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  במתחם מכללת חמדת הדרום 
  

 ושערים להקמת גדרבנוגע  מבלי יוצא מן הכללאנו הח"מ קראנו בעיון את כלל מסמכי המכרז    .1
 (. "העבודה" –להלן במתחם מכללת חמדת הדרום 

  

הננו מצהירים בזה כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקום העבודה וטיבה ידועים    .2
 ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. 

  

ם במסמכים הנ"ל בהתאם לתנאים המפורטי  העבודההננו מתחייבים להוציא אל הפועל את  .3
 העבודהכולם יחד, לפי המחירים שהצענו בהצעת המחיר ואנו מקבלים על עצמנו לסיים 

 . במסמכי המכרזלשביעות רצונו הגמורה של המזמין תוך התקופה הנקובה 
 

ימי עבודה מיום הודעתכם על כך או תוך זמן אחר  7אם הצעתנו תתקבל הננו מתחייבים תוך  .4
לחתום על כל מסמך המהווה חלק מהחוזה ולהפקיד בידי המזמין שיקבע על ידכם, לבוא ו
 .("ערבות ביצועלהלן: "המפורט בנספח ב' לחוזה )בנקאית בנוסח ובשיעור 

 
אם לא נמלא אחר התחייבותנו זו, כולה או מקצתה תוך הזמן האמור, אתם תהיו פטורים מכל  .5

אחריות כלפינו ותהיו זכאים למסור העבודה למציע אחר, ואילו אנחנו נהיה חייבים לשלם לכם 
 -פיצוי קבוע ומוסכם מראש בשיעור ההפסדים שייגרמו לכם כתוצאה מאי קבלת העבודה על 

 ידנו. 
 

וזאת, לצורך   להלן 8בסעיף  ערבות המכרז כמפורטאתם תהיו זכאים לגבות את סכום  כמו כן, .6
ידנו -כל הנזקים וההפסדים שנגרמו או עלולים להיגרם לכם עקב אי קבלת העבודה על כיסוי

והצורך למסרה לאחר בכל דרך אחרת אך לא תהיו מנועים מלפעול לגביית כל סכום העולה על 
 סכום הערבות. 

 
עד          זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף אותנו  הצעתנו .7

 .31/12/19-ל
 
בנוסח  ערבות בנקאית כאמור כבטחון לקיום הצעתנו לכל פרטיה ותנאיה אנו מצרפים בזאת .8

₪  25,000-ל, ערוכה לפקודתכם בסכום השווה ' למסמך א' למסמכי המכרז1המצורף כנספח 
אם לא נקבע כקבלן המבצע לפי המכרז, תשחררו את (. עשרים וחמישה אלף ש"ח :יליםבמ)

 ימי עסקים מהמועד בו נמסר לנו ההחלטה על אי הזכייה במכרז.  3וזאת, בתוך הערבות 
 
ידנו, -הסכם ואף במקרה שההסכם לא ייחתם עלעל אנו מסכימים בפירוש, כי כל עוד לא נחתם  .9

ידכם כמחייבת וכמשכללת -לראות בהצעתנו זו וקבלתה על -אך לא חייבים  -אתם תהיו זכאים 
את ההתקשרות, מבלי שהדבר יגרע מזכותכם למסור את העבודה לכל אדם אחר וכן לנכות את 

 ובכלל.  המכרזסכומי ההפסדים והנזקים מערבות 
 

שהצעה זו מוגשת אך ורק בשם המציע, ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה זו. מצהירים  הננו .10
כן הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים 

 אחרים המגישים הצעות לביצוע אותן עבודות. 
  

 הננו מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:   .11
כל דבר בעל  או/כסף ו ו/אובעקיפין, כל טובת הנאה  ו/און לקבל במישרי או/לא להציע ו .א

בעקיפין על החלטה של המזמין בקשר להליך  או/ערך במטרה להשפיע במישרין ו
 התקשרות. 

ו/או בכלל,  במכללהבעקיפין, עם נושא משרה  ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/אולא לשדל  .ב
הקשור  חסוי ו/או סודיכדי לקבל מידע כל גורם אחר,  או/וה מי מטעמ או/עם מי מעובדיה ו

  חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו. לכל  ו/אולהליך התקשרות 



לעיל,  11מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף ו/או ידוע לנו כי אם התעורר חשד סביר כי המציע  .12
 המכרזיפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך -את הזכות, על המכללהשומרת לעצמה 

לבטל ו/או  המכרזילא לקבל את הצעתו בהליך ו/או לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, 
החוזה ו/או ההזמנה לבטל בכל זמן שהוא את  ו/או המכרזיבכל זמן שהוא את זכייתו בהליך 

     הנובעים מהליך ההתקשרות. 
 

ואין היא מתחייבת  ידוע לנו כי המכללה יכולה לבצע רק חלק מהעבודה, בשל אילוצי תקציב
 לבצע את כל העובדה כולה.

 

אנו מצהירים כי אנו זכאים לחתום בשם המציע הנ"ל ושאין קיימות כל הגבלות המונעות בעדנו  .13
 לחתום על ההצעה לביצוע העבודה ועל החוזה. 

