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מסמך א'  -טופס ההצעה
לכבוד
חברת יפה וף תחבורה תשתיות וב יה בע"מ )להלן" :יפה וף" או "המזמי ה" (
רחוב ביאליק  3קומה 8
חיפה 33112
א,. .
ה דון :מכרז פומבי מס'  17/ 2020להקמת מב ה מבטון בשדרות מח"ל – קרית חיים
טופס הצעה
.1

א ו הח"מ ,מסכימים באופן מלא ,מוחלט ובלתי הדיר ל כל האמור וה דרש במסמכי המכרז
שב דון וכל האמור וה דרש מהווה חלק בלתי פרד מת אי הצעת ו זו.

.2

לטופס הצעה זו א ו מצרפים את כתבי הכמויות שצורפו למכרז שב דון וזאת לאחר שהם
מולאו על ידי ו במלואם ו חתמו על ידי ו כדין.

.3

הצעת ו זו תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה ,למשך  180יום מיום הגשתה וזאת כאמור בסעיף
 19.1להזמ ה להציע הצעות של המכרז שב דון .

.4

לאחר קבלת אישורכם בכתב על זכיית הצעת ו ,ובכפוף לחתימת יפה וף על החוזה ו/או מתן
צו התחלת עבודה ,ולאישורה של יפה וף לערבות הב קאית ש גיש על פי ת אי החוזה ,יהוו
הת אים המפורטים בה ,על כל ספחיה ,הסכם מחייב בי י ו .

.5

כבטחון לקיום הצעת ו ,על כל פרטיה ו ספחיה ,מצורפת בזאת ערבות הצעה שהי ה ערבות
ב קאית אוטו ומית  ,ערוכה בהתאם להוראות המכרז  .ה ערבות תוחזר ל ו  ,בכפוף להוראות
כל דין ,לאחר ש פקיד בידיכם את פוליסות הביטוח ,הערבויות והמסמכים האחרים ה זכרים
בהסכם ה כלל בהצעת ו זו  ,כמפורט להלן .

.6

במידה והצעת ו תתקבל ,ה ו מתחייבים תוך  7יום ממועד קבלת הודעתכם על כך ,לבוא
למשרדכם ,ולהפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות בהסכם המצורף ,את פוליסות
הביטוח המפורטות בו ,ואת כל המסמכים והראיות ה וספים הטעו ים המצאה לפי ההסכם .

.7

במידה ולא פקיד את הערבויות ו/או את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים
ה זכרים בהסכם ה כלל ,ייחשב הדבר כהפרה יסודית ,כמוגדר בחוק החוזים )תרופות בשל
הפרת חוזה( תשל"א  ,1970 -ומבלי לפגוע ביתר זכויותיכם תהיו זכאים לחלט את סכום ערבות
ההצעה כפיצוי קבוע ומוערך מראש על ה זקים ש גר מו לכם בשל הפרת מחויבויותי ו
בהתאם למסמכי המכרז ו תק ות חובת המכרזים ,תש "ג .1993 -

.8

א ו מתחייבים למ וע את ג י לוי פרטי הצעת ו  ,לשמור על סודיות ההצעה ,ולא לגלות פרטי
הצעת ו לגורמים אחרים בכלל ולמציעים אחרים במכרז  -בין מציעים בפועל ובין מציעים
בכוח  -בפרט .ידו ע ל ו כי פעולה ב יגוד לאמור בסעיף זה תהווה לכאורה עבירה פלילית
ועלולה להביא לפסילת הצעת ו או זכיית ו לפי הע יין.

.9

א ו מקבלים על עצמ ו באופן בלתי הדיר את כל הת אים הכתובים ב מסמכי המכרז ואת כל
ההתחייבויות הכלולות בהם )בלא שי וי ו  /או תוספת כלשהי ( ,ובפרט את כל הסמכויות
המוק ות בהם למזמי ה ולוועדת המכרזים  .א ו מבי ים את האמור בהם והשלכותיהם וא ו
מגישים את מסמכי ההצעה על פיהם .

.10

ידוע ל ו  ,כי בסמכות ועדת המכרזים להכ יס תיקו ים ושי ויים במסמכי ההזמ ה לרבות
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באמצעות ביטולם וקביעתם מחדש ,לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויות ועדת
המכרזים ,כמפורט במסמכי המכרז.
.11

החתום מטה  ,וכן כל גוף הקשור עמו  ,משתתף במסגרת מכרז זה בהצעה זו בלבד .

.12

ההצעה לשלב המכרז אי ה מוגש ת לטובת או בשם כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן
כלשהו.

.13

ההצעה לשלב המכרז וכל ההתחייבויות על פיה ובהתאם לה אושרו כדין על ידי הגופים
המוסמכים של המציע  ,כל החברים במציע ועל ידי כל אורגן אחר של המציע אשר אישורו
דרש ,וההצעה מהווה הצעה תקפה ומחייבת של המציע .

