרז רשאים להפנות שאלות הבהרה בקשר עם המכרז,
במידה שתידרשנה ,בכתב ,ל"מנהל" – מזכיר המועצה ,או מי שימונה על ידו ,עד לא
יאוחר מיום __________ ,וזאת במסירה אישית (ידנית) במשרדי המועצה או באמצעות
מייל  lgil@beit-arye.co.ilבלבד .בכל פניה יש לציין את פרטי המכרז ואת פרטי הפונה.
העתקי הפניות והתשובות תשלחנה לכל המשתתפים.
 10.2היה וקיימת לדעת משתתף סתירה ,שגיאה ו/או אי התאמה במסמכי המכרז או בעניין
פרשנותם הנכונה של אחד ממסמכי המכרז ו/או סעיף או פרט מסוים בו ,עליו לפנות
למועצה ,בכתב ,לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג וזאת לא יאוחר משלושה ימים לאחר
סיור הקבלנים .הנחיות המועצה יינתנו בכתב תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הפניה.
מובהר בזאת ,כי ההכרעה בעניינים הנ"ל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי בידי המועצה
וכי המשתתף יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותיה והוראותיה של זו.
 10.3אי קבלת תשובות/הבהרות מצד המועצה לא יהווה עילה להארכת המועד להגשת
ההצעות.
 10.4המועצה רשאית  -עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  -להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים ,ואלו יחייבו את
המשתתפים במכרז.
 10.5תשובות והבהרות לשאלות שהופנו למועצה בכתב ,המידע שיימסר במסגרת מפגש
המציעים ,וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס המועצה במסמכי המכרז ,ישלחו בכתב בפקס'
ו/או בדואר רשום ו/או בדואר אלקטרוני לכל מי שרכש את מסמכי המכרז ,עפ"י הפרטים
שציין בעת הרכישה ,וכן יצורפו למסמכי המכרז.
 10.6אך ורק תשובות ,הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י המועצה כאמור לעיל יחייבו את
המועצה ,הם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע ,והם יצורפו על
ידי המציע להצעתו ,כשהם חתומים וממולאים ,ככל הנדרש .אין המועצה אחראית
לפירושים ו/או הסברים שינתנו ע"י מאן דהו בעל פה למשתתפים.

 .11בחינה ושקלול ההצעות
התחרות במכרז זה מבוססת על שני רכיבים ,רכיב המחיר ורכיב האיכות כמפורט:
 11.1רכיב המחיר  -המחיר הכולל המוצע על ידי המציע עבור אספקה של כל הציוד וביצוע כל
העבודות ,כולל שרות ותחזוקה – עפ"י סיכום הצעתו למחירון/כתב הכמויות– מסמך ו
למסמכי המכרז.
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על המציע להציע מחיר מוצע לגבי כל סעיף במחירון (מסמך ו') .יובהר ,כי על המחירים
המוצעים להיות נמוכים או שווים למחיר המרבי (כמוגדר במחירון) הנקוב בקשר לאותו
סעיף במחירון.
רישום מחיר מוצע גבוה ממחיר מרבי  -יגרום לפסילת ההצעה.
במקרה של אי רישום מחיר ביחס לסעיף במחירון – יילקח בחשבון המחיר המרבי לאותו
סעיף.
המציע שהציע את המחיר הכולל המוצע הנמוך ביותר (ועמד בתנאי הסף) יזכה בניקוד
מקסימאלי  1 -ברכיב תחרות זה .מציעים שהציעו מחיר כולל מוצע גבוה יותר ,יזכו לניקוד
באופן יחסי למציע שהציע את המחיר הכולל המוצע הנמוך ביותר כאמור  -כמפורט להלן.
הקבלן המציע ימלא הצעתו הכספית על גבי המחירון ,מסמך ו' ,המצורף למסמכי המכרז,
בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,כולל ,בין השאר ,התנאים וההנחיות שבמסמך ד' למסמכי
המכרז ("אופני מדידה והנחיות למילוי המחירון").
המחירון ימולא ידנית ,ויוגש על ידי המציע ב 2 -עותקים – נוסח מקורי ,בגוף חוברת המכרז,
והעתק צילומי.
על המציע לציין על גבי המחירון ,מסמך ו' ,בכתב ברור ,בדיו את המחירים המוצעים על ידו
ביחס לכל אחד מן הסעיפים במחירון ,בש"ח וללא מע"מ.
חובה להציע מחיר עבור כל הסעיפים במחירון ,והכל עפ"י ובכפוף להנחיות למילוי המחירון.
המועצה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תהא בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,לרבות
ההנחיות למילוי המחירון (כמפורט במסמך ד' ,ובמסמך ו').
על הצעת המציע ברכיב המחיר ,לקחת בחשבון ולכלול ביצוע מלא ,מושלם ועל פי כל דין,
של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז ,וכל ההוצאות הנלוות להן.
האחריות המלאה לבצע ,לרכוש ולספק ,את כל שנדרש ,לשם השגת התוצאות להן מחויב
הזוכה על פי החוזה ,הנן של הזוכה ,והמימון שיידרש לכל אלה יהיה מימון עצמי שלו אם
לא נאמר במפורש אחרת .המועצה תחויב אך ורק לשלם את הסכומים עליהם התחייבה
בחוזה שייחתם בין הצדדים.
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מובהר בזאת כי הכמויות המצוינות במחירון/בכתב הכמויות מהוות הערכה בלבד.
המועצה אינו מחויב להזמנת ציוד  /עבודות  /שירותים בהיקף מסוים מהמציע הזוכה,
והוא יהא רשאי להזמין ציוד  /עבודות  /שירותים בהיקף נמוך או גבוה מזה המצוין
במחירון/כתב הכמויות (מסמך ו') ,בכלל ו/או לגבי סעיף מסוים בו ,או שלא להזמין כלל,
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ובהתאם לצרכיה מעת לעת ,ולא יהא בכך כדי
להוות בסיס ו/או עילה ו/או סיבה ו/או הצדקה לכל טענה או דרישה מצד המציע ,לרבות
(מבלי להגביל) טענה בדבר מצג מצד המועצה ו/או דרישה לשינוי הצעתו במסגרת המכרז
ו/או לשינוי אופן חישוב התמורה למציע.
 11.2רכיב האיכות  -ניקוד אשר יינתן להצעה על ידי ועדת המכרזים בליווי וייעוץ של היועץ
של המועצה לנושא מכרז זה.
אופן שקלול ההצעות וניקודן ברכיב זה הוא כמפורט במסמך ז' – טבלת שקלול הצעות.
 11.3קביעת ההצעה הטובה ביותר תיעשה לפי שקלול שני הרכיבים לעיל ,רכיב המחיר ורכיב
האיכות ,באופן הבא :רכיב המחיר הינו בעל משקל של  50%ורכיב האיכות הינו בעל
משקל של  50%בחישוב הכולל של סה"כ ניקוד כל הצעה .לפיכך ,המציע שייקבע כבעל
ההצעה הטובה ביותר (ובלבד שעמד בתנאי הסף) ,יהיה זה שזכה בציון המשוקלל הגבוה
ביותר ,בסיכום הכולל (תוצאת החיבור) של ציון המחיר וציון האיכות -
כמפורט להלן.
"ציון האיכות" (" – )"Qציון האיכות ( בין  0ל – ) 1יהא סכום מכפלות הציונים שינתנו להצעתו של
המציע בכל סעיף ,במשקל היחסי שנקבע לכל נושא ,כמפורט בטבלת שקלול האיכות ,מסמך ז'.
"ציון המחיר" (" – )"Pציון המחיר יתבסס על סיכום המחירון שימלא המציע למכרז זה ,ויחושב
עפ"י סכום מכפלות מחירי היחידה המוצעים בכל סעיף במחירון במספר היחידות לגבי אותו
סעיף ,כמפורט במחירון ,מסמך ו'.
ציון המחיר להצעות יחושב עפ"י הנוסחה הבאה:

Pi = S min
Si

 = Piציון מחיר (בין  0ל – .)1
 = Siסיכום המחירון של המציע.
= S minסיכום המחירון של ההצעה הזולה ביותר שעמדה בתנאי הסף.
מובהר כי במקרה של אי התאמה בין התוצאה החשבונית של מכפלת מחיר היחידה המוצע אשר
נרשם במחירון ומספר היחידות ,לגבי סעיף מסוים במחירון ,לבין המחיר הכולל המוצע אשר נרשם
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במחירון לגבי אותו סעיף (היינו :תוצאת המכפלה כפי שנרשמה במחירון) ,יקבע ויילקח בחשבון
מחיר היחידה ותוצאת המכפלה תותאם ותתוקן בהתאם על ידי המועצה.
הציון המשוקלל הכולל (" )"Tיחושב לפי מכפלות המשקל במכפלות הציון ,דהיינו לפי הנוסחה
שלהלן( :משקל איכות  xציון איכות) ( +משקל מחיר  xציון מחיר) .ההצעה שתזכה לציון
המשוקלל הגבוה ביותר הינה ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר לפי הנוסחה הנ"ל.
דוגמא מספרית:
מציע

 - Qiציון איכות

א
ב
ג

0.700
0.750
0.950

מחיר כולל הקמה  - Piציון מחיר
ותחזוקה
ושרות
( )₪
0.917
1,200,000
1.000
1,100,000
0.846
1,300,000

 - Tציון משוקלל כולל
0.7868
0.8500
0.9084

מהדוגמא לעיל עולה כי הצעה של מציע ג' זכתה לציון המשוקלל ( )Tהגבוה ביותר ולפיכך – זו
ההצעה הטובה ביותר.
מובהר כי המספרים המובאים בדוגמה הנם לצורך הדגמה והמחשה בלבד.
 11.4יובהר ,כי אין בקבלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר כדי להקנות למשתתף במכרז ,באופן
אוטומטי ,את הזכייה במכרז ,אלא שהמועצה תהא רשאית לשקול שיקולים נוספים,
כמפורט במסמכי המכרז ולפי הוראות הדין.
 11.5המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר
התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי .מחירים
בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 11.6המועצה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או בעלת הציון המשוקלל הגבוה
ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה .המועצה תהא רשאית לפסול את כלל ההצעות
ואף לבטל את המכרז בהתאם לצרכיה המשתנים ושיקול דעתה.
 11.7המועצה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות
ו/או השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את
המשתתף ,חוסנו הכלכלי ,ניסיונו המקצועי והצעתו ,במסגרת שיקוליה ,כאמור .לא
המציא הקבלן פרטים ו/או מסמכים כאמור ,ייחשב כמי שסירב לעשות כן ,והמועצה תהא
רשאית לפסול את הצעתו.
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 11.8המועצה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,במקרה של הצעות שוות (היינו בעלות ציון משוקלל
  - Tזהה) ,לקיים תמחור נוסף בין שני המשתתפים שהגישו הצעות שוות ,וזאת בהליך שלפנייה למציעים להגיש הצעות משופרות ,במועד שייקבע על ידי המועצה .לחילופין ,או
בנוסף ,במקרה כזה תהא המועצה רשאית לשקול כל שיקול רלבנטי נוסף בבחירת
ההצעה הזוכה.
 .12הודעה על תוצאות המכרז ,חתימה על חוזה ושונות
12.1

