
 11.9.22תאריך: 

 ההזמנה"( )"הנפקת ערבויות שירותי ל הזמנה להציע הצעות 

 הרקע להתקשרות  

)"בוני הארץ החברה הכלכלית מבית    "( מבקשת  ההתאחדות התאחדות הקבלנים בוני הארץ 

"( ההתאחדות  תקבע  שאותם  בקריטריונים  העומדים  ההתאחדות  לחברי  חברי  להציע 

במחירים ובתנאים  הנפקת ערבויות  "(, לרכוש מידי ספקים ונותני שירותים בתחום  ההתאחדות

 "(.השירותיםאטרקטיביים )"

, אשר עונים  "(מציעים לצורך כך, פונה ההתאחדות לספקים ונותני שירותים המעוניינים בכך )" 

עם ההתאחדות בהסכם   להציע הצעות להתקשר  בהזמנה  להלן  המפורטות  הסף  דרישות  על 

)"מכוח להתקשר  ההתאחדות  תבחר  עימו  אשר  מציע  יספק  שירותים    "(,השירותים  ןנותו 

עד    בכמות/היקף כספי מוגבלים  כולל של    לפרויקט  ₪  5,000,000)ערבות  ערבויות  מתן  ובסך 

  בתלתקופה קצובה  ההתקשרות עם נותן השירותים תהיה     (.מיליארד ₪ בשנה    8שלא יעלה על  

במ  נתייםש ההתקשרות"(  בכך  סגרתה  )"תקופת  המעוניינים  ההתאחדות  לחברי  ,  יסופקו 

)"ייש  השירותים, נותן השירותים  מול  ההתקשרות  "(.  ההסכםרות  על אף תקופת  כי  מובהר 

כהגדרתה לעיל, הערבות יכולה להיות לתקופה העולה על תקופה זאת ובתנאי שהונפקה בגין  

 פרויקט במסגרת תקופת ההתקשרות. 

הינו בעל מלוא הכישורים והאמצעים הדרושים על מנת לעמוד בתנאי  המציע מצהיר בזה כי   

הצעה זו ולהתקשר בהסכם, וכי הוא פועל לפי כל דין, ובכלל זה לפי דרישות היתר)ים( ו/או  

 רישיון)נות( החלים עליו כנותן שירותים כאמור. 

  ראות ההסכם המתווה המפורט במסמך זה הינו עקרוני בלבד ואינו מהווה תחליף או גובר על הו 

 . שייחתם בין ההתאחדות ונותן השירות

הנדרש    את  לספק  ליכולתו  ביחס  בעסקה,  להתקשרות  הצעתו  את  יגיש  מהמציעים  אחד  כל 

 להתאחדות. 

 בחירת הצעה זוכה  

,  "(תקופת ההגשה)"  ימים   14החל מהמועד הקבוע בכותרת ההצעה וזאת עד לחלוף תקופה של   

להגיש   המציעים  בידי  וזאת  יתאפשר  כאמור,  בהסכם  להתקשר  הצעותיהם  את  להתאחדות 

וכן לצרף את ההסכם כשהוא חתום על ידיהם. על אף האמור,  ב'  -באמצעות מילוי נספחים א' ו 

בעוד   ההגשה  תקופת  את  להאריך  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  רשאית    תקופות   2ההתאחדות 

 קצובות עוקבות נוספות. 

חדות תעיין ותבדוק את ההצעות שהתקבלו עד אותו  ימים מתום תקופת ההגשה, ההתא   7בתוך   

,  אחרת  תחליט  ההתאחדות הצורניות, ולמעט אם    בדרישות מועד. יובהר, כי על המציעים לעמוד  

 "(. פסולות הצעות)" לאלתר  תפסלנה הצורניות בדרישות תעמודנה  שלא הצעות

יתר ההצעות ייבחנו בצורה   ,ההתאחדות אחרת תחליט אם ולמעט, פסולות הצעות ניפוי לאחר 

מהותית, ובין היתר ייבחר/ו נותן/ני השירותים אשר הציע/ו את תנאי ההתקשרות אשר לדידה  

 "(. ות/הנבחרההצעה/ההצעות של ההתאחדות הינם המיטיבים ביותר )"
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נבחרה/ו ההצעה/ההצעות הנבחר/ות, תודיע ההתאחדות לנותן/ני השירותים והם יחתמו על   

