
  
 
  

   1להכניס למעטפה מס'  –מסמך א' 
  לכבוד

  מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
  

  בקשה להשתתף והצהרה
  פרטי המשתתף

    שם המשתתף:
מספר רישום 

  התאגיד:
  

    כתובת:
    טלפון:

    פקס:
    דוא"ל:

  
  הצהרה

  אנו הח"מ, ________________________, מצהירים בזה בכתב כדלקמן:

 עבודות לביצוע 56/2019' מס פומבי מכרזקראנו בעיון את מסמכי ההזמנה להציע הצעות,  .1
"), כפי ההזמנהלהלן גם: "( ירושלים, רמות בשכונת אלעזר יעקב' ברח ילדים גן לבניית

") ואנו מבקשים מוריהשפורסם על ידי "מוריה" חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (להלן: "
 להגיש את הצעתנו במענה להזמנה לקבלת הצעות.

בדקנו את מסמכי ההזמנה ביסודיות, בעצמנו ובאמצעות יועצים מקצועיים מטעמנו, כפי  .2
ברורים שמצאנו לנכון, ואנו מגישים את הצעתנו לאחר שכל תנאי מסמכי ההזמנה 

ונהירים לנו ובדקנו את השלכותיהם ואת משמעויותיהם לעומק. לפיכך, אנו מוותרים 
בזה מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי מוריה או מי מטעמה, בכל הקשור והכרוך 

כל הגורמים המשפיעים ו/או יכולים להשפיע על ביצוע במסמכי ההזמנה ובהבנת תוכנם. 
, סוגיהן, הפירוט הטכני לגביהן, התוכניות, לוחות כמות העבודותולרבות העבודות 

הזמנים, המגבלות על העבודות, האפשרות לביצוע לסירוגין והפסקה בעבודות, 
עשויה להיות להם השפעה על או וכל הגורמים אשר יש ההתחייבויות לגבי אחריות ובדק 

מאשר כי לא ידועים לי ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי והנני  יהתחייבויותיאו  יהצעת
ו/או  העבודותאגיש כל תביעה או דרישה בשל אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של נתוני 

והנני מוותר בזה מראש על כל  ,תנאי החוזה על נספחיו, צרופותיו ומסמכיו או מי מהם
  . תביעה ו/או דרישה כאמור

א מלבדנו. אנו מגישים הצעתנו זו מטעמנו בלבד, וללא שיתוף פעולה עם גורם אחר כלשהו .3
לא תיאמנו את הצעתנו עם איש ומחירי ההצעה נקבעו אך ורק על ידינו, על פי שיקולינו 

  הבלעדיים.

אנו עומדים בכל התנאים אשר נקבעו במסגרת מסמכי ההזמנה ויש ביכולתנו לקיים את  .4
ת הקבועות במסמכי ההזמנה, לרבות חוזה ההתקשרות עמכם והמפרטים יוכל ההתחייבו
  עים לעבודה שביצועה נדרש על פי מסמכי ההזמנה.הטכניים הנוג

אנו מתחייבים לקיים את מלוא ההתחייבויות כלפי מוריה, אם נוכרז כזוכים, ולבצע את  .5
העבודות נשוא מסמכי ההזמנה בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי מוריה. מבלי לגרוע 

קבוע,  מכלליות האמור אנו מתחייבים להעסיק קבלני משנה, צוות מקצועי והנדסי
  כמפורט במסמכי ההזמנה.

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול על ידינו. ברור לנו כי אם הצעתנו תוכרז  .6
כזוכה ולא נקיים את ההתחייבויות הנובעות מכך, תהיה מוריה זכאית לחלט את ערבות 

  שנמסרה במצורף להצעתנו, ולא תהייה לנו כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

משא ומתן ביחס  , כולם או חלקם,רשאית לנהל עם המשתתפים בהליך מוריהלנו כי  ידוע .7
להצעות. כמו כן ידוע לנו כי אין בקיום משא ומתן עמנו בין ביחס להצעה כולה ובין ביחס 
לחלקה, כדי להוות מצג מכל סוג שהוא או ללמד על איזו כוונה מצדכם להתקשר עמנו 

כי אין בקיום האפשרות לניהול משא ומתן כדי להתיר בהסכם. כמו כן ידוע וברור לנו 
. ברור לנו גם כי אין לכם כל ההזמנההבעת הסתייגויות מהאמור בתנאי ומסמכי 

התחייבות או מחויבות לשאת ולתת עמנו, בין אם תנהלו משא ומתן עם מציעים אחרים 
 . דיעובין אם לאו, והכל על פי שיקול דעתכם הבל
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סגרת המטרות אשר נקבעו במסמכי היסוד שלנו ובהתאם הגשת הצעתנו נעשית במ .8
לתקנוננו, והיא חתומה בידי המוסמכים לכך מטעמנו. אין כל מניעה משפטית או אחרת 
להגשת הצעתנו בתשובה לבקשה להצעות או מהתקשרותנו בהסכם עם מוריה לביצוע 

 העבודות עם נבחר כזוכים.

