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 רקע .1

תאגיד מכוח חוק המועצה  היא( ו/או "המזמינה" "האוניברסיטה": להלן) אביב תל אוניברסיטת 1.1

  להשכלה גבוהה.

חובת  , ותקנות1992 –הליך זה הינו מכרז פומבי כהגדרתו של זה בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב  1.2

, וחלות עליו כל הוראות נוהל 2010 –)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע  המכרזים

, המפורסם באתר האינטרנט של א'( 01-005התקשרויות של האוניברסיטה )מספר הוראה 

 במקרה של סתירה בין החוק והתקנות לבין הנוהל יגברו הוראות הדין. .האוניברסיטה

 3בדירת מגורים בת להגיש הצעות לרכישת זכויותיה , עונייניםמזמינה בזאת את המהאוניברסיטה  1.3

המצויה מ"ר  12.50ובחניה צמודה בשטח של מ"ר  79.34רשום של דירה שטח  .חדרים בקומה שישית

 כנספח א'מפורט כהכל  .7142גוש ב 171/74ת משנה הידועה כחלק בבת ים, 2ז'בוטינסקי ברחוב 

למען הסר ספק,  הימנה. נפרד בלתי חלק ומהווה 'דכנספח  זו להזמנה המצורףהסכם וכמפורט ב

"( על ידי האוניברסיטה, לא יהא קיים חוזה ההסכםמובהר כי עד לחתימת ההסכם ונספחיו )להלן: "

 תוקף בין הצדדים.-בר

"( מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש מסמכי המכרזכל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן: " 1.4

 ם זה את זה.לראותם כמשלימי

 האוניברסיטה לא תשלם דמי תיווך. 1.5

 יתבצע כדלקמן:במכרז  ההזוכ הצעההליך בחירת ה 1.6

 .נקבעו של ההצעות והמציעים בתנאים המקדמיים אשרבחינת עמידתן       1.6.1      

 תנאים המקדמיים.עמדו בת הצעות אשר לא לפסי      1.6.2      

                בסדר יורד    לגובה הצעת המחירבהתאם שנותרו לדיון  ההצעותג וריד      1.6.3      

 .הגבוהה ביותרמההצעה 

בדרך של הליך תחרותי נוסף ( ההצעות הגבוהות ביותר יוזמנו להשתתף ב10עשר ) 1.6.4      

הצעת הפתיחה בהתמחרות תהיה ההצעה הכשירה הגבוהה ביותר שהתקבלה  .התמחרות

עות. במהלך ההתמחרות תינתן לכל מציע שישתתף האפשרות להגיש בשלב הגשת ההצ

הצעה משופרת להצעה הנ"ל. יובהר כי האוניברסיטה תיידע את המציעים מה גובהה של 

 ההצעה הכשירה הגבוהה ביותר.

לאחר שלב ההליך התחרותי הנוסף הנ"ל, האוניברסיטה שומרת על זכותה לקיים הליך  1.6.5      

י וסימולטני בין חמש ההצעות הכשירות הגבוהות ביותר שהתקבלו התמחרות פרונטל

 ז וההליך התחרותי הנוסף.במסגרת הגשת ההצעות למכר

 קביעת ההצעה הזוכה במכרז. 1.6.6     
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( ובכפוף לאמור AS ISכמתואר לעיל במצבה כפי שהיא היום ) דירהיימכרו כשה דירההזכויות ב 1.7

על המציע לבדוק אין האוניברסיטה אחראית למצבה.  המכרז.בהסכם הרכישה המצורף למסמכי 

, ייעודה, דירהבאמצעות מומחים מקצועיים לדבר מטעמו את מצבה הפיזי, התכנוני והמשפטי של ה

אפשרויות השימוש והניצול שלה, הזכויות המשפטיות בה, מצב רישום הזכויות, זכויות הבניה, 

, רשויות התכנון, רשויות ם המקרקעין, הרשות המקומיתשטחה וגבולותיה וכד', לרבות בלשכת רישו

 הנ"ל והזכויות בה. דירהוכל גורם אחר שיש לו נגיעה ל המס

 לא חובה –ציעים סיור למ .81

)דירה  מס'  הלןל 2בסעיף  כנקוב בטבלת המועדים המרוכזת ים בדירה הינםסיורה ימועד 1.8.1

 (.1711קוד כניסה לבניין * 6קומה  23

ם יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה, והוא בלבד ייחשב עיימציכום סיור הס 1.8.2

במהלך סיור שיימסר בע"פ שנמסר במהלכו של הסיור. כל מידע כאסמכתא למידע 

 .את האוניברסיטה לא יחייבהמציעים או בכל שלב אחר, 

להלן יהא  2מציע שהגיע לאחד מהסיורים הנקובים בטבלת המועדים המרוכזת בסעיף  1.8.3

רשאי לפנות לאוניברסיטה בבקשה לערוך סיור נוסף במקום לשם התרשמות נוספת אולם 

 קיום הסיור הנוסף נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של האוניברסיטה.

 טבלת מועדים מרוכזת .2

 המועד הפעילות מס'

 12:00עד השעה  26.12.2021   מועד אחרון להגשת ההצעות  .1

   12:00עד השעה  2.12.2021   להגשת שאלות במסגרת הליך ההבהרות מועד אחרון .2

 26.6.2022 מועד פקיעת תוקף ההצעה .3
 בין השעות  22.11.2021 מועד קיום סיור ראשון בדירה .4

14:30-17:00 
 בין השעות  25.11.2021 מועד קיום סיור שני בדירה .5

14:30-17:00 
 בין השעות  29.11.2021 מועד קיום סיור שלישי בדירה .6

14:30-17:00 

 קבלת מסמכי המכרז .3

, קומה ב', אצל הגב' קרן במזכירות אגף הנדסה ותחזוקהמסמכי המכרז יועמדו לעיון ללא תמורה  3.1

ובאתר האינטרנט  האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב, , קריית03-6409092ישראלי, טל' לתיאום 

 .www.tenders.tau.ac.ilשל האוניברסיטה בכתובת:  

, אלא בהגשת ערבות בנקאית בלבד בתשלום דמי השתתפות מותניתאינה הגשת הצעה למכרז זה  3.2

 להלן. 4.2כמפורט בסעיף 

 

 

 

http://www.tenders.tau.ac.il/
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 תנאי סף .4

במועד הגשת ההצעה בכל התנאים  םבעצמ יםהעומדאו מציעים רשאי להשתתף במכרז רק מציע 

ככל שתוגש הצעה משותפת יובהר כי  .יפסלו – התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע הבאים:

 . 4.2למעט בנוגע לתנאי סף , אצל כל אחד מהמציעים להתקיים סף תנאי עלעל ידי מספר מציעים 

מכל סוג שהוא, לרבות הליכי פש"ר, מינוי כונס נכסים ו/או  המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון 4.1

הגשת הצעה בשם מי שאינו כשיר משפטית להגשתה, תיעשה באמצעות  .מנהל מיוחד, וכיוצב'

 האפוטרופוס של המציע ובכפוף להגשת אסמכתאות מתאימות על כך.

ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי המחאה בנקאית או  והגישהמציעים  או המציע 4.2

"ערבות אלף ש"ח( )להלן: ים שבעו אהמש"ח ) 170,000מסויגת, וצמודה כבטחון לקיום ההצעה ע"ס 

 הוסיומיהיה במועד האחרון להגשת הצעות או במועד קודם לכך תוקף הערבות תחילת "(. קיום הצעה

לעיל. נוסח  2כמפורט בסעיף ועד מאוחר יותר, או במ סיום מועד פקיעת תוקף ההצעה במועדיהיה 

 .'הכנספח הערבות מצורף למכרז 

 מינימאלי תמורהסכום  .34

 לא אוניברסיטהמהלרכישת החלקה  המציע של המחיר שהצעת הוא במכרז להשתתפות מוקדם תנאי

המציע שא יככל שיחול מע"מ על עסקה זו, י .לא כולל מע"מ, ₪ 1,600,000סך של מ נמוכה תהיה

 הזוכה גם בתשלום המע"מ.

 .תיפסל על הסף₪,  1,600,000-ה המוצע בה יפחת מתמורהצעה שסכום ה ,לתשומת לבכם

 אם המציע הינו תאגיד, יש להגיש בנוסף את המסמכים הבאים: 4.4

אישור עדכני על רישום במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגו המפרט את  4.4.1

 התאגיד ובעלי המניות בו.פרטי מנהלי 

אישור עו"ד/רו"ח המאמת את חתימת מורשי החתימה של התאגיד על מסמכי המכרז, כי  4.4.2

 הם רשאים להתחייב בשם התאגיד.

   נספח ג'.להוכחת עמידתו בתנאי זה, על המציע לצרף להצעתו את  

שהו מהמסמכים אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כל .5

ידית של ההצעה בהתאם לשיקול דעתה ימההמפורטים להלן באופן הנדרש, עלול הביא לפסילתה 

הבלעדי והמוחלט של ועדת המכרזים. אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/אישור מסוים, יש להגיש 

 את המקור של אותו מסמך או העתק נאמן מקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן

מידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד בכל עלמקור. 

 התנאים הצעתו תיפסל.

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר לא המציא, עם הצעתו מסמך אישור,  .6

למזמינה, תוך פרק  היתר, רישיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל

זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שהספק יוכיח, לשביעות רצונה של הועדה, שכל מסמך, אישור, 

היתר, רישיון או כל נייר אחר כאמור, הינם בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה 
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 להגשת ההצעות.

ך פרק הזמן המוגדר לכל אור 4.1-.34שבסעיף מובהר בזאת, כי המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף 

. הפרה של דרישה זו תהווה עד לחתימתו של הסכם המכר אם יזכה, ,לתוקף הצעתו של המציע וכן

  הפרה יסודית של ההתקשרות כאמור בהסכם.

 הצהרות המציע .7

צהיר עם הגשת הצעתו במכרז, ובנוסף לכל הצהרה או התחייבות אחרת הכלולים במסמכי המכרז, מ 7.1

עצם הגשת ההצעה על ידי מציע, כמוה כאישור . 'ח-בנספחים א'המציע ו/או מתחייב בהתאם לאמור 

 בין אם חתם על נספח זה ובין אם לאו.  ,'ח-ים א'בנספחוהתחייבות מצדו לכל המפורט 

התברר לאוניברסיטה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג  7.2

אחר שהציג המציע כלפי המזמינה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית 

 לבטל את הזכייה. –המזמינה לפסול את ההצעה, ואם בחרה בה כהצעה הזוכה 

אם  –לעיל, יישא המציע באחריות לכל נזק שייגרם לאוניברסיטה  7.2במקרה כאמור בסעיף קטן  7.3

 ייגרם כתוצאה מכך. 

 פניות והבהרות לגבי המכרז .8

הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה. ניתן להעביר שאלות  8.1

, או במייל 03-6407923 , בפקס: גב' עפרי אלרוןלאוניברסיטה, אגף הנדסה ותחזוקה לידי  בכתב

ofriel@tauex.tau.ac.il  לעיל.  2" בסעיף מרוכזתמועדים זאת עד למועד כמפורט ב"טבלת

האוניברסיטה לא תענה על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה. המציע לבדו יהא אחראי לוודא, 

 כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו עד למועד האמור.

האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות הבהרה שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק  8.2

 ן חלקי על שאלות ספציפיות.מהשאלות או לענות באופ

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי האוניברסיטה בקשר עם  8.3

המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, יפורסמו רק באתר האינטרנט למכרזים 

שינוי ו/או תיקון המפורסם באתר  של האוניברסיטה ועל המציע חלה האחריות המלאה להתעדכן בכל

האינטרנט. כל שינוי או תוספת למכרז, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת 

האוניברסיטה ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים, ייעשה על ידי האוניברסיטה, לפי שיקול 

 דעתה, ויחייב את המציעים.

וזאת  על ידי המציעים להצעתם, כשהן חתומות על ידם, יצורפותשובות, הבהרות והודעות שינוי  8.4

לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות. תשובות, הבהרות 

 והודעות שינוי כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע.

א אם ניתנה למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של האוניברסיטה, אל 8.5

 בכתב/בדוא"ל על ידי מזכיר ועדת המכרזים.
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 לקביעת ההצעה הזוכה מידה אמות .9

המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והיא תהיה זכאית  9.1

ו/או לבטל  נכסלמכור את החלקה באופן שתמצא לנכון ובכל עת או לחזור בה מרצונה למכור את ה

את המכרז ו/או כל הליך שהוא, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ואין ולא תהא למציע כל טענה ו/או 

 תביעה בכל דבר ועניין הקשור בכך.

