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 הוראות, הנחיות והסברים למציעים -חלק א'

 כללי .1
להזמין הצעות  מבקש, (צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייטהמכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד  .1.1

, ההתקשרות הסכםלרבות , מגופים שעומדים בתנאי ההזמנה, שיפוץ מכון השאיבה לביצוע עבודות
 ימסר בסיור המציעים, כמתואר להלן. נובהתאם למידע ש, שנוסחו מצורף בזאת

המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הנחוץ לו להכרת  על .1.1
 שכל כמי המציע ייראה, ההצעה הגשת עםההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. 

 ההצעה הכנת לשם נחוצה תהישהי בדיקה כל שערך וכמי, לו ונהירות ידועות והנסיבות העובדות
 פרט של ידיעה אי או, פגם, הטעיה, טעות בדבר טענה כל המציע של מצדו תישמע ולא, שתהוהג

 . נספחיה על זו בהזמנה הקשור עניין כל לגבי כלשהו
על פי דרישת המכון ובהתאם לצרכיו, הכל כמפורט  שיפוץ מכון השאיבה עבודות את בצעלהזוכה יידרש  .1.1

 . הזמנה זו, לרבות הסכם ההתקשרותב
מהמכון להתקשר בהסכמים נוספים לביצוע כדי למנוע תקשרות המכון בעקבות הזמנה זו, אין בה .1.1

 עבודותביצוע הליה יהא רשאי להעניק את הזכי מהאמור, המכון מבלי לגרוע. עבודות דומות או זהות
 מספר עם ולהתקשר, שונים מציעים בין, ןחלק או ןכול, עבודותהלחלק את ו לפצל, ליותר ממציע אחד

 מושא ותמהעבוד חלק יבצע, כאמור שלישי צד או מציע כל בו באופן כלשהם שלישיים צדדים או מציעים
 . זו הזמנה

 .ההתקשרות בהסכם כמפורט תהיה ההתקשרות תקופת .1.1

 טבלת ריכוז המועדים בהזמנה .2

 המועד אירוע

 1019, בפברואר 8יום ו'  מועד פרסום ההזמנה

 12:00 בשעה 1019, בפברואר 11' היום  הרשמה לסיור המציעים

 10:00 בשעה 1019, בפברואר 11' ביום  מציעיםסיור 

 12:00 בשעה 1019, בפברואר 18' היום  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 12:00 בשעה 1019, מרץב 11' ביום  המועד האחרון להגשת ההצעות במענה להזמנה

אחר בהזמנה, יגבר התאריך  במקרה של סתירה בין תאריך שמצוין בטבלה ובין תאריך שמצוין בכל מקום
שבטבלה, אלא אם כן התאריך שונה בהבהרה או הודעה בכתב של המכון שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד 

 פרסום ההזמנה.  

 הגדרות .3

או בסעיף  תהא המשמעות הנתונה להם כמפורט להלן כי ההזמנה )כהגדרת מונח זה להלן(לכל המונחים במסמ
 :אלא אם נאמר במפורש אחרת, שבו הוגדרו

הצעה הכוללת של המציע שתוגש על ידו בהתאם לכל ההוראות והתנאים המפורטים במסמכי  -" הצעה" .1.1
, לרבות כל המידע המפורט בנספחים, ההבהרות, הנתונים והמידע שנמסרו על ידי המציע הזמנהה

 .הוראות ההזמנהבהתאם ל
למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון המכון הלאומי  -" המכון" או "מכון וינגייט" .1.1

 ;וינגייט(
 הזמנה זו ונספחיה, ובכלל זה הסכם ההתקשרות ונספחיו; – "מסמכי ההזמנה" .1.1
 .במענה להזמנהמי שהגיש הצעה  -" מציע" .1.1
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 הגורמים אליהם מופנית ההזמנה )דרישות הסף( .4
 התנאים המפורטים להלן:שקול הצעתו של מציע אלא אם עמד בכל יוינגייט לא  מכון .1.1

 ;בישראל כדין הרשום תאגיד/או ו בישראל כדין הרשום מורשה עוסק הינו המציע .1.1.1
 . 1976-על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .1.1.1
בסימון  או, בסימון ב', ענף ראשי ביוב, ניקוז ומים, המציע הנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים .1.1.1

 –)סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח  לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 1ג'
1988; 

( עבודות שיפוץ או 1המציע הינו בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע של לפחות שלוש ) .1.1.1
, לתחנה₪  800,000בהיקפים של לפחות הקמה של תחנות שאיבה/תחנות הסנקת ביוב, 

 ;, לגופים ציבוריים או תאגידים השנים האחרונות( 1בחמש )
( עבודות שיפוץ או 1המציע הינו בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע של לפחות שלוש )  .1.1.1

, לתחנהמק"ש  100בהיקפים של לפחות הקמה של תחנות שאיבה/תחנות הסנקת ביוב, 
 ;, לגופים ציבוריים או תאגידים( השנים האחרונות1בחמש )

 -ו 1.11. המפורטים בסעיפים עליו לקיים את תנאי הסף כי אם המציע הוא תאגיד,יובהר,  .1.1.6
יובהר כי אי אפשר . הנ"ל י הסףיעליו להציג יחיד מטעמו המקיים את תנאוכן  לעיל 1.11.

 להציג מועמדות של יותר מנציג אחד בלבד מטעם המציע. 
נציג לתשומת לב המציעים כי על הזוכה להעניק את השירותים למכון אך ורק באמצעות  .1.1.7

נציג החלפה של  לזוכההמכון יהיה רשאי לאשר  הצעתו. במסגרתשהציג למכון  המציע
המציע, אם שוכנע לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי נציג המציע שהזוכה מבקש לצרף במקום נציג 

וא ברמת איכות זהה לנציג המציע שהוחלף )על פי תנאי המציע שאושר במסגרת ההצעה, ה
 הסף והקריטריונים המפורטים בהזמנה זו(.

