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 __________, מצהירים בזה בכתב כדלקמן:אנו הח"מ, ______________

בחוזה מסגרת להתקשרות  011//100מכרז פומבי מס' , המכרזקראנו בעיון את מסמכי  .0
ברחבי העיר  טמונות לדחסניות אוליותרהיד במותתכנון, אספקה והתקנה של  לביצוע

בע"מ "(, כפי שפורסם על ידי מוריה חברה לפיתוח ירושלים ההזמנה)להלן גם: " ירושלים
 "( ואנו מבקשים להגיש את הצעתנו במענה להזמנה לקבלת הצעות.מוריה)להלן: "

ביסודיות, בעצמנו ובאמצעות יועצים מקצועיים מטעמנו, כפי  המכרזבדקנו את מסמכי  ./
ברורים ונהירים  המכרזשמצאנו לנכון, ואנו מגישים את הצעתנו לאחר שכל תנאי מסמכי 

שמעויותיהם לעומק, ובכלל זה בכל מה שקשור לנו ובדקנו את השלכותיהם ואת מ
בהתקשרות בחוזה מסגרת ובמשמעות הנגזרת מכך. לפיכך, אנו מוותרים בזה מראש על כל 

ובהבנת  המכרזטענה ו2או תביעה כלפי מוריה או מי מטעמה, בכל הקשור והכרוך במסמכי 
ולרבות כמות תוכנם. כל הגורמים המשפיעים ו2או יכולים להשפיע על ביצוע העבודות 

העבודות, סוגיהן, הפירוט הטכני לגביהן, התוכניות, לוחות הזמנים, המגבלות על העבודות, 
ההתחייבויות לגבי אחריות ובדק וכל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על 
הצעתי או התחייבויותיי ידועים לי ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי והנני מאשר כי לא 

יעה או דרישה בשל אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של נתוני העבודות ו2או תנאי אגיש כל תב
החוזה על נספחיו, צרופותיו ומסמכיו או מי מהם, והנני מוותר בזה מראש על כל תביעה 

 ו2או דרישה כאמור. 

אנו מגישים הצעתנו זו מטעמנו בלבד, וללא שיתוף פעולה עם גורם אחר כלשהוא מלבדנו  .3
, כמפורט המכרזשנה אשר התחייב כלפינו לבצע עבודות במסגרת מסמכי )פרט לקבלן מ

(. לא תיאמנו המכרזבהצעתנו ובכפוף לתנאים הנדרשים על פי התנאים המפורטים במסמכי 
 את הצעתנו עם איש ומחירי ההצעה נקבעו אך ורק על ידינו, על פי שיקולינו הבלעדיים.

ויש ביכולתנו לקיים את כל  המכרזסמכי אנו עומדים בכל התנאים אשר נקבעו במסגרת מ .4
, לרבות חוזה ההתקשרות עמכם והמפרטים הטכניים המכרזההתחייבות הקבועות במסמכי 

, והזמינות בכל תקופת ההתקשרות המכרזהנוגעים לעבודה שביצועה נדרש על פי מסמכי 
 אשר הינה התקשרות מסגרת.

יה, אם נוכרז כזוכים, ולבצע את אנו מתחייבים לקיים את מלוא ההתחייבויות כלפי מור .5
)לרבות עבודות שלא נכללות במסמכי המכרז אך שנקבל  המכרזהעבודות נשוא מסמכי 

הוראה לבצע אותן( בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי מוריה. מבלי לגרוע מכלליות האמור 
אנו מתחייבים להעסיק קבלני משנה, צוות מקצועי והנדסי קבוע וכן להתקשר עם חברת 

שתבצע בקרת איכות על הייצור )אין דרישה לבקרת איכות לביצוע באתר  ת איכותבקר
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 .המכרז, כמפורט במסמכי ההתקנה(

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 ו2או דרישה בקשר לכך.