לזוכה במכרז תימסר הודעה בכתב על דבר זכייתו.

12.2

משתתף שהצעתו לא תתקבל (לא יזכה במכרז) יקבל על כך הודעה בכתב.

12.3

בין הזוכה במכרז לבין המועצה ייחתם חוזה ,שנוסחו מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז.

12.4

הזוכה במכרז יחתום על החוזה וימציא למועצה את כל המסמכים אשר נדרשים בהמצאה
טרם חתימת החוזה וכתנאי לכך על פי מסמכי המכרז ,תוך  7ימים ממועד קבלת ההודעה
על דבר זכייתו ,או במועד אחר ,לפי החלטת המועצה אשר תימסר לזוכה.

12.5

ערבות ביצוע  -עד למועד חתימת החוזה ימציא הזוכה למועצה ערבות בנקאית אוטונומית
לטובת המועצה ,על סך של ( ₪ 80,000במילים :שמונים אלף  ,)₪אשר תשמש להבטחת
ביצוע החוזה ,כולל תקופת הבדק ,בנוסח כתב הערבות המצורף כנספח א' לנוסח החוזה
המצ"ב .תנאים נוספים בעניין ערבות הביצוע מובאים בחוזה.

12.6

עד למועד החתימה על החוזה ,וכתנאי לחתימת החוזה ,ימציא הזוכה את כל המסמכים
והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז ,ובכלל זה ,בין השאר ,אישור על קיום
הביטוחים הנדרשים על פי מסמכי המכרז ,בנוסח הנדרש במסמכי המכרז ,חתום על ידי
חברת ביטוח ,וכתבי התחייבות לשמירת סודיות בנוסח הנדרש במסמכי המכרז.

12.7

היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,תהא המועצה רשאית
לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף ,החל בתאריך שייקבע על ידי המועצה
בהודעה וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא
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תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה .אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות
המועצה על פי כל דין ומסמכי המכרז בנסיבות אלו.
12.8

בנוסף לאמור לעיל ,ומבלי לגרוע מזכויות המועצה על פי כל דין ,תהא המועצה רשאית
לבטל את הזכייה במכרז ,בין היתר ומבלי להגביל במקרים הבאים:
א.

כשיש בידי המועצה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי המשתתף או אדם אחר מטעמו
נתן או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה
במכרז.

ב.

התברר למועצה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה ,או
שהמשתתף לא גילה למועצה עובדה מהותית אשר ,לדעת המועצה ,היה בה כדי
להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

12.9

לא עמד המציע בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז כאמור לעיל ,רשאית המועצה להגיש
את הערבות הבנקאית שבידה (ערבות ההגשה) לגבייה ולחלטה.

12.10

בוטלה הזכייה כאמור לעיל ,תהא רשאית המועצה  ,אך לא חייבת  ,להתקשר עם המציע
שהצעתו דורגה שנייה בעדיפותה (לפי הציון המשוקלל  ,)T -וכך הלאה ,או לבטל את
המכרז  -הכל לפי שיקול דעתה של המועצה.

12.11

מובהר בזאת כי המועצה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם הקבלן אשר יבחר כזוכה
במכרז ,לשם שיפור הצעתו ,בכפוף לדין.

12.12

לא הושלם שלב הפיילוט בהצלחה לשביעות רצון המועצה ,תופסק ההתקשרות בחוזה בין
המציע הזוכה למועצה  -כמפורט בחוזה ,והמועצה תהא רשאית אך לא חייבת להתקשר
בחוזה עם המציע שהצעתו דורגה שנייה בעדיפותה (לפי הציון המשוקלל  ,)T -וכך הלאה.
כל התחייבויות החלות על המציע הזוכה יחולו על המציע הנ"ל ,בהתאמה (לרבות מבלי
להגביל :האמור בסעיפים  12.6 ,12.5לעיל).