 המציע  מנהל ספרי חשבונות כדין; .1.1.8
 המציע השתתף בסיור המציעים, כהגדרתו להלן; .1.1.9

 .המציע הגיש את כל מסמכי ההזמנה בהתאם לאמור בהזמנה זו ונספחיה .1.1.10
מובהר בזאת, כי על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס למציע, לצורך עמידה בתנאי  .1.1

הסף, כל נתון שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר 
 לחוק 111הקשור בדרך כלשהי למציע, ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע על פי סעיף 

 , טרם המועד האחרון להגשת ההצעות להזמנה זו.1999-החברות, תשנ"ט

 מפגש וסיור מציעים  .5
 תנאי סףמהווה "( המציעיםסיור )" לעיל 1מפורט בטבלה בסעיף הבמועד השתתפות בסיור המציעים  .1.1

 הצעה על פי ההזמנה. להגשת
 shik.comranm@maע"י שליחת דואר אלקטרוני לכתובת בסיור כפופה לרישום מראש, השתתפות  .1.1

. במייל יכלול המציע את הפרטים הבאים: שם המציע, שם לעיל 1מפורט בטבלה בסעיף הלמועד  עד
 המשתתף מטעמו בסיור, טלפון נייד וכתובת דוא"ל.

   יחתמו על טופס נוכחות.המציעים  ,סיור המציעים בתחילת .1.1
אם , לרבות דו"ח מסיור המציעים )המכוןהודעה, תשובה או הבהרה שתישלחנה בכתב על ידי  כל .1.1

לכך אישור יישלח(, יצורפו על ידי המציע למסמכי ההזמנה, כשהם חתומים בחתימת המציע כ
 שקיבלם, קראם, הבינם והביאם בחשבון בהצעתו. 

 ותיקונים למסמכי ההזמנה הבהרות, שאלות .6
 הזמנהלמסמכי ה , או השגה כלשהי ביחסזמנהשאלות, הערות והשגות בקשר לתנאי המציע שיש לו  .6.1

בדואר אלקטרוני: ,  רן מסלםלכתב או כל חלק מהם, מוזמן להעלותן על הכתב ולשלוח אותן ב
shik.comranm@ma  כקובץordW המציע ושם הפונה מטעמו, כתובת דואר . בפנייה יצוין

 אלקטרוני, מענו ומספרי הטלפון שלו. 
 :שלהלןהפנייה תוגש בפורמט  .6.1

 חלק בהזמנה 
 )נספח(

מספר סעיף/ סעיף משנה 
 שאליו מתייחסת השאלה 

 שאלה או הבהרה מבוקשת

   
 

mailto:ranm@mashik.com
mailto:ranm@mashik.com
mailto:ranm@mashik.com
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ולאחר מכן  המכרז תחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוףכאשר הסעיפים יסודרו בסדר עולה     
 .ולנספחי

שתתקבלנה לאחר שאלות , לעיל 1כמפורט בטבלה בסעיף  ואהמועד האחרון להעברת שאלות כאמור ה .6.1
 . הינתיענמכן יתכן ולא 

שהגישו  המציעים לכלבכתב לעיל, תישלחנה  6.3 תשובות לשאלות שתגענה במועד הקבוע לכך בסעיף  .6.1
חלק בלתי שאלות הבהרה, וכן יפורסמו באתר האינטרנט של המכון. עותק מהתשובות שיינתנו יהווה 

. יובהר, תום על ידו, כשהוא חהצעתול ף את מסמך התשובות דרש לצרנהמציע ממסכי ההזמנה. נפרד 
רק תשובות או הבהרות שניתנו  מכוןפה. בהתאם לכך, יחייבו את ה-כי לא יהיה מענה לשאלות בעל

 בכתב. 
ובין אם בתשובה לשאלות  ורשאי להוציא הבהרות ותיקונים למסמכי ההזמנה בין אם ביוזמתמכון ה .6.1

 הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן.

 ההצעותהמועד והמען להגשת  .7

לתיבה המצויה במשרדי המכון, שכתובתם: מכון וינגייט, , לעיל 1מפורט בטבלה בסעיף ה למועד עדההצעה תוגש 
 .קומת לשכת מנכ"ל, ע"ש הרשטריט בנין המנהלה הראשי

 שינויים במועדים ובתנאי המכרז .8
הודעה כאמור תשלח בכתב לכל בהזמנה זו.  להאריך את כל או חלק מהמועדים הקבועיםהמכון רשאי  .8.1

 ההזמנה. מי שקיבל את מסמכי 
בכתב על שינוי תנאי  , חלקם או כולם, בכל אופן שהוא. הודעההזמנהלשנות את תנאי ההמכון רשאי  .8.1

 ההזמנה. המכרז תישלח לכל מי שקיבל את מסמכי 

 ערבות לקיום ההצעה .9

ערבות בנקאית אוטונומית ללא תנאי, לטובת  להצעתו, יצרף ה במסגרת הזמנה זומציע המגיש הצע .9.1

להזמנה זו   9.1נספח ב המצורףבנוסח , ש"ח(אלף ארבעים )במילים:  "חש 00010,בסך , מכון וינגייט
 , יהיו על חשבון המציע.ההצעה ערבותהקשורות במתן  ההוצאותכל  "(. ערבות ההצעה)"

כל  .1019, ספטמברב 7 -ום ממועד הגשת ההצעה, קרי עד למאה ושמונים י יהיהההצעה  ערבותתוקף  .9.1
אם מועד הוצאת הערבות קדם למועד הגשת ההצעות, יובהר כי  תאריך אחר עלול לפסול את ההצעה.

