מרכז רפואי זיו
מכרז מס'   6/2018נספח א'

___________________________________________________________________
תנאי כלליי
.1

כללי

 1.1התנאי הכלליי להגשת הצעות ,מהווי חלק בלתי נפרד ממסמכי הפנייה ויש לראות כמשלימי זה את
זה.
 1.2בכל מקרה של ניגוד בי תנאי כללי לבי תנאי מיוחד כוחו של תנאי מיוחד עדי על כוחו של תנאי כללי.
 1.3ע קבלת מסמכי/קבצי הפנייה ,מתבקש המציע ,לקרוא בעיו את החומר שנית לו ולבסס עליו את הצעתו.
 1.4המציע יגיש הצעת מחיר עבור כל הסעיפי המפורטי בכתב הכמויות.
הצעה שלא תכלול את כל הסעיפי הנ"ל תיפסל.
 1.5המציע חייב לצר להצעתו את כל המסמכי הנדרשי .
 1.6הזוכה עשוי להתבקש להמציא אישורי נוספי.
 1.7כל שינוי או תוספת שייעשו ע"י המציע באיזה מי מסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביה ,בי א ע"י
תוספת בגו המסמכי ובי א במכתב לוואי או בכל דר אחרת ,יחשב כאילו לא נכתב ו/או עלול להביא
לפסילת ההצעה.
.2

עובדי המציע

 2.1המציע שיזכה מתחייב לשל לעובדיו עבור ביצוע השירותי  /העבודות  /הפרויקט נשוא המכרז )להל:
"העבודות"( שכר בהתא לחוק שכר מינימו כולל הפרשות סוציאליות על פי ההסכמי הקיבוציי ,א
קיימי ,ולצר אישור רואה חשבו לאימות ביצוע התשלו כאמור.
 2.2למע הסר ספק יודגש כי העסקת עובדי תו אי קיו החוק מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכ.
 2.3המציע שיזכה מתחייב להעביר לפני תחילת העבודה ובאופ שוט ,עפ"י דרישת הקב"ט/הנהלת המרכז
הרפואי ,את רשימת העובדי המועסקי על ידו בשטח המרכז הרפואי .ברשימה יפורטו שמות העובדי,
מספר תעודת זהות וכתובת מגוריה.
 2.4המנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי ו/או קצי הבטחו של המרכז הרפואי יהיו רשאי להפסיק
עבודתו של כל עובד מטע המציע שיזכה ,מבלי לנמק סיבת ההפסקה והמציע שיזכה מתחייב לבצע את
הפסקת עבודתו של העובד מיד כשידרש.
 2.5המרכז הרפואי ו/או כל מי מטעמו לא יהיה חייב לפצות את המציע שיזכה ו/או כל מי מטעמו בדר כלשהי
בגי הפסדי או נזקי העשויי להיגר לו בשל הפסקת עבודת אחד מעובדיו ,כמפורט לעיל.
.3

ערבויות

 3.1הערבות שתצור להצעה תשמש להבטחת מילוי תנאי המכרז על ידי המציע שיזכה ,כבטחו לקיו
התחייבויותיו להתקשר בהסכ נשוא מכרז זה.
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 3.2הערבות תוחזר למציע שלא יזכה במכרז לאחר החלטת המזמי בכפו לאמור בסק'  8.1.2להזמנה להציע
הצעות.
 3.3מציע שהצעתו תיבחר ,ימיר את הערבות שצורפה להצעתו בערבות בנקאית צמודה אחרת כמפורט בסק' 8.2
להזמנה להציע הצעות )להל" :ערבות ביצוע"( ובהמש ,כאמור בסק'  8.3להזמנה להציע הצעות )להל:
"ערבות בדק"( .
 3.4על א( ולמרות האמור בסע'  8להסכ ,יחול האמור בסע'  8.2להזמנה להציע הצעות.
.4

הרחבת/הקטנת ההתקשרות
מבלי לגרוע מהאמור במפרט )נספח ב' (1ו/או ככל שהנאמר בו מתייחס לתחו ספציפי ואינו כללי ,יחול
האמור להל :

 4.1המזמי רשאי להוסי ו/או להפחית מדרישות הביצוע של השירותי כמפורט במסמכי הפנייה וההסכ בתו
תקופת ההסכ ,וזאת במסגרת של כ  25%מסה"כ היק העבודות/הטובי.
* למע הסר ספק מודגש ,כי לא תאושר כל עבודה נוספת בלי סיכו מראש ובכתב על ביצוע ומחירה.

 4.2א יחליט המזמי למסור למציע ביצוע עבודות נוספות שאינ כלולות בכתב הכמויות ,כי אז המחיר לעבודות
נוספות ,שאינ כלולות בכתב הכמויות ,ייקבע הדדית לפי מחירי עבודות דומות בכתב הכמויות .בהעדר של
עבודות דומות ייקבע המחיר בהתא למחירו דקל לאחר ביצוע הפחתה באחוזי של היחס בי המחירי
שישולמו למציע ,עפ"י ההסכ ,לבי המחירי הנקובי במחירו דקל )להל" :שיעור ההפחתה"( .שיעור
ההפחתה בכל מקרה לא יהיה קט מ  .10%במידה ולא מופיע סע' מתאי בדקל ,לפי ניתוח מחירי מפורט
שיכי הקבל או על סמ מחירי השוק בזמ ביצוע העבודות.
קביעת שיטת חישוב המחירי תעשה ע"י המפקח.
 4.3לצור האמור בסק'  4.1ו  4.2לעיל ,המזמי שומר לעצמו את הזכות לערו התקשרויות נוספות ע הזוכה,
והזוכה מתחייב לעמוד בדרישות אלה של המזמי.
 4.4על א האמור לעיל יובהר ,כי אי המזמי מתחייב בפנייה זו לבצע את כל העבודות ,השירותי ,הטובי
)להל" :העבודות"( המפורטי במכרז זה .היק העבודות שיבוצע יהיה בהתא לשיקול דעתו הבלעדי
והמוחלט של המזמי.
.5

מועד תחילת ביצוע העבודות
על המציע שיבחר להתחיל בביצוע העבודות וכל הדרוש לביצוע המכרז לא יאוחר מ ) 14ארבעה עשר( ימי
קלנדארי ממועד קבלת צו תחילת העבודה.