סכום הרכישה אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה הינה הסכום המוצע לרכישה, ובלבד שלא יפחת מ 9.2

רך המעניקה את מירב היתרונות למזמינה ועל פי שיקול בד לעיל, והכל 4.3כמפורט בסעיף המינימאלי 

 דעתה של המזמינה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה שאיננה, לפי  9.3

 שיקול דעתה הבלעדי, שלמה או ברורה או ערוכה שלא על פי הוראות כל מסמכי המכרז.

למקרה שהסכם המכר עם הזוכה הראשון שני ושלישי  חליפיועדת המכרזים תהא רשאית לבחור זוכה  9.4

. למען הסר ספק, מובהר כי הצעות להלן 14כמפורט בסעיף  לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא

למציעים  תחשבנה כתקפות כלפי המזמינה עד אשר תוחזרנה הערבויותהחליפי השני והשלישי הזוכה 

 .אלה

 א ו מ ד ן:      9.5

הערכת לתיבת המכרזים תוכנס, עד המועד האחרון להגשת ההצעות, מעטפה שתכיל את  9.5.1

 "(.האומדן)להלן: "השמאי 

האוניברסיטה תהיה רשאית לבטל את המכרז במקרה שבו ההצעות שהוגשו למכרז הן  9.5.2

  .לנכס במחיר נמוך מהאומדן שנערך

 תנאי חילוט הערבות .10

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של   

מציע כולה או חלקה, כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות האוניברסיטה 

מנות לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי שנתנה למציע הזד

 להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  )א(       

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. )ב(       

 להגשת ההצעות במכרז.הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון  )ג(       

    הוראות הקבועות במכרז שהן תנאי ליצירת ב עמדלאחר שנבחר כזוכה במכרז הוא לא  )ד(       

 התקשרות של המזמינה עם הזוכה.             
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 אופן מילוי ההצעה .11

  למסמכי המכרז. 'ב נספח גבי על כספית הצעה יגיש המציע 111.

המכרז ימולאו על גבי מסמכי המכרז בצירוף המסמכים או האישורים כל הפרטים שיש למלא במסגרת  11.2

 הנדרשים.

 המציע ימלא בדייקנות כל חלק הטעון השלמה במסמכי המכרז, בהתאם להוראות ולתנאים שבכל חלק.  11.3

המציע יחתום בחותמת המציע וחתימת זכות מורשי החתימה במציע, על כל דף ממסמכי המכרז ובכלל  11.4

הסכם. בנוסף, במקומות המיועדים לכך, יחתום המציע חתימה מלאה י תיבות על כל עמוד בבראשזה 

 של מורשי החתימה במציע בצירוף חותמת.

 .הנלוותמחירי ההצעה שיינתנו ע"י המציע הינם מחירים סופיים וקבועים, הכוללים את כל ההוצאות  11.5

תהא האוניברסיטה רשאית לתקן את הטעות. הודעה נתגלו בהצעה טעויות סופר או טעויות חשבוניות,  11.6

 על תיקון הטעות תימסר למציע.

 כ ל ל י .12

המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף עליהם או למחוק מהם, להסתייג או לשנות מן  12.1

 האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת

 שהיא.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי כל השמטה, מחיקה, שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או  12.2

באיזה מהם, או כל הסתייגות, או התניה מסוג כלשהו, בין על ידי תוספת במסמכי המכרז או במכתב 

ל, לא יובאו לוואי, או בכל דרך אחרת, וכל מילוי שלא בהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה לעי

בחשבון בעת הדיון בהצעה או בעת ההתקשרות על פיה ואף עלולים לגרום לפסילת ההצעה והכל על פי 

 שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה.

 הערותיו או השגותיו את להעלות רשאי, להסתייגות או להתניה ראויות המכרז דרישות כי הסבור מציע 12.3

 .ההבהרות הליך במסגרת

אף האמור בסעיף זה לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מההוראות על  12.4

המפורטות בסעיף זה לעיל, אם שוכנעה, כי על אף הסטייה, ההצעה תואמת את דרישות המכרז, היא 

 ברורה וחד משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב.

המציע, בשגגה, תיעשה על ידי מחיקת קו על פני הפרט השגוי, כל מחיקה של פרטים שמולאו על ידי  12.5

ורישום הפרט הנכון בצדו, וליד התיקון, תוטבע חותמת התאגיד וחותמת מוסמכי החתימה בו. אין 

 לבצע מחיקות באמצעות "טיפקס".

 התברר לאוניברסיטה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג 12.6

אחר שהציג המציע כלפי המזמינה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית 

 לבטל את הזכייה. –המזמינה לפסול את ההצעה, ואם בחרה בה כהצעה הזוכה 

 בסיס לה שאין הצעה או לב תום חוסר המבטאת הצעה, תכסיסנית הצעה, מטעה מידע הכוללת הצעה 12.7

 .תיפסל – ברור כלכלי
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ההצעות תוגשנה בשפה העברית בלבד. המציע יגיש את הצעתו על כל צרופותיה ונספחיה בעותק אחד  12.8

וכשהיא נושאת את החותמת הרשמית של המציע חתום. ההצעה תוגש לאחר שהושלמה כראוי 

, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות וחתימתו של המציע )באמצעות מורשי החתימה מטעמו( בכל עמוד

, בנספחים ובכל יתר מסמכי המכרז. חתימת המציע הסכם, בהזמנה להציע הצעות זו, בהאמור לעיל

 תהיה מאומתת בידי עו"ד/רו"ח במקומות המיועדים לכך.

האוניברסיטה רשאית, בכל עת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים במסמכי המכרז.  12.9

 עם בקשר האוניברסיטה ידי על ייערכו אשר תוספת או/ו עדכון או/ו תיקון או/ו שינוי או/ו הבהרה כל

 של למכרזים האינטרנט באתררק  יפורסמו, במכרז משתתפים לשאלות כמענה או/ו מיוזמתה, המכרז

 באתר המפורסם תיקון או/ו שינוי בכל להתעדכן המלאה האחריות חלה המציע ועל האוניברסיטה

 האוניברסיטה ביוזמת בין, ההצעות להגשת האחרון המועד לפני, למכרז תוספת או שינוי כל. האינטרנט

 את ויחייב, דעתה שיקול לפי, האוניברסיטה ידי על ייעשה, מציעים של הבהרה שאלות בעקבות ובין

 .המציעים

 אופן, מקום ומועד אחרון להגשת הצעות .13

 .2בסעיף המועד האחרון להגשת ההצעות הינו המועד הרשום ב"טבלת ריכוז התאריכים"  13.1

 הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון!

