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רמת השרון
א.ג,. .

טופס הצעה ,הצהרות והתחייבויות בע ין מכרז פומבי מס' ) 7/2019להלן" :המכרז"(
הח"מ
א י/ו
לידיעתי /ו,
שהובאה
להודעתכם
 .1בהתאם
_____________
/ח.פ.
__________________ת.ז.
המציע:
שם
מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבח תי /ו לעומק והב תי /ו את כל הת אים למכרז,
החוזה ,המפרט/ים הטכ י/ים והתכ יות המפורטים בחוברת המכרז והמצורפים
אליה ,ולאחר שביקרתי /ו באתרים ש ועדו לביצוע העבודות בפרויקט שוא המכרז
)להלן" :העבודות" או הפרויקט"( ,ובדקתי /ו אותם ,ולאחר ש ודעו לי /ו ,בעקבות
בירורים שערכתי /ו ,כל הפרטים ה וגעים לביצוען של העבודות והאפשרויות לביצוען,
ה י/ו מציע/ים בזאת לבצע את העבודות במחיר המפורט להלן.

 .2קראתי /ו והב תי /ו היטב את כל מסמכי המכרז ות איו והגשתי /ו הצעתי /ו זו על
סמך בדיקתי /ו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי /ו ואהיה /היה מ וע/ים מלהציג
כל תביעות ו/או דרישות שתתבסס ה על אי -ידיעה ו/או אי הב ה של ת אי המכרז
ומסמכיו או כל חלק מהם וא י /ו מוותר/ים מראש על טע ות כאלה; מוצהר ומוסכם
בזאת כי א י/ו מקבל/ים על עצמי /ו את כל ההתחייבויות והת אים הכלולים בחוברת
המכרז ללא כל הסתייגות.
 .3מוצהר ומוסכם בזאת ,כי א י/ו ביססתי /ו את הצעתי /ו זאת על סמך בדיקותי /ו
כאמור לעיל ועל כן אהיה /היה מ וע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבסס ה
על כל טע ות של אי ידיעה וגם/או אי-הב ה של ת אי המכרז או איזה מקרב
המסמכים ה "ל וא י/ו מוותר/ים מראש על כל טע ות כאלה.
 .4ידוע ומוסכם כי העבודות תתבצע ה בהתאם למסמכי מכרז זה לרבות המפרט הכלול
בו  ,הכל בלוח הזמ ים המתחייב מהוראותיו וכי התמורה תשולם על בסיס הצעתי /ו
בהתאם להוראות ההסכם – מסמך ג' ,על צרופותיו ועל פי מספר המעברים
שאבצע /בצע בהם את העבודות ,בפועל ,על פי הזמ ת החברה בכתב וא י/ו מוותר/ים
על כל טע ה בקשר לכך.
 .5בדקתי /ו ומצאתי /ו ,כי התמורה ה קובה בהצעתי /ו מ יחה את דעתי /ו ומהווה
תמורה מלאה ,שלמה והוג ת לכל התחייבויותי /ו שוא מכרז זה .עוד א י/ו מאשר/ים
כי מחיר ההצעה הכלול בהצעתי /ו הי ו סופי ולא ישת ה אף אם ישת ה היקף
העבודות ,והוא כולל את כל ההוצאות ,בין המיוחדות ,בין הכלליות ובין האחרות,
מכל מין וסוג ,הכרוכות בביצוע העבודות ,בהתאם לדרישות מסמכי המכרז וכל
המסמכים המצורפים הצעתי /ו זו ולביצוע התחייבויות הקבלן לפיהן וכי לא א /ציג
שום תביעה או טע ה בשל אי הב ה ,או אי ידיעה של ת אי ההסכם או של כל אחד
מהמסמכים הקשורים להסכם או של מסמכי ההצעה.
 .6א י/ו מצהיר/ים כי ברשותי /ו המומחיות ,הידע ,הרשיו ות ,האישורים ,כוח האדם
וה סיון הדרושים לשם ביצועו של הפרויקט שוא המכרז וכי הצעת ו זאת הי ה בגדר
הסמכויות ,הכוחות והמטרות של ו עפ"י מסמכי היסוד של ו וכי הגשתה אושרה על
ידי הגופים המוסמכים במציע.
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 .7א י/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי העבודות יבוצעו על ידי /ו אך ורק באמצעות מי
שמורשה לבצען על פי כל דין ,מ וסה ומיומן וכי יהיו בידי /ו במהלך כל ביצוע
העבודות כל הרשיו ות ,ההיתרים והאישורים ה דרשים בדין לביצוען על ידי /ו .
 .8א י/ו מצהיר/ים ומאשר/ים ,כי המפרט הטכ י הכללי של הועדה הבי משרדית הידוע
בשם "הספר הכחול" על כל פרטיו ועדכו יו  -עד לחודש פרסומו של המכרז  -מוכר
וידוע לי/ל ו היטב ויחול על העבודות אלא אם קבע מפורשות אחרת.
 .9אם הצעה זאת תתקבל ,א י/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה בתוך חמישה ימים
מיום קבלת דרישתכם הראשו ה ולמסור בידיכם כל המסמכים כ דרש במסמכי
המכרז.
 .10ידוע לי /ו וא י/ו מסכים/מים כי על הקבלן להשלים את ביצוע העבודות במועד הקבוע
במסמכי המכרז ו/או ההסכם ו/או בצו התחלת עבודה שיי תן לי /ו וכי אי עמידה
בלוח הזמ ים תהווה הפרה יסודית של התחייבויותי /ו ,באם זכה במכרז ,על כל
המשתמע מכך.
 .11ידוע לי /ו וא י/ו מסכים/מים כי גם אם הצעה זאת תתקבל ,החברה אי ה מחוייבת
להוציא אל הפועל באמצעותי /ו את כלל העבודות והיא תהא רשאית להקטין/לצמצם
את היקף העבודות שוא המכרז ,לשיקול דעתה הבלעדי .מאידך ,היות ומספר מעברי
החצייה המפורט במסמכי המכרז הי ו בגדר הערכה גרידא ,החברה תהא רשאית
להגדיל את מספרם בהתאם למספר המעברים הטעו ים ה גשה ברחבי העיר ,ללא
מגבלה .ידוע ומוסכם כי מחיר העבודות בכל מקרה יהיה זה המוצע בהצעתי /ו למכרז
זה ולא ישת ה בכל מקרה ובכל כמות שתבוצע בפועל על פי דרישת החברה .א י/ו
מוותר/ים על כל טע ה ו/או תביעה כלפי החברה בע יין זה לרבות טע ה בדבר ציפיה
ו/או הסתמכות.
 .12ה י/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי /ו על ספחיה הי ו אמת וכי ה י/ו עומד/ים
בת אים ה דרשים במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכרז.
 .13הצעת ו היא כדלקמן:
מס'
סידורי
.1
.2