.6

מועד השלמת העבודות
המציע שיזכה ישלי את ביצוע כל העבודות המפורטות במכרז זה לרבות ביצוע כל ההשלמות והתיקוני,
תו שהוא ו/או מי מטעמו מבצעי את העבודות מידי יו ביומו ,במש שע' העבודה כפי שידרש בכל
יו/לילה ובאופ רצי )למעט שבתות וחגי( ,וימסור למזמי עבודה מושלמת ,בתו ) 150מאה וחמישי(
ימי עבודה לכל היותר ממועד תחילת העבודות אשר נקבע בצו תחילת העבודה.

.7

פיצויי מוסכמי

 7.1איחור במועד השלמת ביצוע העבודות
א המציע שיזכה לא ישלי את ביצוע העבודות בתקופה האמורה בסע'  6לעיל ,כי אז ישל למזמי ס של
) 1,000אל((  .כפיצוי מוסכ וקבוע מראש ,בגי כל יו איחור.
הפיצוי המוסכ האמור לעיל יחול ג במהל ביצוע הפרוייקט לגבי אי ביצוע ואי השלמת כל שלב ושלב
בנפרד ,כפי שיקבע בלוח הזמני לביצוע הפרוייקט כאמור בסע'  10להל.
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הסכו הנ"ל ישא הפרשי הצמדה שיחושבו על בסיס המדד הבסיסי בתוספת ריבית חשב כפי שתקבע מדי
פע בפע ע"י החשב הכללי במשרד האוצר.
 7.2איחורי בהמצאת מסמכי
דרש המפקח ו/או המזמי מ המציע שיזכה מסמכי כלשה ,בהתא להוראות חוזה זה ,והמציע שיזכה
פיגר ביותר מ  7ימי במסירת המסמכי ,ישל המציע שיזכה למזמי ס של ) 500חמש מאות(  .כפיצוי
מוסכ וקבוע מראש ,בגי כל יו איחור בהמצאת המסמכי הנדרשי למפקח ו/או למזמי.
 7.3סכומי הפיצויי האמורי בסק'  7.1ו  7.2לעיל )להל" :הפיצויי המוסכמי"( ,ישאו הפרשי הצמדה
שיחושבו על בסיס המדד הבסיסי בתוספת ריבית חשב כפי שתקבע מדי פע בפע ע"י החשב הכללי במשרד
האוצר.
 7.4המזמי יהיה רשאי לקזז כספי בגי הפיצויי המוסכמי דלעיל )א יהיו כאלו( ,מהתמורה שתגיע למציע
שיזכה ו/או לחלט לש כ את הערבות שניתנה ע"י המציע הנ"ל.
*

אי בקיומו של איז מי מהפיצויי המוסכמי האמור לעיל כדי לאפשר למציע שיזכה שלא לעמוד בלוח
הזמני ה לגבי כל שלב ושלב בנפרד וה בכלל.

 7.5אי באמור בסק'  7.1ו  7.2לעיל לעיל כדי למנוע מהמזמי לתבוע את המציע שיזכה בסכו הגבוה משיעור
הפיצוי המוסכ ,היה ושיעור נזקיו יעלה על סכו הפיצוי המוסכ ו/או כדי למנוע מהמזמי לתבוע את
המציע שיזכה בסעדי עפ"י חוק החוזי )תרופות בשל הפרת חוזה(.
.8

תנאי תשלו התמורה
הוראות סע'  8זה ,גוברות על ההוראות בעני תשלו מקדמה על חשבו שכר החוזה ,תשלומי ביניי
וסילוק שכר החוזה )בהתאמה( ,המפורטות בפרק י"א להסכ  נספח ה'.

 8.1התמורה לביצוע הפרוייקט תשול למציע שיזכה לאחר מסירת העבודה המושלמת ,לרבות ביצוע השלמות
ותיקוני ולאחר קבלת אישור בכתב מטע המפקח ,לשביעות רצו המזמי ,וכ נמסרה למזמי הצהרת
המציע הזוכה על העדר תביעות במסגרת חשבו סופי נספח ) (6להסכ.
 8.2הקבל יגיש למזמי את החשבונית בצרו המסמכי המפורטי בסע'  8.1לעיל.
 8.3התשלו יבוצע בתו  30ימי מתו החודש בו נמסרה החשבונית ,ככל שמולאו כל התנאי המקדמיי
לביצוע התשלו ,כאמור לעיל ובתנאי המכרז וההסכ.
 8.4כללי להצמדת התמורה:
8.4.1

התמורה לא תוצמד במש  18החודשי הראשוני להתקשרות .מועד תחילת מדידת זמ זה יהיה
מהתארי האחרו להגשת ההצעות במכרז זה.

8.4.2

א תאר ההתקשרות מעבר ל  18חודשי יוצמדו מחירי התמורה אלה למדד המחירי לצרכ
על פי הכללי הבאי:
)(1
)(2
)(3
)(4

)(5

מדד מדד המחירי לצרכ כפי שפורס על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי
שהוסמ על ידי ממשלת ישראל להחליפה.
מדד הבסיס הוא המדד הידוע בתו  18חודשי מהיו האחרו להגשת ההצעות למכרז
זה.
מועד הבסיס חל  18חודשי מהיו האחרו להגשת ההצעות למכרז זה.
המדד הקובע הוא המדד האחרו הידוע במועד הגשת החשבו לאחר מועד הבסיס
כמוסכ בחוזה ההתקשרות .חישוב ההצמדה יעשה רק על יתרת הסכו שטר שולמה .לא
תשול תוספת הצמדה על סכומי ששולמו לספק לפני מועד הבסיס.
לחישוב הסכו המוצמד יוכפל הסכו לתשלו על פי החוזה במדד הקובע והתוצאה תחולק
למדד הבסיס.
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*

8.4.3

.9

למרות האמור לעיל ,א במהל 18 .החודשי הראשוני של ההתקשרות יחול שינוי במדד
ושיעורו יעלה לכדי  4%ומעלה ממועד קבלת ההצעות ,תיעשה ההתאמה לשינויי כדלהל :
מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד האחרו לקבלת ההצעות והמדד הקובע יהיה במועד
הגשת החשבו .

