חוברת ההצעה למכרז מס'  26/18להשלמת רשימת קבלני מסגרת
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נספח ג' למכרז מס'  - 26/18חוברת ההצעה
 יש למלא את חוברת ההצעה באופן קריא בעט ולהגישה כחלק מההצעה למכרז ב 2-עותקים.
 בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה ,יש במקום שהושאר כדי להעיד על היקף הפירוט
המצופה מהמציע.
 בטבלאות שבהן חסרות שורות לצורך מתן מענה למכרז ,רשאי המציע להוסיף דף מצולם של
הטבלה המרחיב את מספר השורות לצורך הפירוט הנוסף .הדף המצולם יוצמד לטופס
ההצעה במקום שבו מפורטת הטבלה.
 בכל מקום בחוברת ההצעה שבו נדרשת חתימה ,הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם
המציע.

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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פרטי המציע

.1

שם המציע

כתובת המציע

מס' מזהה

מס' טלפון

מס' פקס'

כתובת דוא"ל

פרטי איש קשר מטעם המציע
שם איש הקשר

תפקיד

כתובת דוא"ל

מס' טלפון

מס' פקס'

מס' טלפון נייד

צורת ההתאגדות

.2
2.1

צורת ההתאגדות של המציע (חברה  /עמותה  /שותפות  /אחר) _____________

2.2

מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלוונטי) _________________________

2.3

מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע:

מס"ד

ת.ז.

שם

תפקיד בתאגיד

דוגמת חתימה

1
2
3
4
 מסמכים נדרשים בחלק זה:
-

צילום של אישור על רישום התאגיד וכן אישור תקף של עו"ד או רו"ח על מורשי החתימה
וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

חתימת המציע
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.3
3.1

ניסיון:
להוכחת תנאי סף סעיף  9.1.1על המציע לפרט את ניסיונו ,בטבלה להלן ,בביצוע עבודות
פיתוח כקבלן רשום בסיווג הנדרש בסעיף  8בתנאי הסף ,במהלך שלוש ( )3השנים שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות ,על פי ההיקפים המינימליים המוגדרים בטבלה בסעיף 9
במכרז.

3.2

רשימת הפרויקטים שימלא המציע תשמש להוכחת תנאי סף סעיף  9.1.1במכרז ,וכן
לקביעת ציון האיכות לפי סעיפים  13.2ו –  13.3במכרז.

3.3

באפשרות המציע להוסיף דף מצולם של הטבלה להלן המרחיב את מספר השורות לצורך
הפירוט הנוסף.

#

שם ותיאור
הפרויקט

מועד
שם הלקוח
ביצוע
עבורו בוצע
הפרויקט הפרויקט
(חודש
ושנה)
מ ...עד.....

ההיקף
הכספי של
הפרויקט
(כולל מע"מ)

(-XX/XX
)XX/XX

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

* ניתן להוסיף שורות נוספות במבנה הטבלה לעיל.

חתימת המציע
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פרטי איש קשר מטעם הלקוח
שם

תפקיד

טלפון
(נייד +
נייח)
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רשימת מסמכים

.4

יש לצרף את המסמכים הנדרשים בחוצצים נפרדים מטופס ההצעה לפי הסדר שבטבלה שלהלן,
ובהתאם לתיאור המלא של המסמכים המופיע במכרז:
המסמך

מס"ד

צורף  /לא צורף
(סמן  אם צורף)

1

צילום של אישור על רישום התאגיד.

2

אישור תקף של עו"ד או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה אצל המציע.

3

צילום של אישור תקף בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו.1976-

4

צילום של אישור תקף בדבר גובה ניכוי מס במקור.

5

כתב ערבות הממלא אחר כל התנאים המנויים בסעיף  7.1בתנאי הסף
במכרז.

6

צילום של רישיון קבלן לעבודות הנדסה בנאיות ,בסיווג ובהיקף הכספי
הנדרשים.

7

אישור רו"ח או יועץ מס להיקף עבודות הפיתוח בשנים  2015-2017כנדרש
בסעיף  9.1.2במכרז.

8

הצעה כספית בנוסח המצורף כנספח ד' למכרז.

9

תצהיר המציע מאומת על ידי עו"ד ,בנוסח המצורף כנספח ה' למכרז.

10

תצהירים בהתאם לסעיף 2ב ולסעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו1976-בנוסח המצורף בנספח ו'( )1ו-ו'( )2למכרז.

