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 א'1נספח 
 פירוט ניסיון קודם

 
 תנאי הסף הרלבנטי:

סיפק מתקני משחקים )כולל תכנון מתחם המשחקים והצבתם(,  2014-2017מי שבמהלך השנים 

עבור גוף ציבורי )כגון משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים וכדומה(, במסגרת 

לפחות )לא כולל מע"מ(. מובהר כי הכוונה לביצוע ₪ מיליון  3פרוייקט שהיקפו הכספי עמד על 

עצמי או ביצוע באמצעות קבלן משנה ובלבד שההתקשרות הישירה היתה בין המציע לבין מזמין 

 העבודות.

 מובהר בזאת, ביחס לתנאי הסף הנ"ל, כדלקמן:

 (.נדרש כי ההיקף הכספי הנ"ל יתייחס לפרויקט אחד )ולא מס' פרוייקטים מצטברים (1)

עמידה ניתן ביחס למתקני המשחקים הכלולים בפרוייקט אישור מכון התקנים בדבר  (2)
 .על כל חלקיו 1498בת"י 

 הפרוייקט הושלם נכון למועד הגשת ההצעה למכרז. (3)

הכוונה לביצוע עצמי או ביצוע באמצעות קבלן משנה ובלבד שההתקשרות הישירה היתה  (4)
 בין המציע לבין מזמין העבודות.

 

 כל הפרטים הנדרשים להלן: יש למלא את

 שם הפרויקט: _______________________________

      מיקום הפרויקט: 

 תיאור הפרויקט: _______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

    גמר:      התחלה:   הביצוע ימועד

        היקף כספי של הפרויקט )בש"ח, ללא מע"מ(

     טלפון____________________________המזמין שם 

 איש קשר אצל המזמין _______________________ טל' : ________________

 

 הערות:

מנהל הפרויקט בדבר ביצוע פרויקט בנוסח נספח  אישור חתום ע"י מזמין העבודה/לצרף יש  .1

 ב'.  1

 ניתן לצרף צילומים )רשות בלבד(. .2

 .)רשות בלבד( במתכונת הנ"ל בדפים נוספיםניתן לפרט נוספות  עבודות .3

 
 

 שם המשתתף: _____________________      

 חתימת וחותמת המשתתף: ____________       

 ____________________תאריך:                     
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 ב'1נספח 
 נוסח המלצה ואישור ביצוע

 )אישור זה יינתן על ידי מזמין הפרויקט ו/או מנהל הפרויקט בלבד(
 
 

וכחלק  "(המציע" :)להלן ____________________ ח.פ/ת.ז ________________ לבקשת 
אספקת והצבת מתקני משחקים  ,לתכנון  4/18למכרז פומבי מס' הצעת המציע במסגרת ממסמכי 

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ, הרינו , אשר פורסם ע"י בכפר יונה בשכונת שרונה
 מאשרים כדלקמן:

 
המציע סיפק לנו מתקני משחקים, כולל תכנון והצבת המתקנים. העבודות התבצעו  .1

 .]נא לפרט את מקום ביצוע העבודות[ב_________________ 

 
 בוצעו בפועל ע"י המציע בעצמו/ באמצעות קבלן המשנהעבודות ה .2

ואולם בהתקשרות  מבצע הבנייה[המשנה ]נא לפרט את פרטי הקבלן __________________ 
 .]נא לסמן את החלופה הרלבנטית[ישירה בינינו לבין המציע 

 

  נא להשלים[.] העבודות החלו בתאריך ___________ והושלמו בתאריך___________ .3
 
נא לא כולל מע"מ ]₪ ההיקף הכספי של פרוייקט ביצוע העבודות עמד על __________  .4

 להשלים[.
 

ניתן ביחס למתקני המשחקים הכלולים בפרוייקט אישור מכון התקנים בדבר עמידה בת"י  .5
 .על כל חלקיו 1498

 

 העבודות בוצעו לשביעות רצוננו המלאה. .6

 
שם: _____________________ טלפון: ______________        : פרטי המזמין .7

 ____מייל:_____________
 
: שם: _____________________ טלפון:  ______________ פרטי מנהל הפרויקט .8

 מייל:_________________
 
הערות:__________________________________________________________ .9

______ 
 

 ________________________________________________________________
_____ 

 
 

 על החתום:
 

 __________________  שם: __________________  חתימה:
 
 

 
 __________________  תאריך: __________________  תפקיד:
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 2מסמך 

           כבודל
 ("החברה"חברה הכלכלית לפתוח כפר יונה בע"מ )להלן: ה
 
 א.נ., ג.
 

