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  2017מרץ  29 
  

להתקשרות בחוזה למתן שירותי אחזקת שטחי  2017/070/0052/00מכרז פומבי מס' 
גינון וטיפול בבריכה ביולוגית בשד"ת על שם אילן ואסף רמון, עבור רשות שדות 

  .התעופה
  

  1הבהרה מספר 
  

 ")הרשותלטופס הזמנת ההצעות, רשות שדות התעופה (להלן: " 22.4להוראות סעיף בהתאם  .1
מסמכי ומהווה חלק בלתי נפרד מפורסם  אשר ,טופס ההצעה הכספית מודיעה בזאת על תיקון

מתוקן מחליף את טופס "). טופס הצעה כספית מתוקן כספית הצעה טופס(להלן: "המכרז 
  .")קודם כספית הצעה טופס(להלן: " שפורסמוההצעה הכספית שצורף למסמכי המכרז 

אשר  ,תשומת לב מציעים – .א' להבהרה זומצ"ב טופס ההצעה הכספית המתוקן מסומן כנספח  .2
, 2הטבלה שבסעיף בגודל השטחים שעודכנו במסגרת לשינוי  ,יבחרו להגיש הצעתם למכרז

 לטופס ההצעה הכספית המתוקן. ,4עמודה מס' 
על המציעים אשר יגישו הצעתם למכרז, להגיש הצעתם  ,הרשות כיעוד מבהירה ומדגישה  .3

על גבי טופס ההצעה הכספית המתוקן, מציע אשר יגיש הצעתו על גבי טופס הכספית אך ורק 
 הצעתו תיפסל ולא תידון. ההצעה הכספית הקודם 

  

  

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
  ו כשהיא חתומה על ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרזהבהרה ז

  

  בברכה,
  

  אילן כהן
  קניין, אגף לוגיסטיקה

  
  חתימת המציע: ________________.חותמת ו

  
  

  העתקים:
  רא"ג  לוגיסטיקה  -  מר אלדד סומר
  סגן ליועץ המשפטי -    עו"ד קרן כהן
  רפרנט רכש בכיר -    מר בני צלח

  תחום מנהלת המעברראש  -מר חיים אלימלך   
  מזכירת ועדת המכרזים -גב' אריאלה קעטבי

  אגף לוגיסטיקה -  עו"ד דניאל בס
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  טופס הצעה כספית מתוקן -נספח א'
  
  
  

  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל תעופה בן

  תאריך:______________

  א.ג.נ.,

להתקשרות בחוזה  2017/070/0052/00למכרז פומבי מס' מתוקן  הנדון: טופס הצעה כספית
למתן שירותי אחזקת שטחי גינון וטיפול בבריכה ביולוגית בשד"ת על שם אילן ואסף רמון, עבור 

 .רשות שדות התעופה

אנו הח"מ, לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושקללנו את כל ההוראות  .1
המפורטות במסמכי המכרז, לרבות תנאי החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים בטופס ההצעה הכספית, 

משפטי, תכנוני, ביצועי, מכלול ההיבטים הכרוכים בביצוע השירותים וכל מידע אחר נשוא המכרז, וכן כל נתון 
תפעולי או עסקי, מציעים לרשות שדות התעופה את ביצוען של התחייבויותינו בחוזה, במלואן ובמועדן, תמורת 

להלן, והכול בכפוף לשאר ההוראות המפורטות בטופס הצעה כספית זה להלן ולשאר הצעתנו הכספית המפורטת 
  הוראות טופס הזמנת ההצעות.

  תכספילהלן הצעתנו ה .2

במסגרת הצעתנו הכספית וכחלק בלתי נפרד ממנה, וככל שהצעתנו תזכה במכרז, נספק לרשות את השירותים וכן 
נבצע את מלוא התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז ונספחיהם, בתמורה לתעריף הכולל המוצע על ידנו בטבלה 

 אות החוזה ונספחיו. שלהלן, ובכפוף לשאר ההוראות המפורטות בטופס ההצעה הכספית ולשאר הור

 12  3 4 5 
יחידת סוג השירותיםמס'

 שירות
מחיר לחודש  
  [בשקלים

לא  כולל  
 מע"מ]

גודל 
שטח/כמות 

לצורך [
שקלול 
 ]בלבד

 סה"כ מחיר
  חודשי -  משוקלל 

[בשקלים לא כולל 
  מע"מ]

 3(מכפלת עמודה 
 )4בעמודה 

1. 