האחריות לכך שההצעה תמצא בתיבת המכרזים מוטלת על המציע בלבד ועליו לוודא כי ההצעה 

 תימצא בתיבת המכרזים במועד.

במעטפה סגורה, !( ולא באמצעות הדואראת ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד ) 13.2

לתיבת המכרזים הממוקמת בקומה השנייה, בבניין אגף הנדסה ותחזוקה באוניברסיטת ת"א, עליה 

למכירת זכויות במקרקעין דירת מגורים חלקת משנה  5/2021מכרז פומבי מס' "יירשם אך ורק 

  המעטפה!אין לרשום פרט מזהה כלשהו על גבי  "ים -, בת 2ברחוב ז'בוטינסקי  7142בגוש  171/74

את כל תכלול עד ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעה. המעטפה  אחתההצעה תוגש במעטפה  13.3

 .למסמך זה 13בעמ' המסמכים המופיעים ברשימת המסמכים 

, מילוי פרטי המציע, סגירת המעטפה כראוי, רישום היש להקפיד על הכנסת כל החומר הנדרש למעטפ 13.4

 לעיל.   13.2על גבי המעטפה את פרטי המכרז והכנסתה לתיבת המכרזים כאמור בסעיף 

האוניברסיטה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות  13.5

 ד שהודעה על כך תפורסם. בכל עת לפני חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, ובלב

יש לוודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה בחותמת האוניברסיטה וצוין על גביה מועד הגשת ההצעה,  13.6

 בטרם הפקדתה בתיבת המכרזים.
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ואינה נגישה  אגף הנדסה ותחזוקה באוניברסיטת ת"א בבנייןממוקמת בקומה השנייה  המכרזים תיבת 13.7

ניין להגיש הצעתו באמצעות אדם בעל מוגבלות המונעת ממנו את המעו מציע לבעלי מוגבלויות.

. לצורך קבלת הצעתו הגשת לצורך פיזיתעזרה  אפשרות הגישה אל תיבת המכרזים, זכאי לקבלת

בפרטי ההתקשרות  קרן ישראליהסיוע, על המגיש לתאם את מועד הגעת מגיש ההצעה מטעמו עם גב' 

 למען בהגשת ההצעה לתיבה. עזרה, ויקבל kereni@tauex.tau.ac.il  ; דוא"ל03-6409092הבאים: טל: 

. 13.1-13.6 בסעיפים כאמור המציע להגשת הצעתו מאחריות לגרוע כדי באמור אין כי מובהר ספק הסר

 2 שבסעיף התאריכים בטבלת הנקובים והשעה המועד עד ורק אך תתאפשר ההצעה הגשתויודגש, 

 .לעיל

המציע יגיש את הצעתו אך ורק על גבי מסמכי המכרז, מבלי לבצע בניסוחם המודפס כל תיקון ו/או  13.8

 שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת. 

 מובהר בזאת, כי בכל מקרה יש להחזיר את כל מסמכי המכרז במלואם. 13.9

 תוקף ההצעות והתקשרות עם מציעים אחרים במדרג ההצעות .14

(. לא נסתיימו לעיל 2סעיף ההצעות יעמדו בתוקף עד לתום המועד הנקוב בטבלת המועדים המרוכזת ) 14.1

הליכי אישור ההצעה עד המועד כנ"ל, יהיה המציע רשאי לבטל את הצעתו. אלא אם כן נקבעה כבר 

ביטול בוועדה הצעתו כזוכה לפני קבלת הודעת הביטול. במקרה שכזה לא יהא רשאי לחזור מהצעתו. 

להנדסה, תחזוקה ועדת המכרזים  תלמזכיר בדואר רשום או במסירה ביד ההצעה יהיה ע"י הודעה

 ת"א. 39040, אגף הנדסה ותחזוקה באוניברסיטה, ת.ד. והתקשרויות משקיות כלכליות

לאוניברסיטה שמורה הזכות להתקשר עם מציע אף לאחר המועד שנקבע לתום תוקף ההצעות, ובלבד  14.2

 שלא הודיע המציע לאוניברסיטה על בטלות הצעתו, לאחר המועד שנקבע לתום תוקף ההצעות. 

במקרה שבו, מכל טעם שהוא, לא יעלה בידי האוניברסיטה להתקשר עם המציע הזוכה, או שההסכם  14.3

ציע הזוכה יבוטל, תהא האוניברסיטה רשאית לקבל את הצעת המציע הבא בדרוג, בהתאם עם המ

 לאמור להלן. 

האוניברסיטה תקבע את המציע שדורג במקום השני בשלב מיון ההצעות כמציע השני בדירוג )להלן:  14.4

 (."המציע השני"

ה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ו/או מכרז זה, האוניברסיט 14.5

המציע השני שייקבע כזוכה על פי הצעתו, וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, כל מקום 

עמו, זאת אף אם הצעתו של המציע השני כאמור כבר אינה  הסכםשבוטלה זכייתו של הזוכה או בוטל ה

 בתוקף. 

פניית האוניברסיטה אליו, להודיע לה על קבלת מיום  ימי עסקים 5למציע השני תהא שהות של  14.6

הסכמתו לקבל את ההרשאה עפ"י הצעתו. לא עשה כן המציע השני, או שהשיב בשלילה, תהא רשאית 

האוניברסיטה לחזור ולהציע את קבלת ההרשאה למציע שדורג במקום השלישי, עפ"י תנאי הצעתו, או 

 המוחלט של ועדת המכרזים. לבטל מכרז זה, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ו
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 הודעה על זכייה והסכם התקשרות עם המציע הזוכה .15

הסופי  בסיום הליך ההתמחרות האוניברסיטה תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו 15.1

ימים ממועד קיום הליך  7בתוך בנוסח כפי שפורסם במכרז ההסכם ל יחתום עהזוכה במכרז ו

 ההתמחרות.

תיקונים להסכם, עליו לקבל את אישורה של ככל שברצונו של המציע להציע יודגש כי 

מציע שלא יפנה  האוניברסיטה לתיקונים המבוקשים על ידו במסגרת שלב ההבהרות במכרז.

