נספח ג '
הצעת המציע  -מכרז פומבי מספר א 1001 -
אני  /אנו הח״מ ____________________ ח  .פ  /.ת  .ז  ( _____________ .להלן  :״ המצ יע ״ )
מצהיר  /ים  ,מסכים  /ים ומתחייב  /ים בזה כדלקמן :
 . 1הנני  /נו מצהיר  /ים בזאת כי קראתי  /נו בעיון את כל מסמכי מכרז פומבי מס׳ א  1001 -שבנדון
לרבות  :ההודעה למשתתפים אשר פורסמה בעיתונות  ,ההוראות למשתתפים במכרז  ,נוסח החוזה
שייחתם עם הזוכה  ,כתבי הכמויות ויתר מסמ כי המכרז  ,וכי הבנתי  /נו את כל התנאים והדרישות
הנדרשים מאת המציעים במכרז זה  ,וכי בדקתי  /נו ושקלתי  /נו כ ל דבר העשוי להשפיע ע ל קביעת
מחיר הצעתי  /נו ועל בסיס כ ל אלו הנני  /נו מגיש  /ים את הצעתי  /נו .
 . 2הנני  /אנו מציע  /ים לספק את השירותים נשוא המכרז א  1001 -ולמלא את כל ההו ראות הכלולות
במסגרת מכרז ז ה וזאת  ,תמורת תשלומי התמורה המפורטים לעיל בגין כל פריט ריהוט המופיע
בכתבי הכמויות .
 . 3ידוע לי  /לנו כי אין ה מכללה חייבת לקבל את הצעתי  /נו או כל חלק ממנה וכי אין בה כדי לחייב א ת
ה מכללה בכל צורה שהיא  .כמו כן  ,ידוע לי  /לנו כי ה מכללה רש אית לפצל את הזכייה בין מספר
מציעים  ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ש ל ה מכללה .
 . 4הצעתי  /נו זו ע ל כ ל פרטיה  ,מרכיביה ונספחיה תעמוד בתוקפה ותחייבני  /נו החל ממועד בו תוכנס
לתיבת המכרזים ועד לתום  3חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז כפי שנקבע בתנאי
המכרז  ,או עד למועד מאוחר כפי שיוארך ע״י ה מכללה .
 . 5הנני  /נו מצהירים ומסכים  /ים כי אחתום  /נחתום ע ל החוזה המצ " ב למסמכי המכרז ואמציא  /נמציא
את כ ל המסמכים הנדרשים מאתנו תוך  7ימים מיום שיודע לי  /לנו על זכייתי  /נו במכרז ובמידה
ולא אעשה  /נעשה כן  ,תהיה ה מכללה רשאית לחלט את הערבות ה בנקאית ( ערבות המכרז ) שנמסרה
ל מכללה על ידי  /נו  ,וזאת  ,מבלי להוכיח כ ל נזק או חיסרון כיס אשר נגרם ל מכללה כתוצאה מאי
עמידתי  /נו בתנאי המכרז והחוזה .
 . 6להבטחת קיום הצעתי  /נו הנני ממציא במצורף ערבות בנקאית אוטונומית בסך של  , ₪ 50,000אשר
תהא ניתנת למימוש במשך כ ל תקו פת תוקפה ללא תניות ו  /או הגבלות כלשהן .

חתימת וחותמת המציע
אישור עו״ד
אני הח״מ עו״ד ________ של המציע ____________  ,מאשר בזאת כי ביום _______ התייצבו בפני ה״ה
______________  ,וחתמו ע ל הצעה זו  .כמו כן הנני מאשר כי חתימת ה״ה ___________ בצירוף חותמת
החברה מחייבות את החברה בכל הקשור למכרז א . 1001 -

חתימת המציע _______________:

נספח ה
פירוט ניסיון המצי ע
שם הרשות  /הגוף

תקופת
ההתקשרות

היקף
ההתקשרות

המלצות

תאריך _____________ :

חתימת המציע _______________ :

חתימת המציע ______________________ :

נספח י '
אישור מורשי חתימה של המציע
לכבוד
המכללה האקדמית לח ינוך חמדת הדרום
א  .ג  .נ ,.
הנדון  :אישור פרטי מציע ומורשי חתימה
הנני עורך דין של _______________________________ ח  .פ  /.ח  .צ __________________ .
״המציע״ ) במכרז פומבי מס פר א  ( 1001 -להלן  -״ המכרז ״ ).