 ימים ולא תיתן יתרון למציע. 180-שעד מועד הגשת ההצעות לא תחשב במניין ה אזי התקופה

 לרשותו, ובלבד שלא הצעהערבות ה יהיה רשאי המציע לקבל אתנפסלה או לא נבחרה הצעת המציע,  .9.1
 ימו התנאים לחילוטה או לקיזוז ממנה לפי הוראות הזמנה זו.נתקי

הנדרשת הביצוע  את ערבות מכון וינגייטשל המציע הזוכה תוחזר לאחר שיעמיד הזוכה לצעה ערבות ה .9.1
 ההתקשרות. על פי הסכם 

יחזור בו מהצעתו לאחר  על מלוא סכומה אם המציע הצעהיהיה רשאי לחלט את ערבות המכון וינגייט  .9.1
 המכון יהיה ומבלי לגרוע מהאמור,  או אם ייסוג מהצעתו לאחר שהוגשה. כמו כן, בהליך זהו זכיית

 –נגרמו ע"י המציע, ובכלל זה ומבלי לגרוע מהאמור  אם הםהזמנה רשאי לקזז את נזקיו מערבות ה
מצד המציע או קיום חוסר תום לב שלהן, לרבות ניסיון ההזמנה  אם נגרמו מחמת הפרת הוראות

 ו להגיש הצעה תכסיסנית. מכון וינגייט את את להונו

 הסכם ההתקשרות .10
זו מצורף הסכם ההתקשרות, הכולל, בין היתר, סעיפי אחריות, תנאי תשלום, ביטוחים  להזמנה .10.1

הסכם )"ההסכם" או " עם הזוכה המכוןוערבויות וכן תנאים נוספים הנוגעים להתקשרות 
במקומות המיועדים לכך ובראשי תיבות בכל  חתוםהמצאת הסכם ההתקשרות כשהוא . "(ההתקשרות

 מהווה אישור להסכמת המציע לתנאיו והם יחייבו אותו לכל דבר ועניין.   , בעת הגשת ההצעה,עמוד
 על הסכםמכון וינגייט לתוקף רק לאחר ובכפוף להוספת חתימת  ייכנס הזוכהעם  ההתקשרותהסכם  .10.1

לא הליך זה . הודעת הזכייה שתשלח לזוכה בנגייטמורשי החתימה של מכון וי באמצעות ,ההתקשרות
 , יהא אשר יהאמכון וינגייטקיבול ולא תחשב בשום צורה ואופן כמחייבת או כמגבילה את  תהווה

לשוב ו של המכון נוסחה של הודעת הזכייה. כמו כן מובהר, כי אין בהודעת הזכייה כדי לגרוע מזכות
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 מציעים אחרים שלא זכו.  פניותבעקבות מתה ובין אם ולבחון את ההצעה הזוכה וזאת בין אם ביוז

 היעדר ניגוד עניינים .11
אין להגיש הצעה המשותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, 

. גופים אשר יש להם קשר זו להזמנהתיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות 
 משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ. נפרד(, היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים או לפגוע אועסקי 

בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות 
 . זו להזמנה

 משך הבדיקה ותקפות ההצעה .12
אינו מתחייב לסיים את הליכי ההזמנה תוך תקופה מסוימת. הצעות המציעים תהיינה בלתי  המכון .11.1

האחרון שנקבע להגשת ( ימים מהמועד 110) מאה עשריםהדירות ותעמודנה בתוקפן לתקופה של 
, וזאת אף לאחר בחירת הזוכה או משלוח הודעה על הבחירה כאמור. במקרה שההליכים לא ההצעות

 מהמועד הקובע, רשאים המציעים שיחפצו בכך לבטל את ימים( 110) אה עשריםמיסתיימו בתוך 
 בכתב ולאלתר. למכון. הודעה על ביטול ההצעה בהתאם לסעיף זה תוגש הצעתם

במקרה שיבוטל הסכם ההתקשרות או במקרה שלא ייחתם או שההתקשרות עם הזוכה תבוטל, מכל  .11.1
הכשיר אחרי הזוכה בתהליך בחינת ההצעות )" הא רשאי לפנות למציע שדורגי המכוןסיבה שהיא, 

 רשאי המכוןהיה יהכשיר השני לכך,  סירב"(, וזאת בהתאם לתנאי ההזמנה והצעת הכשיר השני. השני
לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכן הלאה, עד שייחתם הסכם ההתקשרות. למען הסר ספק, 

בהתאם לשיקול דעתו הסופי והמוחלט, על פי  שתמש בהי והמכוןהיא סמכות רשות  המכוןסמכות זו של 
 נסיבות העניין. 

 תנאים כללייםסמכויות נוספות של המכון,  .13
המכון שומר לעצמו את הזכות לראיין את המציעים, כולם או חלקם, וכן לקבל פרטים, הסברים  .11.1

ל ידי ומסמכים נוספים, ככל שיידרש על ידו. המציע מתחייב לספק כל מידע או מסמכים שיידרשו ע
 .לבחינת הצעתולצורך המכון 

את הזכות לפנות אל הגופים המופיעים ברשימת הממליצים עמם עבד המציע, אשר  לעצמו שומר המכון .11.1
תצורף על ידי המציע להצעתו, על מנת לברר פרטים אודות המציע, לרבות רמת שביעות הרצון של 

לפנות גם לגופים שאינם ברשימה האמורה, אולם הנם בעלי מידע רלוונטי  רשאי המכון הגופים כאמור.
ואף להסתמך  המכוןעל המציע, וזאת על בסיס מידע הקיים במכון או העולה מתוך ההצעה או מבדיקת 

 על מידע זה.
. הצעה שתוגש על ידי מציע תוכל להיחשב לביצוע העבודות המכוןהזמנה זו אינה מהווה הצעה מאת  .11.1

הבלעדי,  דעתו שיקול לפי, החליט המכוןאך ורק במקרה בו  המכוןשניתן לה קיבול על ידי כהצעה 
 . המכוןהמוחלט והסופי, להתקשר עם המציע הרלוונטי בהסכם ובתנאי שהסכם כזה נחתם בפועל על ידי 

