
  
  

  
  
  

  20104/' מכרז מס
  1014/' חוזה מס
  שוק העלייהלהפעלת חניו� 
  
  "א"נספח 

  לתנאי המכרז
  

  טופס הצעה למכרז

  
1 .   כללי  

על כל , מסכי� בזאת לתנאי המכרז, לאחר שקראתי בעיו� ובחנתי בקפידה את כל מסמכי המכרז, מ"אני הח

  .וכולל אות� כחלק בלתי נפרד מתנאי הצעתי זו, נספחיה�

2 .   הגדרות  

אלא א� כ� , הצעה למכרז תהיה הגדרת� של המונחי� המופיעי� בו כהגדרת� בתנאי המכרזבטופס ה

  .הקשר הדברי� והדבק� מחייב אחרת

3 .   הצהרות והתחייבויות המציע  

כי הצעתי זו מוגשת ; כי הבנתי ואני מסכי� לכל האמור במסמכי המכרז על פרטיה�, הנני מצהיר  3.1 

או אי /או דרישה שהיא המבוססת על אי ידיעה ו/ביעה וכי לא אציג כל ת; בהתא� למסמכי המכרז

וכי הנני מוותר בזאת מראש באופ� סופי ומוחלט על כל ; כול� או חלק�, הבנה של מסמכי המכרז

  .כאמור, או דרישה/תביעה ו

 או ימסרו לי על ידי אחוזות /או מצג כלשה� אשר נמסרו ו/כי כל מידע ו, אני מודע ומסכי� לכ"  3.2

או כחלק ממסמכי /או מידע המחייבי� את אחוזות החו# ו/ו מי מטעמה לא יחשבו כמצג וא/החו# ו

  . אלא א� כ� נערכו בכתב ונחתמו כדי� על ידי אחוזות החו# כאמור בתנאי המכרז, המכרז

כי הצעתי זו עונה על ; כי אני עומד בכל התנאי� הנדרשי� ממשתתפי� במכרז, הנני מצהיר ומתחייב  3.3

אחר כל , במלואה ובמועדה, וכי הנני מקבל על עצמי לקיי�;  שבמסמכי המכרזכל הדרישות

  .התחייבות המוטלת עלי בהתא� לתנאי� המפורטי� במסמכי המכרז

או /המונעת ו, די� או כל סיבה אחרת, כי אי� כל מניעה או הגבלה מכח חוזה, הנני מצהיר ומתחייב  3.4

  . מה במלואהאו לקיי/מגבילה אותי מלהגיש את הצעתי זו ו

את , בי� היתר, אחוזות החו# תהא רשאית לשקול, בבחינת ההצעות המוגשות למכרזכי , ידוע לי  3.5

להביא במניי� שיקוליה את המידע המובא וכ� ,  לתנאי המכרז10השיקולי� המפורטי� בסעי# 

להחלטת בהתא� ידוע לי כי ,  בנוס#.לטופס ההצעה למכרז/" 1א"לידיעתה בתצהיר המצור# כנספח 

יימנע , בכפו# לשימוע בכתב, 29.7.08 מיו� 3/2008' בישיבה מס, דירקטוריו� אחוזות החו#

  .לגשת למכרזי� של אחוזות החו#" פרשת החניוני�"ממפעילי� אשר הוגשו נגד� כתבי אישו� ב

  .שלא לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיאכי אחוזות החו# תהא רשאית , ידוע לי  3.6
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 14כי אחוזות החו# תהא רשאית לבטל את המכרז בכל אחד מ� המקרי� הנקובי� בסעי# , ידוע לי  3.7

וזאת בנוס# לכל מקרה אחר שבו רשאית אחוזות החו# לבטל את המכרז על פי כל , לתנאי המכרז

  . די�

י� אחוזות החל ממועד מת� הודעת הזכיה על ידי אחוזות החו# יווצרו יחסי� חוזיי� בכי , ידוע לי  3.8

והכל בכפו# לזכותה של , שעיקריה� כלולי� במסמכי המכרז ובהצעת הזוכה, החו# לבי� הזוכה