טיפוס )כפי שמופיע במפרטי המכרז(
כמות מוערכת הצפויה מכל טיפוס
ה מכות
מחיר בש"ח )ללא מע"מ( לביצוע כל
עבודות הה גשה לטיפוס )למילוי ע"י
הקבלן()"מחיר לה גשה"(
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6
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6
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31

43
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 .14הצעה זו היא בלתי חוזרת ואי ה ית ת לביטול או לשי וי ותהא תקפה לתקופה של
 120יום מהמועד להגשת ההצעות למכרז .לפי דרישת החברה אאריך /אריך את תוקף
ההצעה לתקופה וספת כפי ה דרש ע"י החברה לשם בחירת הזוכה במכרז.
 .15ה י/ו מסכים/מים לכך שהחברה תדרוש ממ י/ו ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,כל
הוכחה שתראה ל כון ,בדבר כושרי /ו ,סיו י /ו ורמתי /ו המקצועית ,ו/או בדבר
היכולת הכספית שלי /ו ,תפ ה ללקוחותיי /ו ולכל אדם אחר ,לפי בחירתה לקבלת
מידע בקשר לכל הע יי ים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי /ו שהוא רלוו טי
להצעתי /ו ולמכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .16ידוע לי /ו וא י/ו מסכים/מים ,כי החברה רשאית לשיקול דעתה ,להחליט שלא לדון
ו/או לא לקבל ו/או לבחור בהצעתי /ו אף אם תהיה הזולה ביותר וזאת ,אם לעיריית
רמת השרון ו/או לחברה ו/או למזמין אחר היה סיון רע עמי /ו בכל הקשור לעבודות
שבוצעו על ידי /ו ובין היתר ,בקשר עם כושרי /ו ,בלוחות הזמ ים ועמידתי /ו בהם,
בטיב השירותים ,ביכולתי /ו לבצע את העבודות ,בדרכי הת הלותי /ו ,באמי ותי /ו ,
במיומ ותי /ו ,ובאופן עמידה בהתחייבויות .כן תהיה החברה רשאית לפסול הצעה
שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי
קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים ,קשרים בין
חברות אחיות ,קשרים בין חברות ב ות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה
תכסיס ית.
 .17אם לא אמלא /מלא אחר הצעתי /ו או לא אקיים /קיים איזה מהתחייבויותיי /ו
כאמור ,תהיו רשאים ,מבלי להזדקק להסכמתי /ו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי
לגרוע מכל סעד אחר ה תון לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,לחלט את
הערבות הב קאית המצורפת להצעתי /ו וזאת ,כפיצויים קבועים ומוערכים מראש
ל זקים והפסדים העלולים להגרם לכם עקב כך.