בשלב שאלות ההבהרה מוותר על זכותו לעשות זאת לאחר הגשת ההצעות ויקבל על עצמו את 

 יקול דעתה המוחלט והבלעדי. בהתאם לש ת המכרזיםהחלטת וועד

בסיומה של ההתמחרות יחתום המציע הזוכה על טופס בו הוא מאשר את סכום ההצעה החדש וכי  15.2

 ערבות קיום ההצעה שנמסרה על ידו חלה על הצעתו החדשה.

הטופס בו הוא מאשר את סכום ההצעה החדש בסיומה של במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על  15.3

יקבע על ידי האוניברסיטה ו/או לא הנ"ל ו/או במועד אחר שבמועד ש ההסכםההתמחרות ו/או על 

כנדרש בהסכם, תהא האוניברסיטה רשאית לראות את  ערבויות בנקאיותימציא לידי האוניברסיטה 

 . טחונות שהמציאיחלט את הבול לבטל לאלתר את זכייתו ,ההצעה כבטלה מעיקרה

 זכות העיון במסמכי המכרז .16

 2010  – ע"תש(, גבוהה להשכלה מוסד של התקשרויות) המכרזים חובת לתקנות( ו) 38 הלתקנ בהתאם 16.1

 .במכרז הזוכה הצעת את לראות אחרים מציעים של פניות שתהיינה ייתכן"(, התקנות: "להלן)

לבקשה לעיון כאמור יצורף אישור תשלום . בתקנות לקבוע בהתאם למציע נתונה העיון זכות, כאמור 16.2

תשלום באמצעות  )לא גובים מע"מ( לכיסוי העלות הכרוכה בכך. התשלום הנ"ל, יעשה או₪  500בסך 

משוכה ע"י המציע בכרטיס אשראי באתר האינטרנט של האוניברסיטה או באמצעות מסירת המחאה 

, במזכירות אגף הנדסה ותחזוקהלמוטב בלבד,  ת, מוגבליטת ת"אלפקודת אוניברס ,נכון ליום מסירתה

 , קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב.03-6409092קומה ב', אצל הגב' קרן ישראלי, טל' לתיאום 

 או המחאת זכויות וחובות הסבהאיסור  .17

לאחר, בשום צורה  כל אחד מהמציעים, לרבות הזוכה, מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות

מסמכי המכרז, ולא להוסיף או או חובה מאלה המפורטות בו/או אופן, במישרין ו/או בעקיפין כל זכות 

 .לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז

 ביטול המכרז .18

ל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבט 18.1

מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות 

 הסף. 

בנוסף לאמור לעיל ולאמור על פי כל דין, מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את המכרז  18.2

 גם בכל אחד מהמקרים האלה:
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 ניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחירים. יש בסיס סביר לה

האוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז. הודעה על ביטול המכרז  18.3

 מסמכי המכרז.   הגשתתועבר למציעים למספר הפקס ו/או כתובת המייל, כפי שנמסר על ידם עם 

 ש ו נ ו ת .19

התאמה בין מסמכי המכרז השונים או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך, תפורש כל סתירה או אי  19.1

 באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויות האוניברסיטה.

ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את מכרז  19.2

 ך אחד המשלים זה את זה.זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמ

בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני  19.2.1

 הנוסחים.

גבר נוסח ההסכם ויראו יבנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם,   19.2.2

 רז זה.נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכ

 משמעם זכר בלשון המופיעים ביטויים; ולהיפך רבים בלשון גם משמעם יחיד בלשון המופיעים ביטויים 19.3

 .ולהיפך נקבה בלשון גם

 .פרשנות לצרכי ישמשו ולא נוחות למטרת הן ובנספחיו במכרז הסעיפים כותרות 19.4

והם נמסרים למציע לשם הכנת מובהר בזאת, כי כל מסמכי המכרז הם רכושה של האוניברסיטה  19.5

 הצעתו. אין לעשות שימוש במסמכי המכרז שאינו לצורך הגשת ההצעה.

כל סכסוך נושא המכרז יהיה מסור לסמכותם המקומית והבלעדית של בתי המשפט בתל אביב, ולשום  19.6

 בית משפט אחר לא תהא סמכות שיפוט בעניינים אלה. 

אביב, המצוי לעיון באתר נוהלי -רויות של אוניברסיטת תלהמכרז מתנהל בהתאם לנוהל ההתקש 19.7

 .http://www.tau.ac.il/bylaws/האוניברסיטה 

לבין האמור בהוראות הנוהל, לעיל,  1.2, למעט סעיף בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז

 ר במסמך זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות הנוהל.יגברו הוראותיו של הנוהל. האמו

 כתובות והודעות .20

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו, מספר הטלפון, מספר מציע במכרז יציין  20.1

 .'חעל גבי נספח  הפקסימיליה וכתובת דוא"ל של נציג המציע לעניין מכרז זה

בקשר למכרז זה עם הנציג שיצוין על ידי המציע. על הנציג להיות זמין האוניברסיטה תנהל את המגעים  20.2

להשגה בשעות העבודה המקובלות, החל ממועד פרסומו של מכרז זה, ועד לתום תקופת תוקפה של 

ההצעה על פיו. לא היה נציג המציע זמין כאמור, תהא האוניברסיטה פטורה מחובת ההודעה והאחריות 

 ת הודעה למציע תהא על המציע בלבד.המלאה במקרה של אי מסיר

http://www.tau.ac.il/bylaws/
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הודעות תשלחנה בדואר או בפקסימיליה או בדוא"ל, לפי שיקול דעתה ונוחיותה של האוניברסיטה.  20.3

הודעה שנשלה בדואר תיחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך שני ימי עבודה ממועד המשלוח. הודעה שנשלחה 

הגיעה ליעדה ביום משלוחה )ואם נשלחה ביום  תיחשב כאילו 16:00בפקסימיליה או בדוא"ל עד השעה 

ביום העבודה הראשון שלאחר יום משלוחה(. אישור זה על משלוח הודעת הפקס  –שאינו יום עבודה 

 ו/או הודעת המייל ייחשב כראיה חלוטה על מסירתה למציע.