11

הצהרה בעניין ניגוד עניינים בנוסח המצורף בנספח ז' למכרז.

12

נספח י"ב – תצהיר בהתאם לסעיף 2ג' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ו1992-
(תיקון מס'  25תשע"ו .)2016

13

חתימה על מסמכי המכרז ונספחיהם.

14

חתימה על ההסכם המצורף כנספח א' למכרז ועל נספחיו.

15

חתימה על נספח בר אילן (פרק .)97

16

אם עסקו של המציע הינו בשליטת אישה ,כמשמעות הדבר בסעיף 2ב לחוק
חובת המכרזים ,תשנ"ב – 1992-אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת.

חתימת המציע
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נספח ד' :טבלת הגשת ההצעה
 יש למלא כל שורה  -משבצת ריקה תפורש כהצעה עם  0%הנחה.
 במחירון "דקל-בר-אילן" ההנחה המוצעת היא לגבי הסעיפים המקצועיים
במחירון כולל סעיפים של עבודה ביומית.
 תשומת לב המציעים מופנית לסעיף  13.4.2בעניין פסילת מציעים בעלי הצעות
חריגות.
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טבלת הצעה עבור קבלן פיתוח
סוג מחירון

פרקים ותתי פרקים מתוך מחירון דקל

בניה ותשתיות

01,02,04,08,09,10,11,14,19,20
,29,40,41,42,43,44,50,51,57,6
0,68,81,82,84,87,89,90,91,93,
94,98
01,02,04,08,09,10,11,14,19,40
,41,42,43,44,50,51,57,60,68,6
9,81,82,84,87,89,90,91,93,94,
98

אחוז הנחה
לעבודה (עד 15,000
 ₪לא כולל מע"מ)
משקלות
לפי היקף ---
>-----

שיפוצים
ותחזוקה

דקל-בר אילן

אחוז הנחה לעבודה
(מעל  ₪ 15,000לא
כולל מע"מ)

20%

80%

97.341 ,97.314

שים לב ,ההנחה היא לגבי הסעיפים המקצועיים במחירון כולל סעיפים של עבודה ביומית.
בעבודות עד  ₪ 250,000לא כולל מע"מ מחירון הבסיס יהיה מחירון שיפוצים ותחזוקה ואם אין סעיף
מתאים במחירון זה ,יילקח הסעיף ממחירון בניה ותשתיות.
בעבודות מעל  ₪ 250,000לא כולל מע"מ מחירון הבסיס יהיה מחירון בניה ותשתיות ואם אין סעיף
מתאים במחירון זה ,יילקח הסעיף ממחירון שיפוצים ותחזוקה.
הערה :פרק  60המופיע בטבלה  -הכוונה רק לסעיפים מתוך פרק  60הנוגעים למקצוע המדובר.

________________
שם

__________________
חתימה

_____________________
חותמת

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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נספח ה'  -תצהיר המציע
אני הח"מ ____________________ נושא ת.ז .שמספרה _____________________ מורשה
חתימה מטעם ______________ שמספרו __________________ (להלן – "המציע") מצהיר
בזאת כדלקמן:

 .1קראתי ,הבנתי ואני מסכים לדרישות מכרז זה ללא סייג.
 .2נציג המציע השתתף בסיור קבלנים ,בדק את אתר הפרויקט וסביבתו ואת התנאים והנתונים
הקשורים לביצוע הפרויקט ,ובהתאם לכך המציע ביסס את הצעתו.
 .3כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע נבדקו על-ידי ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים.
 .4הוראות המכרז והחוזה המצורף למכרז ,לרבות המפרטים ,התוכניות וכל נספח אחר ,ידועות
ומקובלות על המציע ,והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על פי המכרז ,החוזה על
נספחיו ,הצעת המציע ועל פי דין.
 .5הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ,שינוי ו/או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת
אותנו לתקופה ,כמפורט במסמכים.
 .6הננו מאשרים בזה כי ידוע לנו שהחוזה על כל מסמכיו ונספחיו הוא רכוש האוניברסיטה
ועלינו להחזירו לאוניברסיטה מיד עם קבלת הודעה שלא נבחרנו למתן השירות.
 .7ידוע לנו כי המחירים הנקובים בחוזה אינם כוללים מס ערך מוסף ,המזמין ישלם את מס
הערך המוסף בשיעור הקיים במועד התשלום.
 .8אנו מתחייבים שלא נתאם מחירים/הצעות עם מציעים אחרים בהתמחרות ,ולא נבוא
בהסדרים עם מציעים פוטנציאליים כאמור בנוגע למניעת השתתפותם בהתמחרות וכל
כיוצ"ב .אנו מצהירים כי אנו מודעים לכך שכל פעולה בניגוד לאמור לעיל עלולה להוות עברה
פלילית בין היתר בהיותה בגדר הסדר כובל .האוניברסיטה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה
המוחלט לפסול התמחרות בהו קיים לדעתה חשש לתאום פסול כאמור .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,תהיה האוניברסיטה רשאית אך לא חייבת לקבוע כי קיים חשש לתאום פסול
בהתקיים מי מן הבאות :הימנעות מציע כשר מלהשתתף בהתמחרות ,או הימנעות מציע כשר
אשר השתתף בהתמחרות להמשיך ולהשתתף בו; קיום פערים חריגים בין ההצעות או בינן
לבי ן אמדן סביר; קיום מציע אשר באופן קבוע זוכה בסוג מסוים של התמחרויות; קיומם של
מציעים אשר משתתפים באופן קבוע אך אינם זוכים; הצעות משותפות של מציעים אשר
מסוגלים להציע בנפרד .יודגש עם זאת כי ספק לא יהיה רשאי לחייב את האוניברסיטה
להפעיל את הסנקציה האמורה ,אשר ,כאמור ,תהיה בגדר שיקול דעתה המוחלט של
האוניברסיטה.

חתימת המציע
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 .9המציע הינו בעל הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים ,הרישיונות והאמצעים,
לרבות כוח האדם והציוד ,הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על פי החוזה המצורף
למכרז ,ונכון למועד הגשת הצעת המציע לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי ,לרבות ניגוד
עניינים ,שיש בה כדי להפריע למציע לקיים איזו מהתחייבויותיו על-פי המכרז ,החוזה ,הצעת
המציע או על-פי דין.
 .10רישיון שימוש בתכנת "דקל"
הצעתנו הכספית תהא למתן שיעור הנחה באחוזים ,ביחס למחירי העבודות כפי שמופיעות
במחירון "דקל – בר אילן" המבוסס על מחירון "דקל בניה ותשתיות" ו"דקל שיפוצים
ותחזוקה" בצירוף סעיפים ייעודיים לבר אילן בהוצאת חברת דקל :דקל בניה ותשתיות
מהדורת  7/2016ודקל שיפוצים ותחזוקה מהודרת .8/2016
א .אנו מתחייבים שבמידה ונזכה במכרז נרכוש רישיון על חשבוננו ישירות מחברת דקל על
פי המחיר שיקבע לכך ,ונחזיק ברישיון כנ"ל כל עוד הסכם ההתקשרות בתוקף .אנו נציג
למזמין הוכחה על רכישת הרישיון כתנאי לחתימת המציע על הסכם ההתקשרות.
ב .ידוע לנו שמחירון דקל הנ"ל אינו מצורף למסמכי המכרז ,אך הינו חלק בלתי נפרד
ממסמכי מכרז זה.
ג .אנו מסכימים שחשבונות חלקיים יוגשו ע"י הזוכה על גבי תוכנת דקל ,ובמחירים
הנקובים במחירון דקל – בר אילן ולאחר ההנחה שנתן הזוכה בהצעתו על המחירים
הנ"ל.
ד .אנו מתחייבים לשמור על זכויות יוצרים של דקל.
נושא זכויות היוצרים של דקל ,מופיע בשני המסמכים הבאים:
 הסכם בעניין רשות שימוש בתוכנת דקל – סעיף  1הזכויות בתוכנה המציין" :החברה
הינה בעלת זכויות היוצרים בתוכנת דקל על כל חלקיה ,מרכיביה וגרסאותיה"...
 הזכויות שמורות לדקל שרותי מחשב להנדסה בע"מ – כפי שמופיע בדפי הפתיחה של
חוברות המאגר ובו נאמר בין השאר" :אין להעתיק כל חלק שהוא מחוברת זו באיזה
אופן או צורה שהם לרבות על ידי הדפסה ,צילום ו/או אמצעי מגנטי או אלקטרוני".
 .11המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על פי דין ובידיו כל הרישיונות הנדרשים על
פי דין.
 .12המציע משתמש בתוכנות מחשב מורשות בלבד.
 .13המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים) ,תשנ"א
–  1991ובהתאם לחוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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חוברת ההצעה למכרז מס'  26/18להשלמת רשימת קבלני מסגרת
לביצוע עבודות פיתוח
כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים
עליו.
 .14המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו – בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.02
– ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או חוק שכר מינימום הנ"ל; ואם הורשעו
כאמור – ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה למועד תצהיר זה .לעניין סעיף זה" ,בעל
זיקה" ,כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 .15ידוע למציעים כי ,בהתאם להוראות כל דין ,יש למשתתפים זכות עיון במסמכי ההצעה
הזוכה .במידה והמציע סבור כי ישנם חלקים חסויים בהצעתו אשר הוא מבקש כי לא
יתאפשר כל עיון בהם הוא יפרט אותם כאן:
_____________________________