( להלן

כעורך הדין של המציע הנני מאשר בכתב  ,כדלקמן :
 . 1הרכב ההתאגדות ש ל המציע הינו _______________________________:
 . 2מורשי החתימה של המציע בקש ר למכרז הינם אלה :
גבי  /מר _____________________ ת  .ז .
גבי  /מר _____________________ ת  .ז .
הרכב החתימות המחייב הינו :
החתימות על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצורפים למכרז  ,הינם חתימתו המחייבת של
המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל .
נא לציין את הרכב החתימות המחייב ( כגון  :חתימות ש ל  2מור שי חתימה  +חותמת  ,חתימה ש ל
מורשה חתימה אחד  +חותמת )
 . 3להלן דוגמת החתימה המחייבת של המציע לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז :

 . 4התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז א  , 1001 -לפי כ ל דין ולפי מסמכי ההתאגדות
שלו .

תאריך

שם עוה״ד  ,מס פ ר רישיון ,
חתימה וחותמת

חתימת המציע _______________ :

נספח ז '
תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
אני הח״מ _____________ נושא ת  .ז  .מס פר ______________ מורשה החתימה מטעם ______________
שמספרו ________________ ( להלן  :״המציע״  /״נותן השירותים״ ) לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים ה קבועים בחוק  ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן :
.1

הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה :
א.

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו  ,לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק
עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת התצהיר .

ב.

אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק די ן חלוט בשתי עבירות או
יותר לפי חוק עובדים זרים  -ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו .

לענין סעיף זה -
״בעל ז יקה״  -מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר של בני אדם
 גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו .״חוק עוב דים זרים״  -חוק עובדים זרים ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים ),
התשנ״א . 1991 -
״שליטה״  -כמשמעותה בחוק ניירות ערך  ,התשכ״ח . 1968 -
.2

הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה :
א.

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימ ום .

ב.

נותן השירותים או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום  ,אך
במועד חתימת התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה .

ג.

נותן השירותים או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר
מינימום  ,אך במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממו עד ההרשעה
האחרונה .

לענין סעיף זה -
״אמצעי שליטה״  ,״החזקה״  ,ו  -״שליטה״  -כמשמעותם בחוק הבנקאות ( רישוי ) ,התשמ״א
 . 1981״בעל ז יקה״  -כל אחד מאלה :
)1

חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן ה שיר ו תים .

)2

אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם  ,אחד מאלה :
(א)

בעל שליטה בו ;

חתימת המציע _______________ :

(ב)

חבר בני אדם שהרכב מניותיו או שותפיו  ,לפי הענין  ,דומה במהותו
להרכב כאמור ש ל נותן השירותים  ,ותחומי פעילותו ש ל חבר שני
האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים ;

(ג)
)3

מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר עבודה ;

אם נו תן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר  ,שנשלט
שליטה מהותית בידי מי ששולא בנותן השירותים ;

״הורשע״  -הורשע בפסק דין חלוט  ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום  ,שנעברה לאחר יום כ״ה
בחשון התשס״ג ( ) 31.10.02
״חוק שכר מינימום״  -חוק שכר מינימום  ,התשמ״ז . 1987 -
״שליטה מהותית״  -החזקה ש ל שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים ש ל אמצעי שליטה בחר בני
אדם .
הנני מצהיר כי שמי הוא _________________  ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי
וכי תוכן תצהירי  -אמת .

שם המצהיר  +חתימה

תאריך
אישור

אני הח״מ _________________  /עו״ד ( מ  .ר  ) ____________ .מרחוב ____________ מאשר  /ת כי ביום
_____ הופיע בפני מר  /גב ' ______________ שזיהה עצמו על ידי ת  .ז  .מס פר ____________ המוכר לי
אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שה ז הרתי אותו  ,כי עליו להצהיר את האמת שאם לא כן יהא צפוי
לעונשים הקבועים בחוק  ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני .

חתימת עו״ד

חתימת המציע _______________ :