 .18למו חים בטופס זה תי תן המשמעות ה תו ה לבם בת אי המכרז ,אלא אם קבע
מפורשות אחרת .

 .19להצעת המחיר יתווסף מע"מ כשיעורו בדין במועד התשלום בפועל .לא יתווספו
התייקרויות.
 .20מצ"ב כל האישורים ה דרשים בת אי המכרז לרבות ערבות ב קאית בסכום ,בת אים
ולתקופה כמפורט בהזמ ה להגיש הצעות ות אי המכרז .

הוגש
וסח מחייב
המסמך
מס'
כל מסמכי המכרז חתומים בחתימה יש
.1
וחותמת בשולי כל דף ,לרבות ההסכם,
המפרט ,התכ יות ודרישות הבטיחות.
אם ישלח
מסמך/כי הבהרות
.2
יש
מסמך ב'  -טופס הצעה
.3
יש
ספח  – 1ערבות ההצעה
.4
ספח  -2תצהיר לפי חוק עסקאות גופים יש
.5
ציבוריים ,התשל"ו1976 -
יש
ספח  – 3תצהיר כללי מטעם המציע
.6
ספח  – 4תצהיר המציע לע יין עמידתו יש
.7
בת אי הסף
ספח  - 5תצהיר פירוט סיון מקצועי של יש
.8
המציע
יש
ספח )5א(  -טבלת ריכוז סיון המציע
.9
יש
ספח )5ב( – דוגמת וסח אישור מזמין
.10
יש
ספח  – 6אישור עו"ד בדבר פרטי המציע
.11
ספח  - 7תצהיר לע יין שמירה על הוראות יש
.12
חוק התחרות הכלכלית ואי תיאום מכרז
 חלקים חסויים בהצעהספח 8
.13
)אופציו לי(
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מס'
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

וסח מחייב
המסמך
עפ"י דין
אישור על יהול פ קסים
עפ"י דין
אישור על עוסק מורשה
עפ"י דין
אישור על יכוי מס
צילום מאושרר של רשיון קבלן ,מרשם עפ"י דין
הקבל ים ,בתוקף ,בהיקף ובסיווג
כמתחייב מת אי הסף של המכרז
צילום מאושרר של תעודת ההתאגדות ,עפ"י דין
ככל שהמציע הי ו תאגיד
יש
פרוטוקול מפגש מציעים
יש
עותק קבלה על רכישת מסמכי מכרז

הוגש

____________________
חתימת המציע)ה(
פרטי המציע :
השם_________________________ :

מספר הרישום ________________

כתובת______________________ :

מס' הטלפון________________:

פקס' _________________________

דוא"ל__________________ :
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רימו ים – חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
מכרז  7/2019לביצוע עבודות ה גשה של מעברי חצייה ברמת השרון
ספח  - 1וסח כתב ערבות ההצעה
לכבוד
רימו ים – חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
רח' אוסישקין 5
רמת השרון
א.ג,. .