 .13שמירת זכויות
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 13.1המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף לא לאחד
מהמציעים ,ולחלופין להקטין או להגדיל את הכמויות לביצוע המפורטות בכתב הכמויות .כן
תהא המועצה רשאית לקבוע את השלבים של ביצוע העבודות ,לפי שיקול דעתה.
 13.2המועצה רשאית לבצע את כל העבודה או חלק ממנה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של
המועצה ,והזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך.
 13.3הכמויות המצוינות במסמכי המכרז הן לצורך אמדן בלבד ,ואין בהן כדי לחייב את המועצה.
 13.4החליטה המועצה כאמור בסעיפים  13.1ו/או  13.2ו/או  13.3לעיל ,לא תהווה החלטתה זו עילה
לשינוי במחירים המוצעים ו/או לתביעת פיצוי מצד הקבלן.
 13.5המועצה רשאית ,ללא כל נימוק נוסף ,לפסול הצעה שתהיה נמוכה בצורה בלתי סבירה
מהמחירים הנקובים במחירון ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 13.6מבלי לפגוע באמור ,המועצה שומרת על זכותה לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ,בכל מועד
שהוא ,לרבות לאחר הגשת הצעות ,ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד המועצה בשל כך.
 13.7המועצה רשאית לדחות הצעות של מציעים ,בין השאר ,אם ביצעו עבורה עבודות שלא לשביעות
רצונה/רצונן ,או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.
 13.8כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה.
 13.9המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת
הצעה במכרז זה .מסמכי המכרז הם רכושה של המועצה ,הם ניתנים למציע בהשאלה לשם
הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם למועצה עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז,
בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש .אין המציע רשאי ,בין בעצמו ובין ע"י אחרים,
להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 .14הסתייגות ושינויים
אין להכניס כל שינוי ,בין בדרך של הוספה ,בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר ,במסמכי
המכרז .כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז ,מכל מין וסוג ,או כל הסתייגות לגביהם ,בין
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על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,פרט למקומות המיועדים
להכנסת פרטים ע"י המציע  -עלולים לגרום לפסילת ההצעה ,או לחילופין ,המועצה תהא רשאית
להתעלם מן השינוי ו/או ההסתייגות ,כאילו לא נערכו  -ההחלטה בין החלופות הללו תהיה של
המועצה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה.
 .15מחירים
ההצעה של המציע תכלול את כל העבודות בשלמותן ,את כל החומרים ו/או הציוד ואת כל
ההוצאות והרווח ,לרבות מסים ,פחת ,היטלים ,הובלות ,אחסון וציוד וכו' ,שיידרשו לשם ביצוע
העבודות ,בין היתר כמפורט במסמך ד' ,אלא אם כן צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז .ההצעה
לא תכלול מע"מ.
 .16הוצאות
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ,לרבות ביצוע בירורים ובדיקות,
ובהשתתפות במכרז ,יחולו על המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא.
 .17תאום הצעות
חל איסור מוחלט לתאם את ההצעות שיוגשו למכרז זה עם משתתפים/מציעים נוספים או כל
גורם אחר .ראיות לכאורה ובכלל זאת ראיות נסיבתיות כי ההצעות שהוגשו למכרז הינן
מתואמות תוביל לחילוט ערבות המשתתף/מציע.
 .18סעדים במקרה של טענה ו/או תביעה בקשר למכרז
מובהר כי בכל מקרה בו יהיו למציע אי אילו טענות ו/או תביעות בקשר עם המכרז ו/או תוצאות
המכרז ו/או כל החלטה אשר תתקבל על ידי המועצה או ועדת המכרזים של המועצה בקשר עם
המכרז – הסעד היחידי אותו יהיה רשאי המציע לתבוע בנדון הינו סעד כספי ,ובשום אופן לא כל
סעד אחר ,לרבות ומבלי להגביל ,סעד של אכיפה ו/או למתן צו מניעה ,קבוע או זמני .סעיף זה
הינו מעיקרי מכרז זה.