  .כאמור במסמכי המכרז, אחוזות החו# לבטל את הלי" המכרז או את זכיית הזוכה

 לטופס ההצעה 7.1כי קביעת דמי ההפעלה שנתיי� המוצעי� על ידי כאמור בסעי# , הנני מצהיר  3.9

נעשתה על ידי לאחר שבדקתי היטב , /")1ג"נספח ( לתוספת לחוזה ההפעלה �5.1 ובסעי# למכרז להל

  .בהתא� למסמכי המכרז, והתנאי� לביצוע כל התחייבויותיי, ההיק#, את המהות

 לתנאי המכרז נקבע על פי שיקול דעתה של אחוזות 9ידוע לי כי מחיר המינימו� הנקוב בסעי#   3.10

כי אהיה מנוע מלטעו� , ואני מסכי� ומתחייב, על פי אומדנה והערכותיה, בי� היתר, וזאת, החו#

או ליקוי כלשהו /או אי התאמה ו/או הפרזה ו/כנגד אחוזות החו# טענות כלשה� בדבר אי נכונות ו

  . או באופ� קביעתו/בקביעת מחיר המינימו� ו

לרבות במקרי� של אי , ל מקרהכי דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו לי בכ, ידוע לי ואני מסכי�  3.11

א" למעט במקרה של ביטול המכרז על , או אי זכייה במכרז/הגשת הצעה על ידי מכל סיבה שהיא ו

  .  לתנאי המכרז14.1.3 – 14.1.1ידי אחוזות החו# בנסיבות המפורטות בסעיפי� 

היא נמסרת לרוכשי� , כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של אחוזות החו#, ידוע לי ואני מסכי�  3.12

וכי לא אהיה רשאי לעשות בה , ולא לכל מטרה אחרת, אותה  לצור" הגשת הצעה למכרז בלבד

  . זולת הגשת הצעה למכרז, שימוש למטרה אחרת

יחולו עלי , לרבות הכנת הצעתי זו והגשתה, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, ידוע לי  3.13

  . או פיצוי בגי� ההוצאות שהוצאו על ידי כאמור/שבה ווכי לא אהיה זכאי לכל ה, בלבד

ולמשתתפי� , הנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי הצעתי לאחרי� בכלל  3.14

  .בפרט, אחרי� במכרז

 3או ההתחייבויות המפורטות בסעי# /או התחייבות כלשהי מההצהרות ו/ידוע לי שהפרת הצהרה ו  3.15

בי� , אשר תזכה את אחוזות החו#, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז, כולה או חלקה, זה לעיל

  .בסעדי� הנקובי� במסמכי המכרז, היתר

תשקול ,  זה לעיל3י המפורטות בסעי# י והתחייבויותיעל סמ" הצהרותי, בי� היתר, כי, ידוע לי  3.16

  . אחוזות החו# את הצעתי

4 .   תצהיר   

 /"1א"כנספח בנוסח המצור# , תצהיר, כחלק בלתי נפרד הימנו, ה למכרזהנני מצר# לטופס ההצע  4.1

 ").התצהיר "#להל� (לטופס ההצעה למכרז 

היה מי .  אזי ית� תצהיר כאמור כל אחד ממנהלי ומבעלי השליטה בתאגיד,היה המציע תאגיד   4.2

חידי� ייחת� התצהיר האמור על ידי הי, או מבעלי השליטה של המציע תאגיד/מהמנהלי� ו
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או בבעלי השליטה /או כבעלי השליטה במנהלי� ו/כמנהלי� ו, במישרי� או בעקיפי�, המשמשי�

  .בזוכה

אינ� עומדי� ,  זה לעיל4.2המנויי� בסעי# , או בעלי השליטה בו/או מנהליו ו/והמציע והיה 

את , בשורות המיועדות לכ" בתצהיר, עליה� לפרט, כול� או חלק�, בהצהרות המפורטות בתצהיר

  .או את החקירות המתנהלות נגד�/או כתבי האישו� העומדי� נגד� ו/פרטי ההרשעות ו

,  ית� תצהיר כאמור כל אחד מיחידי המציע בהצעה המשותפת–היתה ההצעה הצעה משותפת   4.3

