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מסמך

מדרשת שדה בוקר בנגב
מכרז פומבי מס' 101/2009
הצהרת המשתתף במכרז למתן שירותי הנהלת חשבונות
אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים
בזה כדלקמן:
 .1קראנו בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם על נספחיהם.
 .2הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם.
 .3אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נבוא בתביעות כלשהן ו/או בדרישות
המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.
 .4אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לספק את
השירות נשוא המכרז ,בתנאים המפורטים בטופס ההצעה.
 .5הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .6לא הוגש נגדנו ו/או נגד מנהל ממנהלינו כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון ולא
הורשענו לא אנו ולא מי ממנהלינו בעבירה שיש עמה קלון במהלך  7השנים שקדמו למועד
פרסום המכרז.
 .7לא הורשענו לא אנו ולא מי ממנהלינו בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז
טרם עברו  3שנים ממועד ההרשעה האחרון.

–  1987או

 .8לא הורשענו לא אנו ולא מי ממנהלינו בעבירה של העסקת עובדים זרים.
 .9אנו מכירים את כל הדינים המתייחסים לשירות אותו אנו מציעים לתת ומתחייבים לפעול
לפיהם ,לרבות לפי השינויים שיחולו מעת לעת.
 .10הצעתנו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך
מהמועד האחרון להגשת הצעות.

 90יום

 .11אנו מסכימים כי המדרשה תהא זכאית ,אך לא חייבת ,לראות בהצעתנו ובקבלתה על ידה
התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לבין המדרשה.
 .12להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז.
 7ימים מיום ההודעה על כך ,נחתום על כל
 .13היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך
המסמכים ונפקיד בידי המדרשה כתב ערבות ופוליסות ביטוח הכל כנדרש במסמכי המכרז
וכן נתחיל במתן השירות ביום שהמדרשה תורה לנו .ברור לנו כי בכוונתכם לדרוש התחלת
מתן השירות באופן מיידי.
 .14היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו
עם הצעתנו במכרז תוגש לגביה על ידי המדרשה ,וסכום הערבות יחולט על ידה כפיצויים
מוסכמים וקבועים מראש.
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 .15הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה,
אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו .חתימתנו מחייבת את המציע ואין כל מניעה על
פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

_________________
חתימת המציע
אני הח"מ _____________ עו"ד של ______________ (להלן " :המציע") מאשר בזה כי ביום
___ ___/___/חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________ בעל ת.ז __________ .ו-
____________ בעל ת.ז ___________ .בשם המציע ,לאחר שהוזהרו כדין כי אצל המציע
נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין
לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.

___________________
עו"ד
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