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 לקבלת הצעות לרכש חשמל מיצרנים פרטיים 03/21מכרז מס' 

 עבור מכללת הדסה בירושלים

 

 כללי

מעוניינת "(, המכללהאו "המזמינה" " –עמותת מכללה אקדמית הדסה )ע"ר( )להלן  .1

מיצרנים פרטיים עבור המכללה בתעריף  לקבל הצעות להתקשרות לאספקת חשמל

מוזל בהשוואה לתעריפי החשמל הרשמיים הנקבעים על ידי הרשות לשירותים 

"(, בהתאם למסמכים ולנספחים המצורפים להזמנה זו השירותיםציבוריים לחשמל )"

 "(.המכרז)להלן: "

כש כחלק מהליכי התייעלות וחסכון במשאבים, המכללה מעוניינת להתקשר בהסכם לר .2

, והכל בכפוף על רכיב יצור החשמל על בסיס אחוז הנחהחשמל מיצרנים פרטיים 

 למפורט בתנאי המכרז ובמסמכי המכרז. 

את נתוני צריכת החשמל של המכללה ניתן לקבל בפנייה בכתב לגדי זינגר, סמנכ"ל  .3

 . gadis@hac.ac.ilלוגיסטיקה במכללה, במייל 

לאחר בחירת הזוכה תתקשר עמו המכללה בהסכם התקשרות אשר ינוסח על ידי  .4

ולמכור  הצדדים, והזוכה יידרש לספק את השירותים כמפורט בהסכם ההתקשרות

. מובהר כי למכללה חשמל בהתאם להצעת המחיר שהגיש הספק הזוכה במסגרת המכר

בכפוף לאישור הסכם ההתקשרות על ההתקשרות עם המציע הזוכה תתבצע אך ורק 

 ידי המכללה. 

לזוכה את  המכללה בהתאם להסכם ההתקשרות, תשלם לאספקת השירותיםבתמורה  .5

 ה המגיעה לו בהתאם להצעתו הכספית. התמור

. המכללהידי ישות משפטית אחת בלבד, שאליה נעשתה פנייה מטעם -כל הצעה תוגש על .6

למציעים אחרים ו/או מי מטעמו של המציע לא ניתן להעביר את הזכות להגשת הצעה 

 אליו נעשתה הפנייה.

 

 לוח זמנים

 לוח הזמנים להגשת הצעות יהיה כדלקמן:  .7

 תאריך תיאור

 19/7/2021 מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה

 14:00בשעה  26/7/2021 מועד אחרון להגשת הצעות
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 תנאי סף להשתתפות במכרז

העומד, במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים רשאי להשתתף במכרז זה מציע  .8

 המפורטים להלן:

על המציע לצרף  -להוכחת תנאי סף זה  הינו תאגיד הרשום כדין בישראל.המציע  .8.1

 .תעודת התאגדות

מנהל ספרים כנדרש עפ"י כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המציע  .8.2

ציא אישור ניהול והמ 1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, התשל"ו

 ספרים.

 2005המציע הינו יצרן פרטי כהגדרתו בתקנות משק החשמל, תשס"ה  .8.3

"( ומחזיק ברישיון ייצור קבוע או מותנה בתוקף בהתאם לחוק משק התקנות)"

"( ולתקנות.  להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע החוק)" 1996-החשמל, תשנ"ו

וכל פרט נוסף לפי  האספקה שלו,עותק של רישיון ו שלו שיון הייצוריעותק של ר

 שיקול דעתו של המציע שרלוונטי להוכחת האמור. 

 מסמכי המכרז

 מסמכי המכרז מצורפים וכוללים את המסמכים המפורטים להלן: .9

 ;מסמך א' –הזמנה להציע הצעות )מסמך זה(  .א

 ;'במסמך  –טופס ההצעה הכספית  .ב

 . 'גמסמך  –תצהיר המציע  .ג

 ".מסמכי המכרז" –יכונו להלן ביחד או לחוד מסמכים אלו, על נספחיהם, 

מסמך  –על המציע לצרף להצעתו את טופס ההצעה הכספית כשהוא מלא וחתום כדין  .10

 .'ב

 

 התמורה

לזוכה במכרז את התמורה הנקובה  המכללה, תשלם לאספקת השירותיםבתמורה  .11

 (. 'במסמך בהצעתו הכספית )