ה דון :ערבות ב קאית

על פי בקשת ____________ ת.ז/ח.פ/.ח.צ) _____________ .להלן" :המבקש"( א ו
ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של  50,000ש"ח )חמישים אלף שקלים
חדשים( )להלן" :סכום הערבות"( וזאת בקשר עם השתתפותו של המבקש במכרז 7/2019
לביצוע עבודות ה גשה של מעברי חצייה ברמת השרון )להלן" :המכרז"( ,לרבות לשם
הבטחת מלוי איזה מקרב התחייבויותיו של המבקש על פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה של
המבקש ו/או על פי ההסכם שייחתם בעקבותיו – אם ייחתם – בי יכם לבין המבקש.
א ו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות מיד עם דרישתכם
הראשו ה מאת ו וחלף ערבות זו ,מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או ל מק ו/או להוכיח
את דרישתכם באופן כלשהו ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת
המבקש.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את התשלום של סכום הערבות או כל חלק ממ ו
בדרישה אחת או במספר דרישות וא ו מתחייבים למלא דרישותיכם ,ובלבד שסך כל
דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.
התחייבות ו על פי כתב זה הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואי ה ית ת לביטול.
התחייבות ו על פי כתב זה אי ה ית ת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
ערבות זו תשאר בתוקפה עד 25/04/2020
דרישה למימוש הערבות שתגיע בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה על פי ת אי הערבות ולא
תיע ה.
דרישה למימוש הערבות תופ ה לס יף הב ק בכתובת_______________:

תאריך_____________:

ב ק______________:

חשוב :הערבות תוגש ב וסח דלעיל ללא תוספות ,ללא השמטות וללא שי ויים.
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רימו ים – חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
מכרז  7/2019לביצוע עבודות ה גשה של מעברי חצייה ברמת השרון
ספח  - 2תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו –  1976

א י הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז_____________ .
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא
אעשה כן ,מצהיר כלהלן:
 .1א י ציג המציע ___________________ )להלן" :המציע"( ,א י מכהן
כ________________ במציע ,וא י מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם המציע ,את
המפורט להלן.
 .2עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף
2ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו) 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים
ציבוריים"(( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים
)איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים( ,התש "א) 1991-להלן" :חוק
עובדים זרים"( או לפי חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז) 1987-להלן" :חוק שכר
מי ימום"(.
 .3לחילופין ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתו
בסעיף 2ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי
עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מי ימום ,אולם חלפה ש ה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרו ה.
 .4כמו כן א י מצהיר ,כי הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לא שים עם מוגבלות,
התש "ח) 1998-להלן – "חוק שוויון זכויות"( ,בדבר ייצוג הולם לא שים עם מוגבלות,
לא חלות על המציע .לחילופין ,ככל שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על
המציע – הרי שה י מצהיר כי הוא מקיים אותן ,בין היתר כמפורט להלן:
 .4.1אם המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,המציע מתחייב לפ ות למ הל הכללי של
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחי ת יישום חובותיו לפי
סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת ה חיות בקשר
ליישומן;
 .4.2אם המציע התחייב בעבר לפ ות למ הל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים כאמור לעיל ,ו עשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב
כאמור לעיל ,המציע מצהיר בזאת ,כי פ ה כ דרש ממ ו ,ואם קיבל ה חיות
ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן;
 .4.3המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למ הל הכללי של
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד
ההתקשרות ,ככל שתהיה.
 .5לא יועסקו על ידי המציע  ,לצורך ביצוע העבודות שוא פ ייה זו ,עובדים זרים ,וזאת
בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן
מש ה או כל גורם אחר עמו אתקשר.
 .6ידוע למציע  ,כי העסקת עובדים זרים ב יגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה
אי עמידה בת אי הסכם ההתקשרות ,ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.
 .7בתצהיר זה עובדים זרים :עובדים זרים ,למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטו ומיה
ביהודה ,שומרון וחבל עזה ,שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד
בישראל ,ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו
)הסדרים כלכליים והוראות שו ות( )תיקו י חקיקה( ,תש "ה.1994-
חתימת המצהיר:
_______________
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אישור עו"ד
ה י מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפ י ,עו"ד ______________ ,במשרדי
שברח' _____________________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז.
_________________/המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
וכי יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר כו ות הצהרתו ה "ל וחתם
עליה .הרי י לאשר כי _______________ מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם המשתתף
______________________כאמור לעיל.
עו"ד ____________________