המכון לא מתחייב להתקשר עם מי מהמציעים והוא יהיה רשאי לבטל הליך זה, בכל עת עד לחתימת  .11.1
שתהיה למציעים כל רשות או זכות לערער על שיקוליו או לטעון דים על הסכם ההתקשרות מבלי הצד
 החלטה זו.  כנגד

שזכתה  לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת, ולא לקבל את ההצעההמכון רשאי ש .11.1
או לפסול מציע אינן סבירות,  הזכות לפסול הצעות אשרכון לניקוד הגבוה ביותר. למען הסר ספק, למ

אינו יכול לבצע את ההתקשרות, לאחר שניתנה  אם התעורר חשש ממשי או ספק סביר אחר כי הוא
 .בפני המכון דבריו למציע האפשרות להשמיע את

עצם הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע כי יש לו את כל היכולות, הידע, הכלים, המומחיות,  .11.6
הרישיונות, ההיתרים וכל דבר נחוץ אחר כדי לבצע את הפרויקט הניסיון, המשאבים, כוח האדם, 

 .המכוןהמלא של  ולשביעות רצונ
ימים ממועד פרסום תוצאות המכרז, לעיין בכל המסמכים העומדים לעיון לפי  10כל מציע רשאי, בתוך  .11.7

מסמך , על תנאיה וסייגיה כמפורט שם, ולמעט כל 1991 –המכרזים, תשנ"ג )ה( לתקנות חובת11תקנה 
עיון של משתתף כאמור ייעשה תמורת תשלום למכון וינגייט לכיסוי אחר שאין לעיין בו על פי דין. 

  ₪.( 100שלוש מאות )העלות הכרוכה בהעמדת המסמכים לעיונו, בסך 
עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה  .11.8

לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות, הטעיה, תה נחוצה ישהי
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 פגם, או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהזמנה זו על נספחיה. 
 הם רכושו הבלעדי של המכון, ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות. ההזמנהמסמכי  .11.9
על פי כל דין או על פי הסכם ההתקשרות, ומבלי  המכוןהמציע מתחייב כי בנוסף לכל סעד לו זכאי  .11.10

לגרוע מכל מחויבות, התחייבות או אחריות, מכל מין וסוג שהם, המוטלים או שיהיו מוטלים על 
כל  בגין המכוןהמציע, במפורש או מכללא, על פי כל דין או על פי הסכם ההתקשרות, יפצה המציע את 

נזק, הוצאה, עלות, אובדן או הפסד, מכל מין וסוג שהם, שייגרם או שעלול להיגרם להם כתוצאה מאי 
עמידה או אי קיום של איזו מההצהרות או ההתחייבויות המיוחסות למציע, במפורש או מכללא, על פי 

עשה על ידי מי הזמנה זו או על פי הצעת המציע, או כתוצאה ממעשה או מחדל, מכל מין וסוג שהם, שנ
מבין העובדים או הנציגים או הסוכנים או המנהלים או השלוחים, הפועלים, או הנחזים להיות פועלים, 

 מטעם או ברשות או בשם המציע. 
לתוצאות  כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה יהיו ויחולו על חשבון המציע וזאת ללא כל קשר .11.11

 המכרז.
 יפו סמכות שיפוט בלעדית לדון בסכסוך או מחלוקת הנובעים מהזמנה זו.  -לבית המשפט המוסמך בת"א .11.11
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 ההצעות להגשת והנחיות דרישות  -חלק ב 

 כללי:  .14
 אחראי להםמכון בלבד, ואין ה כאינדיקציהנועדו לשמש המסופקים על ידי המכון במסגרת הזמנה זו הנתונים 

של כל מציע לבחון את מכלול הנתונים,  כמו כן אין בהם כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית. וואין הם מחייבים אות
הכנת הצעתו או היערכותו. למציע לא תהיה כל טענה או דרישה או תובענה כנגד  אשר הוא סבור שחשובים לצורך

  כלשהו שחסר לו בכדי להכין את הצעתו. בשל נתוןמכון ה

  והנחיות להגשתה ההצעהמבנה  .15
 המפורטים להלן: בצירוף כל המסמכים  ההצעהאת על המציע להגיש  .11.1

, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה של להזמנה זו נספח אכהסכם ההתקשרות המצורף  .11.1.1
 . המציע

 להזמנה זו 'ב כנספחהצהרת המציע בנוסח המצורף  .11.1.1
 נקובה בשקלים.הצעת המחיר תהיה  להזמנה זו. 1נספח בהצעות המחיר )כתבי כמויות(, על גבי  .11.1.1

המציע ישלים ע"ג נספח זה הצעת מחיר לכל סעיף, סה"כ לסעיף )בהתאם לכמות המצוינת(, 
למען הסר כל ספק  פרק, סה"כ לפרק, וכן סה"כ לפרויקט בצירוף מע"מ כנדרש.-סה"כ לתת

יובהר כי התמורה או כל תשלום אחר שישולמו למציע בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות, 
  ת מע"מ, בשיעורו הקבוע בחוק במועד התשלום.ישולמו בתוספ

  להזמנה; גנספח במלאים על המציע, על פי הנוסח המצורף  פרטים .11.1.1
 ביצועלרבות פירוט מקום  ;1.1.1ו  1.1.1להוכחת עמידה בתנאי סף בסעיפים פרוט ניסיון המציע,  .11.1.1

, שמות ממליצים ודרכי התקשרות עמם, המלצות כתובות ופרטים ם, תאריכיןאופיי, עבודותה
 ;  להזמנה נספח דכנוספים  על פי הנוסח המצורף 

 ;1.1.1בתוקף, ע"פ הסיווגים הנדרשים להוכחת תנאי סף בסעיף  רשום קבלן תעודת .11.1.6
; אישור ניכוי מס במקור; תעודת עוסק מורשה; רישום ומסמכי התאגדות של המציע עודתת .11.1.7