 
 

 ב ב ר כ ה,
 
 עפרי אלרון 

   ועדת המכרזים תמזכיר                    
 אוניברסיטת תל אביב                             
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 רשימת מסמכים
חתומים  יש לצרף את המסמכים שלהלן כשהם מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת במסמכי המכרז

 כנדרש: 

 

 

 

 צורף/לא צורף חתום על ידי המסמך נספח
 אם צורף( )סמן  

 הדירתיאור ה 'א
 
 

  מורשה חתימהמציע/

מציע /מורשה חתימה  מחירהצעת הצהרת מציע +  'ב
 +עו"ד

 

זיהוי בעלים, זכויות חתימה ואי  ג'
אישור אי חדלות /חדלות פירעון

 פירעון
 

)במקרה שבו  עו"ד/רו"ח
מציע /(המציע הינו תאגיד

+ עו"ד )במקרה שבו 
 המציע הינו יחיד(

 

 מכר הסכם 'ד
 

  מציע/מורשה חתימה

   מורשה חתימה/מציע נוסח ערבות הגשה ה'

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות  'ו
 יחיד -במכרז 

 

מציע /מורשה חתימה 
 +עו"ד

 

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות  ז'
 נושא משרה בתאגיד -במכרז

מציע /מורשה חתימה 
 +עו"ד

 

  מציע/מורשה חתימה המציע איש קשר מטעם פרטי  'ח

 מסמכים נוספים 
 

  

אישור עדכני על רישום במרשם  

דין לגבי המתנהל עפ"י כל 

תאגידים מסוגו המפרט את פרטי 

 מנהלי התאגיד ובעלי המניות בו*

 
 

 
 

 

אישור עו"ד/רו"ח המאמת את  

חתימת מורשי החתימה של 

התאגיד על מסמכי המכרז, כי הם 

 רשאים להתחייב בשם התאגיד*

  

כל מסמכי המכרז על נספחיהם  
 כשהם חתומים

 

  מורשה חתימהמציע/
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 נספח א' – תיאור הדירה

 חדרים בקומה שישית. 3דירת מגורים בת מהות הנכס: 

 7142גוש: 

 171חלקה: 

 74תת חלקה: 

 מ"ר )עפ"י נסח רישום מקרקעין( 79.34רשום: דירה שטח 

 מ"ר )עפ"י נסח רישום מקרקעין( 12.50הצמדות: חניה בשטח של 

 : בעלות.נמכרותזכויות 

 , בת ים.2ז'בוטינסקי מיקום: רחוב 

הדירה נמצאת בבניין הממוקם בחלק המערבי ובעבר הדרומי של רחוב ז'בוטינסקי, סמוך לרצועת חוף הים, 
 בחלק המערבי של בת ים.

הדירה ממוקמת בקומה השישית בבניין ופונה לכיווני אוויר עיקריים דרום ומזרח. מהדירה לא נשקף נוף 
דרי שינה, חדר אמבטיה עם שירותים וחדר ח 2חדרים וכוללת חדר מגורים, מטבח,  3לים. הדירה בת 

 שירותים. 

 מצבה הפיזי ורמת תחזוקתה של הדירה בינוניים.

 הדירה ריקה ואינה מאוכלסת.

האמור לעיל אינה ממצה ואינו אמור להחליף בדיקה קפדנית, על אחריותו ועל חשבונו של המציע על ידי 
רבות גודלו בפועל( והתכנוני של הנכס, והנכס מומחים מקצועיים מטעמו באשר למצבו המשפטי, הפיזי )ל

 .as is נמכר במצבו כמות שהוא
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 לרכישת הנכס הצעת מחיר –ב' נספח 
 :הח"מ יאנ

 ________________ ת.ז. ___________________מרחוב _______________ישוב_________ .1

 שם מלא     

 

 ___________________מרחוב _______________ישוב_________________________ ת.ז.  .2

 שם מלא     
 

 כולנו ביחד וכל אחד לחוד ובערבות הדדית.

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 בזאת כדלהלן:

 בת ים, 2ז'בוטינסקי ברחוב  7142בגוש  171/74משנה בחלקת הנני עושה תצהירי זה בקשר לרכישת נכס  .1

 "(.הנכס)להלן: " 5/2021 מכרז פומבי מס'מאת אוניברסיטת תל אביב במסגרת 

בענף המקרקעין )קניה ומכירה של )מחק את המיותר(  ת/אינני עוסקאני עוסק/הנני מצהיר/ה בזאת כי  .2
 סקתי בענף זה כאמור;מקרקעין( כמשמעות מונחים אלה בחוק המע"מ, ומעולם לא ע

 

לצרכי )במישור העסקי /הנני מצהיר/ה כי אני מגיש/ה הצעתי זו לרכישת הנכס במישור הפרטי .3
 בחוק מע"מ;של מונחים אלה כמשמעותם  )מחק את המיותר( לצרכי פעילות מלכ"רית(/עסק

 
שרשויות לצרכי עסקי; ידוע לי כי ככל )מחק את המיותר(  לא ישמשישמש/הנני מצהיר/ה כי הנכס  .4

במקרקעין או רכשתי את המקרקעין כמלכ"ר, אהיה חייב/ת בתשלום  ת/המע"מ יקבעו כי הנני עוסק

 המע"מ בגין הרכישה;

בזאת לאוניברסיטת  ה/מגישאני  , בת ים2ברחוב ז'בוטינסקי  7142בגוש  74תת חלקה  171חלקה תמורת  .5

תשלומים המפורטים בהסכם, התאם ל, בת תל אביבלשלם לאוניברסיט ת/מתחייבו תל אביב את הצעתי

ש"ח(, בצירוף הפרשי הצמדה  _________________סך של _____________ש"ח )במילים:___

שהינו מדד למדד הבסיס  הידוע במועד ביצועו של כל תשלום ביחס כשיעור עליית מדד המחירים לצרכן

 .)להלן: "סכום התמורה"( 15.12.2021שפורסם ביום  2021 נובמברחודש 

 (תיפסל על הסף₪,  1,600,000-המוצע בה יפחת מתמורה הצעה שסכום ה)

 ככל שיחול מע"מ על עסקה זו אשא בתשלום זה.

בדקתי את הנכס ובכלל זה את מצבו התכנוני, המשפטי והפיזי, ומצאתיו מתאים לדרישותיי ומטרותיי  .6

בזאת על כל טענה בדבר אי התאמה  ת/לרכוש את הנכס, במצבו הנוכחי ואני מוותר ה/ולפיכך אני מוכן

 או כל טענה אחרת הנוגעת למצבו של הנכס.
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 חתימת המציע:_____________ תאריך:______________

 

 כי התמורה המוצעת, ככל שתקבע הצעתי כזוכה במכרז, תשולם בתנאי התשלום האלה:ידוע לי  .7

 מהתמורה. 30% -עם חתימת ההסכם 7.1

 מהתמורה. 20% –ום החתימה על ההסכם יום מי 60 -לא יאוחר מ 7.2

 מהתמורה. 50% –ה על ההסכם יום מיום החתימ 90תוך  7.3

קראתי בעיון את מסמכי המכרז המצורפים להצעתי וידוע לי כי התנאים במכרז הינם חלק בלתי נפרד  .8

 מהתנאים שבהסכם המכר ועל פיהם הגשתי הצעתי.