טיפול במניעת התפתחות של עשבייה 
באזורים שאינם  וצמחייה לא רצויה

נספח המפורט ב על פי מגוננים.
   .התפעולי

  
  
  דונם

  
  

₪ ________
2000 

  
  

₪ ________ 

2.  

טיפול בשטחים פתוחים (ללא 
טיפול אקולוגי באזורים –ריסוסים) 
טיפול בצמחיה רצויה (כולל  -טבעיים

עשבייה וצמחיית בר)בתחום שטחים 
פתוחים כדוגמת חורשות, מדרונות, 

פתוח וכל אלמנט צמחי שטח ירוק 
שאינו נמצא בקטעי הגינון 

על פי המפורט בנספח   ,המסודרים
    .התפעולי

  ________ ₪  500 ________ ₪  דונם

טיפול בשטח גינון רמת הספר על פי   .3
  ________ ₪  6 ________ ₪  דונם    .המפורט בנספח התפעולי

4.  
על פי המפורט  טיפול בצמחיית פנים

  ________ ₪  50 ________ ₪  מיכל  .בנספח התפעולי
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טיפול בבריכה ביולוגית על פי   .5
  ________ ₪  1 ________ ₪  בריכה  .המפורט בנספח התפעולי

  ________ ₪  סה"כ הצעה כספית משוקללת

 הערות:
  AS –Mעל המציע לקחת בחשבון כי גודל השטחים לעניין הגינון יקבע לפי מפת עדות סופית  .1

שתוגש במסירה הסופית של האתר ע"י חברת הביצוע טרם תחילת מתן השירות כמפורט בנספח א' 
השירותים. שינוי שטחם של מקומות השירות בהם יתבצעו השירותים, הן בהגדלתם והן  -

ידי -בהקטנתם, כמפורט בחוזה על נספחיו, יגרום לשינוי בסך החודשי המוצע בש"ח כפי שננקב על
 כמפורט להלן: לטבלה דלעיל 5עמודה בהמציע הזוכה 

  
דונם  1/2יעוגל ל דונם  1/4מעל לדונם הקרוב, דונם יעוגל למטה  1/4עד  תוצאות המדידה  1.1

 דונם. 1ל לדונם הקרוב יעוגל ומעלה  3/4דונם הקרוב  3/4יעוגל ל דונם  3/4עדדונם  1/2הקרוב, 
יות הנקובות בטופס הצעת הרשות לעניין תשלום האחזקה תעגל כלפי מטה ומעלה את הכמו

  הספק בהתאם למדידה בפועל כאמור והתשלום החודשי יתעדכן בהתאם לכך.
 

 שינוי שטחם של מקומות השירות בהם יתבצעו השירותיםלאחר תחילת מתן השירות היה ויחול  1.2
התעריף החודשי יתעדכן עפ"י , הן בהגדלתם והן בהקטנתם, לטבלה 3 -ו 2, 1האמורים בשורות 

 לעיל. כמפורטהאמור  המנגנון
 

, התעריף החודשי 4במידה וייתוספו מיכלי צמחיית פנים מעבר לכמות המפורטת בשורה מס'  .2
למיכל הנקוב מוצע החודשי התעריף יגדל בהתאמה לכמות המיכלים שיתווספו ובמכפלת ה

 בטבלה. 3בעמודה 
 

השירותים השוטפים לרבות על המציע לקחת בחשבון בעת מילוי הטבלה את כלל העלויות בגין  .3
ידו, ריסוס - שתילים בשנה אשר יסופקו על 2,000שתילת צמחים עונתיים בכמות של  ולא למעט

שטחים באמצעות חומרי הדברה ומכשירים ייעודים אשר יסופקו על חשבון המציע הזוכה, 
לקי אספקה ופיזור של חומרי דישון על חשבון המציע הזוכה, טיפול במערכת ההשקיה כאשר ח

ידי הרשות, הגעה לקריאות מיוחדות מעבר ללוחות הזמנים והמועדים למתן - החילוף יסופקו על
, השירותים הנקובים בנספח השירות והתפעול, הכל כמפורט בהוראות נספח השירות והתפעול

כמות כ"א הנדרשת למתן השירותים, ציוד, כלי עבודה, רכב, ביטוחים, ערבויות, אישורים וכן כל 
 צפויה לצורך ביצוע כלל השירותים השוטפים. הוצאה

  
 

  דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה הכספית  .3

זה להלן בקשר עם המענה  3תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף 
לטופס ההצעה הכספית ונספחיו, ובכלל האמור לסמכויות הרשות בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או 

  השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלעו במענה האמור, כולו או חלקו.

