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  הצהרת המציע וההצעה הכספית – 2טופס  

  

  לכבוד,

  בע"מ יפה וף

  

;.ג.א  

  05/2021 מכרז פומבי מס' –כתב הצעה והתחייבות הדון: 

  

זהות /ח.פ. אי/או הח"מ ______________________________________ מס' 

____________________ שכתובתו היא _________________________________, מצהירים, 

  מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

קראו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת הסכם ההתקשרות על כל  . 1

  ").מסמכי המכרזספחיו (להלן: "

ו את כל כל מסמכי המכרז על פרטיהם, השתתפו במפגש הקבלים, ובחהו מצהירים כי הבו את  . 2

התאים והסיבות הקשורים בביצוע בתפעול ובתחזוקה ו/או הובעים מהם, לרבות בדיקה ובחיה 

מיוחדים של סביבתם, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבטיים והעשויים להשפיע על קיום כל 

  התחייבויותיו. 

ר לעיל, ולאחר שבחו בחיה זהירה ומדוקדקת את כל תאי ומסמכי המכרז והסכם בהתאם לכל האמו . 3

והריו  ,ההתקשרות, לרבות כלל התאים וההבהרות שיתו במסגרתו, הו מגישים הצעתו זו

כולן ביחד, במחירים שהו מציעים  ,במסגרת המכרז ,מתחייבים בזה לקיים את כלל התחייבויותיו

, תוך הסכמה לכל הוראות המכרז והסכם ")התמורה ותאי התשלוםהלן: "בסיפא מסמך זה (ל

  .ההתקשרות ותאיהם

תהיה חופשית לקבל או לסרב החברה או מסכימים כי לעיל,  3בלא לפגוע בכלליות האמור בסעיף  . 4

לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע השירותים שוא המכרז לבעלי הצעה אחרת ו/או לפצל את 

מציעים שוים וכו', הכל כפי שיראה לה ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט השירותים בין 

  .החברהבהוראות למשתתפים במכרז, ואו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של 
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  במידה והצעתו תתקבל, הריו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: . 5

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק  7בתוך  הסכם ההתקשרותלחתום על כל מסמכי  5.1

  ידכם. -זמן אחר, כפי שיקבע על

ידכם, ובכפוף לקבלת -הכל כפי שיקבע על -להתחיל בביצוע העבודות והשירותים שוא המכרז  5.2

  הודעה מכם על כך, ולבצעם בהתאם לכל התאים שבמסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות.

קי כל האישורים והמסמכים האחרים, כדרש במועד חתימת ההסכם העת -להפקיד בידיכם  5.3

 במסמכי המכרז.

בכמות ובמועדים בלבד לספק את הפאלים ואת המהפכים מהסוג שהוצע על ידו במכרז  5.4

 הקבועים בהסכם.

לספק את השירותים באמצעות העובדים/קבלים שהוצגו על ידו במכרז. ידוע לו כי כל שיוי  5.5

  מראש.החברה מחייב אישור 

ירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתו על הצעתו זו, מחייב אותו הסכם ההתקשרות על הו מצה . 6

ידיו, וגם אם לא חתום על הסכם ההתקשרות, תיחשב הצעתו -כל צרופותיו, כאילו היה חתום על

ובייו, לרבות בוגע להסכם ההתקשרות, החברה בכתב, כחוזה מחייב בין החברה ידי -וקבלתה על

לבטל המכרז או ההתקשרות באופן החברה לק בלתי פרד מהחוזה, בכפוף לאפשרות של שיהווה ח

כמפורט במסמכי  ,החברהזכויותיה של איזו מחלקי או כליל מכל סיבה שהיא, ומבלי שהדבר יגרע מ

  המכרז.

  :ערבות . 7

ע"ס כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתו זו הריו מצרפים בזה ערבות בקאית אוטוומית,  7.1

פי -עלשהופקה לבקשתו בלבד, מבק ישראלי המוכר על ידי בק ישראל, ₪,  200,000של 

הוסח הכלול במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא קיים 

שבהצעתו זו ובכל מקרה, המפורט במסמכי המכרז, לרבות  -כולן או מקצתן  -התחייבויותיו 

ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח  7תוך באם לא חתום על הסכם ההתקשרות 

, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את החברהעד אחר כפי שתקבע תוך כל מובאליו ו/או 

הערבות הבקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואו מוותרים בזה מראש, 

ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתגד לכל צעד שתקטו כדי לגבות ולחלט את 

  הערבות ה"ל.
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כה במכרז, או מסור לכם ערבות בקאית אוטוומית להבטחת קיום הצעתו, במידה וז 7.2

ואתם תהיו  ,ביחס לאתרים לגביהם קבל צו תחילת עבודות₪  400,000בסך  ,לפקודתכם

או מסכימים, כי  רשאים לחלטה במידה ופר את התחייבויותיו כלפיכם, כולן או מקצתן.

הערבות שתופקד בקשר עם כל האתרים, במקרה של הפרה, כאמור, תהיו רשאים לחלט את 

 וזאת אפילו ההפרה תתייחס לחלק מהאתרים בלבד.

חודשים מהמועד האחרון שקבע  3או מתחייבים בזה כי הצעתו זו תהיה בתוקף ותחייב אותו במשך  . 8

  להגשת ההצעות, ככל שהתקופה לא תוארך על ידכם, בהתאם לאמור בהזמה.

