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 אל:

 משתתפי המכרז

 ,נ.ג.א.
 

 רחובות פיתוחשיקום ו עבודות לביצוע מסגרת בחוזהלהתקשרות  9201/156מס'  פומבי מכרז הנדון:
  ברחבי העיר ירושלים פים"ושצ

 2מכתב הבהרה מס' 

 שבנדון, כדלקמן: מכרזלמשתתפים בולהבהיר מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ, מתכבדת להודיע 

סכום רכישת מסמכי המכרז ובהר, למען הסר ספק, כי מ 1למכתב הבהרה מס'  1בהמשך לאמור בסעיף  .1
 .כולל מע"מ₪  6,000הינו 

התחייבות בכתב של למכרז באמצעות הגשת  5.4להוכיח עמידתו בתנאי סף : ככל שמציע מעוניין ושאלננ .2
 ?הצגת הדוחות הכספיים הנזכרים בסעיףמייתרת את ות התאגיד השולט האם התחייב, בוהשולט תאגיד 

הוכיח עמידתו בתנאי הסף האמור רשאי , מציע 5.4בתנאי סף  חלופה השנייהבהתאם ל :תשובה
 בכתב במסגרת מסמכי הצעת המשתתף להיות ערב באמצעות תאגיד השולט בו אשר יתחייב כלפי מוריה

 קאותבנח זה בחוק הונכהגדרת מהינה , כךלצורך  "שליטה") במכרזשיזכה  להתחייבויות המשתתף, ככל
חלופה בהתאם ללמכרז  5.4הוכחת עמידה בתנאי סף לשם , בהתאם לכך (.1981-)רישוי(, התשמ"א

 מסמכים כדלקמן: הצעתו, על המציע להגיש במסגרת האמורה

 למכתב הבהרה זה. רצ"בבנוסח השל התאגיד השולט, מכתב התחייבות  .א

של התאגיד השולט , 2016-2018או לשנים  2015-2017מלאים ומבוקרים, לשנים כספיים דוחות  .ב
למען הסר ספק, על התאגיד השולט לעמוד בדרישות  .כאמור אשר ערב להתחייבויות המשתתף

 הסעיף.
 
 

מסמכי המכרז ועל המשתתפים חלק בלתי נפרד מ זה מהווה ךכמפורט במסמכי המכרז, מסמ ,מובהר כי
ם על ידם כנדרש במסמכי המכרז, וזאת ביחד עם הגשת יתר מסמכי כשהוא חתובמצורף להצעתם, , להחזירו
 המכרז.

 

 ___________ חתימת המציע:
                  

 
 וד רב,כבב            

     

 

 אינג' יואל אבן

 מנכ"למ"מ    
 
 



 
 

 לכבוד
 "ממוריה חברה לפיתוח ירושלים בע

 

 התחייבות תאגיד שולטהנדון: 

תאגיד "ה. _________________ )ח.פ__________________ -חתימה ב תאני, מורשה/י .1

. ח.פ__________________  הצעתבקשר עם להתחייב מטעמו  תומוסמך/"( טהשול

להתקשרות  156/2019ס' פומבי מבמכרז  "(המציע___________________________ )"