 .19האמור במסמכי המכרז בלשון זכר כוונתו גם ללשון נקבה ,אלא אם מתחייב אחרת מהקשר
הדברים.
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טופס 1
לכבוד
מ"מ עופרים-בית אריה
בית אריה
ג/א.נ,.
הנדון :הצעת משתתף למכרז פומבי מס'  01/2012להקמה ותחזוקה של מערכת קמ"מ (קריאה
מרחוק וניהול מדי מים)
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס'  01/2012להקמה
ותחזוקה של מערכת קמ"מ (קריאה מרחוק וניהול מדי מים) ,בין המצורפים ובין שאינם מצורפים
אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1אנו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,על כל נספחיו ,לרבות עדכונים ו/או שינויים
שנערכו בהם מעת לעת בכתב (הנקראים ביחד " -מסמכי ההצעה" או "מסמכי המכרז") ,והעתידים
כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
.2הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז ,כי סיירנו באתרי העבודה הרלבנטיים,
ראינו את מקום העבודה ותנאי הגישה לאתר העבודות וכן כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על
עלויות העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו ,ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע העבודות
נשוא המכרז (להלן" :העבודות") .כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על
טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו.
.3אנו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז ,כי הצעתנו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז ,ברשותנו הידע ,הניסיון והיכולת לביצוע העבודות נשוא המכרז באופן מקצועי
וברמה גבוהה ,וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד ,הכלים המתאימים לביצוע העבודה מבחינת
האיכות ,ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז ,הכל כמפורט במסמכי המכרז
ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש.
 .4הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי
המכרז במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק .אנו מצהירים כי איננו רשאים
להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר ,או לעשות בו שימוש
כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.
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.5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי המכרז,
בסך כמפורט בהצעתנו למכרז ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,כולל ,בין השאר ,חוזה
ההתקשרות במסגרתו ,והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם
הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש.
.6אנו מתחייבים לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידיכם את פוליסות
הביטוח הנדרשות וכן הבאנו לידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות
העבודות לפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל הביטוחים
הנדרשים על ידכם .במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכם לעניין
ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז .מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר ,אם לא נפעל כאמור לעיל –
אנו מסכימים כי תהיו רשאים לבצע את הביטוחים הנ"ל על חשבוננו.
.7ה ננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם
ו/או כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו .אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא
חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם .ידוע לנו ואנו מסכימים
כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות .כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל
את המכרז בכל מועד שהוא ,לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד למועד מתן צו התחלת עבודה.
.8הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו
לתקופה של ( 12שנים עשר) חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה .תוקף ההצעה יוארך לפרק
זמן נוסף של ( 4ארבעה) חודשים ,עפ"י דרישת המועצה בהודעה מוקדמת בכתב  10ימים לפני פקיעת
ההצעה .במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאתנו את הארכת תוקף הערבות בהתאם.
.9מיד עם קבלת אשורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה ,יהיו התנאים המפורטים בה ,על כל
נספחיה ,חוזה המחייב אותנו.
.10אם הצעתנו תתקבל ,הננו מתחייבים לבוא למשרדכם ,במועד שיקבע על ידכם לשם כך ,ולהפקיד
בידיכם ערבות בנקאית לביצוע החוזה ,כנדרש במסמכי המכרז ,את אשור המבטח בנוסח הנדרש
במסמכי החוזה (עותק מקור) ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז
ועל פי דרישתכם ,וכמו כן לחתום על מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז .
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.11אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ,נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצו
התחלת עבודה שיינתן על ידכם ,וכן הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן בהתראה
קצרה ביותר ומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל בבצוע העבודות בהתאם ובמהירות המרבית.
.12מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז (בנוסח שצורף כטופס 2
במסמכי המכרז).
.13אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל ו/או במסמכי
המכרז או אם נחזור בנו בדרך כלשהי מהצעתנו ,אתם תהיו זכאים ,מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם,
לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ,הוגן וסביר ומוערך מראש על הנזקים ,הטרחה
וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול המכרז,
וללא צורך בהוכחת נזק.
.14אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנו מתחייבים לא
לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת המועצה על הזוכה במכרז.
.15אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם ,וכל הגורמים האחרים המשפיעים על
הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו ,וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.
.16אנו מגישים בזאת את הצעתנו הכספית למכרז זה ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,כמפורט להלן,
וזאת על גבי המחירון ,מסמך ו' למסמכי המכרז.
.17ידוע לנו כי הסכומים הנקובים במחירון ,אינם כוללים מס ערך מוסף ,וכי מס ערך מוסף ,בשיעור
הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום ,יתווסף לתשלום.
.18להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים ,עפ"י מסמכי המכרז.
 .19אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה ,תשקול
המועצה ,את עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי של
המועצה.
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.20כמו כן ,אנו מאשרים כי ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,כי הצעתנו תיבחן על בסיס הציון המשוקלל
הכולל שיינתן לה ע"י וועדת המכרזים ,כמפורט לעיל במסמכי המכרז ,וזאת בנוסף לכל שיקול הנתון
למועצה עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י הדין.
.21אנו מצהירים ,כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו
מוגשת ההצעה ,וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה עפ"י דין או
הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
.22כמו כן ,אנו מצהירים כי כל הפרטים ו/או הנתונים ו/או המסמכים אשר צוינו ו/או צורפו להצעתנו,
בין היתר עפ"י מסמך ה'  -הנחיות להגשת הצעה ,הינם נכונים ומדויקים ,ואנו מתחייבים לפעול
לפיהם.

בכבוד רב,

_____________________
תאריך

_____________________
הקבלן

* ( חתימת מורשי חתימה וחותמת התאגיד)
שם הקבלן (באותיות דפוס)
שמות מורשי החתימה
אישיות משפטית (חברה/שותפות/אחר-נא לפרט)
כתובת
מס' טלפון
מס' פקס
מספר עוסק מורשה
מס' רישום ברשם הקבלנים

אישור עו"ד
אני הח"מ _______________________ עו"ד של ____________________ מס' מזהה
ה"ה
חתימת/ות
כי
בזה
מאשר
"התאגיד")
______________(להלן:
_______________________________ ו ,_______________________ -אשר חתמו על
הצעה זו ,בצירוף חותמת התאגיד ,מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין.
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אני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע/ו בפני ה"ה הנ"ל ,ולאחר שהזהרתיו/הם כי
עליו/הם לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ו כן יהא/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ו
את נכונות הצהרתו/ם וחתם/ו עליה בפני.
_______________________
חתימת עו"ד
(חתימה+חותמת+מס' רשיון)

___________________
תאריך

טופס 2
נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף  7לתנאי המכרז  -ערבות הגשה
לכבוד
מ"מ עופרים-בית אריה
בית אריה
ג/א.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר ___________