איחור בתשלו ישא תוספת ריבית חשב כפי שתקבע מדי פע בפע ע"י החשב הכללי במשרד
האוצר.

מפקח/יוע1

 9.1כללי
9.1.1

מפקח/יוע 0מי שמונה ע"י המזמי.
מבלי לגרוע מהאמור במפרט הטכני )נספח ב'   (1ו/או בהסכ ו/או ככל שהנאמר בה מתייחס
לתחו הספציפי ואינו כללי ,יחול האמור להל :

9.1.2

המפקח/יוע 0יפקח מטע המזמי על עמידת של המציעי ועמידתו של המציע שיזכה בכל התנאי
והדרישות של המכרז והוא רשאי לפסול קבל משנה בא ,לדעתו ,אי הוא מבצע כראוי את העבודה.
קביעתו של המפקח/יוע 0בכל הענייני הללו תהיה סופית ומוחלטת והמציע שיזכה מתחייב לשת עימו
פעולה ככל שידרש ומתחייב להיענות לכל דרישותיו.

9.1.3

כל הפרוייקט והעבודות תבוצענה בתיאו מלא ובשיתו פעולה ע המפקח במקו .אי להתחיל
בביצוע הפרוייקט ו/או עבודה כלשהי ללא תיאו מוקד ע המפקח.

9.1.4

אי לראות בזכות ההשגחה והפיקוח שניתנה למזמי ו/או למפקח מטעמו על ביצוע העבודה
ובהנחיותיה ,אלא אמצעי נוס להבטיח ולוודא כי הקבל יקיי את תנאי המכרז וההסכ במלוא.
זכות הפיקוח כאמור אינה מטילה על המזמי ו/או על המפקח מטעמו כל חובה ולא תשחרר את הקבל
ו/או תגרע מכל אחריותו המלאה של הקבל על פי תנאי המכרז והסכ ו/או מאיזו מהתחייבויותיו כלפי
המזמי למילוי תנאי המכרז וההסכ במלוא ובמועד ,ואחריות זו תחול בכל מקרה רק על הקבל,
הוא בלבד ,ג א הוא ו/או מי מטעמו פעל בהתא להנחיות המפקח וג א ימצא באתר מפקח צמוד
אשר יאשר את טיב העבודות.

 9.2ביקורת הפרוייקט על כל שלביו לרבות ביצוע העבודות
9.2.1

המציע שיזכה חייב להעמיד ,על חשבונו ,לרשות המפקח ,את כל הפועלי ,הכלי והמכשירי
הנחוצי בשביל בחינת הפרוייקט על כל שלביו ו/או העבודות )להל" :העבודות " /העבודה""( .למפקח
תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה או למקו העבודה של המציע שיזכה או למקומות עבודה אחרי,
בה נעשית עבודה במסגרת מכרז זה.

9.2.2

המפקח רשאי לדרוש מהמציע שיזכה תיקו ,שינוי והריסה של עבודה ,אשר לא בוצעה בהתא
לתיק הביצוע העדכני ו/או להוראותיו בהקשר זה והמציע שיזכה חייב לבצע את הוראות המפקח תו
התקופה שתקבע על ידו.

9.2.3

המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראי לו כבלתי מתאימי לעבודה במבנה וכמו כ יהיה
רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר נוס לבדיקות הקבועות בתקני הישראליי .המציע שיזכה
לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

9.2.4

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוי ,א לפי דעתו
אי העבודה נעשית בהתא לתוכניות ,המפרט הטכני או הוראות המהנדס .ההפסקה לא תהיה עילה
לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה.

9.2.5

המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרו בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרי ,לטיב העבודה ולאופ
ביצועה.