, על ופן מטופס ההצעה הכספית ו/או מכל רכיב מרכיביוהמציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה וא 3.1
לעיל ואין הוא  2המציע קיימת חובה לנקוב במחיר עבור השירותים השוטפים כאמור בטבלה שבסעיף 

רשאי ליתן הצעה חלקית המתייחסת רק לחלק מהעמודות שבטבלה. מציע אשר מילא באופן חלקי הצעתו, 
  . תיפסל הצעתו על הסף

 נקב בשקלים חדשים בלבד.המחיר המוצע י 3.2

  .מוסף ערך מס יכלול לא המוצע המחיר 3.3

בהצעתו הכספית של מציע, הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או  נתגלעה 3.4
שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות 
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בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, או לחילופין, 
 לנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן חליפי: 

 לפסול הצעה כאמור על הסף.   3.4.1
לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת ו/או   3.4.2

טה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או השמ
לדחות את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 והמוחלט של הרשות.
להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת   3.4.3

 ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.    ו/או שינוי ו/או ליקוי

זה ו/או  3לא נקב המציע כלל מחיר, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף  3.5
על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות זאת כאילו נקב המציע מחיר "אפס", וזאת מבלי לגרוע מאחריותו 

וכה לספק לרשות, ללא תמורה, את השירותים האמורים, באופן ובתנאים המלאה והבלעדית של הז
 הנקובים במסמכי המכרז. 

זה, על מנת לגרוע ו/או לפגוע  3למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות על פי סעיף  3.6
גות, טעות בכל זכות אחרת המוקנית לרשות על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל הסתיי

חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם שנתגלעה בהצעתו הכספית 
 של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

הזכויות המוקנות עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מ 3.7
זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחילופין, פעם אחת ו/או מספר פעמים ואף  3לה על פי סעיף 

 לשלב ביניהן, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.    

חוזר, כי בחתימתם על טופס ההצעה הכספית, המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי  3.8
זה, והם מוותרים בזאת באופן  3ות כפי שהן נקובות בהוראות סעיף הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרש

סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין 
 יה של הפעלת סמכות כאמור.וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכות

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה ו/או בזכויות הרשות על פיו על מנת לגרוע ו/או  3.9
 לטופס הזמנת ההצעות.  15-17לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי סעיפים 

 הצהרות ומידע כללי בקשר עם ההצעה הכספית .4

  רטות בטופס הזמנת ההצעות הרינו מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:מבלי לגרוע משאר ההוראות המפו

אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כי לצורך ובמסגרת הצעתנו הכספית,  4.1
בחנו בקפידה ובעיני בעל מקצוע וכן שקללנו את כל ההשלכות, התנאים, ההיבטים והיישומים של 

רש הוראות מסמכי המכרז והתמורה לה נהיה זכאים בגין השירותים, קיבלנו מהרשות כל מידע נוסף שנד
על ידנו בקשר עם מסמכי המכרז, מתן השירותים על פיהם והתמורה המשולמת בגינם, וכי לאחר 
ששקללנו את כל האמור, וכל מידע אחר שמצאנו לנכון לשקול, הגשנו את הצעתנו הכספית כמפורט לעיל, 

קשר עם ואנו מוותרים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ב
 האמור. 

הצעתנו הכספית תהווה תמורה סופית, מלאה ומוחלטת בגין ביצוע כל התחייבויותינו, מכל מין וסוג  4.2
שהם, עד להשלמת השירותים. הצעתנו כוללת כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן, 

וזה ובנספחים לו, וכן כל הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע השירותים, כמפורט בין היתר בח
חומרי פעולה אותה נידרש לבצע לצורך מתן השירותים, לרבות ומבלי לגרוע, אספקת כל כלי העבודה, 

החומרים והציוד שידרשו למתן השירותים, העמדת כוח האדם הנדרש לצורך מתן ההדברה ודישון, 
הביטוח הנדרש על פי החוזה וכל  השירותים, תשלום כל התנאים הסוציאליים המחויבים על פי דין, עלות

