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התחרותית ואת דוגמת אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי הפנייה 
 ההסכם, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 
אנו מצהירים בזה כי הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי הפנייה התחרותית והגשנו את  .1

הצעתנו בהתאם וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה 
 ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

 
אנו מצהירים שקיבלנו, במידה ובקשנו, את כל ההסברים בכל הקשור להזמנה להציע הצעות  .2

 ולמסמכי הפניה התחרותית. 
 

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים בפנייה התחרותית, כי יש לנו  .3
שהוצעו על  את היכולת המקצועית, היכולת הפיננסית, העובדים מקצועיים לביצוע השירותים

 ידנו וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי הפנייה התחרותית ובהסכם הכלול בו. 
 

הננו מצהירים כי למדנו והבנו על בוריו את המפרט  ויתר מסמכי הפנייה התחרותית כלשונם.  .4
 אנו מצהירים כי הבאנו בחשבון בהצעתנו את כל התנאים שהוזכרו לעיל.

 
והצעתנו תזכה, לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים אנו מתחייבים, במידה  .5

האחרים להם אנו נדרשים או נידרש לצורך הזכייה ולצורך ביצוע השירותים, משך כל תקופת 
 ההתקשרות.

 
 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .6

 
לת את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין אנו מאשרים כי ההנחה בהצעת המחיר להלן כול .7

הכלליות ובין האחרות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע האמור במסמכי הפנייה 
התחרותית, , וכי לא נציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי הפנייה 

 התחרותית, תנאי ההסכם ו/או נספחיו. 
 

יום  120ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך הצעתנו זו היא בלתי חוזרת  .8
 מהמועד האחרון להגשת הצעות.

 
אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה  .9

 מחייב בינינו לבנכם.
 

הודעה ימים ממועד קבלת  7היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים לחתום עמכם על הסכם תוך  .10
מכם או במועד מוקדם יותר, כפי שיקבע על ידכם בהתאם לדוגמת ההסכם שצורפה  
ומסכימים שכל המסמכים המצורפים לפנייה התחרותית הנ"ל  יהוו חלק בלתי נפרד ממנו 

 ומשלימים זה את זה.
 כמו כן נמציא במועד החתימה על ההסכם את הערבויות, הביטוחים ואישורים כפי שידרשו.



 
 

 חל במתן השירותים בהתאם לדרישתכם, ומיד עם החתימה על הסכם ההתקשרות.אנו נ .11
 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי הארגון בשמו  .12
מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם הארגון על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין 

 או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 

אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמזמין יהא רשאי לבטל את הפנייה התחרותית ואת ההתקשרות  .13
על פיו בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ולא תהיינה לנו שום טענות ו/או 

 תובענות לפיצויים.
 

 ידוע לנו כי בחירת הזוכה תעשה בהתאם לאמות המידה שנקבעו בפנייה התחרותית. .14
 

 כים ואסמכתאותמסמ .15
 
ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי ותוספת במסמכים  .15.1

 עלולים לגרום לפסילת הצעתנו על ידי ועדת המכרזים.
 

ידוע לנו כי הדרישה להצגת מסמכים ואישורים המעידים על עמידה בכל התנאים,  הן  .15.2
באחד מהם עלול לגרום לפסילת  הכלליים והן המיוחדים, הנה מצטברת ואי עמידה

 הצעתנו.

 

 הצעת מחיר .16
 

לאחר שקראנו את מסמכי הפנייה התחרותית, קיבלנו הסברים, ושאלותינו, אם היו,  .16.1
נענו על ידי המזמין, אנו מגישים בזאת את הצעתנו למתן השירותים והאחריות 

 עליהם.
 

ו, התשקיף ידוע לנו כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על אמות המידה שנקבע .16.2
 והמסמכים שצורפו להצעתנו זו.

 
 ידוע לנו כי המזמין אינו מתחייב לרכוש כמות כלשהי של שירותים מהזוכה. .16.3

  



 
 

 טופס הצעת המחיר .16.4
 

 על פי ההסכם, מנהל הפרויקטים וקיום כל התחייבויות השירותיםבתמורה לביצוע 
 :כמפורט להלןתמורה, לפי מתן השירותים בפועל,  מנהל הפרויקטיםל מזמיןשלם הי

 
אחוז ההנחה  השירות מס"ד

 המוצע
 הערות

שירותים לפי  1
 תפוקות

התעריף אחוז ההנחה המוצע יהיה מ 
מקובל במנהל שכפי לניהול ופיקוח 

יובהר בזאת,  .התכנון במשרד הבריאות
כי מדובר באחוזים מוחלטים ללא 

 תוספת מקדמים.
 

שירותים לפי  2
 שעות

מהתעריפים אחוז ההנחה המוצע יהיה  
ב' תעריף  2.21המופיעים בפרק 

מפקחים ומתאמים לפי ש"ע, תעריפים 
ונהלים לעבודות תכנון במערכת 

 טחון.יהב

 
 

 

 אחוז ההנחה המוצע יהיה סופי ויכלול את כל מרכיבי השירות הנדרש. 16.4.1

המחיר המוצע בגין כל שירות בטופס הצעת המחיר, יכלול את כל העלויות  16.4.2
סמכי הישירות והעקיפות הכרוכות באספקתו בהתאם לדרישות הכלולות במ

 . וכיוצב' לרבות ביטוח, נסיעות, הוצאות משרדיות ,הפנייה התחרותי

, 11המחיר לצורך אמות המידה יחושב בהתאם לקבוע בסעיף אמות המידה, סעיף  16.4.3
 מסמך א' למסמכי ההליך. 

על אף האמור בסעיף זה, מוסכם בזאת כי הצדדים יהיו רשאים לקבוע בהסכמה  16.4.4
במסגרת הזמנת עבודה  - שירותיםית לביצוע תמורה נמוכה יותר או תמורה גלובל

ספציפית. למען הסר ספק, בכל מקרה לא תעלה התמורה על השיעור הנקוב 
 .לעיל

  



 

 

 חתימת המציע על טופס ההצעה .17
 

שם המשתתף _____________                 כתובת    _______            טלפון_____________ 

 סלולארי________________                     פקס. _______________טל. 

 איש הקשר _______________________ דוא"ל _________________________

 ___________________ תאריך  חתימה וחותמת ______________________

 
 אישור עו"ד/רו"ח

 
 ___________________________אני הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח מרחוב 

 
 מס' ___________ עיר ____________________ מאשר בזאת כי היום______________

 
 חתמו בפני ה"ה _____________________________ת.ז._______________________

 
וה"ה  ___________________________ ת.ז. ____________________ על מסמכי פנייה 

 ת מספר ______.תחרותי
 

____________________________                                  ______________________ 
 חתימה וחותמת/ עו"ד/רו"ח      תאריך    

 
 

 אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד
 

 אני הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח מרחוב_____________________________
 

 מס' ___________ עיר ____________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף 
 

חתימותיהם של  ה"ה _________________________ ת.ז. _______________________ 
  -ו
 

________________________ שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי הפנייה התחרותית 
 _____מספר 

 
 את התאגיד לכל דבר ועניין. זה בפני, מחייבים

 
____________________________                                  ______________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח     תאריך                   