בהליך, כולם או חלקם, משא ומתן ביחס  מציעיםידוע לנו כי מוריה רשאית לנהל עם ה .7
להצעות. כמו כן ידוע לנו כי אין בקיום משא ומתן עמנו בין ביחס להצעה כולה ובין ביחס 

או ללמד על איזו כוונה מצדכם להתקשר עמנו  לחלקה, כדי להוות מצג מכל סוג שהוא
בהסכם. כמו כן ידוע וברור לנו כי אין בקיום האפשרות לניהול משא ומתן כדי להתיר הבעת 

. ברור לנו גם כי אין לכם כל התחייבות או המכרזהסתייגויות מהאמור בתנאי ומסמכי 
רים ובין אם לאו, מחויבות לשאת ולתת עמנו, בין אם תנהלו משא ומתן עם מציעים אח

 והכל על פי שיקול דעתכם הבלעדי. 

הגשת הצעתנו נעשית במסגרת המטרות אשר נקבעו במסמכי היסוד שלנו ובהתאם  .8
לתקנוננו, והיא חתומה בידי המוסמכים לכך מטעמנו. אין כל מניעה משפטית או אחרת 

צוע להגשת הצעתנו בתשובה לבקשה להצעות או מהתקשרותנו בהסכם עם מוריה לבי
 העבודות עם נבחר כזוכים.

מחייבת אותנו לכל דבר ועניין, ובמידה ותתקבל הצעתנו אנו  המכרזחתימתנו על מסמכי  .1
על נספחיהם,   המכרזפי נוסח החוזה המצורף למסמכי -פיה ועל-נהיה מחויבים כלפיכם על

כך "(. בנוסף לההסכם המקורי)להלן ביחד: " המכרזצרופותיהם והשינויים להם במסמכי 
אנו מתחייבים שאם הצעתנו תקובל, בין מיידית ובין בעקבות משא ומתן, נחתום במועד 
שנדרש על ידכם לעשות זאת על נוסח מעודכן של ההסכם הכולל את מלוא התחייבויות 

"(. ידוע וברור ההסכם המעודכןהצדדים כפי שעלו מהצעתנו ומהמשא ומתן שנוהל )להלן: "
ל הסכם מעודכן כדי לגרוע מהתחייבויותינו על פי ההסכם לנו כי אין בדרישה לחתימה ע

המקורי, וכי רק מוריה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לאשר, בכתב, שינוי מהאמור 
 . המכרזבמסמכי 

כמו גם בדיקת  המכרזאנו מאשרים ומסכימים כי כל ההוצאות בקשר לבדיקת כל מסמכי  .00
ינו בלבד במלואן ולא יהיו לנו כל דרישה הנדרש בקשר לעבודות והכנת הצעה זו תחולנה על

או תביעה כלשהי בגין כך. אנו מאשרים גם כי הבנו שטרם התקבלו כל האישורים ו2או 
ההיתרים לביצוע העבודות ואי בכל מקרה של אי קבלת ההיתרים ו2או הקטנת התקציב 

נה בענין ו2או העדר אישור תקציבי, מוריה רשאית לבטל את המכרז מבלי שתהיה לנו כל טע
 זה, לרבות טענות או דרישות להחזר הוצאות ו2או החזר דמי מסמכי המכרז. 

תוכננו בהתאם לדרישות המפרט הטכני ומחומרים  מתקןאנו מאשרים כי כל מרכיבי ה .00
לרבות עמידות  ,סולת עירונית מעורבתובאופן שיתאים לייעודו של המיכל כמיכל לאחסון פ

זיה הנוצרת מהמגע עם ופסולת ותשטיפי אשפה, קור לפגעי מזג אויר, זיהום ממגע עם
תשטיפי האשפה והזעזועים והחבטות הנגרמים בעת השלכת הפסולת לתוך המכל ובעת 

   . פינוי הפסולת מתוך המיכל

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול על ידינו. ברור לנו כי אם הצעתנו תוכרז  ./0
הנובעות מכך, ובכלל זה אם לא נחתום על נוסח ההסכם  כזוכה ולא נקיים את ההתחייבויות

המעודכן במועד שייקבע על ידכם, תהיה מוריה זכאית לחלט את הערבות שנמסרה במצורף 
 להצעתנו, ולא תהייה לנו כל טענה ו2או דרישה בקשר לכך.

חודשים ממועד שישה הצעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה, הנה בתוקף לתקופה של  .03
 הגשתה.  