 ובנספחיו. שאר התחייבויותינו כמפורט בחוזה

 ידוע לנו כי במסגרת הליך המכרז יבחר זוכה אחד. 4.3

 כדי בו ואין, מחייב בלתי צפי הינו המכרז במסמכי המובא ההתקשרות היקפי בדבר המידע כי לנו ידוע 4.4
 מבלי. שהוא תמהיל בכל או שהוא היקף בכל שירותים יבוצעו בפועל כי הרשות מצד התחייבות להוות
 הרשות זכות לרבות, המכרז שבמסמכי הרשות בזכויות לפגוע זה במידע אין האמור בכלליות לפגוע
 .ב"וכיו המכרז במסמכי המפורטים בתנאים ההתקשרות ולהפסקת החוזה לביטול
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דש ע"י הרשות כאשר לעיל, ייערך תחשיב מחו 2שבסעיף היה ותתגלה טעות בחישוב הצעתנו בטבלה  4.5
 יהווה את הבסיס לחישוב הצעתנו.ליחידה מחיר בו נקבנו 

 הצהרות כלליות .5

מבלי לגרוע משאר הוראות טופס הזמנת הצעות זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על פיו, אנו הח"מ מצהירים 
 ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 

הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם; בדקנו והבאנו בחשבון הצעתנו עונה על כל הדרישות  5.1
את כל המידע שהתקבל (לרבות מידע שהרשות המציאה למציעים לאחר הוצאת המכרז, כגון מסמכי 

נאי המכרז, לרבות הבהרות וכיו"ב), וכן כל מידע רלוונטי הנדרש לנו לצורך הגשת הצעתנו זו על פי ת
והוראות החוזה, ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למידע כאמור. בנוסף לעיל  4כמפורט בסעיף 

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי בחנו את המידע האמור וערכנו את כל הבדיקות המקצועיות 
הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית של הצעתנו הכספית, וכי בכל מקרה, אנו מוותרים בזאת באופן 

  זר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.מלא, מוחלט ובלתי חו

 כלשהי אחריות הרשות על להטיל מנת על הרשות ידי על מידע במסירת יהיה לא מקרה בכל כי, לנו ידוע 5.2
 כמפורט בהתחייבויותינו לפגוע או/ו לגרוע מנת על או/ו, הרשות מצד מצג או/ו התחייבות לרבות

  .לכך בקשר תביעה או/ו טענה כל לנו תהא ולא ובנספחיהם המכרז במסמכי

הרשות תהא זכאית, על פי שיקול דעתה המלא המכרז הינו לאספקת השירותים נשוא החוזה ו כיידוע לנו  5.3
והבלעדי להקטין ו/או להגדיל את היקף ותדירות מתן השירותים; כי הקטנה בהיקף השירותים עשויה 
להיות עד כדי ביטולם המלא או הפסקה זמנית מעת לעת, וזאת מבלי שיהא באמור על מנת לזכות את 

שתהא למציע הזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה המציע הזוכה בשיפוי ו/או בפיצוי כלשהו, ומבלי 
 בהיקף השירותים, הן בהגדלתם והן בהקטנתם, כמפורט בחוזה על נספחיו,  ויודגש כי שינוי בקשר לכך; 

 ניםוזאת בהתאם למנגנו 1-4בגין שורות מס'  בש"ח יםשירותלמתן היגרום לשינוי בתעריף המוצע 
  לעיל. 2סעיף בלטבלה  2-ו 1מס'  ותבהער יםהנקוב

ידוע לנו, כי כל מידע המסופק במסגרת המכרז בכלל וטופס הזמנה זו בפרט, נועד לצורכי המחשה בלבד  5.4
ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד הרשות לכל דבר ועניין, לרבות ומבלי לגרוע, היקף 

וכה לספק בפועל לרשות ו/או שעות העבודה השנתיות ו/או מועדי השירותים אותם יידרש המציע הז
המחזור הכספי ו/או הרווח הצפוי למציע הזוכה בגין מתן השירותים; כי מוטלת עלינו החובה לבחון את 
המידע האמור ולערוך את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית של הצעתנו 

ל מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי הכספית, וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת מידע על ידי הרשות ע
ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויותינו כמפורט במסמכי מכרז ובנספחיהם ולא תהא לנו כל 

   טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 - ידוע לנו כי אין להגיש הצעה חלקית אלא הצעה כוללת ומלאה בלבד. מציע אשר יגיש הצעה חלקית 5.5
 על הסף.עלולה להיפסל הצעתו 

ברורים לנו תנאי החוזה, וכי היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד שיקבע על ידי  5.6
הרשות, על חוזה (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי), המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ידוע 

ר ועניין (כפי שיעודכן חוזה ולנספחיו לכל דבהלנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן 
במסגרת ההליך המכרזי). ידוע לנו, כי תחילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת חוזה ע"י הרשות עם 

 המציע הזוכה.