9.2.6

המציע שיזכה יית למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי
לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסויה את אופ הביצוע הנכו של העבודה הנדונה.
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במקרה שלא תתקבל הודעה כזו רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל
חלק מהעבודה ,על חשבו המציע שיזכה.
 .10הכנת לוח זמני מפורט
המציע שיזכה יידרש בתו עד ) 7שבעה( ימי קלנדארי ממועד קבלת צו תחילת העבודה לתא ולהכי ע
המפקח/יוע 0לוח זמני יומי מפורט לפי שלבי לביצוע כל שלבי הפרוייקט ,אשר יוכ בשיטת "גנט" ויפורטו
בו כל הפעילויות הנדרשות ,כאמור ,כולל פירוט כוח אד הנדרש לכל פעילות.
לוח זמני זה יחת ע"י המציע שיזכה ויהיה חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה וההסכ .האמור בו יחייב את
המציע שיזכה והאמור בסע'  7לעיל לעני פיצויי מוסכמי יחול לגבי מועד הביצוע של כל שלב ושלב,
כמפורט בלוח הזמני הנ"ל.
 .11אי הסבת ההסכ
 11.1המציע שיזכה אינו רשאי להסב לאחר את ההסכ או כל חלק ממנו וכ הוא אינו רשאי להעביר או למסור
לאחר כל זכות לפי ההסכ ,אלא א כ בהסכמת המזמי מראש ובכתב ,וג במקרה זה ימשי המציע
שיזכה להיות אחראי כלפי המזמי בכל הנוגע לביצוע הסכ זה.
 11.2בכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת ,על המציע שיזכה להודיע ללא דיחוי להנהלת המזמי.
 .12קבלני משנה
 12.1המציע שיזכה לא יהיה רשאי להתקשר ע קבלני משנה ,אלא באישורו המוקד על פי שיקול דעתו
הבלעדי של המנהל/המפקח בכתב ,לאחר שהוכח לו כי קבלני המשנה המוצעי הינ קבלני רשומי לפי
חוק רישו קבלני לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט  1969למקצוע ולהיק נשוא ההתקשרות עימ ,וכ
הינ בעלי נסיו מוכח בתחומ ,ובמיוחד בעבודות נשוא ההתקשרות עימ.
המציע שיזכה על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט יציג לאישור המנהל/המפקח את פרטי קבלני המשנה
המיועדי ,תו  7יו ממועד חתימת חוזה זה ,או מיו מת צו התחלת עבודה ,לפי המוקד מבי השניי.
המציע שיזכה יתחייב ,כי כל אחד מקבלני המשנה המועסקי על ידו יחתו על טופס ויתור על זכות העכבו
)נספח ) (4להסכ( ועל הוראות הבטיחות נספח ו' למכרז ונספח ) (7להסכ וימציא מסמכי אלו
החתומי על ידי קבל המשנה מטעמו ,וזאת ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כתנאי לאישורו ע"י המנהל/מפקח.
סירב המנהל/המפקח לית את הסכמתו להתקשרות המציע שיזכה ע קבל משנה ,לא תהיינה למציע שיזכה
כל טענה או תביעה בקשר לכ .המנהל/המפקח יהא רשאי לסרב בלא כל נימוק ו/או הסבר לסירובו.
 12.2המציע שיזכה לא יהיה רשאי להעסיק בביצוע העבודה קבלני משנה המעסיקי קבלני משנה בעצמ.
 12.3נת המזמי את הסכמתו להעסקתו של קבל משנה ,לא יהיה בכ כדי לפטור את המציע שיזכה מאחריותו
ומכל התחייבויותיו לפי תנאי המכרז והחוזה ,והוא ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של קבלני
המשנה ,באי כוח ועובדיה.
 12.4במידה והמציע שיזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי קבל המשנה המזמי יהיה רשאי ,א לא חייב ,להיכנס
בנעלי המציע שיזכה כלפי קבל המשנה ולהוציא עבודות אלה מהצעת המציע שיזכה במלוא ערכ )חומר +
עבודה( בתוספת  15%ולמציע שיזכה לא יינת כל פיצוי עקב כ.
 .13סתירות במסמכי
מבלי לגרוע מהאמור במפרט הטכני )נספח ב'   (1ו/או בהסכ ו/או ככל שהנאמר בה מתייחס באופ
ספציפי לעני סתירות במסמכי ,יחול האמור להל :
בא מסמכי שוני במכרז מתייחסי לאותו עני ו/או נושא ,כי אז אי לראות באחד מה כמבטל האחר,
ככל שיש באמור במי מה כדי להוסי תנאי ודרישות לטובת המזמי .דרישות ותנאי אלו יחולו ויחייבו
במצטבר את המציע ו/או המציע שיזכה.
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 .14בדק/אחריות וביטוחי
 14.1כללי 
 14.1.1האמור להל לעני הבדק/האחריות ותקופת )להל :ה"אחריות"( בא להוסי על האמור בעני זה
במפרט הטכני )נספח ב'.(1
 14.1.2מבלי לגרוע מהאמור במפרט הטכני נספח ב   1או באיזה מי מנספחי המכרז על הפניותיו )להל:
"המפרטי"( ,המציע שיזכה ית אחריות כלפי המזמי לתקופה מינימלית של שנה ) 12חודשי
מלאי( אלא א נדרשת תקופת אחריות ארוכה יותר ,בהתא לאמור במפרטי ,בסק' זה )(14.1.2
ובסק'  14.1.4 14.1.3להל.
 14.1.3תקופת/ת האחריות האמורות לעיל ולהל שינתנו ע"י המציע שיזכה יהיו בגדר אחריות כוללת על
הביצוע בפועל של הפרוייקט נשוא המכרז ,לרבות התכנו עבודות ,ההתקנה ,החומרי ,הטובי ,הציוד,
המערכות ותוכניות  AS- MADEשסופקו והותקנו ,לרבות בשל כשל ו/או ליקוי בהתא לאמור
במפרטי ,בהסכ ,בסק'  14.1.2לעיל ,ובסק'  14.1.4 14.1.3להל.
"כשל"

כישלו מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת.

"ליקוי"

ליקוי בתפקוד ובעמידות המוצר או המערכת ,לרבות אי שמירה על
יציבות ,שלמות ,איכות ומראה ,ה של כל מרכיב בנפרד וה של מכלול.

ככל שלא נקבע אחרת במפרטי ,מניינה של תחילת תקופת האחריות הינו מתארי מת תעודת הגמר
ו/או ממועד המסירה למזמי ,לפי העני ולפי המאוחר ,של כל הפרוייקט כולו כשהוא מושל ולאחר
ביצוע השלמות ,תיקוני והרצה של חדר הכנת התרופות הציטוטוקסיות על כל מערכותיו כנדרש,
ולשביעות רצונו המלאה של המפקח/המזמי.
כל האמור לעיל יקרא להל" :תקופת האחריות".
 14.1.4השגחת המזמי ,המפקח ו/או מי מטעמו על ביצוע הפרוייקט ו/או העבודות אינה גורעת מאחריותו
המלאה של המציע שיזכה לביצוע הפרוייקט וכל העבודות לפי כל תנאי ההסכ ,והאחריות )מכל סוג
שהיא( המיוחסת למציע שיזכה כמפורט במסמכי המכרז ,תחול על המציע שיזכה ג א ימצא באתר
מפקח צמוד אשר יאשר את טיב הפרוייקט ו/או העבודות.
 14.1.5המציע שיזכה יבצע תיקוני והחלפות בתקופת האחריות לשביעות רצונו המלאה של המזמי ,המפקח
ו/או מי מטעמו.
 14.2אחריות על חומרי ,מוצרי וטובי 
 14.2.1מבלי לגרוע מהאמור בסע'  14זה על כל תתי סעיפיו ,באחריות המציע שיזכה להמציא למזמי תעודות
האחריות על חומרי ,מוצרי וטובי שיסופקו על ידו וזאת במעמד הבאת החומרי המוצרי ו/או
הטובי לאתר ביצוע העבודות.
בתעודות האחריות הללו ירש ש המזמי וש המציע שיזכה ,ביחד ולחוד ,כמי שלטובת הוצאה
תעודת האחריות.
 14.2.2תקופת האחריות תחל מיו מסירת הפרוייקט כשהוא מושל ולאחר ביצוע השלמות ותיקוני
לשביעות רצונו המלאה של המפקח ותינת על הביצוע בפועל של הפרוייקט נשוא המכרז לרבות
העבודות ,ההתקנה והחומרי והטובי/הציוד שסופקו והותקנו.
 14.2.3המציע שיזכה יהיה אחראי באחריות מלאה לכל נזק שיגר לחומרי ,למוצרי ולטובי נשוא מכרז זה
שיסופקו על ידו ,לרבות בשלבי של העמסת ,הובלת עד וכולל לשלב פריקת במקו המיועד לכ
בשטח המרכז הרפואי ,שמירת ועד לשלב המסירה הסופית של כל עבודות הפרוייקט במלוא,
המאושרת על ידי המרכז הרפואי.
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כל נזק שיגר לחומרי ,למוצרי ולטובי במועד וכאמור לעיל ,יחשב מבחינת המזמי כאילו אות
חומרי ,מוצרי ,לטובי שנגר לה הנזק ,לא סופקו כלל למזמי והמציע שיזכה יפנה על חשבונו הוא
את החומרי ,המוצרי ,הטובי הפגומי ,האמורי לעיל ,משטח המרכז הרפואי במועד שיקבע ע"י
המזמי .
 14.3תיקוני בתקופת האחריות
14.3.1