פי מסמכי -זאת היה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלו עלאו מצהירים בזאת כי הצעתו  . 9

  היסוד של התאגיד המציע.

מוצהר ומוסכם בזאת כי הצעתו זו מוגשת לאחר שעייו בכל מסמכי המכרז והבו את כל התאים  .10

וההוראות הכלולים בהם ומשמעויותיהם, וכי עובר להגשת הצעתו, הייתה לו ההזדמות להפות 

ות הבהרה, וכי היה מועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססה על כל טעות אליכם שאל

ואו מוותרים מראש על  ,של אי ידיעה ו/או אי הבה של תאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז

  כל טעות אלה.

לדרישות  , לפי העיין, ובהתאםו/או מהליו הו מצהירים בזה כי או ו/או בעלי השליטה מטעמו .11

 ,בעלי ידע ויסיון ובעלי יכולת ארגוית, מקצועית וכספית לשם ביצוע השירותים שוא המכרז המכרז,

וכי עומדים לרשותו לצורך ביצוע הסכם ההתקשרות מהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומים 

לא פחות מהקבוע , וובעלי יסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות שוא המכרז ובמספר מתאים ומספיק

  .בתאי המכרז

ועובדים  פרויקטיםכן הו מצהירים כי עומדים לרשותו לצורך ביצוע הסכם ההתקשרות מהלי  .12

מיומים ובעלי יסיון וכן קבלים עימם התקשרו לצורך הסכם זה, כשהעובדים והקבלים מקצועיים, 

, ולא פחות מהקבוע בתאי קבביצוע עבודות מסוג העבודות שוא המכרז ובמספר מתאים ומספי

  .המכרז

  מצורפים בזה כלל האישורים, המסמכים, והספחים הדרשים בהתאם להוראות המכרז. .13

כמו כן  הטובות במכרז. הובהר לו ואו מביים את אופן אמות המידה לבחירת ההצעה/ההצעות .14

הצעתו תפסל על הסף ולא תובא כלל  -כי ככל שהצעתו לא תעבור את תאי הסף  ,הובהר לו היטב

לדיון. כן הובהר לו ואו מסכימים כי במידה ויהיו שתי הצעות כשרות ו/או יותר אשר יקבלו יקוד 

התמחרות עד לקבלת ההצעה הכספית הטובה ביותר, וזאת  ןהיתהא רשאית לערוך ביהחברה זהה, 

  המכרז., כאמור במסמכי לחברהבלא לפגוע בכל זכות אחרת העומדת 
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 קשרות, להלן הצעתו במסגרת המכרז: בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההת .15

וע"פ תכולת העבודה המלאה  9.2אחוז ההחה הקבוע המוצע על ידיו ביחס למחיר הקוב בסעיף 

בקשר עם התקת מערכת לפי התיאור האמור כפי המופיעה בספח הטכי המצורף למסמכי המכרז, 

  הוא:, )לעיל

  

 לכל אחד מהפרקים המפורטים להלן: אחוז החה אחידב על המציע לקוב  

 

  : מהמחיר המקסימאלי עבור הרכיבים הבאים אחיד________ אחוז) החה  %___ (ובמילים: 

  

  מחיר מקסימאלי  הפריט

  לכל קילוואט מותקן

הקמה, הפעלה, ומסירה של אספקה, עבודות תכון, 

לרבות המתקים כולל כל רכיבי ההתקה ומרכיבי המתקן 

השגת כלל האישורים וההיתרים הדרשים וביצוע כל 

, כולל התקת מערכת עבודה שתידרש לצורך הפעלה

(לעיל ולהלן: תמורה  שטיפה אוטומטית לכלל המתקן

  עבור הקמת המתקים").

3,550 ₪  

  

  

  ואט מותקןושים לכל קיל 5עבור  עלות שתית – תחזוקה

  שירותי תחזוקה").שות  5(לעיל ולהלן: "תמורה עבור 

  ש"ח 300

  

  מובהר כי הסכומים המופיעים בטבלה אים כוללים מע"מ

בהתקת מובהר בזאת כי הצעת המחיר המפורטת לעיל כוללת התייחסות לכל הוצאות המציע, 

 ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים, למעט מס ערך מוסף.לרבות הוצאות ישירות מערכת קומפלט, 

  תאי התשלום הים כמפורט בהסכם ההתקשרות.

ממיר, לים סולאריים, אהתמורה המפורטת בהצעה זו היה סופית וכוללת בגין המערכת קומפלט, פ .16

מול  רישויתשלומי אגרות לחברת החשמל עד חיבור המתקים לרשת, הציוד החשמלי, מערכת בקרה, 

וכל ע"פ תכולת העבודה התקה תכון, הקמה ו, י", רישוי מול חח4לקבלת טופס המקומית הועדה 

למפרטים הטכיים ועד להפעלתה המסחרית ו, להסכם ההתקשרות בהתאם למכרז אשר דרש

שת הבדק  למשך למערכת, על כל רכיביה, ביצוע אחזקהמתן אחריות וו ,והמושלמת של המערכת

להאריך התקופה חברה לעם אופציה  ,(תקופת בדק) מיום חיבור המערכת לרשת החשמל שתחל

לבטל ו/או לצמצם את חובת האחריות ו/או או /שים ו5-עד לחודשים כ"א  12בתקופות וספות של 

  .ביצוע האחזקה לתקופה קצרה יותר