חותמת ___________________
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רימו ים – חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
מכרז  7/2019לביצוע עבודות ה גשה של מעברי חצייה ברמת השרון
ספח  - 3תצהיר כללי מטעם המציע
א י הח"מ ____________________ ושא ת.ז .שמספרה _____________________
מורשה חתימה מטעם ______________ ח.פ/.ע.מ) __________________ .להלן –
"המציע"( מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1קראתי ,הב תי וא י מסכים לדרישות מכרז זה ללא סייג.
 .2הצעה זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי .אין ולא היה בין המציע לבין משתתפים
אחרים או משתתפים פוט ציאלים למכרז זה חוזה ,הב ות או שיתוף פעולה כלשהו
בקשר עם המכרז.
 .3כל ה תו ים שפורטו בהצעת המציע בדקו על-ידי וא י מאשר את היותם כו ים
ומדויקים.
 .4המציע בדק את הת אים וה תו ים הקשורים לאספקת הטובין והשירותים ,ה דרשים
במכרז ,ובהתאם לכך המציע ביסס את הצעתו.
 .5א י מאשר כי הצעת המחיר של המציע גובשה על ידו בתום לב וכי המציע לא תיאם
מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהו.
 .6הוראות המכרז וההסכם המצורף למכרז ,לרבות המפרטים ,וכל ספח אחר ,ידועות
ומקובלות על המציע ,והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על פי המכרז ,ההסכם
על ספחיו ,הצעת המציע ועל פי דין.
 .7המציע הי ו בעל הידע המקצועי ,ה יסיון ,המומחיות ,הכישורים ,הרישיו ות
והאמצעים ,לרבות כוח האדם והציוד ,הדרושים לביצוע השירותים ה דרשים על פי
ההסכם המצורף למכרז ,ו כון למועד הגשת הצעת המציע לא ידוע לי על קיומה של
מ יעה כלשהי ,לרבות יגוד ע יי ים ,שיש בה כדי להפריע למציע לקיים איזו
מהתחייבויותיו על-פי המכרז ,ההסכם ,הצעת המציע או על-פי דין.
 .8המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על פי דין ובידיו כל הרישיו ות
ה דרשים על פי דין.
 .9המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים(,
תש "א –  1991ובהתאם לחוק שכר מי ימום ,תשמ"ז ,1987-ומשלם שכר עבודה
לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים
וההסכמים האישיים החלים עליו.
 .10כמו כן ,למיטב ידיעת המציע ,לא מת הלים במועד זה גדו ו/או גד מי ממ הליו
חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור .אם וככל שידוע
למציע ,מת הלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום גדו ו/או
גד מי ממ הליו בגין עבירה פלילית כאמור או בגין עבירה אחרת ,הרי אלה מפורטים
בזה ,כדלקמן_______________________________________________ :
____________________________________________________________
ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או
חקירה ו/או הגשת כתב אישום ,כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טע ה ו/או תביעה
בקשר לכך.
 .11ה י מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
מס' מזהה_______________ :
שם המציע____________ :
שם המצהיר ___________ :תפקיד במציע __________ :חתימה_________ :
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אימות חתימה
א י הח"מ__________ ,עו"ד )מ.ר_______( ,מאשר כי ביום ____________הופיע/ה
בפ י מר' גב'___________ ,ת.ז ____________ ,לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
את האמת וכי יהא/תהא צפי/ה לעו שים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/ה בפ י את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפ י.
שם ______________ :חתימה וחותמת______________ :
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רימו ים – חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
מכרז  7/2019לביצוע עבודות ה גשה של מעברי חצייה ברמת השרון

ספח  - 4תצהיר המציע בדבר עמידתו בת אי הסף של המכרז
א י הח"מ ______________ ,בעל/ת ת.ז ,_________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה
בזה בכתב ,כדלקמן:
זה

בשם

תצהיר
על
לחתום
מוסמך/כת
 .1ה י
____________________________________________
ת.ז/ח.פ/.ח.צ ,______________./המציע במכרז פומבי  7/2019לביצוע עבודות
ה גשה של מעברי חצייה ברמת השרון )להלן" :המציע" ו" -המכרז"(.
 .2המציע עומד בכל ת אי הסף המ ויים במסמך א' של המכרז.
 .3זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
____________
חתימת המצהיר