על פי בקשת ____________________________ ( -יש למלא כאן את שם המציע )-
מס' מזהה ______________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד
לסך ( ₪ 80,000במילים :שמונים אלף ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת
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הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ("סכום הערבות") ,זאת בקשר עם מכרז
מס'  01/2012להקמה ותחזוקה של מערכת קמ"מ (קריאה מרחוק וניהול מדי מים).
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות ,מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב
ולא יאוחר מ  - 7ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ,או
לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,וללא כל תנאי.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת או לשיעורין ,ובלבד
שסך כל הסכומים אשר יידרשו על ידכם כאמור לא יעלה על סכום הערבות כהגדרתו לעיל.
במכתבנו זה:
"מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן כללי ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,עפ"י ערבות זו (להלן" :המדד
החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ______ שפורסם ביום _________ היינו
__________ נקודות (להלן" :המדד היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת
המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי ,בניכוי סכום הקרן
המקורי .למניעת ספק ,אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו ,לא יחול כל
שינוי בסכום הערבות.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד _______ ועד בכלל.
ערבות זו תהא ניתנת להארכה בהתאם לדרישתכם אשר תימסר לנו בכתב ולא יאוחר מהמועד
הנ"ל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק _________

טופס 3
אישור זכויות חתימה
הנדון( ______________ :שם המשתתף במכרז)
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כעורך דין של החברה שבנדון (להלן" :התאגיד") ,הנני לאשר בזאת כי נכון למועד הגשת הצעת
התאגיד במכרז מס' : 2/2011
.1

שמו המלא של התאגיד (כפי שהוא רשום ברשם החברות)_________________:

.2

מס' ההתאגדות של התאגיד_______________________:

.3

שמות בעלי המניות של התאגיד וחלוקת האחזקות_____________________:

.4

שמות המנהלים של התאגיד_____________________________________:

.5

שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד_____________________:

.6

הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את התאגיד_____________________:

.7

הגשת הצעה למכרז מס'  ,01/2012אשר פורסם על ידי –מ"מ עופרים-בית אריה ,וכן
ביצוע העבודות נשוא המכרז וההתקשרות בחוזה לביצוען הינן במסגרת סמכויות
התאגיד ,בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד ,להסכמים שהתאגיד הינו צד
להם ,ועל פי כל דין.

__________________________
__________________ ,עו"ד
מ.ר_________ .

___________________________
תאריך
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טופס 4

הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
*התצהיר יינתן על ידי נושא משרה במציע  -כהגדרתו בחוק החברות ,התשנ"ט - 3444 ,שיש
בחתימתו לחייב את התאגיד המציע לצורך זה.

אני הח"מ ______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1
א.

___________________________ (להלן" -החברה") או בעל זיקה* אליה לא הורשעו**
ביותר משתי עבירות***;

ב.

החברה או בעל זיקה* אליה הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד האחרון להגשת
ההצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

[על החברה למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי]
*

"בעל זיקה"  -כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-

**

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום ;31.10.02

;1791

*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1799-או עבירה לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א;1771-

.2

הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________________

אישור עו"ד
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני
מר/גב' ____________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה
לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
_______________
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טופס 5
הנדון :אישור מחזור עסקים כספי

אנו ,רו"ח של _________________________ ,מאשרים בזאת שמחזור העסקים הכספי
(הכנסות לא כולל מע"מ) של החברה הנ"ל ,הינו כמפורט להלן:
בשנת המס :2009

_____________________ .₪

בשנת המס :2010

_____________________ .₪

על החתום,
______________________
רו"ח
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טופס 6

נוסח מכתב התחייבות
של קבלני משנה
לכבוד
מ"מ עופרים-בית אריה
בית אריה
ג/א.נ,.