 והצהרת המשתתף הצעה
 

 אספקת והצבת מתקני משחק בשכונת שרונה בכפר יונה ,מכרז לתכנון
 

 הצהרה והתחייבות  
 

מגישים בזאת הצעתנו אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, 
אספקת והצבת מתקני משחק בשכונת שרונה בכפר יונה,  ,לתכנון 4/18מס' למכרז פומבי 

 כדלקמן:  ומצהירים ומתחייבים בזה
 

הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים  .1
ו/או העלולים להשפיע בביצוע העבודה אליו, ובדקנו את כל הגורמים הקשורים 

 עליה. 

  

נו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ננו מצהירים בזה כי קראנו והבה .2
ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת 
הצעתנו זו, לרבות אלה הנוגעות למקום העבודה, לטיב הקרקע ולתנאי הגישה 

הכרוכות הוצאות האליו וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על 
העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו בביצוע 

החברה על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי 
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו 

כל ולא נציג מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז 
תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת 

 מראש על טענות כאמור. 
 

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרשיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים  .3
לביצוע העבודות נשוא המכרז, גם מבחינת המימון וגם מהבחינה המקצועית, 

בהתאם לכל מסמכי המכרז.

 
הצעתנו זו עונה על כל ונו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז א .4

ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים.  הדרישות שבמסמכי המכרז
ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל, וועדת 

רזים שמורה המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכ
הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ 
מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותינו, אפשרויות 
המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך 

יניה ואף לפסול את ההצעה. כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות ע

 
לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא אנו מקבלים על עצמנו  .5

.  כל הסתייגות

 

הנדרש וכוח האדם הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .6
המקצועי והמיומן על מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים 

   אם נזכה במכרז. ואנו מתחייבים לעשות כןבמסמכי המכרז, 
 

הגשת הצעתנו כמוה כהצהרה כי אנו יכולים לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים  .7
חודשים מיום חתימה על ההסכם  3במכרז ולסיים את העבודות  בפרק זמן של 

 או מיום מתן צו התחלת עבודה, לפי המאוחר ביניהם. 
 

ידוע לנו כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז והננו מתחייבים 
 לעמוד בלוחות הזמנים האמורים.  
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עוד מובהר לנו כי הקמת המתקנים מתוכננת להתבצע במקביל לפיתוח השצ"פ ע"י קבלן 

הל פיתוח, וכי באחריות הזוכה במכרז לתאם את מועד ואופן  הכניסה והביצוע מול מנ
 הפרויקט וקבלן הפיתוח, ולאפשר את ביצוע העבודות במקביל באופן המיטבי ביותר.

הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והחברה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע  .8
את העבודות נשוא המכרז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות 

, לשביעות רצון הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים בהצעתנו להלן
 החברה.

 

שנות אחריות  10ידוע לנו כי בנוסף ליתר התחייבויותיו, יידרש הזוכה לספק  .9
לכלל המתקנים והעבודות, בלא שיהא זכאי לקבלת תמורה נוספת בגין כך, הכל 

 כמפורט בהסכם.
 

כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת  .10
 ם לא הוזכרה במפורש במסמך זה.אותנו גם א

 
בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, להלן הצעתנו הכספית  .11

 בתמורה לביצוע העבודות נשוא המכרז במלואם, כנדרש עפ"י ההסכם:
 

 
 הצעת המשתתף מחיר החברה תכולת ההצעה

 
עבור תכנון, אספקת והצבת מתקני  תמורה פאושלית

 המשחקים, כמפורט בהצעת התכנון מטעם המציע.
 מובהר כי התמורה הינה בגין מילוי כל התחייבויות
 המציע עפ"י ההסכם ומסמכי המכרז, לרבות מתן 

 שנים כמפורט בהסכם. 10אחריות בת 
  

 
לא כולל ₪, מיליון  4

 מע"מ
 

 
 ₪ במספרים: ________ 

_____________₪(, )ובמילים: 
 לא כולל מע"מ

 
 הנחיות למילוי ההצעה:

 יש לנקוב במחיר המוצע ע"י המשתתף, במספרים ובמילים, בש"ח, ללא מע"מ. .א

יש לנקוב במחיר נמוך, שווה או גבוה למחיר החברה, ובלבד ששיעור ההוספה/  .ב
₪ מיליון  3.4-)קרי, הצעת המשתתפים לא תפחת מ 15%ההפחתה לא יעלה על 

 לפני מע"מ(.₪, מיליון  4.6ולא תעלה על 
 

, בהתאם את התמורה המלאה והסופית לביצוע העבודותזו כוללת  תנוהצע .12
 ולרבות האחריות הנדרשת במסמכי המכרז.  ם שבמסמכי המכרזלתנאי

 

בהתאם  את התמורה המלאה והסופית לביצוע העבודהזו כוללת  תנוהצע .13
ובכלל זה כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, ם שבמסמכי המכרז, לתנאי

מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות, 
ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותינו נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד, 
אביזרים, חומרים, כלי עבודה, כלי רכב, הובלות, ביטוחים, רישוי והיתרים, 

ולרבות תקופת הבדק והאחריות  ת המתחייבות לצורך ביצוע העבודהההתאמו
 הנדרשת במסמכי המכרז.

 
ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות מעבר לסכום  .14

הנקוב על ידינו דלעיל, לרבות לא בגין הפרשי  הצמדה למדד, לרבות לא בגין 
זכאית לדרוש )ולמעט מע"מ  שינויים בהצעת התכנון המפורט אשר החברה

 בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי החברה(.
 

כן מובהר לנו כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר  .15
יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו עלינו וישולמו על ידינו. 

ם שעליה לנכות לפי כל לצורך כך, תנכה החברה מהסכומים שיגיעו לנו כל סכו
דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לנו.
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אום עם משתתפים יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .16
 אחרים. 

 

ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .17
ידוע לנו, כי החברה יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. )תשעים(  90

)שישים( יום נוספים, וכי אם  60תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 
, והכל מבלי לגרוע לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו

  כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על החברהמכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 
 

משום הצעה כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .18
  1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3חוזרת, כאמור בסעיף -ללא

 מחייב בינינו לביניכם. יכרת הסכם ובקבלתה על ידכם 
 

מציא נ במועד שנידרש לכך על ידכם,היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי   .19
לרבות  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו את כל המסמכים והאישורים שעלי

ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע והאישור על עריכת ביטוחים. 

 
מציא אחד או יותר מהמסמכים נלא שבמקרה אנו מצהירים ומסכימים, כי  .20

 )אלף ש"ח( ₪ 1,000זכאית לסך של  החברה, תהא במסמכי המכרזהמפורטים 
מתום המועדים הנזכרים  כל יום איחורכפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין 

ין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד י, לפי הענבמסמכי המכרז
המאוחר שביניהם. 

 
כמו כן ידוע לנו כי במקרה כזה החברה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית 

לן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי, הכל המצורפת להצעתנו זו ו/או להתקשר עם קב
 כמפורט במסמכי המכרז. 

 
כן ידוע לנו שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
החברה עקב הפרת ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז. הננו 
מצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות החברה 

עם מציע אחר במקומנו.  

 
אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי  .21

התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, 
 פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. -כל מניעה עלאין וכי 

 
 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא .22

 
 

דוא"ל:  שם המשתתף: ____________________ מס' זיהוי: _____________
___________ 

 
 ______ פקס: __________________ טל: _________________כתובת: _____________

 
 איש קשר: _______________ טל' נייד : _____________________שם 

 
 __חתימה:____________________  תאריך ________ 

  
  

 ככל והמציע הינו תאגידאישור עורך דין 
 

אני הח"מ, __________________, עו"ד, מאשר כי חברת ______________________, ח.פ. 
"( הינו תאגיד קיים ופעיל וכי ההצעה וכל יתר מסמכי המציע" –_________________ )להלן 

ידי ה"ה ________________ ו__________________ וכי -המכרז המצורפים לה נחתמו על
 חתימתם של אלה מחייבת את המציע בכל הקשור והכרוך במכרז זה ובהתקשרות על פיו. 

 
 

 _____ חתימה___________ חותמת ______________ תאריך __________