, שמעיד על היעדר יום מיום הגשת ההצעות 10 –קדם משהופק לא מו, מרשםעדכני נסח חברה ו
רישום חובות אגרה של המציע לשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה ועל היעדר הערה בנסח 

 החברה לגבי רישום המציע כחברה מפרה או התראה לפני רישום המציע כחברה מפרה. 
 נספח הכ על פי הנוסח המצורף 1976-גופים ציבוריים, תשל"ותצהירים על פי חוק עסקאות  .11.1.8

-אות גופים ציבוריים, התשל"ואישורים נדרשים ומעודכנים בהתאם לחוק עסקולהזמנה זו, 
1976; 

ב. 1אישור ותצהיר לפי סעיף  ומעוניין בכך, המציע יצרף אם המציע הוא עסק בשליטת אישה .11.1.9
 ;להזמנה זו נספח וכ, המצורף שה", כהגדרתו שםלחוק חובת המכרזים ביחס ל"עסק בשליטת אי

 להזמנה זו.  כנספח זערבות ההצעה, בנוסח המצורף  .11.1.10
מחייבים  לבעלי זכות חתימה בשם המציעעורך דין על כך שהחותמים על הצעת המציע אישור  .11.1.11

 ;חנספח כהמצורף , ע"פ הנוסח את המציע בחתימתם
 הבהרה;מסמכי ההזמנה לרבות שאלות הבהרה ותשובות  .11.1.11
 ;והתמחויותיו מבצעשהוא  העבודותתיאור כללי של הגוף הפונה, : פרופיל של המציע .11.1.11
 ;כל מסמך אחר, כנדרש במסמכי הזמנה זו .11.1.11
נוספים, שאינם נכללים בדרישות מסמכי המכרז או  ניתן לצרף מידע ונספחים רלוונטיים .11.1.11

 הנספחים.
או כל מסמך אחר מסמכי ההזמנה, ההצעה, הנספחים וכל תצהיר או טופס שיש להגישם על פי הוראות  .11.1

ייחתמו על ידי המורשים להתחייב ולחתום בשם המציע בראשי תיבות בכל במסגרת הזמנה זו,  שהוגש
 להזמנה זו. , כמצוין בטפסים המצורפים עמוד ובחתימה מלאה במקומות הנדרשים

או העתק מתאים  ור מאת רשות מוסמכת שעל המציע לצרף להצעתו, יהיה במקור,כל מסמך או איש .11.1
 למקור מאושר על ידי עו"ד. למקור מאושר על ידי הרשות שהוציאה אותו, או העתק מתאים

 
 
 



 

 8 

 עותקי ההצעה .16
 : להלןמפורט ההצעה תוגש בשפה העברית במספר עותקים כ .16.1

 אחד במקור והעתק נוסף.  עותק –את כל הנספחים  שני עותקים חתומים של ההצעה, הכוללים .16.1.1
, (DOKבהחסן נייד )בנוסף ולמען הנוחות, יוגשו שני עותקים של ההצעה כולל הנספחים,  .16.1.1

 , לפי העניין. מכרזיתאו  PDFבפורמט 
 בין מקרה של סתירהובכל העותק הקשיח במקור,  העותק המחייב לצורך בדיקת ההצעות הוא .16.1.1

 הקשיח. יגבר האמור בעותק בהחסן הניידהאמור בעותק הקשיח לבין האמור בעותק 
 .העותקים הקשיחים ייכרכו באופן שיימנע את הפרדת דפי ההצעה אחד מהשני .16.1.1

שלדעת המציע מהווה  , יגיש המציע עותק אחד נוסף של ההצעה שבו הושחר המידעבנוסף לאמור לעיל .16.1
למציעים האחרים. מציע יהיה מנוע מלטעון כי  , שאין לגלותםמקצועימידע סודי, סוד מסחרי או סוד 

האחרים בחלקים המקבילים לאלו שסימן כסודיים בהצעתו. העותק  הוא רשאי לעיין בהצעות המציעים

  (.DOKבהחסן נייד )עותק זה יוגש באמצעות עותק קשיח ועותק יסומן בהתאמה.  המושחר
להודיע למציע, לפני  מתחייב, המכון של המציע. עם זאת את דעתועל פי דין לקבל המכון אינו מחויב 

שהות  בדבר המידע שבכוונתה לגלות בפני המשתתפים האחרים ותינתן למציע והחלטת גילוי המידע, על
החלטה זו. מועד  מועד קבלת ההודעה על ידי המציע, כדי לפנות לסעד כנגדימי עבודה מ ארבע עשרשל 

ימים  1או למציע בדוא"ל ההודעה  שיגור לאחר מועדעבודה המציע ייחשב יום הקבלת ההודעה על ידי 
 לאחר משלוחה בדואר, אם נשלחה בדואר.

 אריזה וסימון .17
 .החסן נייד, לרבות את כל מסמכי ההצעה הנדרשים במעטפה שתכלול ווגשיההצעה עותקי שני  .17.1
וכן כתובת המציע,  ",180011' מס במכון וינגייט שיפוץ מכון השאיבהמכרז ל: "הצעה יצויןמעטפה העל  .17.1

 מספר טלפון ופקסימיליה שלו.
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 ההצעות בדיקת הליך -חלק ג 

 בדיקת ההצעה .18
, ההצעות 1המפורטת בנספח ב הצעת המחירתיבדק בתנאי הסף. לאחר מכן  בשלב ראשון תיבחן עמידת ההצעה

, תיבחר כהצעה הזוכההצעה זו , הנמוכה ביותר תדורג ראשונה שהצעת המחיר הכוללתידורגו בסדר עולה, כך 
 .בכפוף לסמכויות המכון על פי הוראות מסמכי ההזמנה

 שלמות ההצעה .19
 לזכייה תנאי מהווה שלמה הצעה הגשתהמכון על פי מסמכי ההזמנה וכל דין,  מסמכויות לגרוע מבלי .19.1