הנדון :מערכת קמ"מ – (קריאה מרחוק וניהול למדי מים) ,מכרז מס'  -2/2011כתב
התחייבות
אנו ________________________________ ,הח"מ ,מצהירים ומתחייבים כלפיכם
כדלקמן:
 .1הננו מצהירים ,כי נכון למועד הגשת ההצעות במכרז ,בינינו לבין _________________ (שם
המציע) (להלן " -המציע") קיים הסכם מיום ________ ,שבמסגרתו התחייבנו כלפי המציע
לייצר ולספק מוצרים שונים בתחום מערכות קמ"מ ו/או מדי מים ,כפי שיפורט להלן ,במעמד
של יצרן/נציג רשמי של יצרן בארץ (יש למחוק את המיותר) ,וזאת במידה והמציע יזכה במכרז,
וממועד זכייתו במכרז (להלן" :ההסכם").
 .2הננו מצהירים ,כי ההסכם מבטיח מתן הדרכה שוטפת ,גיבוי מלא ,אספקת המוצרים,
כהגדרתם להלן ,שרות וחלקי חלוף שונים והתקנה ,בכל מקרה של תקלה במוצרים ו/או בכל
מקרה בו יש צורך בכך ,וכן אספקה/התקנה ,אחריות ,שרות ותחזוקה כמוגדר במכרז זה ,וזאת
במידה והמציע יזכה במכרז.
 .3ידוע לנו ,כי המציע משתתף במכרז הנדון והגיש הצעתו ,בין היתר בהסתמך על קשריו
העסקיים עימנו ,תוך פירוט והכללת המוצרים ו/או השירותים המסופקים ומבוצעים על ידינו -
כמפורט להלן:
_______________
_______________
_______________
(להלן":המוצרים").
 .4הננו מצהירים כי דרישות המכרז והצעת המציע ,בתחומים הקשורים אלינו ,ידועה לנו,
מקובלת עלינו ,ניתנת לביצוע כמפורט בהצעת המציע ובכפוף לדרישות המכרז בכללותו ,ואנו
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מתחייבים לפעול בהתאם לכל ההוראות הרלבנטיות במסמכי המכרז ,בתחומים הקשורים
אלינו ,במידה והמציע יזכה במכרז ויחתום על חוזה עמכם.
 .5כמו כן ,הננו מתחייבים כלפיכם ,כי במידה ,ומכל סיבה שהיא ,יתנתקו קשרינו כאמור עם
המציע ,יינתנו לכם שרותינו בקשר למוצרים באופן ישיר ,בתנאים ,בטיב ובאופן כפי שניתנו על
ידינו למציע ,לפי דרישתכם ושיקול דעתכם הבלעדי.
 .6התחייבותנו זו תחול כלפיכם גם במשך תקופת האחריות ובמשך תקופת שרות נוספת במידה
ותוזמן מאיתנו ו/או מן המציע למשך  10שנים ,אשר מניינן יחל במועד קבלת המערכת על ידכם
("תעודת השלמה") בהתאם להסכם שייחתם ביניכם לבין המציע ,במידה ויזכה במכרז.
 .7הננו מתחייבים שלא להסב חובותינו על פי כתב התחייבות זה לכל גורם אחר אלא ברשותכם
המפורשת מראש ובכתב.
 .8מובהר כי במידה שפעילותינו הנ"ל תועבר למסגרת אחרת ,ו/או באמצעות גוף אחר ,באישורכם
מראש ובכתב ,תוסב התחייבותנו זו כלפיכם למסגרת או הגוף האחרים ,מבלי שזכויותיכם על
פי כתב התחייבות זה תיפגענה.
 .9ידוע לנו כי במידה ונפר התחייבותנו זו כלפיכם תוכלו לנקוט כנגדנו בכל האמצעים העומדים
לרשותכם על פי דין לשם אכיפת זכויותיכם כלפינו.
 .10ברור וידוע לנו כי אין בהתחייבותנו זו או בהתקשרותנו עם המציע ,כדי להקים לנו זכות
כלשהי מול המועצה ,בכל שלב ,וכי הזכויות על פי החוזה ככל שייחתם בין המציע והמועצה הן
של המציע בלבד והן בלתי ניתנות להמחאה/העברה על ידו ,ולא תהא לנו כל דרישה ו/או תביעה
ו/או טענה כלפי המועצה ,לרבות מבלי להגביל :קבלת תמורה.

ולראיה באנו על החתום:
______________________

_______________________

שם  +חותמת

חתימה

____________________

תאריך

אישור עו"ד
____________________ מאשר בזאת כי חתימת ה"ה:
הנני הח"מ ,עו"ד
 ,ו _______________-ת.ז ____________ .אשר
_______________ ת.ז.
חתמו על כתב התחייבות זה ,בצרוף חותמת התאגיד ,יש בה כדי לחייב את התאגיד/החברה
בהתאם לכתב התחייבות זה.

________________________

חתימה וחותמת עו"ד  +מ.ר.
הבהרות:
( )2כתב התחייבות זה (טופס  )6נדרש לגבי הציוד ו/או המוצרים המפורטים להלן (כהגדרתם
במסמכי המכרז):
 מדי מים ,מדי מים אחודים
 יח' קצה
 ממסרים ,רכזות
 תוכנה למרכז בקרה
( )3עבור כל קבלן משנה ,בתחומים המפורטים בהבהרה ( )1לעיל ,יש להגיש מסמך נפרד – "טופס
 - "6ממולא וחתום ע"י קבלן המשנה +אישור עו"ד.
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( )4עבור קבלני משנה מחו"ל יתקבל כתב התחייבות בנוסח דומה באנגלית ,מאושר ע"י נוטריון
בעל רישיון עריכת דין ישראלי.
( )5הגשת הטופס לפי הוראות מסמכי המכרז הינה תנאי סף להשתתפות במכרז.
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טופס 7
נוסח מכתב המלצה בדבר הקמת מע' קממ
הנדון :המלצה
.1

הריני לאשר בזאת ,כי _________________ (שם הקבלן) הקים אצל
______________ (שם המזמין) מערכת קמ"מ (קריאה מרחוק וניהול מדי מים),
המבוססת על הציוד והמערכת המפורטים להלן:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

.2

המערכת כוללת ________ מדי מים ממוחשבים.

.3

המערכת פועלת החל מתאריך __________.

.4

הערות לאיכות המערכת והשירות:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
על החתום,
_____________________

הבהרה :עבור פרויקטים שבוצעו עבור מזמיני עבודה מחו"ל– יש להציג מסמך בנוסח דומה
באנגלית ,מאושר ע"י נוטריון בעל רישיון עריכת דין ישראלי.
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טופס 8
טבלת יחידות קצה ומדי מים

ריכוז הציוד– מדי מים ויח' קצה
המוצע לפרויקט מע' קממ – בית אריה
גודל מד המים

רמת דיוק
CLASSB/C/D

יצרן מד
המים

שם בת"י
 63של מד
המים

תקנים
ישראלי
ובינ"ל
קיימים

שם מסחרי
של מד המים

סוג יח' קצה
מד אחוד CLIP-ON /

"3/4

הבהרות:
 יש למלא רק את הציוד/הפתרון המוצע ע"י המציע לפרויקט זה – גם אם למציע יש מספר
חלופות.
 ציון וזיהוי דגמי מדי המים ויח' הקצה יהיה כרשום בפרוספקט של מד המים ובאישור ת"י .63