מהמועד שבו קיבל/ו לידיו/הם נותן/ני השירותים את ההסכם חתום על ידי  ההסכם. רק החל  

מורשי החתימה של ההתאחדות, ייכנס ההסכם לתוקפו ורק החל ממועד זה, כאמור, הצדדים  

 יהיו מחויבים בו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למי מהם.  

לכך  מסכים/מסכימים  והוא/הם  השירותים,  לנותן/ני  וידוע  ההסכם  מובהר  במסגרת  כי   ,

נקבע/ייקבע שיעור עמלת ההתאחדות מהסכמים לעסקאות אשר ייכרתו בין נותן/ני השירותים  

לבין חברי ההתאחדות שיחפצו בכך בהמשך לבחירת המציעים בהתאם להזמנה זו. הוראה זו  

   היא מעיקרי ההצעה ו/או ההסכם.

   להצעה הסף דרישות 

 שירותי אשראי מורחב של רשות שוק ההון במשרד האוצר.למתן  בתוקף למציע רישיון  

 ואשראי של לפחות שנה  , ערבויותותק במתן הלוואות 

 קריטריונים ומשקלם להשתתפות בהצעת הצעות 

 במסגרת קביעת ההצעות הנבחרות יילקחו בחשבון, בין היתר, הפרמטרים שלהלן: 

 עמלת דמי פתיחת תיק  

 ות עמלת החזר חודשי לרב  וכל הטבה נוספת אחרת תנאי תשלום 

 כמות/היקף השירותים/המוצרים אשר ביכולת המציע להציע  

 שונות 

הצעות אשר יוגשו לאחר תאריך אחרון זה עשויות    26.9.22  מועד אחרון להגשת הצעות הינו 

 להילקח בחשבון בכפוף להחלטת ההתאחדות בדבר הארכת תקופת ההגשה. 

התחייבות להתקשר עם נותן   להוות כדיהזמנה זו ב האמור בכל אין כי ,מובהר ספק הסר למען 

או אחר כזה    מהליך   בה  לחזור  הבלעדית   הזכות   את  ה לעצמ  ת שומרוההתאחדות  ,  שירותים 

  זו   עובדה לקח וכי  זו  עובדה  לו ידועה  כי   מאשר  והמציע  שהוא  שלב בכל,  הצעות  להציע  ההזמנה

  תביעה   או/ ו  דרישה  או/ו  טענה כל  מטעמו  למי   או /ו לו תהיה  לא  וכי, הצעתו הגשת  לפני בחשבון

  או / ו  הסתמכות  שעניינה  טענה   כל  לרבות,  זה  בעניין   המטעמ  מי  כלפי   או/וההתאחדות    כלפי

 .מצג

ידוע למציע כי הזמנה זו היא הזמנה להתקשרות בהסכם חד פעמי תחום בזמן עם ההתאחדות,   

מציע   לחברי ההתאחדות באמצעות  להציע  נוספת,  וככל שההתאחדות תבקש  פעם  שירותים 

 תפורסם על ידי ההתאחדות הזמנה נוספת להציע הצעות. 

או    המכרזים  ודיני  מכרז  מהווים  אינם  העסקה  הסכמי  או/ו  ההצעה  או/ו   ההזמנה  מסמכי 

תהיה  עליהם  יחולו  לא  מהוראותיהם  כלשהי  הוראה   מתנאי   לשנות  רשאית  וההתאחדות 

 .הבלעדי דעתה   שיקול לפי, שהוא שלב  בכל להציע הצעות ההזמנה

עביר בכל דרך שהיא, לכל אדם ו/או גוף אחר, כל  תולא    תגלהכי לא    ההתאחדות מתחייבת, 