 טכניים פגם או טעות בה נפלה כי ראה אם היתר בין הצעה לפסול שלאהמכון , רשאי אולםבהליך, 
  . כמו כן, המכון לב בתום הינה תהיא הטעו כי נעששוכ בלבד, וחשבונאית או סופר טעות כגון , מטיבם
 ימן. להשל למציע ולאפשר שלמות שאינן הצעות לפסול שלארשאי 

 ידי על שייעשו תוספת או השמטה או שינוי של במקרה לרבות ,המכרז מתנאי הסתייגות של מקרה בכל  .19.1
 "( המכון יהיה רשאי: הסתייגותההזמנה )" במסמכי הנדרש לעומת בהצעתו המציע
 ;המציע הצעת את לפסול .19.1.1
 ;ממנה ולהתעלםכלל,  נכתבה לא כאילו בהסתייגות לראות .19.1.1
 ו.להכשיר שניתן בלבד טכני פגם מהווה כאילו בהסתייגות לראות .19.1.1
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 מקצועיות הגדרת הדרישות ה -חלק ד' 

 פירוט העבודות .20
א הפרעה להמשך הפעילות להקיים ול מכון השאיבהמכון השאיבה במכון וינגייט, תו"כ המשך הפעלת  שיפוץ

 :בנספחים המפורטבמכון, ע"פ 

 מפרט טכני –ט' להזמנה  נספח .10.1

 פריטים וסטנדרטים - 1נספח ט .10.1

 תכנית מקום כללית - 2נספח ט .10.1

 םמצב קיי -תנוחות וחתכים - 3נספח ט .10.1

 מצב מוצע -תנוחות וחתכים - 4נספח ט .10.1

 תאי שיקוע ואיגום -תכנית קונסטרוקציה  - 5נספח ט .10.6

 

 ,PDFמצורפים כמסמך נפרד בפורמט  120.-620.כלל הנספחים המפורטים בסעיפים 

)לצורך עיון  DWGבפורמט  גםמצורפים  420.-620.נספחים המפורטים בסעיפים 
 בלבד(.

    
 

  
 בברכה, 

 
 המכון הלאומי למצוינות בספורטמכון וינגייט            
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 ח אנספ
 )מצורף במסמך נפרד( הסכם ההתקשרות
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 נספח ב להזמנה 
 הצעת המציעו המציע הצהרות

 
 לכבוד:

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט(     
 מכון וינגייט

 11901נתניה, 
 
 

 במכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט במכון השאיבהשיפוץ הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות הנדון: 
 
 בהזמנה להציע הצעות שבנדון. הצעה"(, מגיש בזה המציעהח"מ ____________________________ )" .1
וכפי שהוצגו בפנינו בסיור,  בהסכם הרצ"בבמסמכי המכרז ושוא ההזמנה, כמתואר נ העבודותתמורת ביצוע  .1

 נספחכאנו מציעים לבצע את העבודות תמורת הסכומים המפורטים בכתב הכמויות המצורף  –שנערך במכון 
  להצעה זו, אשר ישולמו בהתאם לתנאי התשלום כמפורט בהסכם ההתקשרות. 1ב

כל מסמך ואישור  להעביר"( הקובע המועדימים קלנדריים )" 11 לזוכהקבלת הודעת הזכייה, יהיו  לאחר .1
 שנדרש על פי ההסכם, לרבות ערבות או ביטוח, אם נדרשו בהסכם. 

( ועשרים מאה)במילים:  110נשוא ההזמנה, כמתואר בהסכם המצ"ב הוא:  העבודות השלמתלוח הזמנים ל .1
 מהמועד הקובע.  קלנדאריים ימים

 :כדלקמן ומתחייב מצהיר המציע, ההזמנה ובמסמכי לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1
לצרכים  מודע והוא, לרבות ההסכם, וונספחי המכרזמאשר ומצהיר כי הוא בקיא במסמכי  המציע .1.1

 הנדרש.  העבודותמכון ולהיקף ההמיוחדים של 
( ימים מהמועד האחרון 110) עשרים מאהזו הינה, בלתי חוזרת, והיא תהא בתוקף, עד חלוף  ההצע .1.1

 מציע אחר.יודיע המכון על בחירתו של להגשת ההצעות, אפילו בינתיים 
את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה  יש למציע .1.1

 , והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבמסמכי ההזמנה.התחייבויותיו המיומן והציוד הדרוש לביצוע
 זו מוגשת ללא קשר או תאום עם משתתפים אחרים. הצעה כי .1.1
 הקשור וכל הסודי המידע לש ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור מתחייב המציע .1.1

 או הנובע ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל
 לתקופה בלתי מוגבלת. האמור לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב

 מכוןעל פי דין )במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת ה
" הנו מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או סודי מידעובמידה שניתנה. " לגילויו, מראש בכתב,

 הוכן אשר חומראחר, מכל סוג שהוא, של המכון ושל כל הקשורים עמו, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל 
 .המכון של סודי מידע ולרבות, העבודות עם בקשר למכון הוגש או, ידי על או עבור

 וכי, בכלל אם, אחרת הצעה כל או ביותר הנמוכה ההצעה לרבות כלשהי הצעהאינו מחויב לקבל  המכון .1.6
 רשאי לנהל מו״מ עם המציעים כולם או עם חלקם בלבד וכי כל האמור המכון

 , והכל בהתאם לאמור בכתבהמכוןלעיל נתון לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של 
 ההזמנה להציע הצעות.

