נספח א'
הצעה
אל סמינר הקיבוצים
מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך
לטכנולוגיה ולאמנויות
דרך נמיר ,149
תל אביב

תאריך ...............

א.ג.נ,.
הנדון :מכרז מס' ....................
.1

אני/אנו הח"מ ,בשמי או בשם חב' [ ......................................להלן 'המציע'] מצהיר בזאת,
כי קראתי בעיון את הפנייה לקבלת הצעות למכרז ואת כל מסמכי המכרז שנלוו אליה ,לרבות
הנספחים [להלן 'מסמכי המכרז'].

.2

התמורה הנדרשת על ידי המציע הינה כמפורט בנספח ג'.

.3

תנאי התשלום :התשלום בתוספת מע"מ יתבצע בתנאי תשלום "שוטף  "90 +יום ממועד קבלת
אישור בכתב אודות הענקת הרישיונות ו/או ממועד קבלת החשבונית ,לפי המאוחר מביניהם.

.4

תנאי ההצמדה של התמורה :המחירים יהיה צמודים לשער הדולר היציג של ארה"ב ,כפי שהוא
מתפרסם על ידי בנק ישראל.
שער הבסיס יעמוד על .₪ 3.8 = $1
השער הקובע לתשלום הוא השער הידוע ביום הוצאת החשבונית.

.5

מועד אספקת השירות – הספק מתחייב לשלוח למזמין חוזה לחתימה בתוך ( 3שלושה) ימי
עסקים מיום ההזמנה .הספק מתחייב לעדכן את הרישום במיקרוסופט ,וכן לוודא כי אתר
הרישיונות הרשמי של מיקרוסופט (להלן":האתר") יתעדכן בפרטי הרישיון החדש או השינויים
הנדרשים ברישיון ,וזאת בתוך ולא יאוחר מ( 7 -שבעה) ימי עסקים מיום החזרת המסמכים
חתומים על ידי המזמין לספק (או למיקרוסופט במקרה של חתימה דיגיטלית).
בנוגע לציוד מדיה פיזית (כגון דיסקים וכד') ,ככל שיידרש – הספק מתחייב לספק את הציוד
בתוך  45יום קלנדריים ממועד ההזמנה.

.6

אני מצהיר בזאת ,כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם ,שאלתי את כל השאלות שרציתי
וקבלתי עליהן תשובות ,ובדקתי את כל הנושאים שיש בהם כדי להשפיע על הצעתי ועל
התחייבויותיי ,אם אזכה במכרז ,וכי בהתאם לכך אני מציע בזה לבצע רישוי של מוצרי
מיקרוסופט ,ומציע במכרז את ההצעה הכספית המפורטת בנספח ג'.

.7

המציע מצהיר בזאת כי:
א .אני מסוגל ,מכל בחינה שהיא ,לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז.

ב .המחירים שמפורטים בהצעתי ,הכל כפי שנרשם על ידי בהצעתי על פי תנאי המכרז ,כוללים
תקורה ורווח קבלני.
ג .ידוע לי כי המכללה זכאית לחלק את השירותים בין ספקים ,לפי שיקול דעתה.
.8

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת
ההצעות.

.9

לא ידוע לי על כל קושי כספי או כלכלי או אחר שהמציע צפוי לו.

.10

אם יחול שינוי בהצהרותיי או שינוי מהותי כלשהו במצבי ו/או במצב עסקיי עד לחתימת ההסכם
עם הזוכה במכרז ,הנני מתחייב להודיעכם על שינוי זה מיד כאשר אדע עליו .אין באמור בסעיף
זה כדי לפטור אותי מכל התחייבות שלי בגדר הצעה זו ו/או כל הסכם.

.11

אם הצעתי תתקבל ואזכה במכרז ,הנני מתחייב לחתום על ההסכם וכל המסמכים הנלווים לו
בתוך  14ימים מיום שתישלח לי ההודעה על זכייתי (אישור ביטוחים חתום יוגש למכללה בתוך
 7ימים ממועד ההודעה על הזכייה) ,ולמלא אחר כל התחייבויותיי ,כמפורט בהסכם ובנספחיו
ועל פי הוראות כל דין .במידה שלא אעשה כן ידוע לי ,כי המכללה תהא רשאית לבטל את זכייתי
במכרז.

 .12אם הצעתי תתקבל ואזכה במכרז ,הנני מתחייב שלא להסב את כל או חלק מזכויותיי ,מכוח
הזכייה במכרז ו/או מכוח ההסכם שייחתם איתי בעקבות הזכייה במכרז ,לצד ג' כלשהו ,ללא
קבלת הסכמתכם מראש ובכתב.
ולראייה באתי/באנו על החתום:
..................................................................
[חותמת/חתימה/חתימות לפי העניין]
פרטי המציע:
כתובת  ..................................מס' טל' ...................... :מס' פקס...............................
שם .................................... :ח.פ/.ת.ז......................... :.
חתימה..............................
אישור [לחברה או שותפות]
אני הח"מ .....................................עו"ד מ .........................................מאשר בזה כי
ההצעה הנ"ל ,ויתר מסמכי המכרז ,נחתמו על ידי ה"ה ...............................בעל ת"ז מס'
 ..........................ו.......................בעל ת"ז מס'  .....................................שמוסמכים
לחייב בחתימתם את החברה  /השותפות  ..................................וזאת לאחר קבלת החלטה
שמחייבת אותה ,להגיש את ההצעה למכרז.

...................................
חתימה וחותמת

נספח א' 1
תצהיר
[מחק את המיותר וחתום בפני עו"ד מאשר]
אני/אנו הח"מ ..........................מצהיר בזה ,לאחר שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,כי:
.1

כל הפרטים שנמסרו על ידי בהצעתי הם אמת.

.2

לח"מ ו/או לחב'  ......................המציע/ה במכרז ו/או למי מהדירקטורים שלה ו/או
מנהליה ו/או מועמדה/תה היו/לא היו הרשעות פליליות ו/או התנהלו/לא התנהלו
הליכים פליליים ,בעשור האחרון; יש/אין ,למיטב ידיעתי ,חקירות תלויות ועומדות
נגדי/נגד מי מהם.

.3

ההרשעות ו/או ההליכים ו/או החקירות הם כמפורט להלן:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

.4

מתנהלות ו/או צפויות להיות מוגשות/לא מתנהלות ,ולא ידוע לי על תביעות אזרחיות
מהותיות [או הליכים מהותיים בבית משפט] שעומדות להיות מוגשות נגד המציע
במכרז.

.5

תביעות אזרחיות [או הליכים מהותיים בבית משפט] שמתנהלות או עומדות להיות
מוגשות הן כמפורט להלן:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
זהו שמי ,זוהי חתימתי ותוכן תצהירי זה – אמת
ולראיה באתי על החתום:
.........................................
...............................
אישור

אני הח"מ..................................... ,עו"ד ,מאשר בזה כי היום ...............................התייצב/ה בפני
מר/גב'  .................................................בעלת ת"ז מס' ........................המוכר/ת לי אישית,
ולאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליה להצהיר אמת וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר/ה בפני את תצהירו/ה זה וחתמ/ה עליו בפני.
...........................................
חותמת

.................................................
חתימה