כי ידוע לנו, שאין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות המוטלות עלינו  5.7
 .הליך המכרזי)(כפי שיעודכן במסגרת ה בחוזה ו/או בנספחיו

 הבא לשלב מציע הצעת מעבר-אי או פסילה או זכייה בדבר הודעה כי עצמנו על מקבלים ואנו לנו ידוע 5.8
 של המכרזים ועדת מזכירת ידי על ורק אך במכרז למשתתפים תישלח, זכייה-אי בדבר הודעה או במכרז
  .הרשות

 5.9 בסעיף המפורטים מהנושאים באיזה למשתתפים תימסר אשר הודעה כל כי מקבלים ואנו לנו ידוע 5.9
 יהיה ולא אין - הרשות של המכרזים ועדת מזכירת שאיננו גורם כל באמצעות בכתב או/ו, פה בעל לעיל
 אשר מציע. שימוש או מטרה ולשום ואופן צורה בשום עליה להסתמך יכול לא והמשתתף תוקף כל לה

  .בלבד אחריותו על הדבר יהיה -  אחרת יעשה

 הצעתנו זו היא כנקוב בטופס הזמנת ההצעות.תוקפה של  .6
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לעיל או אי קיום הצעתנו, או  6אנו מסכימים, כי במקרה של חזרה מהצעתנו במהלך התקופה כמפורט בסעיף  .7
אי מילוי התחייבויותינו, כאמור, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמתנו ומבלי לפנות לערכאות, 

ומבלי שתהיה כפופה לכל טענת הגנה מכל מין וסוג שהיא, לגבות את לבוררות או לכל מו"מ משפטי שהוא, 
 מלוא סכום הערבות לקיום המכרז.

___________ לא יימסרו לעיון, וזאת מן  - ____________ ו -אנו מבקשים, כי מסמכים: ___________ ו .8
 הנימוקים להלן:

 ומק  ומפורט) מסמך נפרד, מנ 7(הערה: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף 

   _____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

המכרזים של הרשות. למרות האמור לעיל ידוע לנו, כי כל ידוע לנו, כי עפ"י הדין, שיקול הדעת הוא של ועדת 
וכן כל פרט שננקב בקשר ו/או לצורך הוכחת עמידתנו בתנאים  פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסויים

  . המקדמיים, לא יהיו חסויים

  מבלי לגרוע מהצהרותינו כמפורט בטופס הזמנת ההצעות, אנו הח"מ, מצהירים בזאת כדלקמן: .9

, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או יקבל קיבלייתן ו/או נתן ו/או יציע אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע ו/או  9.1
כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על הליך המכרז 

 ו/או נושאי המשרה בה השפעה על כל החלטה של הרשותו/או הליך קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות 
 בעניינו של הליך זה. דיה ו/או מי מטעמהו/או עוב

בעקיפין, פעולה, במישרין ו/או פעולה ו/או ישתף שיתף ישדל ו/או אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או  9.2
ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע  עם נושאי משרה אצל הרשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה

  הקשור להליך זה.  חסוי/סודי

, במישרין ו/או ו/או נשתף פעולה ו/או שיתפנו פעולהו/או נשדל אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו  9.3
ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע עם נושאי משרה ברשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בעקיפין, 

 לא תחרותית.מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים להליך זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה 

ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה הרשות רשאית, לפי  9.4
שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז, והח"מ מוותרים על כל תביעה ו/או 

 . לעניין זה דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת הצעתנו על ידי הרשות

  : להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה .10

 חתימה וחותמת: __________________

  ע: ____________________שם המצי

  ח.פ./ מס' עוסק מורשה________________

    תאריך: ___________________

          שם איש קשר לעניין מכרז זה: _____________________

 כתובת, טלפון ופקס:__________________   
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