, אשר ברחבי העיר ירושלים פים"ושצ רחובות פיתוחשיקום ו עבודות לביצוע מסגרת בחוזה

 "(.המזמיןע"מ )"פורסם ע"י מוריה החברה לפיתוח ירושלים ב

 "אמצעי שליטה", משמעם-תאגיד השולט הינו שולט במציע. לצורך סעיף זה, "שליטה" וה .2

 .1981-התשמ"א, כמוגדר בחוק הבנקאות )רישוי(

: אגיד השולט לבין המציעפירוט הקשר שבין הת .3

_____________________________________. 

 את חוזה קבלנים האת כל מסמכי המכרז, ובכלל ז התאגיד השולט מאשר כי קרא בקפידה .4

 מוריה, והוא מסכים לכל התנאים המפורטים בהם ומתחייב כי התנאים אלה וכל דרישה בהם

 ולחוד עם המציע, אלא אם כן נאמרהמתייחסת למציע, תקרא כמתייחסות אליו, יחד 

 .מפורשות אחרת

 ה,התאגיד השולט מקבל בזאת על עצמו את האחריות המשפטית, הפיננסית והביצועית המלא .5

 ז,ביחד ולחוד עם המציע, למילוי כלל התחייבויותיו ומצגיו של המציע במסגרת מסמכי המכר

 .ההסכם, הצעת המציע והפרויקט

 התאגיד השולט מאשר ומסכים להגשת ההצעה על ידי המציע במסגרת המכרז, והדבר אושר .6

 כדין על ידי האורגנים המוסמכים מטעמו, וכי אין בהגשת ההצעה, ביצוע ההסכם או הגשת

 תצהיר זה ע"י התאגיד השולט כדי לגרום לסתירה או להפרה של מסמכי ההתאגדות, של

 בטחה או התחייבות אחרים אשר התאגיד השולט הינו צדהסכם בעלי מניות או של מסמך, ה

-חלהם, או של כל דין, לרבות ומבלי לגרוע באמור הוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשנ"

1988. 

 התאגיד השולט מאשר בזאת כי כל המידע, הנתונים, המסמכים והמצגים אשר ניתנו על ידו .7

 מלאים ומדויקים, וכי הוא מודע לכךועל ידי המציע במסגרת מסמכי המכרז הינם נכונים, 

 שבמידה שהמציע יבחר כזוכה במכרז, יתקשר המזמין עמו בהסכם, בין היתר על סמך נתונים

 אלו. התאגיד השולט מאשר ומתחייב בזאת כי המזמין יהיה זכאי לתבוע ממנו את העלויות

 .ידי המציע והנזקים שייגרמו לו בשל מסירת מידע לא נכון או לא מדויק על ידו או על



 התאגיד השולט מתחייב בזאת כי כל זכות, סעד טענה או תרופה מכל סוג שהוא, אשר תעמוד .8

 למזמין כלפי המציע בהתאם להוראות המכרז או ההסכם, תחול גם ביחס לתאגיד השולט

 ותחייב אותו, והמזמין יוכל לתבוע מימושה של זכות כאמור גם מהתאגיד השולט, לפי שיקול

ימים  (7) התאגיד השולט מתחייב בזאת להעביר למזמין, בתוך שבעה ,י. כמו כןדעתו הבלעד

 ממועד דרישתו הראשונה בכתב, כל סכום המפורט בדרישת המזמין והמתייחס לביצוע

 .התחייבויותיו של המציע במסגרת ההסכם, ככל שהצעת המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז

 דה שהמציע ייבחר כזוכה במכרז, יעמדוהתאגיד השולט מאשר ומתחייב בזאת כי במי .9

 התחייבויותיו המפורטות בתצהיר זה בתוקף לכל אורך תקופת ההסכם ותקופת הבדק

 .בהתאם לחוזה שיחתם בין המציע למזמין

התאגיד השולט מאשר בזאת כי ידוע לו כי אי עמידה מצידו בהתחייבויות המפורטות  .10

 בתצהיר

 קים למזמין את כל הזכויות והסעדים על פיזה תהווה כהפרת ההסכם מצד המציע, ות

 הוראות ההסכם או כל דין. מבלי לפגוע ביתר זכויות המזמין, יהיה המזמין זכאי לחלט את

 הערבויות או כל חלק מהן כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לו בשל הפרת

 .תצהיר זה על ידו

זה כדי לגרוע מכל זכות במסמך ות אין בהתחייבויות הכלולמודע לכך שהתאגיד השולט  .11

 .ההסכם או על פי כל דין הקיימת למזמין על פי הוראות

 
 בברכה,

 

 התאגיד השולט

 
 
 

 אישור
 

 עו"ד, מאשר בזה כי מר/גב' ______________________ אני הח"מ, ________________,
, ________________ת.ז. _____________________ מר/גב' ו, ________________ת.ז. 

הינם מוסמכים לחתום בשם החתומים על מסמך זה בשם התאגיד השולט כהגדרתו לעיל, 
כי הם חתמו על מסמך זה לאחר שהבינו את תוכנו ואישרו בפניי את התאגיד השולט ולחייבו, 

האמור בו, וכי חתימתם על מסמך זה בצירוף חותמת התאגיד השולט מחייבת את התאגיד השולט 

 .ייןלכל דבר וענ

 

_________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד  

 
 