  .  לעיל יחול על כל אחד מיחידי המציע בהצעה המשותפת4.2והאמור בסעי# 

5 .   כתב הסמכה  

כתב , כחלק בלתי נפרד הימנו,  הננו מצרפי� לטופס ההצעה למכרז–ה משותפת היה ומוגשת על ידינו הצע

  . לטופס ההצעה למכרז/"2א"כנספח בנוסח המצור# , הסמכה

6 .   סכו' ההצעה  

סכו' דמי ההפעלה המוצעי' , לאחר שעיינתי במסמכי המכרז ובהסתמ" על בדיקות שבוצעו על ידי .6.1

הינו , במהל) תקופת ההפעלה)  חודשי'12(שנה על ידי תמורת הפעלת החניו� עבור תקופה של כל 

דמי ההפעלה  "#להל� ) ( _______________________#במילי' (_______ ס) של 

  .בתוספת מס ער) מוס+ כדי�, ")השנתיי'

נספח ( לתוספת לחוזה ההפעלה 5.1את דמי ההפעלה השנתיי' המוצעי' יש למלא ג' בסעי+ 

  /").1ג"

  . תיפסל ולא תידו�,  לתנאי המכרז9.1מחיר המינימו� הנקוב בסעי# כי הצעה הנמוכה מ, ידוע לי .6.2

  .  כי דמי ההפעלה השנתיי� ישולמו באופ� ובתנאי� המפורטי� בחוזה ההפעלה, ידוע לי .6.3

7 .   ערבות המכרז  

הנני מצר# להצעתי זו ערבות , על כל סעיפיה ונספחיה, כביטחו� לקיומה על ידי של הצעתי למכרז .7.1

מסכו� ) עשרי� אחוז (20%,השווה ל, ח"ובס" בש, ח הכלול בתנאי המכרזבנוסח זהה לנוס, מכרז

  .המוצעי� על ידי) מ"לא כולל מע(דמי ההפעלה השנתיי� 

__________ סכו� ערבות המכרז להפעלת החניו� המצורפת להצעתי זו הינו ס"  של, בהתא� לזאת .7.2

  .שקלי� חדשי�)  _______________________________,במילי� (

אלא א�  ,21.07.2010ליו�  ועד מלא יאוחר מיו� הגשת ההצעהת המכרז תעמוד בתוק# החל ערבו .7.3

  .  לתנאי המכרז8.8כאמור בסעי# , כ� הוחזרה לי קוד� למועד זה על ידי אחוזות החו#

כי בא� אוכרז כזוכה ויתגלה צור" להארי" את תוק# ערבות המכרז עד למועד , ידוע לי ואני מתחייב .7.4

 5 ,וזאת עד לא יאוחר מ, כפי שידרש, מעת לעת, אארי" את תוק# ערבות המכרז כאמור, הקובע

ידוע לי כי כל ההוצאות הכרוכות בהארכת . ימי� לפני פקיעת תוקפה של ערבות המכרז) חמישה(

כי בא� לא אארי" את ערבות , כ� ידוע לי. פה של ערבות המכרז כאמור לעיל תחולנה עלי בלבדתוק
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לבטל את הודעת הזכיה ואת זכיית , מטע� זה בלבד, תהא אחוזות החו# רשאית, המכרז כנדרש

כולה או , לחלט את ערבות המכרז, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל די�, הזוכה

  . חלקה

אחוזות החו# תהא רשאית לחלט , כי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל די�, וע לייד .7.5

או מכח ערבות המכרז בכל /או להציג דרישת תשלו� על פי ו/ו, כולה או חלקה, את ערבות המכרז

, או לא אמלא את התחייבויותיי/ו, לפני מועד פקיעתה, כולה או חלקה, מקרה בו אחזור בי מהצעתי

 א� לא אקיי� במלוא� ובמועד� –או במידה ואוכרז כזוכה /ו, על פי מסמכי המכרז, ול� או חלק�כ

למע� , לרבות, על פי מסמכי המכרז הנובעות מהכרזתי כזוכה, כול� או חלק�, את כל התחייבויותיי

  . ההתחייבויות המקדימות לתחילת ההפעלה, הסר ספק

 ניתנת לחילוט על ידי דרישה בכתב שתימסר לבנק מאת ערבות המכרז תהאכי , ידוע לי ומוסכ� עלי .7.6