ידוע לי כי אם אזכה במכרז ואחזור בי מהצעתי יחולט סכום הערבות הבנקאית לטובת אוניברסיטת תל  .9

 אביב.

בדואר רשום  המחאה בנקאית/עלי כי אם הצעתי לא תתקבל תוחזר אליי הערבות הבנקאיתמוסכם  .10

 יום מיום פקיעת הצעתי למכרז. 30שישלח אליי לפי הכתובת שמסרתי לעיל וזאת בתוך 

 זה שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .11

 

 _______________        ________________  

 חתימה                               תאריך

 
 אישור 

 
אני הח"מ _______________________________, עו"ד מאשר/ת, כי ביום _______________ 

הופיע/ה ב_______________________ מר/גב' ___________________ שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. 

יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים _____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת, וכי 

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________________ ______________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת שיוןימס' ר תאריך
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 חתימת המציע:_____________ תאריך:______________

 

  אישור זיהוי בעלים, זכויות חתימה ואי חדלות פירעון - 'גנספח 
 )יש למלא במקרה שבו ההצעה מוגשת בשם תאגיד(

 
הח"מ עו"ד/רו"ח _________________________מרחוב ______________________________, 

 בזאת כדלהלן: ת/מאשר
 

כעו"ד/רו"ח של התאגיד _________________________ מס' תאגיד  ת/הנני משמש .1
._____________ 

 
 חתימה בשם התאגיד הינם: מורשי .2
 

 ___________________________ א.
 ___________________________ ב.
 ___________________________ ג.
 

 חתימת _____________ מהם מחייבת את התאגיד.
 

 הערה: 
במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י 

 ו רוה"ח.עוה"ד א
 

 בעלי התאגיד הינם: .3
 

 ___________________________ א.
 ___________________________ ב.
 ___________________________ ג.
 

 הערות:
 ( במקרה שהמקום אינו מספיק, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח.1)
 הבעלות בו, וחוזר חלילה. ( במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד, יש לפרט את מבנה2)
 

 מתוך( 5/2021)מכרז מס' זה בזאת, כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז  ת/הנני מאשר .4
 מורשי החתימה המפורטים לעיל הינם, וכי הם חתמו בפני על מסמכי המכרז:

 

 ___________________________ א.
 ___________________________ ב.
 ___________________________ ג.
 

בזאת, כי לתאגיד לא מונה כונס נכסים ו/או מפרק ו/או מנהל מיוחד ו/או כל מינוי  ת/אני מאשר .5
רעון של התאגיד, וכן לא הוטלו עיקולים על נכסי יאחר אשר יש בו כדי להעיד על חשש חדלות פ

ן דא אשר יש בהן להעיד על חשש התאגיד ולא ננקטו נגדו הליכים משפטיים ולא כל נסיבות כגו
 להמשך קיומו של התאגיד כעסק חי.

 
 הערות נוספות:

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
_______________ 

 עו"ד/רו"ח
 

 -ו 1יתייחס האישור לסעיפים  –של מציע שאינו תאגיד אלא אדם שהינו עוסק מורשה ** הערה: במקרה 
 בלבד. 5
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 חתימת המציע:_____________ תאריך:______________

 

  אישור אי חדלות פירעון - ג'נספח 
 (יחיד)יש למלא במקרה שבו ההצעה מוגשת בשם 

 
 אני הח"מ:

 ________________ ת.ז. ___________________מרחוב _______________ישוב_________

 שם מלא     

 
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  ה/לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי

 מצהיר/ה בזאת כדלהלן:

 
כונס נכסים ו/או מפרק ו/או מנהל מיוחד ו/או כל מינוי אחר אשר  לי בזאת, כי לא מונה ה/צהיראני מ .1

הליכי  יעיקולים על נכסי ולא ננקטו נגד, וכן לא הוטלו ירעון שליחדלות פליש בו כדי להעיד על חשש 

להימצאותי בהליכי הליכים משפטיים ולא כל נסיבות כגון דא אשר יש בהן להעיד על חשש פש"ר ו/או 

 חדלות פירעון.

 
 זה שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .2

 

 _______________        ________________  

 חתימה                               תאריך

 
 אישור 

 
אני הח"מ _______________________________, עו"ד מאשר/ת, כי ביום _______________ 

הופיע/ה ב_______________________ מר/גב' ___________________ שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. 

פוי/ה לעונשים הקבועים _____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת, וכי יהיה/תהיה צ

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________________ ______________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת שיוןימס' ר תאריך
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 חתימת המציע:_____________ תאריך:______________

 

 )מצורף בנפרד(מכר הסכם  –'ד נספח
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 חתימת המציע:_____________ תאריך:______________

 

 נספח ה' - נוסח כתב ערבות קיום הצעה
 להיצמד לנוסח להלן כלשונו, חריגה מהנוסח עלולה להביא לפסילת ההצעה[]יש 

 
 לכבוד

 אביב -אוניברסיטת תל
 

 שלום רב,
 

 ......................................הנדון:  ערבות מס' 
 

אנו ערבים בזאת  "(מציע"העפ"י בקשת ................................ ח.פ/ת.ז............................. )להלן, 
אשר תדרשו מאת ₪( אלף  ___________₪ ) _______________כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך של 

דירת מגורים חלקת משנה למכירת זכויות במקרקעין עם מכרז , כשהוא צמוד למדד, וזאת בקשר מציעה
 ים. -, בת 2ברחוב ז'בוטינסקי  7142בגוש  171/74

 
המונח "מדד" משמעו: מדד המחירים לצרכן, הכולל ירקות ופירות המתפרסם ע"י הלשכה  –לצרכי ערבות זו 

המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל 
 קיים ובין אם לא. כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד ה

 
"(, כי המדד המדד החדשאם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפיו התשלום עפ"י ערבות זו )להלן, "

"( אזי, המדד היסודי)להלן, "  15.12.2021שפורסם ביום  2021נובמברהחדש עלה לעומת המדד בגין חודש 
החדש לעומת המדד היסודי )להלן, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד 

 "(. סכום הערבות המוגדל"
 

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום 
 הערבות. 