אישור
ה י מאשר בזה כי ביום ___________הופיע בפ י,במשרדי ברחוב_____________
ת.ז.
ידי
על
עצמו/ה
זיהה/תה
____________
מר/גב'
שמספרה_______________ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם
לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוקאישר/ה את כו ות הצהרתו/ה זו
וחתם/מה עליה בפ י.
___________________
חתימה וחותמת

________________
עו"ד
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רימו ים – חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
מכרז  7/2019לביצוע עבודות ה גשה של מעברי חצייה ברמת השרון
ספח  - 5תצהיר פרוט סיו ו של המציע
ה חיות כלליות – לשימת לב המציעים:
א .התצהיר יכלול פרוט סיו ו של המציע על פי המפורט בגוף הטבלה דלהלן.
ב .פרוט הפרויקטים בטבלה יתייחס ,בראש וראשו ה ,ל סיון המקצועי ה דרש לצורך
הוכחת עמידת המציע בת אי הסף שבסעיף  6.6לת אי המכרז.
ג .יש להשלים את החסר ו/או למחוק את המיותר ,בהתאם למפורט להלן.
תצהיר
א י הח"מ ______________ ,בעל/ת ת.ז ,_________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה
בזה בכתב ,כדלקמן:
.1

ה י המציע*
או:
ה י מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם המציע
שם_________________________ :ח.פ/.ח.צ*______________./
)*מחק את המיותר(.

במכרז  7/2019לביצוע עבודות ה גשה של מעברי חצייה ברמת השרון )להלן" :המציע"
ו" -המכרז"(  .
 .2הרי י מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב כו ים ומדויקים.
 .3מספר מעברי החצייה* שבוצעו על ידי המציע כקבלן ראשי ומוצגים בטבלה המצ"ב
הוא.______ :
*"מעברי חציה" – ובלבד שכל אחד כולל  2ה מכות לפחות.
 .4זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_________________
חתימת המצהיר
אישור
ה י מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפ י ,עו"ד __________________,
במשרדי שברחוב _______________________ ,מר/גב' ___________________,
זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז .שמספרה ____________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק ,אישר/ה את
כו ות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפ י.
_________________
 ,עו"ד
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רימו ים – חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
מכרז  7/2019לביצוע עבודות ה גשה של מעברי חצייה ברמת השרון
ספח )5א( ריכוז הפרטים באשר ל סיו ו של המציע –
להוכחת העמידה בת אי 6.6
מועד השלמת העבודות
מספר מעברי
תיאור עבודות
מס'
שוא הפרויקט
הה גשה במעברי החצייה* בפרויקט,
במסירתן למזמין )החל
החציה בפרויקט בהם בוצעו עבודות
מיום  1.1.2015ועד המועד
שבוצעו על ידי המציע
הה גשה עי המציע
כקבלן ראשי

כקבלן ראשי

פרטי המזמין ופרטי איש
קשר אצל המזמין

האחרון להגשת ההצעות(

.1

_____________ ____________
_____________
_____________

______________

.2

_____________ ____________
_____________
_____________

______________

.3

_____________ ____________
_____________
_____________

______________

המזמין:
___________
פרטי איש הקשר-
שם________ :
תפקיד________ :
טלפון ייד_____ :

המזמין:
___________
פרטי איש הקשר-
שם________ :
תפקיד________ :
טלפון ייד_____ :

המזמין:
___________
פרטי איש הקשר-
שם________ :
תפקיד________ :
טלפון ייד_____ :

"מעברי חציה" – ובלבד שכל אחד כולל  2ה מכות לפחות.
סה"כ מעברי החציה המוצגים יעמוד על  ,400לפחות!
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רימו ים – חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
מכרז  7/2019לביצוע עבודות ה גשה של מעברי חצייהברמת השרון

ספח ) 5ב( – דוגמת וסח אישור מזמין

חובה להגיש אישור מזמין חתום פרד ביחס לכל פרויקט מוצג
לכבוד
רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
רח' אוסישקין 5
רמת השרון
ג.א,. .