נתגלו בתקופת האחריות נזקי ,מגרעות או קלקולי בעבודות הנובעי לדעת המפקח מעבודה
לקויה וג/או מחומרי גרועי או פגומי ,יהיה הקבל חייב לתק על חשבונו את המגרעות או
הקלקולי או לבנות מחדש או להחלי על חשבונו כל פריט מקולקל או פגו ולבצע את כל
העבודות המתחייבות לש כ )להל "עבודת התיקו " " /עבודות התיקו "( וזאת מיד לאחר
הדרישה ובמועד שיקבע על ידי המזמי או המפקח.

14.3.2

הזכות למפקח להורות לקבל את השיטה ולוח הזמני לביצוע עבודת/ות התיקו ,ועל הקבל
למלא אחר הוראות המפקח ,א זאת מבלי שהדבר פוטר אותו מכל אחריות על פי סעי זה.

14.3.3

למרות האמור בסק'  14.3.1לעיל יהיה על הקבל לבצע כל עבודת/ות התיקו מיד וא קוד לתו
תקופת האחריות ,בכל מקרה שהמגרעות או הקלקולי שנתגלו עלולי לפי קביעת המפקח לגרו
נזק לעבודות או לכל חלק מה או מונעי את אפשרות השימוש הסביר במקו בו יש לבצע
עבודת/ות התיקו או אחרת .במקרה זה יהיה על הקבל לשלוח מיד לפי דרישת המפקח צוות
תיקוני מקצועי ולבצע כל הנדרש במהירות וללא השהיה.

14.3.4

בצוע עבודת/ות התיקו לא יפטור את הקבל מאחריותו לתיקוני מגרעות או קלקולי ,א יתגלו
מגרעת או קלקול כלשה פע נוספת בעבודות למרות התיקו שכבר בוצע על ידי הקבל ,ואפילו
נתגלו לאחר תקופת האחריות .במקרה זה יהיה על הקבל לתק שנית את אותה מגרעת או אותו
הקלקול והוראות סעי זה תחולנה ג על תיקו נוס כזה.

14.3.5

נתגלה בכל עת שהיא וא א לאחר תו תקופת האחריות פג בעבודות ,הנובע מבצוע העבודות
שלא בהתא הוראות הסכ זה על נספחיו ,יהיה הקבל חייב לתק מיד את הפג וכל הכרו בו
על חשבונו ,וא הפג אינו נית לתקו יהיה הקבל חייב בתשלו פיצויי למזמי.

14.3.6

לא ביצע הקבל איזה מהפעולות שעליו לבצע לפי סעי זה יהיה המזמי רשאי לעשות בעצמו או
ע"י קבל אחר על חשבו הקבל או להימנע מביצוע .כל ההוצאות שהמזמי הוציא בביצוע
הפעולות כאמור או ערכ של פעולות שלא בוצעו ,הכל כפי שיקבע ע"י המפקח ,ישולמו ע"י הקבל
למזמי מיד לפי דרישתו.

14.3.7

בכל מקרה שעקב ביצוע עבודת/ות התיקו נגר נזק לעבודות אחרות או לרכוש אחר של המזמי,
יהיה על הקבל לתק כל הנדרש על מנת להשיב המצב לקדמותו ולפצות המזמי על כל נזק שנגר
לו.

14.3.8

כל החובות המוטלות עפ"י תנאי המכרז ותנאי הסכ ההתקשרות על הקבל בתקופת העבודות
ולגבי העבודות וביצוע ,וכל נזק ואחריות בקשר אליה ,יחולו בשנויי המחוייבי ,ג על
עבודת/ות התיקו שהקבל יבצע לפי סעי זה ותקופת ביצוע.

14.3.9

האמור לעיל בסעי זה יחול ,בשנויי המחוייבי ,ג על עבודות שבוצעו ע"י הקבל במסגרת
סעיפי אחרי.

14.3.10

כל מה שעל הקבל לבצע לפי סעי זה יבוצע במועד ובאופ שתגר הפרעה מינימאלית למזמי
ו/או למרכז הרפואי זיו.

14.3.11

למע הסר ספק ,מודגש שאחריות הקבל תכסה ,בי היתר ,את כל הוצאות ההובלה ,הפריקה,
ההעמדה ,העבודה והחלפי הנובעי מתיקו כאמור.

14.3.12

מובהר בזאת במפורש כי אי באמור בסעי זה כדי לגרוע ו/או להפחית מחבות הקבל לפי הוראות
כל די בכלל זה הוראות פק' הנזיקי.
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 14.4ביטוחי
המציע שיזכה יקיי את כל הביטוחי הנדרשי בהתא למפורט בנספח ז' למכרז.
 .15כללי
מבלי לגרוע מהאמור במפרט הטכני )נספח ב' (1ו/או ככל שהנאמר בו מתייחס לתחו ספציפי ואינו כללי,
יחול האמור להל :
15.1

כל העבודות תבוצענה ותימדדנה בהתא למפרטי המפורטי במפרט הטכני )נספח ב (1ובהתא
לתוכניות .עבודות ומדידות שאינ מפורטות במפרט הטכני נספח ב ,1תבוצענה ותימדדנה כפי שיקבע
ע"י המפקח.