 
ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך  

רבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם ו/או מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה בגבול סכום הע
, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו מציע, או לדרוש תחילה תשלום מהמציעכלשהיא שיכול לעמוד ל

 עפ"י כל דרישותיכם גם יחד, לא יעלה על סכום הערבות המוגדל. 
 

 ערבות זו הינה ערבות אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים, בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________.
 

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 .דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק.............................
 

 מספר הסניף ....................שם הסניף.......................... 
 

 כתובת הסניף.....................................................
 

 ...............................שם מלא.............................תאריך
 

 ................................................חתימה וחותמת
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 חתימת המציע:_____________ תאריך:______________

 

 יחיד -בדבר אי תיאום הצעות במכרז  תצהיר –' ו נספח

 :להלן_____________________ ) שמספרה. ז.ת נושא____________________  מ"הח אני

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה "( המציע"

 כדלהלן:כן, מצהיר/ה בזאת 

גובה ההצעה המופיע בהצעה זו למכרז הוחלט על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם  .1

 מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

גובה ההצעה המופיע בהצעה זו למכרז לא הוצג בפני כל אדם ו/או תאגיד אשר מציע הצעה במכרז זה  .2

 הפוטנציאל להציע הצעה במכרז זה.ו/או תאגיד אשר יש לו את 

אחר מלהגיש הצעה במכרז זה ואין בכוונתי לעשות מציע פוטנציאלי בניסיון להניא  ת/לא הייתי מעורב .3

 להימנע מכך בכל מהלך המכרז, לרבות בשלב ההליך התחרותי הנוסף. ת/אני מתחייב כן.

 גיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהואלה מציע פוטנציאלי אחרבניסיון לגרום ל ת/לא הייתי מעורב .4

ליך הההתמחרות )להימנע מכך בכל מהלך המכרז, לרבות בשלב  ת/ואין בכוונתי לעשות כן. אני מתחייב

 .(תחרותי נוסף

 מציעאו  מציעהצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם  .5

להימנע מכך בכל מהלך המכרז, לרבות בשלב ההליך  ת/ואני מתחייב פוטנציאלי אחר במכרז זה

 התחרותי הנוסף.

 במקום המתאים:   Vיש לסמן  .6

 כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. ת/למיטב ידיעתי, איני נמצא   

    

 :י/אם כן, אנא פרט   

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל, הכל בהתאם  ת/אני מודע .7

 .1988 –להוראות חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח 

 

 אריך__________                                                                 חתימה____________ת         

 אישור

' ____________ גב/מר ה/הופיע_________  ביום כי בזה ת/מאשר, ד"עו, _________,מ"הח אני

 את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחר' ________ מס. ז.ת לפי ה/שזיהיתיו/  אישית לי ת/המוכר

 נכונות את ה/אישר, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי האמת

 .בפני עליה ה/וחתם דלעיל ה/הצהרתו

_____________________ ______________________ _____________________ 
 חתימה וחותמת שיוןימס' ר תאריך
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 חתימת המציע:_____________ תאריך:______________

 

 נושא משרה בתאגיד–בדבר אי תיאום הצעות במכרז  תצהיר –' ז נספח

העובד בתאגיד _____________________  שמספרה. ז.ת נושא____________________  מ"הח אני

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי "( המציע" :להלן)______________________

 ה בזאת כדלהלן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד המציע ומנהליו. .1

 בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה. ת/המשרה אשר אחראי ת/אני נושא .2

גובה ההצעה המופיע בהצעה זו למכרז הוחלט על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או  .3

 עם מציע פוטנציאלי אחר.קשר עם מציע אחר או 

גובה ההצעה המופיע בהצעה זו למכרז לא הוצג בפני כל אדם ו/או תאגיד אשר מציע הצעה במכרז זה  .4

 ו/או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעה במכרז זה.

עשות אחר מלהגיש הצעה במכרז זה ואין בכוונתי ל מציע פוטנציאליבניסיון להניא  ת/לא הייתי מעורב .5

 להימנע מכך בכל מהלך המכרז, לרבות בשלב ההליך התחרותי הנוסף. ת/אני מתחייב כן.

אני מתחייב  להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.מציע בניסיון לגרום ל ת/לא הייתי מעורב .6

 .(הליך תחרותי נוסףההתמחרות )להימנע מכך בכל מהלך המכרז, לרבות בשלב 

או  מציעד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם הצעה זו של התאגי .7

והתאגיד מתחייב להימנע מכך בכל מהלך המכרז, לרבות בשלב ההליך  פוטנציאלי אחר במכרז זהמציע 

 התחרותי הנוסף.

 במקום המתאים:   Vיש לסמן  .8

 חקירה בחשד לתיאום מכרז.למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת    

    

 :י/אם כן, אנא פרט   

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל, הכל בהתאם  ת/אני מודע .9

 .1988 –להוראות חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח 

 תאריך__________                                                                 חתימה____________         

 אישור

' ____________ גב/מר ה/הופיע_________  ביום כי בזה ת/מאשר, ד"עו, _________,מ"הח אני

 את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחר' ________ מס. ז.ת לפי ה/שזיהיתיו/  אישית לי ת/המוכר

 נכונות את ה/אישר, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי האמת

 .בפני עליה ה/וחתם דלעיל ה/הצהרתו

_____________________ ______________________ _____________________ 
 חתימה וחותמת שיוןימס' ר תאריך
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 חתימת המציע:_____________ תאריך:______________

 

 פרטי איש קשר מטעם המציע –' חנספח 
 

 איש הקשר מטעמינו למכרז: 

 

   מר/גב' ............................................................................, 

 

 כתובת ..................................................................... 

 

   מס' טלפון __________________

 

 מס' סלולארי...........................................

 

 מס' פקס ___________________

 

 .....................דוא"ל .....................................................

 
 )יש למלא את כל השדות הנדרשים כולל כתובת דוא"ל( 

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 

____________________________ _____________________________ 
 חתימה וחותמת שם מלא של מורשה/י חתימה

 
 
 

____________________________ ______________________________ 
 ט ל פ ו ן ב ת כ ת ו

 
 
 

 

 