שיעור ההנחה האחיד אשר אנו מציעים, ביחס למחירים במכרז זה  .04
מחירי האחזקה( שצורף במסגרת וכן ביחס ל)בכתב הכמויות 

 מסמכי המכרז, עומד על % ________)במילים:
 .אחוזים( __________________

בכל אחד מהסעיפים ותתי הפרקים מתייחס לכל סעיף וסעיף כי שיעור הנחה זה  ,יובהר
, או, לפי הענין, לסיכום המחירים המפורט בכל כתב הכמויותם בפרק הרלבנטי שבהכלולי

אחד מכתבי הכמויות. אנו מצהירים ומתחייבים כי אחוז ההנחה המוצע על ידינו מתייחס 
לכל הסעיפים ו2או לפרקים ו2או לכתב2י הכמויות ביחס לעבודות במשך כל תקופת  גם

ככל שיהיו. עוד אנו מאשרים כי מבלי לגרוע  ההתקשרות, לרבות ההארכות של התקופה,
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מזכותה של מוריה לפי תנאי המכרז והחוזה, ידוע לנו שמוריה רשאית להזמין מאיתנו 
עבודות נוספות או שינויים וכי, ככל שאלו יתייחסו לעבודות שסעיפים לגביהן כלולים בכתב 

היה לפי המחירים הנקובים הכמויות, כי אז גם התמורה בגין שינויים ועבודות נוספות אלו ת
בכתב הכמויות, לאחר הפחתת ההנחה כמפורט לעיל. אין ולא תהיה לנו כל דרישה או 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.  

 .המכרזמדה יהיו כמפורט במסמכי תנאי התשלום ואופן ההצ .05

, בדרך של השלמת לעיל 04בסעיף  אנו מאשרים כי התמורה שהתבקשה על ידינו כאמור .06
שיעור ההנחה המוצע על ידינו בהתייחס למחירים הנקובים בכתב הכמויות שצורף במסגרת 

י , היא סופית וכוללת. עבור ביצוע העבודות בשלמותן ישולם לנו תשלום לפהמכרזמסמכי 
מדידת כמויות בפועל, כאשר המחיר המבוקש על ידינו עבור כל עבודה הוא כמפורט בכתב 

, בניכוי ההנחה המוצעת על ידינו כמפורט בסעיף המכרזהכמויות שצורף במסגרת מסמכי 
לעיל. אנו מאשרים כי המחירים כאמור בניכוי ההנחה הם סופיים וכוללים, בין השאר,  04

ייצור, האספקה, ההובלה, החומרים, חומרי העזר, ההוצאות את כל עלויות התכנון, ה
הכלליות, העבודה, פינוי הפסולת, הנקיון, העבודות הנלוות שיידרשו לצורך ביצוע העבודות, 
הביטוח, עלויות כח אדם, מסים, אגרות, היטלים, תשלום עבור תקופת בדק ואחריות 

ין וסוג בקשר ולצורך ביצוע וכל תשלום והוצאה אחרים מכל מ המכרזכמפורט במסמכי 
 העבודות וידוע לנו כי לא נהיה רשאים לדרוש ו2או לקבל כל תשלום או תמורה נוספים.  

לחלק  31. -ו /.3.3 מצורפת להצעתנו זו רשימת חלפים וחלקים בהתאם להוראות סעיפים .07
המחירים המפורטים בהצעתנו לגבי החלפים והחלקים הם קבועים ולא  הכללי של המכרז.

ישתנו במהלך כל התקופה בה אנו מחוייבים לספק לכם חלפים וחלקים כאמור, למעט 
כן מובהר, כי ההנחה לחלק הכללי.  1.7הצמדתם למדד המחירים לצרכן כאמור בסעיף 

אנו מוותרים לעיל לא תחול לגבי המחירים שברשימת החלפים האמורה.  04הנזכרת בסעיף 
לפי עיריית ירושלים, על זכויות קנין רוחני מכל סוג ביחס לחלפים האמורים, כלפי מוריה וכ

שהוא, ובכלל זה זכויות כפטנט, מדגם או זכות יוצרים ומסכימים כי גורמים אלו יהיו 
רשאים לרכוש חלפים כאמור או תחליפים להם, לרבות הזמנה של ייצור חלפים כאלו עבור 