ה דון :אישור בדבר יסיון
שם המציע במכרז שלכם  7/2019לביצוע עבודות ה גשה של מעברי חצייה ברמת השרון:
______________________________________ )להלן" :המציע"(.
לבקשת המציע הרי י לאשר כדלקמן:
שם המזמין._______________________________ :
א לסמן  Vבמקום המתאים ולהשלים:
 .1המציע ביצע כקבלן ראשי עבור המזמין פרויקט של ה גשת מעברי חצייה )אין מ יעה
שהפרויקט כלל עבודות וספות(;
 כן
 לא
 .2במסגרת הפרויקט המציע ביצע עבודות ה גשה של מעברי חצייה שמספרם עומד על
_________ .ידוע לי ש'מעבר חצייה' לע יין זה הוא כזה הכולל  2ה מכות לפחות;
 .3הרי י לאשר כי הפרויקט הושלם על ידי המציע )במסירתו לידי המזמין( בתקופה בין
 1.1.2015ועד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז:
 כן
 לא

על החתום:
____________
שם מלא

____________
תפקיד אצל המזמין

_____________
תאריך

________
חתימה
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רימו ים – חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
מכרז  7/2019לביצוע עבודות ה גשה של מעברי חצייה ברמת השרון
ספח  - 6אישור פרטי מציע במקרה והמציע הי ו תאגיד
לכבוד
רימו ים – חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
רח אוסישקין 5
רמת השרון
א,. .
ה דון :אישור

ח.פ/.ח.צ___________ .
ה י עורך הדין של __________________________
______________ )להלן " -המציע"( במכרז לביצוע עבודות ה גשה של מעברי חצייה
ברמת השרון )להלן " -המכרז"(.
כעורך הדין של המציע ה י מאשר בכתב ,כדלקמן:
 .1מורשי החתימה של המציע במכרז הי ם אלה :
גב'  /מר _________________ ת.ז ____________________ .ו/או* )מחק
את המיותר(:
גב'  /מר _________________ ת.ז____________________ .

 .2החתימה על גבי המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז ,הי ה חתימתו המחייבת
של המציע לכל דבר וע ין לרבות ,לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי
המכרז ובהסכם שבגדר מסמכי המכרז .החתימה ,כאמור ,חתמה באמצעות מורשי
החתימה שלו כאמור לעיל .

 .3התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז ,לפי כל דין ולפי מסמכי
ההתאגדות שלו .

_________
תאריך

_______________
שם עוה"ד ,מס' רשיון,
חתימה וחותמת

מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע .
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רימו ים – חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
מכרז  7/2019לביצוע עבודות ה גשה של מעברי חצייהברמת השרון
ספח  - 7תצהיר לע יין שמירה על הוראות חוק התחרות הכלכלית ואי תיאום מכרז

א י הח"מ ______________ ,מספר ת"ז ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
בכתב כדלקמן:
 .1א י ותן תצהיר זה בשם ______________________________ ]שם התאגיד[,
המציע במכרז פומבי  7/2019של רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ )"החברה"
ו"המכרז"(.
 .2א י מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .3א י מצהיר כי המציע ,ושאי משרה בו ,מ הליו ,עובדיו ,המחזיקים בו או אדם אחר
מטעמו )להלן בתצהיר זה" :המציע או מי מטעמו"( עומדים בת אים הבאים:
 .3.1המציע או מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום ההצעות המוגשות במכרז ,או
בתיאום מרכיב כלשהו בהצעות כאלה ,או בתיאום ה וגע להגשה או אי-הגשה של
הצעות במכרז ,או בכל הסדר ,הסכמה או הב ה ,בכתב או בעל-פה ,עם מציע אחר
או מי מטעמו ב וגע להצעות במכרז.
 .3.2המחירים ו/או הכמויות ו/או כל מרכיב אחר בהצעת המציע קבעו על ידי המציע
באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או חילופי דברים כלשהם בין המציע או מי
מטעמו לבין מציע אחר או מי מטעמו.
 .3.3המחירים ו/או הכמויות ו/או כל מרכיב אחר בהצעת המציע לא הובאו ,בכתב או
בעל-פה ,לידיעת מציע אחר או מי מטעמו.
 .3.4המציע או מי מטעמו לא באו בדברים ,בכתב או בעל-פה ,עם מציע אחר במכרז,
בכוח או בפועל )להלן" :מציע אחר"( ,ב וגע להצעתם או להצעתו במכרז ,או
ב וגע להגשה או לאי-הגשה של הצעה במכרז.
 .3.5המציע או מי מטעמו לא השפיעו על הצעה של מציע אחר במכרז ,ובכלל זה לא
גרמו למציע אחר שלא להגיש הצעה במכרז זה.
 .3.6המציע או מי מטעמו לא יסו לגרום לאחד מן הדברים המפורטים לעיל ,ומציע
אחר או מי מטעמו לא יסו לגרום למציע לבצע אחד מן הדברים המפורטים
בסעיפים כאמור.
באם האמור באחד מסעיפיו הקט ים של סעיף  3אי ו כון במלואו ,א א פרט איזה
סעיף קטן ומדוע:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________
 .3.7המציע לא מתכוון להשתמש לשם ביצוע העבודה שוא המכרז במציע אחר
כקבלן מש ה ,או לשמש לשם כך כקבלן מש ה של מציע אחר.
 .3.8המציע או מי מטעמו לא התקשרו עם מציע אחר בחוזה ,הסדר או הב ה כלשהי
ב וגע לקבל ות מש ה כאמור ,ולא החליפו דברים ,בכתב או בעל-פה ,עם מציע
אחר ,ב וגע לאפשרות של קבל ות מש ה כאמור.
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ככל שהאמור בסעיפים  3.7או 3.8אי ו כון במלואו ,א א פרט מדוע:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________