15.2

ביצוע עבודות נוספות מעבר למפרט המצור מחייב אישור בכתב ומראש.

15.3

הקבל ינהל יומ עבודה שבו ירשו כל הפרטי הרלוונטי ויביא לאישור המפקח.

15.4

מבלי לפגוע במהות ההתקשרות נשוא המכרז ,המפקח הוא הפוסק האחרו לגבי כל דבר ועני בפרוייקט
בהקשר הגדרה המפורטת בסק'  8.1.2לעיל.

15.5

כל החומרי שיסופקו על ידי הקבל יהיו ממי משובח ויתאימו מכל הבחינות לתק הישראלי העדכני.

15.6

באחריות הקבל פינוי פסולת והשארת השטח נקי מכל שאריות בנייה ומכשולי סימו וגידור
מכשולי ושטח הבנייה ולא ישול עבור מחיר נוס ,פינוי הפסולת לאתר מאושר ע"י הרשות
המקומית.
* הקבל יהיה אחראי לניקיו בשאר האזורי בפרוייקט נשוא המכרז בה לא מתבצעת עבודה.
* רא' לעני זה ג האמור בסע'  17להל .

15.7

ככל שהעבודות נשוא המכרז מתבצעות במקו מאוכלס ופעיל ,אשר בו מתקיימת פעילות שוטפת של
המרכז הרפואי ,הרי שכל העבודות הדורשות ניתוקי ,חיבורי ועבודות רועשות ,יבוצעו בתאו מראש
ובשעות כפי שיקבע.
* לא תשול כל תוספת מחיר בגי עבודות שיבוצעו בשעות לא מקובלות.

15.8

הקבל מתחייב לבצע חסימות של כל אזור עבודה למניעת אבק ,רעש וכניסת עוברי אורח וזאת בהתא
להנחיות המזמי.

15.9

המרכז הרפואי ו/או כל מי מטעמו אינו אחראי לחומרי ו/או טובי ו/או כלי עבודה שיושארו בשטח
הבנייה.

15.10

הקבל מתחייב לבטח על חשבונו ולקיי את הפוליסות המפורטות בנספח ז' למסמכי המכרז ולהמציא
למזמי במעמד החתימה על ההסכ את אישור הכיסוי הביטוחי שבנספח ז' ככתבו וכלשונו ,כשהוא
חתו ע"י המבטח מטעמו בצרו חותמת.

15.11

כל העבודות וההתקנות כוללות :אספקה והתקנת האביזרי ,המערכות וכל חומרי העזר וכלי העבודה
הדרושי ,וביצוע כל העבודות הנדרשות עד לרמה של עבודה מושלמת.

15.12

על הקבל לקיי ולבצע ,במידת הצור ,תאו ושיתו פעולה מלא ובמידת הצור מראש ,ע קבלני
משנה אחרי העובדי במקו הביצוע וההתקנה ,לצור ביצוע והשלמת העבודות נשוא מכרז זה
ובמועד שנקבע בו.
העבודות יבוצעו בתאו ע המפקח ,מחלקת האחזקה של המרכז הרפואי ,קצי הבטחו  ,קבלני
נוספי הפועלי באתר ,א וככל שיהיו כאלו ,ובתאו ע המשתמשי באתר .אי לכ .יקפיד הקבל
על הנושאי הבאי:
(1

תיאו העבודות ע המפקח במקו .ייתכ ויהא צור לעבוד בימי ובשעות לא רגילי .אי לנתק
או לחבר קווי לפני תיאו וקבלת אישור מראש ובכתב.
נוסח לעיו באינטרנט  לא להגשה
תנאי כלליי עמוד  8מתו 12

(2

תיאו וביצוע עבודה בשלבי שהינ תוצאה של עבודות המבוצעות ע"י קבלני אחרי או בשל
הצור להבטיח רציפות אספקות ,במידה ויהיו עבודות כאלו.

(3

לא לעבוד בעבודות רועשות בשעות שהדבר מפריע למשתמשי באתר או בסביבתו.
מדובר בשע'  14:00 16:00ובי  19:00ל  08:00למחרת ,אלא א נאמר אחרת בחוזה.

(4

על הקבל לקחת בחשבו שהעבודות להחלפת הלוח המרכז הרפואי יבוצעו בשעות לא שגרתיות
כולל שעות הלילה.

(5

לא להניח חומרי וציוד במקומות המפריעי לתנועה החופשית.

(6

למנוע פגיעה ברכוש ובנפש.
*

לא תשול כל תוספת מחיר בגי ביצוע העבודות בשעות ,כאמור לעיל בגי התאו ובגי כל
המשתמע מכ..

איסור שפיכת ו/או שטיפת חומרי ו/או נוזלי למערכת הביוב

15.13

חל איסור מוחלט על המציע שיזכה ו/או על כל מי מטעמו לשפו ו/או לשטו חומרי ו/או נוזלי ו/או
פסולת כלשה למערכת הביוב ו/או באופ שיגיעו למערכת הביוב בשטח של המרכז הרפואי זיו ו/או
למערכות הביוב בכלל.
כמו כ ,חל איסור מוחלט על המציע שיזכה ו/או על כל מי מטעמו לשפו ו/או לשטו חומרי ו/או נוזלי
ו/או פסולת כלשה בשטח בלתי מורשה שאינו מיועד לכ ,לרבות בשטח במרכז הרפואי זיו ו/או בכלל.
החלת האיסורי האמורי לעיל הינו באחריות הבלעדית של המציע שיזכה והוא מתחייב לשאת בכל נזק
שיגר למרכז הרפואי זיו כתוצאה מאי קיו האיסור ,ה על ידי המציע שיזכה ו/או ה על ידי כל מי
מטעמו ללא יוצא מ הכלל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוס לו ,המציע שיזכה יהיה מחוייב לשל למרכז הרפואי זיו על פי דרישתו
פיצויי מוסכמי בס של ) . 1,000אל( שקלי חדשי( על כל מקרה ומקרה של הפרת האיסור,
כאמור.
* לא תשול כל תוספת מחיר בגי האיסור הנ"ל.