________________________________

_____________________________

________________________________

בכל מקרה ידוע ומוסכם על המציעים כי הצעת המחיר אינה בגדר פרט חסוי וכי ההחלטה
בדבר חיסיון פרט כל שהוא נתונה בידי ועדת מכרזים של האוניברסיטה אשר תשקול את
עמדת המציע אך אינה מחויבת לקבלה.
 .16הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
שם הארגון ___________________________ :מספר מזהה______________________:
שם המצהיר_____________________:תפקיד בארגון המציע______________________:

אישור
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
ברחוב _________________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה
עצמו/ה על ידי ת.ז/ _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר
דלעיל.
___________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

9

___________
חתימת עוה"ד

חוברת ההצעה למכרז מס'  26/18להשלמת רשימת קבלני מסגרת
לביצוע עבודות פיתוח

נספח ו'()1
תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
אני הח"מ _____________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
[במקרה של יחיד] הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו
( 26/18להלן" :המכרז").
[במקרה של תאגיד] הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________( ,להלן – "הגוף") ,בו
הנני משמש/ת _______ [למלא תפקיד] ,המבקש להתקשר במכרז .אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם הגוף.
בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה"" ,עבירה"" ,הורשע" ו"-תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף 2ב
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976-אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה
וכי אני מבין/ה אותם.
הגוף הינו "תושב ישראל" .
הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום 31
באוקטובר  ,2002לפי אחד או יותר מהחוקים הבאים :חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;1987-חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א.1991-
או
הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר  ,2002לפי אחד
או יותר מהחוקים הבאים :חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;1987-חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א - 1991-אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד
האחרון להגשת הצעות במכרז.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
________________

[שם וחתימה]
אישור
אני הח"מ ,____________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
__________________ בישוב/עיר _________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
_____________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.
____________________ ____________________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
חתימת עוה"ד

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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________________
תאריך

חוברת ההצעה למכרז מס'  26/18להשלמת רשימת קבלני מסגרת
לביצוע עבודות פיתוח

נספח ו'()2
תצהיר לפי סעיף 2ב( )1לחוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ _____________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
[במקרה של יחיד]הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו
( 26/18להלן" :המכרז")
[במקרה של תאגיד] הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________( ,להלן – "הגוף") ,בו
הנני משמש/ת _____________ [למלא תפקיד] ,המבקש להתקשר במכרז .אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת
לתת תצהיר זה בשם הגוף.
הנני מצהיר כי –
( )1הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן – חוק שוויון זכויות)
אינן חלות עלי (במקרה של יחיד)  /אינן חלות על הגוף (במקרה של תאגיד);
לחילופין
(( )2א) הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עלי  /חלות על הגוף ,ואני/הגוף מקיים אותן;
(ב) במקרה שמועסקים  100עובדים לפחות אצלי/אצל הגוף :אני מצהיר בשמי (במקרה של יחיד) /
בשם הגוף (במקרה של תאגיד) על התחייבות לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי
להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף (8ה) לחוק שוויון זכויות;
(ג) ככל שפנה לפי הוראות פסקת משנה (ב) לעיל ונעשתה איתי/עם הגוף התקשרות שלגביה התחייב
כאמור באותה פסקת משנה – אני מצהיר בשמי (במקרה של יחיד) /בשם הגוף (במקרה של תאגיד) כי
נעשתה פנייה כנדרש ממני/מן הגוף ,ואם התקבלו הנחיות ליישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף 9
לחוק שוויון זכויות ,הרי שגם פעלתי/הגוף פעל ליישומן;
(ד) אני מצהיר על התחייבותי/התחייבות הגוף להעביר העתק מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו למנהל
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
________________