נספח ח '
נוסח ערבות להשתתפות במכרז מס פר א 1001 -
לכבוד
המכללה האקדמית לחינוך חמדת
הדרום עמותה מספר ______ ( להלן :
״ה מכללה ״ )
א  .ג  .נ ,.
ערבות בנקאית מספר _____________________________________
 . 1לפי בקשת __________________________________ מסי ת  .ז  /.ח  .פ  /.ח  .צ _______________________ .
מרחוב _______________________________________________________ ( כתובת מלאה כולל
מיקוד ) ( להלן – ״ הנערב ״ ו  /או " מציע " ) אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כ ל סכום
עד לסכום כולל ש ל  ( ₪ 50,000במילים  :חמישים אלף  ( ) ₪להלן  -״ סכום הערבות ״ ) שתדרשו מאת
הנערב בקשר להצעה במכרז מספר א  1001 -לאספקת ריהוט לבניין החדש ש ל המכללה בהתאם
למוסכם בהוראות מסמכי המכרז וההסכם אשר צורף למסמכי המכרז .
 . 2סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש יולי  2018אשר פורסם ביום . 15.8.18
 . 3סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על י דינו תוך  48שעות מקבלת דרישתכ ם
הראשונה בכתב  ,חתומה ע״י מנכ " ל המכללה וזאת  ,ללא כ ל תנאי ובלי להטיל
עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו  /או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש
תחילה את סכום הערבות מאת המבקש .
 . 4התשלום כאמור בסעיף  3לעיל  ,יעשה על ידנו על דר ך של העברה בנקאית לחשבון ה מכללה
ע״פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם
ע״פ שיקול דעתכם הבלעדי .
 . 5ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו  /או להסבה בכל צורה שהיא  .כמו כן  ,ערבות זו הינה בלתי חוזרת ,
בלתי מותנית ועצמאית .
 . 6ערבו ת זו תישאר בתוקפה עד ליום  ( 30.11.18כולל ) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה
ומבוטלת  .כ ל דרישה ע ל פי ערבות זו צריכה להתקבל ע ל ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך
הנ״ל .

בכבוד רב ,

חתימת המציע _______________:

נ ספח ב ' להסכם
נוסח ערבות ביצוע מכרז מס פר א 1001 -
יוגש ע״י מציע שיזכה במכרז
לכבוד
המכללה האקדמית לחינוך חמדת
הדרום עמותה מספר ______( להלן :
״המכללה״ )
א  .ג  .נ ,.
ערבות בנקאית מספר _____________________________________
 . 1לפי בקשת __________________________________ מסי ת  .ז  /.ח  .פ  /.ח  .צ _______________________ .
מרחוב _______________________________________________________ ( כתובת מלאה כולל
מיקוד ) ( להלן  -״ הנערב ״ ) אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כ ל סכום עד
לסכום כולל ש ל ____________ ש״ח ( במילים  ( ) ₪ _________________ :להלן  -״סכום
הערבות״ ) שתדרשו מאת הנערב בקשר לה סכם אשר נחתם בין המכללה לבין הנערב לאחר שהנערב
זכה ב מכרז מס פר א  1001 -לאספקת ריהוט לבניין הכיתות החד ש ש ל המכללה ו בהתאם למוס כם
בהוראות ההסכם והמכרז .
 . 2סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש יולי  2018אשר פורסם ביום . 15.8.18
 . 3סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם ע ל ידינו תוך  48שעות מקבלת דרישתכם
הראשונה בכתב  ,חתומה ע״י מנכ " ל המכללה וזאת  ,ללא כ ל תנאי ובלי להט י ל
עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו  /או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש
תחילה את סכום הערבות מאת המבקש .
 . 4התשלום  ,כאמור בסעיף  3לעיל  ,יעשה ע ל ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המכללה
ע״פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה ע ל ידנו לפקודתכם
ע״פ שיקול דעתכם הבלעדי .
 . 5ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו  /או להסבה בכל צורה שהיא  .כמו כן  ,ערבות זו הינה בלתי חוזרת ,
בלתי מותנית ועצמאית .
 . 6ערבות זו תישאר בתוקפה עד ל תום תקופת האחריות כהגדרתה בהסכם בין הצדדים  ,כאשר לאחר
תאריך זה תהיה הער בות בטלה ומבוטלת  .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל ע ל ידנו בכת ב
לא יאוחר מהתאריך הנ״ל .

בכבוד רב ,

חתימת המציע _______________ :

נספח ו
לכבוד
המכללה האקדמית לחינוך חמ דת הדרום
א  .ג  .נ ,.

נוסח אישור רו״ח

יש לצרף אישור בנוסח כאמור ע״ ג דף לוגו של רו " ח .

כרואה החשבון של המציע ______________________ ת  .ז  / .ח  .פ  / .ח  .צ , _____________________ .
הרינו לאשר כדלקמן :
 . 1המציע הינו בעל ניסיון מוכח ש ל  3שנים לפחות באספקת ריהוט נשו א
מכרז זה  ,בסדר הגודל של העבודות נשוא מכרז זה עב ור גופים חינוכיים או גופים
אחרים בסדר גודל של המכללה .
 . 2המציע בעל מחזור כספי ש ל  , ₪ 10,000,00לשנה בכל אחת מהשנים , 2015
 2016ו . 2017 -
תאריך _________________

חתימת המציע _______________ :