 .16כתב כמויות
מבלי לגרוע מהאמור במפרט הטכני )נספח ב' (1ו/או ככל שהנאמר בו מתייחס לתחו ספציפי ואינו כללי,
יחול האמור להל :
הכמויות המופיעות בסעיפי כתב הכמויות ה באומד בלבד .המזמי רשאי לשנות ללא הגבלה את הכמויות
ע"י הגדלה ,הקטנה או ביטול סעיפי ,בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות.
התשלו יהא בהתא לעבודות שבוצעו בפועל ועל פי מחירי היחידה.
 16.1כללי
16.1.1

ההצעות חייבות להתייחס לכל הפריטי המפורטי בכתב הכמויות ,ואי המציע רשאי להציע הצעות
לחלק מהפריטי בלבד .על המציע לרשו בדיו בכתב הכמויות את מחירי היחידה לעומת כל סעי
וסעי ,לחשב את סה"כ של כל סעי לסכ כל פרק ופרק ,להעביר את הסכומי לטבלת הסיכומי
ולחשב את תוספת המע"מ כחוק ואת ס הכל של טבלת הסיכומי.
*

16.1.2

המחירי בהצעה יהיו נקובי בשקלי וכוללי את כל המסי וההיטלי החלי למעט מס ער .מוס(.

במקרה שלא יוצג מחיר בסעי כלשהו מסעיפי כתב הכמויות ,אזי:
)א( יחשב הדבר כאילו כלולות הוצאות העבודה  /השירותי  /הטובי הנדוני ,במחיר תר סעיפי
החשבו.
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או
)ב(
16.1.3

עלול הדבר לגרו לפסילת ההצעה.

החלטה בעני האמור בסק' ) 16.1.2א( או ) 16.1.2ב( לעיל ,נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של
ועדת המכרזי.

 16.2תנאי ההסכ
רואי את הקבל כאילו התחשב בזמ הצגת המחירי בכל התנאי המפורטי בחוזה על כל מסמכיו,
המחירי המוצגי להל יחשבו ככוללי את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאי הנזכרי באות
מסמכי על כל פרטיה.
המזמי לא יכיר בכל התביעות הנובעות מאי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו.
 16.3מחירי היחידה
מבלי לפגוע בכלליות האמור בסק'  16.2לעיל ,תחשב הצעת הקבל ככוללת בי היתר ג את הרכיבי
הבאי:
 (1כל החומרי והחלקי הדרושי בו והפחת שלה ,ובכלל זה מוצרי מוכני ,חומרי עזר וכיו"ב ,בי
א נכללו בעבודה ובי א לא נכללו בעבודה.
 (2כל העבודה הדרושה ,הנהלת העבודה באתר ו/או במשרד הראשי לש ביצוע מושל של כל העבודה
והנדרש בהתא לתנאי החוזה ,ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכרות במסמכי במכרז ו/או המשתמעות
מה.
 (3שימוש בכלי עבודה ,מכשירי ,מכונות ,פיגומי ,כלי רכב ,מנופי ,עגורני ,מבני ארעיי וכל ציוד
אחר.
 (4הובלת טובי ו/או חלקי טובי מהמפעל ,כל החומרי ,כלי העבודה וכו' המפורטי בסק'  (1 16.3עד (3
לעיל ,למקו העבודה ובכלל זה הוצאות העמסת ,פריקת ,התקנת ,חיבור ,הפעלת ,תיקונ,
אחזקת )אלא א צוי אחרת( וכ הסעת עובדי למקו העבודה וממנו.
 (5אחסנת החומרי ,הכלי ,המכונות וכו' ושמירת וכ שמירת העבודה שבוצעה.
 (6התשלומי הסוציאליי ,אכסו ,כלכלה ,הוצאות ביטוח וכו' ,מס קניה ,מכס ,ביטל והיטלי אחרי.
 (7הוצאותיו הכלליות של הקבל )ה הישירות וה העקיפות( ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות
והמקריות.
 (8הוצאות אחרות באיזה סוג שהוא ,אשר תנאי החוזה מחייבי אות.
 (9ביצוע כל הבדיקות הדרושות ,תאו ע רשויות כאלו ואחרות ,במידת הצור ,תיאו ע קבל ראשי
ו/או קבלני אחרי העובדי בשטח.
 (10ניקוי השטח מהשאריות והחזרת המצב בשטח לקדמותו.
 (11רווחי הקבל.
 16.4תוק( המחירי
16.4.1

מחירי היחידות בכתב הכמויות להל ייראו כמתייחסי לפריטי המתאימי בכל המקרי ובכל
התנאי ,בי א העבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבי ,באורכי ניכרי ו/או בקטעי קצרי,
בכמויות גדולות ו/או קטנות.

16.4.2

מחירי היחידות בכתב הכמויות יהיו בתוק ג בכל המקרי המפורטי להל:
בשל שינויי והשלמות בתוכניות בי תוכניות המכרז ותכוניות הביצוע אשר בעטיי עשויי
לחול שינויי בכמויות של האביזרי וחומרי העזר אשר אינ נמדדי בנפרד.
בשל הארכת לוח הזמני לביצוע ,עפ"י החלטת המזמי.

16.4.3

כאשר סעיפי זהי מופיעי בפרקי שוני בכתב הכמויות ומחיר אינו זה בכל הפרקי,
המחיר עבור יהא הנמו מבי אלו שיציע הקבל.
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16.4.4

כל הכמויות ניתנות באומדנא.

16.4.5

המזמי שומר לעצמו את הזכות לקבוע מה שווה ער למוצר ,הבנת הפרוש של הסעיפי השנויי
במחלקות וקביעה סופית תהיה בידי המזמי.

16.4.6

לתשומת לב הקבל
המזמי לא מתחייב כי כל העבודות הרשומות בכתב הכמויות אמנ יבוצעו.
שינוי או ביטול סעיפי מסוימי לא יוכלו לשמש עילה לבקשת תוספת כי א כל מחיר ומחיר נשאר
בתוקפו כפי שהוצע ע"י הקבל ובלי קשר למחירי היחידה האחרי ,בהתא לאמור לעיל ,והמזמי
רשאי להקטי ו/או להגדיל את היק ההצעה  /החוזה.