או ראיה כלשה� נוספי� על /ומבלי שאחוזות החו# תצטר" להציג לבנק כל מסמ" ו, אחוזות החו#

  .או לנמק את דרישתה/דרישת החילוט ו

8 .   הודעה על קבלת ההצעה  

, ע את ביצוע�במידה ואחוזות החו# תמסור לי הודעת זכיה הנני מתחייב להשלי� עד המועד הקוב .8.1

 לתנאי המכרז 12.3המפורטות בסעי# , של כל ההתחייבויות המקדימות לתחילת ההפעלה, במלוא�

  .  לחוזה ההפעלה38ובסעי# 

יחולו , ככל שחובת הביול תחול, על נספחיו, כי דמי והוצאות הביול של חוזה ההפעלה, ידוע לי .8.2

  . במלוא� עלי בלבד

די של כל ההתחייבויות המקדימות לתחילת ההפעלה עד למועד כי אי ביצוע� במלוא� על י, ידוע לי .8.3

אשר תקנה לאחוזות החו# , יהווה הפרה יסודית של התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, הקובע

מבלי , אחוזות החו# תהא זכאית, וכי במקרה זה, זכות לבטל את הודעת הזכיה ואת זכייתי במכרז

כולה או , לחלט את ערבות המכרז שהוגשה על ידי,  די�לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל

  . חלקה

9 .   תוק+ ההצעה  

 עד ליו�, ללא זכות חזרה, ותחייב אותי, מרכיביה ונספחיה, הצעתי זו תעמוד בתוקפה על כל פרטיה

  .הכל בהתא� לאמור בתנאי המכרז, 21.07.2010

10 .   פירוש  

כל האמור . להזדקק לה� בפירוש הוראותיוואי� , כותרות הסעיפי� אינ� מהוות חלק מטופס ההצעה למכרז

א# במי� נקבה , וכל האמור בו במי� זכר, א# ברבי� במשמע וכ� להיפ", בטופס ההצעה למכרז בלשו� יחיד

  .במשמע וכ� להיפ"
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11 .   המסמכי' המצורפי' להצעה  

  :להצעתי זו מצורפי� המסמכי� הבאי� ומהווי� חלק בלתי נפרד הימנה

  ). חתומי� בראשי תיבות בלבד ("א"כנספח זו מצור# אליו  שטופס הצעה –תנאי המכרז  .11.1

  ). חתו� באופ� מלא( לטופס ההצעה למכרז /"1א"כנספח  בנוסח המצור# ,תצהיר  .11.2

 לטופס ההצעה למכרז /"2א"כנספח בנוסח המצור# ,  כתב הסמכה,למגישי הצעה משותפת בלבד  .11.3

  ).חתו� באופ� מלא(

חתומה באופ� מלא על ידי הבנק נות� ( לתנאי המכרז "ב"כנספח  בנוסח המצור# –ערבות המכרז  .11.4

  ).הערבות

  ).חתו� באופ� מלא( לתנאי המכרז "ג"כנספח  בנוסח המצור# –חוזה ההפעלה  .11.5

  ).חתומה באופ� מלא( לחוזה ההפעלה /"1ג"כנספח  בנוסח המצור# –התוספת לחוזה ההפעלה   .11.6

חתו� על ידי המציע (ה ההפעלה  לחוז/"2ג"כנספח  בנוסח המצור# –אישור על קיו� ביטוחי�  .11.7

  ). בראשי תיבות בלבד

חתומה על ידי המציע בראשי ( לחוזה ההפעלה /"3ג"כנספח  בנוסח המצור# –הערבות הבנקאית  .11.8

  ). תיבות בלבד

חתומה על ידי המציע בראשי ( לחוזה ההפעלה /"4ג"כנספח  בנוסח המצור# –הערבות האישית  .11.9

  ).תיבות בלבד

  .  לתנאי המכרז6.4סעי# כל המסמכי� המנויי� ב .11.10

של הערבות , )לחוזה ההפעלה/" 2ג"נספח (כי האישור על קיו' ביטוחי' , מובהר בזה, למע� הסר ספק