 
 אומדן 

לשווי ההתקשרות )ביחס לכל אחד ואחד  המזמינה שומרת על זכותה לערוך אומדן .12

"(, וכי מבלי לגרוע מכל האומדןמרכיבי ההתקשרות ו/או ביחס לחלק מהם( )להלן: "

פי דין, תהיה המזמינה רשאית -פי מסמכי הזמנה זו ו/או על-זכות העומדת למזמינה על

לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן, ואף בנסיבות בהן יתגלה 
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פער משמעותי בין ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר לבין האומדן, לנקוט בכל אחת 

 דעתה המוחלט:-פי שיקול-מהפעולות המפורטות להלן, הכול על

לבצע בדיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמור, לרבות עריכת שימוע,  12.1

 ככל שנדרש;

 לפסול את ההצעה; 12.2

 של פער משמעותי;לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, חרף קיומו  12.3

 לבטל את המכרז, ובמקרה כאמור לא יהא זכאי הזוכה במכרז לפיצוי; 12.4

ומתן במטרה להפחית את הפער בין ההצעה הזוכה לבין האומדן -לנהל משא 12.5

 )לרבות ביחס לכל אחד מרכיבי ההצעה(;

 להורות על הגשת הצעות כספיות חלופיות ו/או משופרות. 12.6

פיו -הוראות סעיף זה ו/או בזכויות המזמינה עללמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין ב .13

כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות המזמינה בהתאם ליתר הוראות הזמנה זו ועל פי כל דין, 

דעתה -פי שיקול-פיהן, באופן שהמזמינה תהיה רשאית, על-ומזכויות המזמינה על

וזרת הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים שהגישו הצעות כשרות, הצעה כספית ח

ומשופרת, וזאת בכל מקרה שבו התגלה פער כלשהו )חיובי או שלילי( בין הצעותיהם 

 לבין האומדן.

המשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות המזמינה  .14

פי סעיף זה, והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפעלת -על

 .סמכויותיה של המזמינה כאמור

 

 הגשת ההצעות

לעיל, לתיבת  7את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית, עד למועד הנקוב בסעיף  .15

ירושלים(. ההצעות יוגשו במעטפה  37בכתובת רח' הנביאים המכללה המכרזים של 

 ".03/21מכרז מספר סגורה וחתומה, עליה יירשם: "

 הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז לא תשתתף במכרז. .16

רשאית להאריך את מועד סגירת המכרז, על פי שיקול  המכללהעל אף האמור לעיל,  .17

 דעתה, בהודעה בכתב למציעים.

ה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישּה מהמועד כל הצעה תעמוד בתוקפ .18

יום לאחר מועד סגירת  90 -בו הוכנסה לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנ"ל, ועד ל

תהא רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו, כולה או  המכללההמכרז. 

 חלקה, עד למועד אשר ייקבע על ידה.
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סף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא תהא רשאית לפסול על ה המכללה .19

בהתאם לתנאי המכרז, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול דעתה 

 .המכללהשל 

בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בארץ,  .20

, וכן את כל לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, את דיני המכרזים החלים בישראל

דרישות הרישום והרישוי החלות על משתתפים וזוכים במכרז. כמו כן, מצהיר 

לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של )א( 10המשתתף כי הוא עומד בדרישות תקנה 

וכי אין מניעה בכל דין, לרבות החוק והתקנות,  2010-מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע

 לאספקת השירותים כאמור על ידו. 

 
 הבהרות ושינויים

בדוא"ל   מר אסף מלקושלעיל, ל 7שאלות הבהרה יוגשו עד למועד הנקוב בסעיף  .21

asafm@hac.ac.il  '(. 6291990-02)על שולח שאלות ההבהרה לוודא קבלת המסמך בטל

בכתב. העתק שאלות תהא תקפה רק אם ניתנה  המכללהכל תשובה שתינתן על ידי 

ויהוו חלק בלתי נפרד באתר האינטרנט של המכללה ההבהרה ותשובותיהן יופצו 

המציע יגיש עותק של תשובות ההבהרה, אם וכאשר יהיו, להצעתו,  ממסמכי המכרז.

  כאשר הם חתומות על ידו כנדרש. 