.14

מבדיקה אותה שערכ ו ,ידוע ל ו כי כל ה תו ים  ,המצגים וההצהרות הכלול ים ב מסמכי
ההצעה ה ם כו ים ,מלאים ,מדויקים ומעודכ ים למועד הגשת ההצעות  ,ולא הושמט
ממסמכי ההצעה כל פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתה של המזמי ה .

.15

הצעה זו מוגשת לאחר שבח ו והערכ ו ,בעי י מומחה ,ב עצמ ו ובאמצעות צדדים שלישיים
מטעמ ו ,את כל הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע הפרויקט וקיום כל התחייבויות הזכיין
על פי ההסכם ,לרבות הסיכו ים המשפטיים ,הטכ יים ,הה דסיים ,הפי סיים ,הכלכליים,
הפוליטיים ,הביטחו יים ,סיכו י התכ ון וההקמה ,סיכו י התפעול והתחזוקה ,וכל סיכון
אחר הקשור לפרויקט.

.16

ידוע ל ו  ,שכל הסיכו ים בקשר לפרויקט וביצועו  ,מוטלים עלי ו במלואם  ,למעט אלה אשר
במסגרת ההסכם הוטלו במפורש על גורם אחר  ,וא ו הבא ו זאת בחשבון בקשר עם הגשת
ההצעה למכרז .

.17

א ו מצהירים  ,כי בדק ו היטב את כל מסמכי המכרז וה ו בעלי הידע ,ה יסיון ,המומחיות,
כוח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע השירותים שוא מכרז זה ,במועדם ,לרבות
המומחיות ,הידע ,המיומ ות ,ה יסיון ,היכולות הפי סיות והטכ יות ,בהתאם לכל הת אים
המפורטים במכרז על ספחיו .

.18

א ו מצהירי ם  ,כי לפי מיטב הב ת ו ו יסיו ו ולאחר שלמד ו והעמק ו בדרישות המכרז ,א ו
משוכ עים בכך שהדרישות המפורטות במסמכי המכרז ממצות ומאפשרות קיומו של פרויקט
שוא מכרז זה וכי אין כל חסרים או פרטים שלא הועלו על ידי ו בכתב במסגרת הליך המכרז
אשר לדעת ו דרשים לצורך ביצו ע שלם ,בטיחותי ואיכותי של המכרז.

.19

א ו מאשרים ,כי לוחות הזמ ים  ,הערכים הכספיים  ,ה תו ים הה דסיים וכלל ה תו ים
הכלולים בהצעה זהים בכל חלקי הצעת ו ביחס לכל רכיב כאמור ,וכי ככל שתתגלע ה אי
התאמות בין רכיבים שו ים כאמור ,יחולו בכל מקרה הפרטים וה תו ים המיטיבים עם
המזמי ה .

.20

ביד י המציע כל הסמכויות והאמצעים ה דרש ים לביצוע כל התחייבויותיו על פי ה הסכם.

.21

א ו מסכימים  ,כי אין בהגשת מסמכי הצעה אלו כדי לחייב את המזמי ה להכריז עלי ו כמציע
הזוכה  ,כי למזמי ה הסמכות ושיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לבטל הליך זה ו  /או לדחות את
כל ההצעות המוגשות במסגרתו  ,וכי אין בהכרזה עלי ו כמציע הזוכה )אם וככל ש וכרז ככזה (
כדי לחייב את המזמי ה להמשיך בהליך המכרז ו  /או הפרויקט  ,והכול בכפוף להוראות
מסמכי המכרז  ,לרבות ההסכם  ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור בהם .

.22

ידוע ל ו  ,כי בחירת הזוכה טעו ה החלטה בכתב של ועדת המכרזים .כמו כן ,ידוע ל ו  ,כי
ביצוע ההתקשרות מות ה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי המכרז על ידי מורשי החתימה
של המזמי ה ,והגשת ערבות לביצוע ואישורים בדבר קיום ביטוחים ,כאמור .ידוע ל ו ,כי

3
הודעת הזכייה אי ה מהווה התקשרות בין המזמי ה לזוכה וכל עוד לא התקיימו מלוא
הת אים על פי המכרז ועל פי כל דין לא חשב כמי שחתמו על הסכם מחייב עם המזמי ה .
.23

ידוע לקבלן כי המזמי ה רשאית לה פיק את את צ ו התחלת העבודה עד  180ימים לאחר
המועד על הודעת הזכייה ,ו א ו מוותר ים ומתחייב ים להימ ע מלהעלות כל טע ה ,דרישה ו/או
תביעה כ גד החברה ,בקשר עם מועד ה פקת צ.ה.ע.