אה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה הגשת ההצעה, ייר עם .1.7
שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות, הטעיה, 

 פגם, או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהזמנה זו על נספחיה.
ה , על כל נספחיהזמנהכוללות את כל האמור והמפורט במסמכי ה והתחייבויותינהמציע מסכים כי  .1.8

ישיר  , וכן כל התחייבות ו/או שירות אחרים גם אם לא פורטו במפורש ואשר קשורים באופןהוצרופותי
הוצאה ו/או  במלואן, במועדן וברמה ואיכות מעולות, ובכלל זה כל ועל יד ואו עקיף לביצוע התחייבויותי

 ו/או מס.עלות ו/או תשלום 
הבנה, -ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אייולא הזמנה לכל האמור במסמכי ההמציע מסכים  .1.9

דרישה  מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/אוהוא בהירות, חוסר התאמה ו/או אי ידיעה ו-אי
 ההעל  כיהמציע מתחייב טענות כאמור, מציע כאמור, מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל. ככל שיש ל

המציע מצהיר ויתר עליהן. כן וכמי ש ואותן יש לראות ןבטרם מועד הגשת ההצעה והיה ולא טע ןאות
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מפורטת במסמכי  כל טענה בקשר עם שיטת בחינת ההצעות ובחירת הזוכה כפי שהיא וכי אין לומתחייב 
 .ו, וכי היא מובנת ומוסכמת עליהזמנהה

שינוי מהותי שחל  , בכל עת ובאופן מיידי, על כללמכוןהמציע להודיע  לאחר הגשת ההצעה, מתחייב .1.10
חל במציע או בבעל עניין בו שינוי כלשהו, בכל פרט מפרטי הצעתו או שבמידה   בכל פרט מפרטי ההצעה.

בכתב, לא יורשה  וועדת המכרזים של המכוןהנדרשים על פי המכרז, והשינוי לא אושר על ידי  בנתונים
 .מהצעתוו י העניין, והוא ייחשב כמי שחזר בלהשתתף או להיבחר כזוכה במכרז, הכל לפ המציע

  
 
 

 "דעו וחותמת חתימה תאריך המציע וחותמת חתימה
מצהיר ומאשר בחתימתי, כי  הריני

מורשי החותמים בשם המציע הינם 
 חתימה מטעמו, ורשאים לחייב

 למטרות הליך מושא הזמנה זו.

 תאריך
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 להזמנה 1בנספח 
 המחיר הצעת 
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 יצורף בקובץ נפרד באתר. בפורמט מכרזית( 1לנספח זה )ב'קובץ עזר 
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 נספח ג להזמנה
 פרטים לגבי המציע

 

  שם המציע

 סוג התאגדות
 )אדם/חברה בע"מ/ שותפות/ אחר(

 

  מספר זהות/ תאגיד

  תאריך ההתאגדות

  בעלי מניות/שותפים )שם ות.ז(

  מנהלי המציע

  מורשי חתימה

 איש קשר מטעם המציע למכרז:

 שם מלא

 טלפון

 נייד

 דואר אלקטרוני

 

 הפרויקטנציג המציע לביצוע 

 :אם המציע הינו תאגיד(רק להשלים  יש)

 שם מלא

 טלפון

 נייד

 דואר אלקטרוני

 

  
 
 
 

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך חתימה וחותמת המציע
בחתימתי, כי הריני מצהיר ומאשר 

החותמים בשם המציע הינם מורשי 
חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 

 למטרות הליך מושא הזמנה זו.

 תאריך
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 נספח ד להזמנה
 , עבודות וממליציםניסיוןפירוט 

 
(, ״המציע״) ________ חברת של מורשה חתימה' ________, מס. ז.ת נושא________,  הח״מ אני

 לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי לאחר
 :כדלקמן, בכתב, בזאת מצהיר, כן אעשה

 
לפי תקנות  1קבלן רשום בפנקס הקבלנים, בסימון ב', ענף ראשי ביוב, ניקוז ומים, או בסימון ג' הנני .1

 ; 1988 –רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח 
 ;שנים בביצוע עבודות נשוא מכרז זהבעל ניסיון מוכח של לפחות ______________ המציע .1
 :(להלן לטבלה בהתאם נוספים פרויקטים אודות פירוט יםנפרד יםבעמוד לצרף יש) הפרויקטים תיאור .1

 
    פרויקט

    הפרויקט שם
    הלקוח שם

 הפרויקט של כללי תיאור
 

 

   

    הפרויקט מיקום
    הפרויקט מנהל

    בפרויקט העבודות תחילת תאריך
 שהוקצב  זמן

 הפרויקט  לביצוע
 בפועל הפרויקט ביצוע ומשך

   

    ספיקת תחנת השאיבה
" ראשי"קבלן כ שימש המציע האם

 "לא"[ או? ]ציין "כן" בפרויקט
   

 שנדרש קבלנים וסיווג דירוג
 בפרויקט

   

    הפרויקט בביצוע משנה קבלני
    הפרויקט של כוללת עלות

 
  הנ"ל. הפרויקטים בוצעו( המלצות מידי מנכ"לי הגופים עבורם 1) שלושלצרף לפחות  יש .1
 .בנפרד לצרף ניתן נוספות והבהרות הערות .1
 באם המציע הינו תאגיד יצרף טבלה להוכחת התנאים עבורו ועבור הנציג מטעמו לביצוע .3

 הפרויקט.
 

 
  

 המציע"ל מנכ וחותמת חתימה המציע"ל מנכ של מלא שם תאריך
 

 אישור
 בפני מר  הופיע    עורך דין, מאשר בזה כי ביום     החתום מטה  אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את     שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'    
האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 דלעיל וחתם עליה בפני.
 