הקשר מידע אודות המכרז ניתן יהיה לקבל טלפונית באמצעות פניה לאסף מלקוש )איש  .22

 .asafm@hac.ac.ilו/או בכתובת מייל:  6291990-02מטעם המזמינה( בטל' מס' 

מובהר בזאת כי לא יהיה כל תוקף לכל הסבר ו/או פרשנות ו/או תשובה לשאלות  .23

 פה. -הבהרה, אשר ניתנו בעל

כי המכרז, בין אם ביוזמתה רשאית להכניס בכל עת שינויים ותיקונים במסמ המכללה .24

, המכללהידי -ובין לאור שאלות ההבהרה, ורק המסמכים הסופיים כפי שייחתמו על

 יחייבו אותה.

 
 בחינת ההצעות ותיקונן

בחינת ההצעות ועריכת ההשוואות והבדיקות ביניהן, וכן בחירת ההצעה הזוכה, אם  .25

ועדת )להלן: " של המכללה על ידי ועדת המכרזים המכללהבכלל, ייעשו מטעם 

"(. הוועדה תהא רשאית להסתייע בבדיקותיה, בין היתר, הוועדה" ו/או "המכרזים

 ביועצים מקצועיים ובוועדות משנה מטעמה.

 

mailto:asafm@hac.ac.il
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תהא רשאית לדון עם המציעים בפרטי הצעתם, לדרוש מהמציעים פרטים  המכללה .26

או למי נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלאה, וכן להתיר למציעים 

מהם לתקן את הצעותיהם, בין בעל פה ובין בכתב, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים, 

בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן. סדרי הדיון יקבעו לפי קווים מנחים שתקבע 

 בדבר היקף התיקונים שיותרו, ותוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים. המכללה

זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לנהל למען הסר ספק, אין בסמכות  .27

מו"מ כאמור, כדי לאפשר למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או 

 כדי לאפשר למציע לחזור בו ממה שכתב בהצעתו.

לגבי כל מקרה של שינוי, הוספה או מחיקה שיעשה המציע במסמכי המכרז תהא  .28

 רשאית לפעול בכל אחת מהדרכים הבאות, על פי שיקול דעתה הבלעדי: המכללה

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע; .28.1

 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה שינויים כלל; .28.2

לדרוש מהמציע לתקן את השינויים ו/או לדרוש ממציעים אחרים לתקן ו/או  .28.3

, המכללהדרישת לשנות את הצעתם; אם מי מהמציעים לא יעשה בהתאם ל

 לפסול את הצעתו; המכללהרשאית 

לאפשר את השינויים ולראותם כחלק מהצעתו של המציע, וזאת תוך שמירה  .28.4

 על עקרון השוויון בין המציעים.

המציעים מסכימים בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית לתקן כל טענות סופר / טעות  .29

 תישמע כל טענה לעניין זה.חשבונית שתתגלה בהצעה הכספית שתצורף להצעתם, ולא 

ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינה כספית  .30

לעומת מהות ההצעה ותנאיה, על פי שיקול דעתה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת 

 לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה כדבעי.

אית הועדה להיפגש עם נציג המציע ולדרוש פרטים בכל שלב משלבי בחינת ההצעות, רש .31

 דעתה.-נוספים לגבי הצעתם, כולה או מקצתה, והכול לפי שיקול

 

 דירוג ובחינת ההצעות 

, כאשר ההצעה הזוכה ('במסמך הזוכה במכרז ייבחר על יסוד הצעת המחיר שהגיש ) .32

 . בחישוב שנתיתהיה זו המציעה למכללה את סה"כ החיסכון הגדול 

נדרש להגיש שיעור הנחה המוצע על ידו לגבי תעריפי רכיב ייצור החשמל עבור  המציע .33

"( כפי שיפורט להלן: אחוז הנחה זהה לכל מש"בכל אחד ממקבצי שעות הביקוש )"

 אחד מהמש"בים גבע ופסגה ושיעור הנחה שונה למש"ב שפל.
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 12מתוך  6עמוד 

יובהר כי ההצעה הכספית תכלול את מלוא התמורה המגיעה למציע בגין מתן  .34

 השירותים, וכל הוצאה ישירה ועקיפה של המציע.

 למחיר הנקוב בהצעה הכספית יתווסף מע"מ כדין.  .35

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל  .36

הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, וזאת עפ"י 

הוועדה. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, תהא שיקול דעתה הסופי והבלעדי של 

ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת מציע או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש 

שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה 

י להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלת

הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי 

 נכונות או אם המחיר הסופי שצוין בהצעה אינו סביר.