ין, ובמידה ותתקבל הצעתנו אנו ידבר וענמחייבת אותנו לכל  ההזמנהחתימתנו על מסמכי  .9
על  ההזמנההמצורף למסמכי  החוזהנוסח  פי-ה ועלפי-נהיה מחויבים כלפיכם על

ההסכם ": ביחד (להלן הם והשינויים להם במסמכי ההזמנהצרופותיהם, נספחי
ובין בעקבות משא  "). בנוסף לכך אנו מתחייבים שאם הצעתנו תקובל, בין מיידיתהמקורי

לעשות זאת על נוסח מעודכן של ההסכם הכולל את על ידכם ומתן, נחתום במועד שנדרש 
ההסכם מלוא התחייבויות הצדדים כפי שעלו מהצעתנו ומהמשא ומתן שנוהל (להלן: "

"). ידוע וברור לנו כי אין בדרישה לחתימה על הסכם מעודכן כדי לגרוע המעודכן
הבלעדי רשאית  הלפי שיקול דעת מוריה, וכי רק המקוריההסכם  מהתחייבויותינו על פי

  ההזמנה. לאשר, בכתב, שינוי מהאמור במסמכי 

לחוברת  12ידוע לנו כי הבחירה בהצעה הזוכה הינה בשיטת החציון כמפורט בסעיף  .10
 המכרז, ואין ולא יהיו לנו טענות בשל כך. 

כי כל ההוצאות בקשר לבדיקת כל מסמכי ההזמנה כמו גם  אנו מאשרים ומסכימים .11
 יהיו לנובלבד במלואן ולא  עלינווהכנת הצעה זו תחולנה  הנדרש בקשר לעבודותבדיקת 

 כל דרישה או תביעה כלשהי בגין כך.

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול על ידינו. ברור לנו כי אם הצעתנו תוכרז  .12
ם את ההתחייבויות הנובעות מכך, ובכלל זה אם לא נחתום על נוסח כזוכה ולא נקיי

ההסכם המעודכן במועד שייקבע על ידכם, תהיה מוריה זכאית לחלט את הערבות 
  .שנמסרה במצורף להצעתנו, ולא תהייה לנו כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך

ממועד חודשים  שישהזאת, על כל המשתמע ממנה, הנה בתוקף לתקופה של  הצעתנו .13
 הגשתה.  

שיעור ההנחה הכולל אשר אנו מציעים, ביחס למחירים הנקובים בכתב  .14
הכמויות שצורף במסגרת מסמכי ההזמנה, עומד על %________ הנחה 

יובהר כי שיעור זה  .(במילים: ________________________אחוזים)
המחירים המפורט מתייחס לכל סעיף וסעיף בכתב הכמויות בנפרד או, לפי הענין, לסיכום 

בכתב הכמויות. עוד אנו מאשרים כי ידוע לנו שמוריה רשאית להזמין מאיתנו עבודות 
נוספות או שינויים וכי, ככל שאלו יתייחסו לעבודות שסעיפים לגביהן כלולים בכתב 
הכמויות, כי אז התמורה בגין שינויים ועבודות נוספות אלו תהיה לפי המחירים הנקובים 

, לאחר הפחתת ההנחה, כמפורט לעיל. אין ולא תהיה לנו כל דרישה או בכתב הכמויות
טענה בקשר לאמור לעיל, ללא קשר להיקף וכמות השינויים שתתבקש ביחס לכל סעיף. 
ידוע לנו כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות הם המחירים לפני מע"מ.  תנאי התשלום 

 ואופן ההצמדה יהיו כמפורט במסמכי ההזמנה. 

 התשלום ואופן ההצמדה יהיו כמפורט במסמכי ההזמנה.  תנאי

אנו מאשרים כי התמורה שהתבקשה על ידינו כאמור, בדרך של השלמת שיעור ההנחה  .15
המוצע על ידינו בהתייחס למחירים הנקובים בכתב הכמויות שצורף במסגרת מסמכי 

לום לפי ההזמנה, היא סופית וכוללת. עבור ביצוע העבודות בשלמותן ישולם לנו תש
מדידת כמויות בפועל, כאשר המחיר המבוקש על ידינו עבור כל עבודה הוא כמפורט בכתב 
הכמויות שצורף במסגרת מסמכי ההזמנה, בניכוי ההנחה המוצעת על ידינו כמפורט 

לעיל. אנו מאשרים כי המחירים כאמור בניכוי ההנחה הם סופיים וכוללים, בין  14בסעיף 
השאר, את כל עלויות התכנון, הייצור, האספקה, ההובלה, החומרים, חומרי העזר, 
ההוצאות הכלליות, העבודה, פינוי הפסולת, הנקיון, העבודות הנלוות שיידרשו לצורך 

תמלוגים לרשות מקרקעי מסים, אגרות,  ביצוע העבודות, הביטוח, עלויות כח אדם,
ישראל ככל שיידרשו (לרבות בשל הוצאה ו/או שימוש במחצבים ועודפי עפר באתר), 
היטלים, תשלום עבור תקופת בדק ואחריות כמפורט במסמכי ההזמנה וכל תשלום 
והוצאה אחרים מכל מין וסוג בקשר ולצורך ביצוע העבודות וידוע לנו כי לא נהיה רשאים 

 רוש ו/או לקבל כל תשלום או תמורה נוספים.  לד

להכניס בכל עת, שינויים במסמכי ההזמנה ורק המסמכים ידוע לנו שמוריה רשאית  .16
  מוריה. שייבחר יחייבו את  המציעועל ידי  מוריההסופיים, כפי שיחתמו על ידי 
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  כל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי ההזמנה. מצורפים להצעתנו  .17
  
  

  על החתום, היום, _______________. ולראיה, באנו
  חתימה וחותמת תאגיד

  
  

  אישור
  

אני הח"מ, ______________________, עו"ד, מאשר בזה כי מסמך זה נחתם בידי ה"ה 
____________________, אשר הם מוסמכים לחתום עליו בשמו  - _________________ ו

ועניין. עוד הנני מאשר כי נתקבלו כל של המשתתף, וחתימתם מחייבת את המשתתף לכל דבר 
  ההחלטות והאישורים הדרושים במוסדות המשתתף לשם אישור השתתפותו בהליך זה.

  
  
  

  חתימה וחותמת עו"ד
  