[שם וחתימה]
אישור
אני הח"מ ,__________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי
בכתובת __________________________ בישוב _________  ,מר/גב' _____________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז / _________ ____ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר את נכונות
הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.
____________________
עו"ד

____________________________
חותמת

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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________________
תאריך

חוברת ההצעה למכרז מס'  26/18להשלמת רשימת קבלני מסגרת
לביצוע עבודות פיתוח

נספח ז'  -הצהרה בדבר אי ניגוד עניינים
 ,אשר חתימתי מחייבת את
מ.ז.
אני,
המציע ,מצהיר כי המציע ,בעלי מניות בו (אם הוא חברה) ,שותפיו (אם הוא שותפות) ,או כל אדם או
תאגיד הקשור אליו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות חברה בת ,חברה אם ,חברה אחות :קשורים /
אינם קשורים (נא למחוק את המיותר) בקשר עסקי או בכל קשר אחר ,במישרין או בעקיפין ,עם
האוניברסיטה או עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה ,אשר יש בו משום ניגוד עניינים שעלול
להפריע למציע לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה או על פי דין.
הנני מצהיר כי המציע יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים
כאמור .במידה וישנו ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים כאמור ,יוכרע הדבר על ידי ועדת הביקורת
של האוניברסיטה והמציע יפעל בהתאם להחלטתה.
הצהרתי והתחייבותי זו תהיה תקפה ותחייב אותי בהליכי המכרז ,וככל שאזכה בו ,גם במהלך
ההתקשרות החוזית.
פירוט החברות הנמצאות בקשרים עם האוניברסיטה (במידה וישנן):
ח.פ.

מקבל השירות
באוניברסיטה

שם החברה

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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תיאור הפעילות
המבוצעת

חוברת ההצעה למכרז מס'  26/18להשלמת רשימת קבלני מסגרת
לביצוע עבודות פיתוח

נספח י"ב
תצהיר בהתאם לסעיף 2ג' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ו( 1992-תיקון מס'  25תשע"ו )2016
אני הח"מ _____________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
[במקרה של יחיד] הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו 26/18
(להלן" :המכרז").
[במקרה של תאגיד] הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________( ,להלן – "הגוף") ,בו הנני
משמש/ת _____________ [למלא תפקיד] ,המבקש להגיש הצעה למכרז .אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם הגוף.
בתצהירי זה משמעות המונחים "עסק זעיר ,קטן או בינוני" כהגדרתם בסעיף מס' " 1הגדרות" לחוק חובת
המכרזים ,תשנ"ב .1992-אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
הנני מצהיר כי – (יש לסמן  Xבמקום המיועד)
"עסק זעיר" – אני מעסיק עד חמישה עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלי אינו עולה על  2מיליון
שקלים חדשים;
לחילופין
"עסק קטן" – אני מעסיק בין שישה ל 20-עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלי עולה על  2מיליון
שקלים חדשים אך אינו עולה על  20מיליון שקלים חדשים ,ולא מתקיים לגבי אחד התנאים שבהגדרה
"עסק זעיר";
לחילופין
"עסק בינוני" – אני מעסיק בין  21ל 100-עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלי עולה על  20מיליון
שקלים חדשים אך אינו עולה על  100מיליון שקלים חדשים ,ולא מתקיים לגבי אחד התנאים שבהגדרה
"עסק זעיר" או "עסק קטן";
לחילופין
"עסק גדול" – אני מעסיק מעל  100עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלי עולה על  100מיליון
שקלים חדשים ,ולא מתקיים לגבי אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק
בינוני";
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_______________

[שם וחתימה]

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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חוברת ההצעה למכרז מס'  26/18להשלמת רשימת קבלני מסגרת
לביצוע עבודות פיתוח
אישור
אני הח"מ ,__________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה כי ביום __________:הופיע/ה בפני
במשרדי
בכתובת __________________________:בישוב ,_________:מר/גב'_____________:
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז / _____________ :המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה
כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.
____________________

____________________________
חותמת

עו"ד

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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________________
תאריך