רשאית, אך לא  המכללהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, לאחר בדיקת ההצעות, תהיה  .37

ידה, לשפר את -חייבת, לאפשר לכל המציעים או לקבוצת מציעים סופית שתקבע על

הצעותיהם, וזאת בין היתר מתוך מטרה להוזיל ו/או לשפר את ההצעות אשר הוגשו 

(. בסיום הליך זה, יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי, Best & Final)הליך 

, להגיש לתיבת המכרזים הצעה סופית משופרת שתחליף במועד שתקבע ועדת המכרזים

את הצעתו המקורית. לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה ההצעה 

 סופית.

מובהר למען הסר ספק כי לוועדת המכרזים הסמכות לפסול הצעתו של מציע, בכל שלב  .38

ה ו/או הגיע משלבי המכרז, זאת אם מצאה לנכון על פי מסמכים ו/או מידע שיש ביד

לידה )לרבות המלצות ומידע שהגיע מלקוחות אחרים של המציע( שאין ביכולתו לספק 

 את העבודות ו/או השירותים המבוקשים לשביעות רצונה המלאה.  מכללהל

גם לאחר קביעת הזוכה, ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או  .39

 לשפר את הצעתו.

. המכללההודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי מזכיר ועדת המכרזים של  .40

ולא תיצור כל טענת  המכללהפה, לא תחייב את -שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל

 .המכללההשתק או מניעות כלפי 

ועדת המכרזים רשאית לבחור כשיר שני במכרז, אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר  .41

ם את עבודתו ו/או להתחיל בה, וזאת מכל סיבה שהיא בין שמקורה מהזוכה להשלי

 ., לרבות חוסר הסכמה על הסכם התקשרות סופימכללהבמציע ובין שמקורה ב

לבטל את  המכללההיה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל, תהא רשאית  .42

בהודעתה,  המכללההזכייה במכרז בהודעה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי 
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 12מתוך  7עמוד 

וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו, והמציע לא עמד 

בהם בהתאם להודעה ובתוך הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות 

 על פי כל דין. המכללה

 

 אחריות

אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למשתתף בקשר עם  המכללה .43

 גרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.הצעתו במס

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המשתתף זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר  .44

 הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה. 

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת  .45

 רק בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.מהליך ניהולו, תהיה אך ו

  



 

 ___________תאריך:         _________________. 2 _________________. 1: המציעמורשי חתימה המוסמכים מטעם חתימת 
 

    ________________________________חותמת המציע: 
 
 

  

 

 12מתוך  8עמוד  

 טופס ההצעה הכספית  -' במסמך 
 

הנחה על אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון את ההזמנה להציע הצעות על נספחיו ויתר מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם, מציעים בזה 

  במסגרת המכרז הנדון, כדלקמן: מחירי חברת החשמל למכללה

 דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר 

אחוז הנחה 

 מוצע

            

 ____% ____% ____% ____% ____% ____% ____% ____% ____% ____% ____% ____% גבע 

  שפל 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

  פסגה  

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

%____ 

 

  

    מועד התחלת האספקה המתוכנן:________________________

 

 . , בהתאם למש"באנו מצהירים כי אחוז ההנחה הקבוע לעיל יהיה קבוע לכל תקופת ההתקשרות

 על ידינו בשלמותן.  אספקת השירותיםידוע לנו כי הצעתנו הכספית כוללת את כל המרכיבים וההוצאות הנדרשים לשם 
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    ________________________________חותמת המציע: 
 
 

  

 

 

 
 12מתוך  9עמוד 

ת הפרשי שער והצמדה כלשהם, מלבד נשוא מכרז זה, לרבו אספקת השירותיםאנו מצהירים כי ידוע לנו שלא נהיה זכאים לקבל כל תמורה אחרת בגין 

 הנקוב בהצעתנו כאמור לעיל בתוספת מע"מ כדין. ההנחה סכום

 

 

 

  

 המציעחתימה וחותמת  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 



 

         _________________. 2 _________________. 1: המציעמורשי חתימה המוסמכים מטעם חתימת 
 ___________תאריך: 

 
  ________________________________חותמת המציע: 

  
 
 

  

 