 
 כל מסמכי המכרז, ונספחי החוזה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז.  .14

 
על המציע למלא  . כהגדרתם במפרט הטכני עבור ביצוע העבודהלהלן תפורט הצעת המחיר שלנו  .15

   בצהוב. את התאים בטבלה המסומנים 

 מפרט המוצר תיאור הפריט  
גובה 
יחידת  כמות  צבע גילוון במטר

 מידה
מחיר 
 סה"כ יחידה 

גדר איילון או  1
 ש"ע

המחיר כולל את כל 
העלויות של הובלה, 

 התקנה,  
מטר  550 כן כן 2

     אורך

גדר צבר או  2
 ש"ע

המחיר כולל את כל 
העלויות של הובלה, 

 התקנה,  
מטר  550 כן כן 2

     אורך

3 
שער דו כנפי 
 5לכניסת רכב 

 מטר

המחיר כולל את כל 
העלויות של הובלה, 

 התקנה,  
     יחידה 5 כן כן 2

4 
שער דו כנפי 
 4לכניסת רכב 

 מטר

המחיר כולל את כל 
העלויות של הובלה, 

 התקנה,  
     יחידה 4 כן כן 2

פשפש חד כנפי  5
 להולכי רגל

המחיר כולל את כל 
העלויות של הובלה, 

 התקנה,  
     יחידה 3 כן כן 2

6 

מחסום 
חשמלי 
לעבודה 

מאומצת דגם: 
RAP כולל *

זרוע לפתח עד 
מטר, עם  6

יכולת לעבודת 
המחסום גם 
בזמן הפסקת 

 חשמל

 מערכת מכאנית:
המחסום יכלול מנוע 

מיוחד ומתקדם, 
המותאם לעבודה 

אינטנסיבית, לא מוגבל 
במס' פתיחות. 

השהיית הסגירה של 
המחסום ניתנת לכיוון 

עפ"י דרישת הלקוח. 
יסופק מפתח מיוחד 
לנטרול בעת הפסקת 

זוג  בטיחות:חשמל; 
חיישנים פוטו 

אלקטריים המחוברים 
ביניהם ע"י כבל 

תקשורת מיוחד המונע 
קצרים. תפקיד הפוטו 

למנוע סגירה של 
המחסום על אדם או 

 לוח בקרהכלי רכב; 
מקורי המאפשר 

תוכניות עבודה שונות 
עפ"י דרישת הלקוח 

לדוגמא: פתיחה 
סלולארית, קורא 

כרטיסים ממוחשב, 
גלאי כביש, מנורת 

, חיבור אזהרה
-לרמזורים, חיבור ל

LPR   ;אחריותועוד 
לפעולה תקינה של 

 24המערכת למשך 
חודשים ויובטחו חלקי 

 7חילוף לתקופה של 
שנים. המחיר כולל 

 התקנה.

2             



 מפרט המוצר תיאור הפריט  
גובה 
יחידת  כמות  צבע גילוון במטר

 מידה
מחיר 
 סה"כ יחידה 

7 

מחסום עם 
פתיחה 

סלולארית דור 
 200עד  3

משתמשים 
 SIMכולל 

 לניהול עצמי

אחריות תינתן לפעולה 
תקינה של המערכת 

 חודשים. 24למשך 
 המחיר כולל התקנה

2             

8 

-קרוסלה דו 
כיוונית בגובה 

מלא ברזל 
 מגולוון.

קרוסלה דו כיוונית; 
מערכת ניתנת לתכנות 
חסימת כיוון אחד או 

חסימה לשני 
הכיוונים; נטרול 

המעבר בעת חירום 
ו/או הפסקת חשמל; 

עמדת  -אופציונלי 
מנהל לניהול ידני של 

המעבר, חסימה, 
שחרור, פתיחה 
בחירום; ניהול 

באמצעות בקר המספק 
מגע יבש. הקרוסלה 

 120בחלוקה של 
 מעלות )שלושה

חלקים(. מוטות 
 1.5הקרוסלה בקוטר 

-אינצ' ובאורך של כ
מ"מ מהמרכז.  500

מרכז הקרוסלה עשוי 
משלושה פרופילים 

המורכבים על  50/50/2
בסיס הציר וביניהם 

מיסב לעבודה מאומצת 
וחלקה. רוחב כללי 

מ"מ, גובה כללי  1500
מ"מ,  2500עד 

לבטיחות מירבית 
מערכת הפיקוד פועלת 

זמן וב 24Vבמתח של 
הפסקת חשמל 

הקרוסלה תסתובב 
חופשית. המחיר כולל 

 התקנה מלאה

     יחידה 5 כן כן 2

 
 

 על  ה"כלהלן נתכבד להעמיד את הצעתנו עבור העבודה בהתאם למפורט לעיל ובס

 במילים ____________________________  ₪ (סך של ____________ 

 ו/או פיצוי ו/או תשלום או /תוספת וו/או אנו מאשרים כי זו הצעתנו וכי היא כוללת כל תמורה 

 , כולל הגדרהוצאה מכל סוג שהוא בקשר עם העבודות נשוא מכרז זה, ובכלל זה עלות הקמת כל 

 היטלים ממשלתיים, מכס, מס קניה וכו'.    מע"מ, מסים,

      ולראיה באנו על החתום                                                                                         
  
  

 חתימת המציע                          תאריך ________________   
 באמצעות מורשי החתימה    
 ובצירוף חותמת לפי העניין                  

 
_____________________ 

  
 



 

 אישור עו"ד/רו"ח 

 

  

 _____________, _____רו"ח ____________________, מרח' ________ /אני הח"מ, עו"ד

 מאשר בזה כי החותם בשמו של המציע מוסמך לחייב את המציע בחתימתו על פי מסמכי היסוד של 

 המציע. 

 

 וחותמת: ___________________חתימה      תאריך: ______________________ 

  

  