 צריכי' אינ') לחוזה ההפעלה/" 4ג"נספח (ושל הערבות האישית ) לחוזה ההפעלה/" 3ג"נספח (הבנקאית 

נוסחי' מלאי' וחתומי' .  תיבות בלבדאלא בראשי, להחת' באופ� מלא על ידי המציע בשלב הגשת ההצעה

במסגרת קיו' ההתחייבויות , באופ� מלא של המסמכי' האמורי' יוגשו לאחוזות החו+ על ידי הזוכה

  .המקדימות לתחילת ההפעלה

12 .    פרטי מגיש ההצעה  

  ) ימולאו הפרטי� על ידי כל אחד מיחידי המציע בהצעה המשותפת–בהצעה משותפת (

  .________________________      :ש� המציע .12.1

  .________________________  ):לתאגיד(צ .ח./פ.ח./ז.ת' מס .12.2

  .________________________ ):ד.לרבות ת(משרד רשו� /כתובת .12.3
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  :בשותפות) כללי� ומוגבלי�(שותפי� /בעלי השליטה בתאגיד .12.4

  ___________,. ז.ת______________,  .12.4.1

  .___________________כתובת מגורי� 

  ___________,. ז.ת__, ____________ .12.4.2

  .___________________כתובת מגורי� 

  ___________,. ז.ת______________,  .12.4.3

  .___________________כתובת מגורי� 

  ___________,. ז.ת______________,  .12.4.4

  .___________________כתובת מגורי� 

  ):בא� המציע הוא תאגיד(מנהלי המציע  .12.5

  ___,________. ז.ת______________,  .12.5.1

  ________________________,תפקיד 

  .___________________כתובת מגורי� 

  ___________,. ז.ת______________,  .12.5.2

  ________________________,תפקיד 

  .___________________כתובת מגורי� 

  ___________,. ז.ת_____________,  .12.5.3

  ________________________,תפקיד 

  .___________________כתובת מגורי� 

  ___________,. ז.ת______________,  .12.5.4

  ________________________,תפקיד 

  .___________________כתובת מגורי� 

  :או פניה בנושא מכרז זה הינו/הנציג המוסמ" מטע� המציע לצור" דיו� ו .12.6

  .______________) משפחה+ פרטי (ש�  .12.6.1
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  .____________________: טלפו� בבית .12.6.2

  .__________________: רדטלפו� במש .12.6.3

  .____________________:פקסימיליה .12.6.4

  _____________________,: איתורית .12.6.5

  ._________________: מספר איתורית             

  .____________________: טלפו� נייד .12.6.6

  :או משלוח מברק/כתובת למסירת הודעה דחופה ו .12.7

___________________________________.   

  ._______________: ו� למקרי חירו�מספר טלפ .12.8

  ).על מספר טלפו� זה להיות זמי� במש" כל שעות היממה(

מיד לאחר , הנני מתחייב להודיע בכתב לאחוזות החו# על כל שינוי שיתהווה בפרט מהפרטי� האמורי�

  . קרות שינוי כאמור

  

  חתימת וחותמת המציע    תארי"
  

  אישור
  

  :יחיד

____ ת בזה כי ביו� /מאשר___________, _______, מרחוב ) _______. ר.מ(ד "עו, _____________ מ"אני הח
' _______________ מס. ז.ת ת/נושא' _____________ גב/הופיע בפני מר_______ שנת _______ בחודש 

  .מה בפני על טופס ההצעה למכרז דלעיל/וחת�

__________________  
  ד"עו, 

  
  :תאגיד

ת בזה כי ביו� /מאשר__________, ________, מרחוב , )______. ר.מ(ד "עו___ , __________מ"אני הח
להל� (__________ נחת� בפני טופס ההצעה למכרז דלעיל המוגש בש� _______ שנת _______ בחודש ______ 

. ז.ת ת/נושא___________ גברת /ומר___________ . ז.ת ת/נושא___________ גברת /על ידי מר") התאגיד "#
המוסמכי� על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל די� לחייב בחתימת� את התאגיד לכל ______________, 

  .דבר ועניי�

  

__________________  
  ד"עו,   


