מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ)
מכרז פומבי 2016/1
לשיפוץ מבנה
נספח ב' – הצהרת המציע
לכבוד:
מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ)
אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,לרבות הנספחים,
הסכם ההתקשרות והמפרטים ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
אנו מצהירים בזה כי עיינו בכל מסמכי וחומרי המכרז המופיעים באתר האינטרנט של המדרשה,
לרבות ההזמנה להציע הצעות ,הנספחים ,קובץ הצעת המחיר ,החוזה ונספחיו ,המפרטים,
כתבי הכמויות ,ההוראות הכלליות והתוכניות ,הבנו את כל האמור במסמכי המכרז וידוע לנו כי
כל אלו מהווים חלק בלתי נפרד מחומר המכרז ומחייבים אותנו והגשנו את הצעתנו בהתאם,
וכן אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על
אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה
על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ,וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את עבודות השיפוץ
בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
אנו מצהירים בזה כי הצעתנו זו מוגשת ללא כל קשר ,תיאום ,הסדר או דין ודברים עם
משתתפים או משתתפים פוטנציאליים אחרים .כל המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו
על ידינו באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או מציע פוטנציאלי אחר.
המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה
או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה .לא היינו מעורבים בניסיון להניא
מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה או לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או
נמוכה יותר מהצעתנו זו או לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  60יום מהמועד
האחרון להגשת הצעות.
אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב
בינינו לביניכם.
היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך  7ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה
ונפקיד בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה.

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו
מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל
דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
אנו מצהירים כי השתתפנו או נציגים מוסמכים מטעמנו השתתפו בסיור הקבלנים שהתקיים
בתאריך  25/5/2016בשעה  10:00באתר השיפוץ ובעקבות השתתפותנו בסיור וההבהרות
וההסברים שניתנו במהלכו קיימת בידינו הבנה מלאה של המבנה והמתחם ,גודלם ומצבם ולא
תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה לגבי אי הכרת המבנה והמתחם והעבודות נשוא מכרז זה.
אנו מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר לאחר כל מידע על ושל
המדרשה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,מידע על עובדיה ,לקוחותיה ,שיטות עבודתה,
נתוניה הכספיים ,ספקיה ,מידע ניהולי ,עסקי ,פיננסי וכיו"ב נתונים ,מסמכים ותוכניות ,אשר
יגיעו לידיעתנו תוך או עקב ביצוע ההסכם ואשר הם אינם בגדר נחלת הכלל.
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תאריך

שמות החותמים
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חותמת

תאגיד

אישור עו"ד או רו"ח
אני הח"מ _______________________ ,עו"ד  /רו"ח מס' רישיון __________ מכתובת
________________________ ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו בפני ה"ה
__________________ מס' ת.ז ____________ .ו  ___________________ -מס'
ת.ז _____________ .המוכרים לי באופן אישי ולאחר שהיזהרתים כי עליהם להצהיר את
האמת וכי הם יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,אישרו בפני את נכונות
התצהיר דלעיל וחתמו עליו.
חתימת העו"ד  /רו"ח _________________________