 12מתוך  10עמוד  

 
 תצהיר המציע  –' גמסמך 

 
 לכבוד

 עמותת מכללה אקדמית הדסה ע"ר

 
 הצעה לרכש חשמל מיצרנים פרטיים עבור מכללת הדסה בירושלים )"המכרז"(הנדון: 

 
אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי המכרז שבנדון, על כל חלקיהם 

 בזאת: ונספחיהם, מצהירים

הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא  .1

מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו 

את כל הגורמים האחרים המשפיעים על אספקת השירותים וכי בהתאם לכך ביססנו את 

על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם  הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו

"( ו/או המזמינהידי עמותת מכללה אקדמית הדסה ע"ר )להלן: "-פה על-שנעשו בעל

 עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. 

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל  .2

ידיעה כלשהי של תנאי -הבנה או אי-ישות המבוססות על טענות של איתביעות או דר

 המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.

הננו מצהירים כי אנו בעלי הידע, המומחיות, כח האדם, הציוד והניסיון הדרושים  .3

לאספקת השירותים נשוא מכרז זה ברמה הגבוהה ביותר, וכי בידינו כל ההיתרים, 

פי -פי כל דין לביצוע כל התחייבויותינו על-הסמכות ורישיונות הנדרשים על אישורים,

 מכרז זה.

הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, וכי הצעתנו  .4

 עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז. 

 אנו מתחייבים לספק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז כולם .5

יחד, לפי ההצעה הכספית שהגשנו, והננו מקבלים על עצמנו לספק את השירותים 

 לשביעות רצונה המלאה של המזמינה בכל תקופת ההתקשרות.

-בהגשת הצעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם התקשרות, ננהג על .6

מור בנספחים פי כל הא-פי ההסכם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על

נפרד הימנו, ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו, וכן -להסכם המהווים חלק בלתי

 כל חובה אחרת הנובעת ממנו.
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 12מתוך  11עמוד 

ידנו -בחתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל העובדות והמצגים שניתנו על .7

כך  במסגרת מכרז זה, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו

נפרד מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה -בכל מועד עתידי והינם חלק בלתי

האמורה הינה ביסוד הסכמת המזמינה להשתתפותנו ו/או לזכייתנו במכרז וכי המזמינה 

שומרת לעצמו את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה 

התאמה מכל מין וסוג, תהא המזמינה זכאית -ל איעל הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה ש

לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמנו, אם נזכה במכרז, ולא תהא לנו 

 כל טענה לעניין זה.

הננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבותנו הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או  .8

תחייבות כלפינו ותהיה זכאית מקצתן, תוך הזמן האמור, תהא המזמינה פטורה מכל ה

 למסור את אספקת השירותים למשתתף אחר.

חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת -הצעתנו זו היא בלתי .9

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות, והיא תמשיך לחייב  90אותנו במשך תקופה של 

תה תקופה. תוקף הצעתנו זו יוארך אותנו והמזמינה תוכל לקבלה בכל עת לפני תום או

 לפי דרישת המזמינה.

לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים -הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום .10

 אחרים המגישים הצעות למכרז.

הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד  .11

חתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים ל

 פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.-על

 

 אנו מצהירים כי הפרטים להלן נכונים:  .12
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 12מתוך  12עמוד 

 א. פרטי המציע

          שם המציע:

        מס' ח.פ. / עוסק מורשה:

         תאריך התאגדות:

         שמות הבעלים:

         שם המנהל הכללי:

        :מען המציע )כולל מיקוד(

         שם איש הקשר אצל המציע:

          תפקיד איש הקשר:

          טלפונים:

          פקסימיליה:

         דואר אלקטרוני: 

אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים, מלאים וחתומים )ניתן לסמן  .13

 (:V-ב

 V   /X שם המסמך

כל מסמכי המכרז בצרוף הודעות והבהרות למציעים )ככל שנשלחו(, כשהם חתומים 

 ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע.-במקומות המיועדים לכך על
 

אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי חוק עסקאות גופים 

 .1976-התשל"וציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, 

 

  רישיון ייצור בתוקף.

  אספקה בתוקף. רישיון 

, כשהוא מלא וחתום על ידי מורשי החתימה של 'במסמך בנוסח  – הצעת מחירטופס 

 המציע. 
 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 