 .17ניקוי פסולת
17.1

הקבל יהיה אחראי הבלעדי לביצוע עבודות נקיו וסילוק פסולת מאתר העבודה למקו שפיכה
שיאושר ע"י העירייה .ניקוי הפסולת יעשה ע"י הקבל באמצעות עובדיו מידי יו ביומו באזורי העבודה
השוני כ שלא תהיה הצטברות של ערמות פסולת ולכלו בכל שטחי העבודה ובשטח המרכז הרפואי
זיו ללא יוצא מהכלל.

17.2

כל העבודות הנ"ל יעשו על חשבו הקבל ,באחריותו ולשביעות רצו המפקח .קביעת המפקח לגבי
אחריות הנקיו בי כל הגורמי תהיה בלעדית ,סופית ומכריעה.

17.3

לא ניקה ו/או לא פינה הקבל את הפסולת ממקו ביצוע העבודות לשביעות רצונו של המפקח ובתו
התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח ,רשאי המזמי לעשות זאת על חשבונ הקבל ולגבות את ההוצאות
מהקבל בתוספת  15%בכל דר שתיראה למזמי לרבות קיזוז .במקרה זה לא יוכל הקבל לבוא בכל
תביעה שהיא נגד המזמי ביחס לנזקי שנגרמו לציוד ,לחומרי ,למבני ארעיי ,או לכל רכוש של
הקבל בעת ניקוי ופינוי הפסולת.
אי באמור בסק' זה ) (17.3כדי לגרוע מאחריותו של הקבל המפורטת בסע'  17זה.

 .18מחיר של עבודה חריגה
 18.1מחירה של כל עבודה חריגה אשר תחייב ביצוע תו כדי ביצוע הפרוייקט נשוא המכרז ואשר לא נכללה בכתב
הכמויות ,מחייבת קבלת אישור של המפקח בכתב ומראש ,ה לעני ביצועה וה לעני מחיר העבודה בגינה.
א תבוצע העבודה החריגה ללא קבלת האישור כמפורט לעיל ,יקבע מחיר העבודה על ידי המזמי ,א בכלל
ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
למע הסר ספק מודגש ,כי לא יאושר כל סעי חריג בלי סיכו מראש ובכתב על מחירו.
 18.2האמור בסק'  18.1לעיל נכו ג לגבי אספקת חומרי/פריטי אשר אינ מופיעי בכתב הכמויות או אשר
הקבל אינו אמור להשתמש בה לצור ביצוע האמור במפרט ובכתב הכמויות.
 18.3האמור בסע'  4לעיל לעני אופ קביעת מחיר העבדות הנוספות יחול בשינויי המחייבי ג ביחס למחיר
העבודות האמורות בסע' זה.
 .19סודיות  מציע/משתת( בסיור מציעי
 19.1המציע וכ כל מי שהשתת בסיור המציעי וכל מי שרכש את מסמכי המכרז ולא הגיש הצעה )להל :כול
יקראו בסע' זה" :המציע"( מתחייב שלא למסור או להעביר לכל אד אחר כל מידע ,מרש ,מסמ או נתו
שנמסר לו על ידי המזמי לצור או בקשר למכרז זה ,למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב בגילוי
על פי די .נית להעביר מידע ליצר של תתי מערכות ו/או לקבל משנה ,ככל הנחו 0להכנת ההצעה.
 19.2לש מילוי התחייבויותיו על פי סעי זה ,מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור ג מצד עובדיו,
קבלני משנה שלו וכל מי מטעמו.
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 19.3המציע מתחיב לציית ולמלא אחר כל הוראה של המזמי בנוגע לשמירת סודיות.
 19.4כל מסמכי המכרז ה רכוש של המזמי וה מושאלי למציע לש הכנת הצעתו והגשתה .המציע אינו רשאי
להעתיק מסמכי אלה ו/או להשתמש בה לכל מטרה אחרת.
 .20שמירת סודיות  זוכה
 20.1על הזוכה ,על עובדיו ועל כל מי מטעמו לרבות קבלני משנה ועובדיה ,חלה חובת סודיות והזוכה מתחייב
לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת אחר ,כל ידיעה אשר תגיע אליו בקשר או בעת
ביצוע התחייבויותיו על פי תנאי המכרז וההסכ שיחת עימו.
 20.2הזוכה מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי מטעמו ,כאמור לעיל ,חובה זו על שמירה הסודיות .הזוכה
מתחייב לחתו בעצמו ולהחתי כל מי מעובדיו ומטעמו העוסקי בביצוע העבודות נשוא המכרז וההסכ,
על התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצור כנספח ) (10להסכ.
עובד ו/או מי מטע הזוכה שלא יחתו על התחייבות לשמירה על סודיות כאמור ,לא יורשה לעבוד מטע
הזוכה בביצוע העבודות נשוא המכרז וההסכ .אי באי חתימה על כתב ההתחייבות ,כאמור ,של הזוכה ו/או
עובד ו/או מי מטע הזוכה שיועסק בביצוע העבודות נשוא מכרז זה ,כדי לגרוע מחובת שמירת הסודיות
המוטלת על הזוכה ,כאמור לעיל.
 .21הצהרת המציע
הנני הח"מ מצהיר בזה על הסכמתי למלא אחר כל התנאי והדרישות של ההזמנה ,ללא יוצא מ הכלל.
הנני מאשר כי קראתי את כל האמור בהזמנה לרבות את המסמכי שההזמנה מפנה אליה פרטי ,הבנתי
את האמור בה ,וככל שהדברי נוגעי להתחייבויותיי א אזכה בהזמנה ,אני מתחייב כי אבצע אות
בהתא לדרישות ההזמנה.
הנני מצהיר ,כי הערות ,השגות או שאלות שהיו לי ) א היו כאלה( הועלו על ידי בפני נציגי המזמי
לפני הגשת הצעתי וקיבלתי בקשר אליה תשובה מספקת להנחת דעתי.

______________
תארי

____________________
חתימה וחותמת המציע/י
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