 .3.9המציע או מי מטעמו לא מצאים במועד חתימת תצהיר זה תחת חקירה של
רשות ההגבלים העסקיים ,לרבות בחשד לתיאומי מכרזים.
אם לא כון ,א א פרט מדוע:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________
 .3.10כ גד המציע או מי מטעמו לא הוגש בחמש הש ים האחרו ות כתב אישום
בעבירות על חוק התחרות הכלכלית ,לרבות בעבירות של תיאומי מכרזים.
אם לא כון ,א א פרט מדוע:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________
 .3.11המציע או מי מטעמו לא הורשעו בחמש הש ים האחרו ות בעבירות על חוק
התחרות הכלכלית ,לרבות בעבירות של תיאומי מכרזים.
אם לא כון ,א א פרט מדוע:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________
 .4ידוע לי ולמציע ,כי החברה מסתמכת על תצהיר זה במסגרת החלטתה בדבר הזוכה
במכרז וכי הצהרה או מצג לא כו ים או לא מלאים במסגרת תצהיר זה עלולים לגרום
לחברה זק כבד ויחייבו את המציע ואותי באופן אישי ,ביחד או לחוד ,בפיצוי לחברה
בגין ה זקים שייגרמו לה עקב כך.
 .5זהו שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהיר זה  -אמת.

_______________
____________
____________
תאריך שם ותפקיד במציע

מספר ת"ז

____________
חתימה וחותמת
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אישור
א י הח"מ ,עו"ד ______ ,מ"ר _________ ,מרח'___________ ,מאשר בזאת כי ביום
_______ הופיע בפ י _________ ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז/המוכר לי באופן אישי,
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעו שים הקבועים בחוק
אם לא יעשה כן ,אישר בפ י את כו ות התצהיר דלעיל וחתם עליו.
____________
 ,עו"ד
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ספח  -8חלקים חסויים בהצעה )אופציו אלי(.
לכבוד
רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
רמת השרון
א י מבקש שלא תי תן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי ,בשל היותם
סוד מסחרי:

בהצעה,
____
עמוד
_______________________________________________ וזאת,
הבאים______________________________________________ :

בדבר
מה ימוקים

בדבר
בהצעה,
____
עמוד
_______________________________________________ מה ימוקים הבאים:
______________________________________________
בדבר
בהצעה,
____
עמוד
_______________________________________________ מה ימוקים הבאים:
______________________________________________
בדבר
בהצעה,
____
עמוד
_______________________________________________ מה ימוקים הבאים:
______________________________________________

ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי ה "ל ,לשיקול דעתה ,אזי אותם סעיפים
הרלוו טיים בהצעות אחרות שיוגשו למכרז זה ,יהיו חסויים בפ יי.

חתימת המציע:
__________
שם המציע

__________
תאריך

_____________
חתימה/חותמת

_____________
מס' זהות/עוסק מורשה