לפי בקשת מוריה או עיריית מוריה או עיריית ירושלים, מספק חלופי, לפי שיקול דעתם. 
ימים מקבלת הדרישה, כל שרטוט, פרטים ומידע שיידרשו  7ירושלים ימסור הזוכה, בתוך 

 7לצורך מימוש האמור לעיל. אנו מתחייבים למסור למוריה ו2או עיריית ירושלים, בתוך 
 ימים מדרישתם, כל שרטוט, פרטים ומידע שיידרשו לצורך מימוש האמור לעיל. 

השנים שלאחר תום  00ייבים לפעול לענין האחזקה והשירות למתקנים במהלך אנו מתח .08
חודשים בהתאם לחלופה שתיבחר על ידי עיריית  4/תקופת האחזקה והבדק הראשונית של 

לחלק הכללי של המכרז, בכפוף לאמור בחלופה א' לענין רציפות  3.3ירושלים כאמור בסעיף 
כל שתבחרו ברכישת שירות ואחזקה על פי חלופה הפעלתה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כ

לחלק הכללי של  3.3.0 א', אזי עלות האחזקה השנתית למתקן תהיה לפי האמור בסעיף
 04המכרז בניכוי שיעור ההנחה שניתן על ידינו לעלות אחזקה שנתית כמפורט בסעיף 

 להצעתנו לעיל. 

יוסיפו להיות מיוצרים אנו מתחייבים כי החלפים והחלקים שמהם יורכבו המתקנים  .01
 שנים ממועד קבלת תעודת השלמה למתקן הרלבנטי.  /0 -לתקופה שלא תפחת מ

שנים כאמור מלאי חלפים  /0עוד אנו מתחייבים להחזיק בישראל במהלך כל התקופה של  .0/
וחלקי חילוף זמין ומספק באופן שיאפשר לנו לספק לעיריית ירושלים שירות ואחזקה )ככל 

תבחר בחלופה א' או בחלופה ג'( ולחילופין אנו מתחייבים למכור לעיריית  שעיריית ירושלים
ירושלים חלקים וחלפים במהלך כל התקופה כאמור )ככל שעיריית ירושלים תבחר בחלופה 
ב'(, כאשר ככל שתבחר עיריית ירושלים בחלופה ב' אזי כל חלק2חלף שיוזמן על ידה יסופק 

 תר ממועד הזמנתו.     ימי עבודה לכל היו 3על ידינו בתוך 

ורק המסמכים הסופיים,  המכרזידוע לנו שמוריה רשאית להכניס בכל עת, שינויים במסמכי  .0/
 כפי שיחתמו על ידי מוריה ועל ידי המציע שייבחר יחייבו את מוריה. 

 . המכרזלהצעתנו מצורפים כל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי  .//

תינו לענין בדק, אחריות, אחזקה, שירות, אספקת ידוע לנו ומוסכם עלינו כי כל התחייבויו .3/
חלפים וכיוצא באלה יוסבו על ידי מוריה לעיריית ירושלים וכי החל ממועד ההעברה 
וההסבה כאמור נחוב בנושאים אלו ישירות כלפי עיריית ירושלים ובהגשת הצעתנו אנו 
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ות הבדק, ככל מסכימים להסבה והעברה כאמור, לרבות בכל הנוגע להסבה והעברה של ערב
 שזו תוסב ותועבר לעירייה. 

 ולראיה, באנו על החתום, היום, _______________.

 

 חתימה וחותמת 
 
 

 אישור
 

אני הח"מ, ______________________, עו"ד, מאשר בזה כי מסמך זה נחתם בידי ה"ה 
החותמים על מסמך זה הינם , וכי ____________________ -_________________ ו

לכל דבר ועניין. עוד הנני  מציע, וחתימתם מחייבת את המציעוסמכים לחתום עליו בשמו של המ
לשם אישור השתתפותו  מציעמאשר כי נתקבלו כל ההחלטות והאישורים הדרושים במוסדות ה

 בהליך זה.
 

 חתימה וחותמת עו"ד
 
 


