נספח א'
הצעה
אל סמינר הקיבוצים
מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך
לטכנולוגיה ולאמנויות
דרך נמיר ,941
תל אביב

תאריך ...............

א.ג.נ,.
הנדון :מכרז מס' ....................
.9

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 וההסכם [להלן 'מסמכי המכרז'].

.2

התמורה שאני מציע לשלם למכללה הינה __________  ₪לשנה בצירוף מע"מ עבור מתן
ההרשאה להצבת כמות המכונות ומתן כל השירותים כפי שמופיע בנספח ג' המצורף (להלן:
"כמות המכונות המקורית").
ידוע לי כי מחיר המינימום הנדרש על ידי המכללה עומד על  000999ש"ח לשנה בצירוף
מע"מ (להלן" :מחיר המינימום").

.3

ככל שהמכללה תסכים להוסיף מכונות נוספות בסדר גודל שלא יעלה על  91%מכמות המכונות
המקורית ,מוסכם כי לא תשולם על ידי כל תמורה נוספת למכללה בגין תוספת המכונות
והשירותים הנלווים אליהן.

.4

ככל שיוסכם ביני לבין המכללה להוסיף מכונות נוספות בסדר גודל שיעלה על  91%מכמות
המכונות המקורית ,אזי התמורה למכללה עבור כל מכונה נוספת וכל השירותים הנלווים אליה
מעבר לאמור לעיל ,אם תדרש על ידי המכללה ,תעמוד על ________  ₪לשנה בצירוף מע"מ.

.5

תנאי התשלום :התשלום בתוספת מע"מ יתבצע מדי שנה באמצעות  3המחאות דחויות לתאריכים
 21/3 ,31/99ו 21/5 -לאותה שנה .ההמחאות יופקדו בידי המכללה מראש לא יאוחר מיום 9.1
לכל שנה.

.6

תנאי ההצמדה של התמורה :התמורה תהיה סופית וקבועה למשך שנה ,ותתעדכן אחת לשנה
במועד הארכת ההסכם (במידה שיוארך) בהתאם למדד המחירים לצרכן .מדד הבסיס – המדד
הידוע במועד חתימת ההסכם.

.7

אני מצהיר בזאת ,כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ,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 ,כי תנאי ההסכם וכל הגורמים
האחרים המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז ,ידועים ומוכרים לי ,וכי בהתאם לכך
קבעתי את הצעתי.

.8

אני מצהיר ,כי סיירתי ולמדתי את תנאי השירותים ומיקום המכונות בקמפוסים של המכללה.

.1

המציע מצהיר בזאת כי:
א .אני בעל ידע ,ניסיון ומומחיות הדרושים לביצוע השירותים נשוא המכרז.
ב .נכון למועד חתימת מסמך זה ,אני מתפעל ומפעיל בפועל לפחות  51מכונות אוטומטיות
לממכר מוצרי מזון ומשקאות ,כאשר כל המכונות משנת  2111ואילך.
ג .יש ברשותי ,או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הנדרשים על מנת לבצע
את השירותים נשוא המכרז.
ד .אני מסוגל ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבות על-פי הוראות
המכרז.
ה .אני מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לביצוע השירותים ולא למסור בקבלנות
משנה לכל גורם שהוא את ביצוע השירותים על-פי מכרז זה ,והכול בין בתמורה ובין
שלא בתמורה ,כולן או חלקן.
ו .אני מתחייב שלא להעסיק במתן השירותים למכללה עובדים זרים ו/או עובדים
שאינם אזרחי ישראל ,אלא אם יש ברשותי היתר כדין להעסקתם .כמו כן אני מתחייב
להעסיקם על פי הוראות כל דין.
ז .אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות ע"פ כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע
השירותים נושא המכרז ,לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה ,ולרבות תשלום
לעובדים ע"פ חוק שכר מינימום לפחות.
ח .המחירים שמפורטים בהצעתי ,הכול כפי שנרשם על ידי בהצעתי על-פי תנאי המכרז,
כוללים תקורה ורווח קבלני.
ט .ידוע לי כי המכללה זכאית לחלק את העבודות בין קבלנים ,לפי שיקול דעתה.

.91

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.

.99

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  11יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת
ההצעות.

.92

אם אקבע כזוכה במכרז הנדון ,אני מתחייב לבצע את התחייבויותיי על-פי המכרז בהתאם לכל
תנאיו ,לשביעת רצון המכללה ו/או המנהל מטעמה ,על-פי הוראות ההסכם ובהתאם לכל דין.

.93

אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן ,וזאת בתוך  7ימים
מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
א .לחתום על ההסכם ולהחזירו למכללה כשהוא חתום כדין.
ב .להמציא לכם אישור עריכת ביטוח וערבות בנקאית להסכם ,הכול כמפורט בהסכם.
ג .להתחיל בביצוע השירותים נשוא המכרז עם קבלת הוראה מהמכללה.

 .94אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  92ו 93 -לעיל ,כולן או
מקצתן ,המכללה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן היא תהיה רשאית לחלט את הערבות
הבנקאית המצורפת להצעתי זו.
 .95כן יד וע לי ואני מסכים לכך ,שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,עקב אי-קיום
ההתחייבות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז .כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי
לפגוע בכל זכות או עד שתעמוד לרשות המכללה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם
הגשת הצעתי למכרז.
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

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:
.9

כל הפרטים שנמסרו על ידי בהצעתי הם אמת.

.2

המציע נתן במשך שלוש השנים האחרונות (לפחות) שירותים דומים ל
_____________________________.

.3

אני ו/או המציע ו/או בעלי השליטה במציע מלאנו ואנו ממלאים את כל החובות
המוטלות עלינו בדין ביחס לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לנו ,ונוסיף למלא אותם ככל שנזכה במכרז.

.4

לח"מ ו/או לחב'  ......................המציע/ה במכרז ו/או למי מהדירקטורים שלה ו/או
מנהליה ו/או בעלי השליטה בה 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.

.5

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

.6

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.
.................................................................................................................

.7

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