.24

ידוע ל ו )וא ו מסכימים( כי תחילת ביצוע העבודות )לרבות עבודות הכ ה( ,יהיו בהתאם
ל מועד שייקבע בצ.ה.ע או עד  30ימים לאחר מכן ,בהתאם להודעתה המחייבת של המזמי ה
)להלן – מועד תחילת ביצוע ( .עוד ידוע ל ו כי המזמי ה רשאית למסור הודעה אודות מועד
תחילת ביצוע ,בין היתר ,לאחר מועד ה פקת צ.ה.ע ולכל המאוחר עד למועד ה קוב בו .והכל
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ובלא כל ימוק.

.25

יד וע ל ו )וא ו מסכימים( כי המזמי ה רשאית להודיע ל ו על דחיית מועד תחילת ביצוע ,לפרק
זמן שלא יעלה על  30ימים מהמועד ש קבע לתחילת ביצוע ,ובסך הכל דחייה של עד  60ימים
מהמועד ה קוב בצ.ה.ע )להלן – עיכוב ביצוע ( .ידוע ל ו כי הודעה על עיכוב ביצוע יכול
להימסר ל ו  ,בי ן היתר ,עד מועד תחילת ביצוע .והכל ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
ה מזמי ה ובלא כל ימוק.

.26

המציע מצהיר ,כי למיטב ידיעתו אין הוא קשור  ,במישרין או בעקיפין ,עם מי מבין היועצים
של המזמי ה הקשורים למכרז זה.

.27

הרי ו לאשר  ,כי הבא ו את תוכ ו של מסמך זה לידיעת כל עובד ,ק בלן מש ה  ,שלוח ,יועץ וכל
מי מטעמ ו המעורב בכל דרך שהיא בהליך המכרזי.

.28

ב וסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין  ,לרבות חוק העו שין  ,התשל "ז ,1977 -
א ו מתחייבים ומצהירים כדלקמן :
א.

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת ה אה ו/או כסף
ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה
ו/או מחדל של הוועדה או של ושא משרה ו/או עובד ממשלה ו/או מי מטעמם ו/או כל
גורם אחר ,בקשר להליך המכרז.

ב.

לא לשד ל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או
ושא משרה ו/או עובד הממשלה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר על מ ת לקבל
מידע חסוי/סודי הקשור להליך המכרז.

ג.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או
ושא משרה ו/או עובד הממשלה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע
את תוצאות המכרז בצורה מלאכותית או בכל דרך אחרת שאי ה כדין.

.29

ה ו מאשרים  ,כי אם יתעורר חשד סביר  ,כי א ו ו/או מי מטעמ ו פעל ו ב יגוד לאמור לעיל
וב יגוד להוראות המכרז ,תהיה לוועדה הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפ ו
בהליך במכרז ,ו/או לא לקבל או לפסול את הצעת ו ו/או לבטל בכל זמן שהוא ציון עובר
שיי תן ל ו ,אם יי תן ,ואת זכיית ו במכרז ו/או לבטל בכל זמן שהוא את הסכם ההתקשרות.

.30

לכל המו חים בטופס זה תהא המשמעות ה תו ה להם בהזמ ה ,אלא אם עולה אחרת מהקש ר
הדברים או מהגיו ם.

.31

ידוע ל ו  ,כי כל התחייבות המופיעה במסמכי המכרז ,גם אם לא הוזכרה במפורש בטופס זה,
מחייבת את הצדדים.
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.32

א ו מוותרים מראש על כל טע ה או תביעה בכל הקשור ל זק ,הוצאה או ע לות בקשר עם
החלטות יפה וף בשלב המכרז ולאחר חתימת הסכם/י ההתקשרות וביצוע העבודות על פיו,
בקשר עם אי זכייה של ו במכרז ו/או ביטול המכרז ו/או ביטול זכיית ו  ,מכל סיבה שהיא
)לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( ו/או כתוצאה מ יסוח מסמכי המכרז ו/או כתוצאה
מכל שימוש של ועדת המכרזים בסמכות המוק ית לה לפי מסמכי ההזמ ה ו/או הסכם
ההתקשרות ו/א ו לפי הדין.

.33

ה ו מאשרים  ,כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טע ה בקשר לת אי המכרז
ועל הזכות לבקש מבתי המשפט להוציא צווי מ יעה )לרבות צווי בי יים( בכל הליך משפטי
בקשר עם המכרז גד המזמי ה או מי מטעמה ,ו היה מ ועים מלבקש צו בי יים או צו קבוע
בהליך כאמור.

.34

סכום הצעת ו הוא על פי המפורט על ידי ו במסגרת כתב הכמויות המצורף להצעה זו.

.35

להלן סך כל הצעת המחיר שהוצעה מטעמ ו  ,לא כולל מע"מ  ,אשר פירוטה מופיע בכתב
הכמויות :

הסכום במספרים ___________________ :שקלים חדשים )לא כולל מע"מ(;

הסכום במילים _ ________________________________ :שקלים חדשים )לא כולל מע"מ( .

בכבוד רב,
_______________
תאריך

___ _________ _____________
חתימה וחותמת המציע