_________________________
חתימה וחותמת

_________________________
שם המציע
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טופס 9
הנדון :נוסח כתב התחייבות לעמידה בת"י 63
(לפי סעיף  2ו' למסמך א')

לכבוד
מועצה מקומית בית אריה
בית אריה

אנו ,הח"מ מצהירים ומתחייבים ,כמפורט להלן:
.1
.2

.3

.4
.5

.6

מדי המים המוצעים על ידנו במענה למכרז זה ,בקוטר " ( 3/4מחק את המיותר) הנם מדי מים
רגילים  /אחודים (מחק את המיותר) מתוצרת _______________________  -עומדים בכל
דרישות התקן הישראלי – ת"י .63
אנו מתחייבים בזאת כי אם נזכה במכרז של מע' קמ"מ במ"מ עופרים  -בית אריה – מס'
 01/2012ו/או ייחתם עימנו חוזה התקשרות עם המועצה בנדון – נציג בפניכם – אישור(ים) של
מכון התקנים להתאמה לכל דרישות/סעיפי ת"י  63או היתר לסימון בתו תקן ישראלי ת"י - 63
למדי המים המפורטים בסעיף  1לעיל ,לא יאוחר מ 90 -יום ממועד חתימה על חוזה התקשרות
עם המועצה  ,כאמור.
במידה שלא נציג לכם את אישור(ים) הנדרשים בתוך  90יום ממועד החתימה על חוזה
ההתקשרות בינינו ,כאמור בסעיף  2לעיל – מ"מ עופרים  -בית אריה תהיה זכאית לבטל את
ההתקשרות בחוזה בינינו ,כמפורט בחוזה ו/או למסור את העבודה לקבלן אחר ,עפ"י החלטתה
בלבד ,ובמקרה זה ,נוכל לקבל את מדי המים וה-UFR -ים שהותקנו על ידנו רק לאחר שהם
יוחלפו על ידכם או ע"י חברה מטעמכם בהתאם ללוחות זמנים כפי שיקבעו על ידכם .ידוע לנו
כי במידה שלא נעמוד בהתחייבותנו כאמור בסעיפים  1ו/או  2לעיל ,לא נהיה זכאים לתשלום
ו/או כל חיוב כספי אחר כלשהו ומבלי שיהיו לנו תביעות כלשהן מכם ,בגין עבודות שיבוצעו על
ידנו בצנרת המים במסגרת מכרז זה ,וכן בגין החלפת מדי מים וה-UFR -ים בשל הסיבות
המנויות לעיל.
לצורך קיום התחייבותנו כאמור בסעיפים  1ו/או  2לעיל ,אנו מצרפים בזאת להצעתנו ערבות
בנקאית אוטונומית נפרדת בסך של  ,₪ 40,000בהתאם לנוסח הערבות המצורף כטופס .10
בנוסף לאמור בסעיף  3לעיל ,ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת הקיימת למועצה בנסיבות אלו,
במידה ולא נעמוד בהתחייבותנו כאמור בסעיפים  1ו/או  2לעיל ,המועצה תהיה רשאית לחלט
את מלוא הערבות לקיום התחייבותנו כאמור בסעיף  4לעיל .אנו מוותרים בזאת על כל טענה
בנוגע לחילוט הערבות ,אם תחולט.
כמו כן ,אנו מתחייבים לשאת בכל נזק כספי לצד ג' ,אם יהיה כזה ,כתוצאה מאי עמידתנו
בהתחייבות כאמור בסעיף  2לעיל.
ולראיה באנו על החתום:

______________________

_______________________

____________________

שם  +חותמת

חתימה

תאריך

אישור עו"ד
הנני הח"מ ,עו"ד ____________________ מאשר בזאת כי חתימת ה"ה:
_______________ ת.ז.
 ,ו _______________-ת.ז ____________ .אשר
חתמו על כתב התחייבות זה ,בצרוף חותמת התאגיד ,יש בה כדי לחייב את התאגיד/החברה
בהתאם לכתב התחייבות זה.
________________________

חתימה וחותמת עו"ד  +מ.ר.
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מסמך א'

טופס 10
נוסח ערבות בנקאית לעמידה בת"י  63בהתאם לסעיף ( 2ו) לתנאי המכרז
לכבוד
מועצה מקומית בית אריה
בית אריה
ג.א.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר ___________
על פי בקשת ____________________________ (להלן" :המבקשים") אנו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 40,000במילים :ארבעים אלף  ) ₪בתוספת הפרשי
הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,זאת
בקשר למכרז  01/2012להקמה ותחזוקה של מערכת קמ"מ (קריאה מרחוק וניהול מדי מים ) -
עמידה בת"י .63
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 14
ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד
למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך
הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
"מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן כללי ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,עפ"י ערבות זו (להלן" :המדד
החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ______ שפורסם ביום _________ היינו
__________ נקודות (להלן" :המדד היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת
המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי ,בניכוי סכום הקרן
המקורי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי _________ לא תענה.
לאחר יום ________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק _______________
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