 
  

 
 

  

 
 

  

  וחותמת חתימה "דעו של מלא שם תאריך
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 1976 -תצהירים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –נספח ה 

 ת צ ה י ר
    , מורשה חתימה מטעם    , נושא ת.ז. מס'     אני הח״מ 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא :״המציע״( )להלן
 אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:. 1
 המציע ו/או בעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק .1.1

 . עובדים זרים עד למועד חתימת תצהיר זה
 אם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק .1.2

 .הגשת ההצעהשקדמו למועד ם שלוש השניההרשעה לא הייתה ב -עובדים זרים 
 . הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:2

 המציע ו/או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר .2.1
 .מינימום עד למועד חתימת תצהיר זה

 אם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר .2.2
 .הגשת ההצעהשקדמו למועד שלוש השנים האחרונות ההרשעה לא הייתה ב -מינימום 

 -לעניין תצהיר זה
גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  -מי שנשלט על ידי המציע, ואם המציע הוא חבר בני אדם  -״בעל זיקה״ 

 בעל השליטה בו.
 .1991 -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״א -״חוק עובדים זרים״ 

 .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ״ז -״חוק שכר מינימום״ 
 1981 -כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ״א -״שליטה״ 

 בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקאות המיותרת[ כמו כן, הנני מצהיר כי: ]סמן  .1

     שוויון חוק" להלן: (1998 –,התשנ"ח  עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 
  –או על המציע;  חלות לא )"זכויות

    100אותן; וככל שהמציע מעסיק  מקיים חלות על המציע והוא זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 
למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים עובדים או יותר, הנני מתחייב כי המציע יפנה 

לחוק שיוויון זכויות,  9"( לשם בחינת יישום חובות התאגיד לפי סעיף המנהלהחברתיים )להלן: "
ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וככל שהמציע התחייב כבר בעבר לפנות למנהל 

נו, וככל שקיבל המציע הנחיות ליישום חובותיו לפי כאמור לעיל, הנני מצהיר כי הוא פנה כנדרש ממ
 הוא אף פעל ליישומן. –לחוק שוויון זכויות  9סעיף 

ימים מיום ההתקשרות עמכם, ככל  10כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי המציע יעביר העתק מתצהיר זה למנהל בתוך 
 שתהיה התקשרות כזו.

לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד, אשר הסמיך אותי הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי 
 למסור הצהרה זו.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת,
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

 אישור
 בפני מר  הופיע    עורך דין, מאשר בזה כי ביום     החתום מטה  אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את     שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'    
האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 דלעיל וחתם עליה בפני.
 

 
 

  
 
 

  

 וחותמת  חתימה "דעו של מלא שם תאריך
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 1992-התשנ"בב לחוק חובת מכרזים 2תצהיר ואישור רו"ח לפי סעיף  –נספח ו 
 

 תצהיר
 

אני גב' __________, מספר ת.ז _____________, מצהירה בזאת כי החברה/השותפות ____________  .1
 עידוד נשים בעסקים., לעניין 1001-( התשס"ג11נמצאת בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' 

 אני מצהירה כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה נכון. .1
 

_________________ 
 שם וחתימה         

 
 אימות עו"ד

 
גב' בפניה הופיע  ____________ ביום כי בזה מאשר, דין עורך _______________ מטה החתום אני

 ולאחר _________ 'מס זהות תעודת פי על השזיהיתי ___________________________ 
 בחוק הקבועים לעונשים הצפוי היהת וכי כולה האמת ואת בלבד האמת את לומר העלי כי השהזהרתי

 .בפני עליה וחתמה דלעיל ההצהרת נכונות האישר, כן עשהת לא אם
 

 
 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד  תאריך
 

 
 אישור רו"ח

 
 "( הנני מאשר כדלקמן:המציעהחשבון של ___________ )" לבקשתכם וכרואה

 
____________, מספר ת.ז ___________, מספר רישיון _________ מאשר בזאת כי אני רו"ח  .1

החברה/השותפות ___________ הינה עסק בשליטת אישה, בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' 
 , לעניין עידוד נשים בעסקים.1001-( התשס"ג11

 __ ת.ז ___________המחזיקה בשליטה בחברה/בשותפות ___________, הינה גב' ________ .1
 

 
 בכבוד רב

___________ 
 רואי חשבון
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 ערבות לקיום ההצעה –נספח ז 
 
 

 לכבוד
 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט( 

 מכון וינגייט
 11901נתניה, 

 
 א.ג.נ.

 
 הנדון: ערבות מס' ____________

 
 לסךעד סכום  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל ("המציעלהלן: ")בקשת ___________________ ל

בקשר עם מילוי המציע שתדרשו מאת ( "סכום הערבות") (אלף ש"חים ארבעבמילים: ₪ ) 10,000
 .180011' מס וינגייטבמכון  שיפוץ מכון השאיבה יו, בקשר עם מכרז ביצוע עבודותהתחייבויות

 ימים מיום דרישתכם 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הערבות הנ"ל, תוך  
מאת  הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה

 .המציע
 ורך להוכיח אתערבות זו הנה אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צ

על  דרישתכם על פיה בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום
 .המציע, ו/או לדרוש תחילה תשלום המציעפיה, תביעה משפטית נגד 

 
 חולט. אנו מסכימים, כי חילוט חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה ליתרת הסכום שלא

 זו תעמוד בתוקפה גם כלפי מי שיבוא בנעליכם, בין כנמחה ובין בכל דרך אחרת.ערבות 
 

 ועד בכלל. .1019, ספטמברב 7 -לערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר התאריך הנ"ל לא תענה.
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 

_________________________ 
 חתימה וחותמת סניף הבנק

 
 
 
 

 כתובת הסניף: 
 

 טלפון: 
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 אישור עו"ד בדבר מורשי חתימה –נספח ח להזמנה 

 

 מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף שהגיש את ההצעה כמפורט להלן:, עו"ד, אני  _______________

 : _______________הרלוונטי במרשם םשם הגוף כפי שהוא רשו .1

 ח.פ/ ע.מורשה/ אחר )יש לציין(:   _______________ .2

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הגוף ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו  .3

 :ישנןתוספת חותמת, אם 

  שם: ______________   ת"ז: _____________

   ת"ז: _____________  שם: ______________    

 __)לדוג', חותמת או שם חברה מודפס(: __________________ ישנןדרישות נוספות, אם 

 

 בכבוד רב:

 

______________               ______________ ______________ 

 טלפון              כתובת                             שם עו"ד      

 

 

______________               ______________ ______________ 

 חתימה וחותמת                   רישיוןמספר      תאריך                                       

 