עם ההצעות שיימסרו לידה על ידי מציע, לרבות  בקשר    השיהיה ברשות  בעל אופי סודי  מידע
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התחייבות זו של ההתאחדות תעמוד    "(.המידע הסודי)"  ב'  -הפרטים הנקובים בנספחים א' ו

 חודשים החל מהמועד הנקוב ברישא ההזמנה.   36-תוקפה לב

  התאחדות חול על )א( מידע אשר הגיע לידי ה תלא  בסעיף זה  אמור  על אף האמור, ההתחייבות כ 

כלפי   סודיות  לחובת  כפוף  שאיננו  ג'  צד  מאת  ברשות  המציעכדין,  היה  אשר  מידע  או   ,

לבית המשפט או לרשות מוסמכת,    ; )ב( גילוי מידעהמציע  יעובר למסירתו על יד התאחדות  ה

כנדרש על פי הדין או דרישת מי מהם; )ג( מידע שהוא נחלת הכלל בעת חתימת הסכם זה או  

של   בעקיפין  או  במישרין  ו/או מחדל  לנחלת הכלל לאחר חתימתו שלא מחמת מעשה  שהפך 

ה  ההתאחדות ויועצי  לעובדי  מידע  מסירת  )ד(  וכן  מטעמו;  מי  חבראו  )שאינם  י  התאחדות 

 סכם אל הפועל. ה שם הוצאת ההתאחדות( ל

ההתקשרות  את הזכות הבלעדית, לקבוע באופן מוחלט את אופן    הלעצמ   תשומרההתאחדות   

  בחירת ההצעה/ההצעות הנבחר/ות מהליך ההזמנה לרבות בשלב שלאחר  ה  , לחזור ב בהסכם

הצעה שהיא או    , לרבות לקבל כלההזמנה ו/או ההסכם  כל החלטה אחרת בקשר עםלקבל  ו/או  

לקבל את הצעה כלשהי,  ת  מתחייבההתאחדות אינה  לדחות חלק או את כל ההצעות. בנוסף,  

את תנאיה, לנהל מו"מ עם מציע אחד    לחזור בה מהזמנה זו ו/או לשנות  תרשאי  והיא תהיה

הבלעדי ו/או עם כל מי    הדעת  ו/או עם מספר מציעים אחרים ו/או כל חלק מהם על פי שיקול

עם אחרים  כון בכללנימצאו  ש ו/או  בין מספר מציעים  ו/או לקיים התמחרות  ,  עסקה שהיא 

התקשרות    ובכלל כל  לקראת  ומתן  המשא  במהלך  נוסח  חוזיתלפעול  תיקון  לעניין  לרבות   ,

  הבלעדית וללא כל  הוהחלטת  הו/או מסמכי ההזמנה להציע הצעות, לפי שיקול דעתם  סכהה

 . הגבלה

  

 

 בכבוד רב, 

 

  ___________________ 

 התאחדות הקבלנים בוני הארץ החברה הכלכלית מבית                                                                                 
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 הצהרה על עמידה בתנאי סף  –נספח א' 

"(  ______________ ח.פ.   ,___________________ הח"מ  כלפי  "(,  המציעהננו,  בזאת  מצהירים 

 "(, כדלקמן:ההתאחדותהתאחדות הקבלנים בוני הארץ)"

במסגרת   .1 עלינו  שיחולו  ההתחייבויות  את  היטב  מבינים  ואנו  ההזמנה  פרטי  את  בעיון  קראנו 

 "(. הזמנההתקשרותנו עם ההתאחדות על פי תנאי ההזמנה  מיום  ______ )"

  1מפורטים בטבלת ההצעה המצורפת כנספח א. ידוע לנו ואנו מתחייבים למחירים ולתנאים אשר   .2

הינם   זו  בטבלה  הקבועים  המסחריים  שהפרטים  לכך  מסכימים  ואנו  לנו,  מובהר  זה.  לתצהירנו 

 יסודיים ולא נהיה רשאים לשנותם אם וככל שנקבל הודעה מההתאחדות על זכייתנו בהצעה. 

 להזמנה.  3אנו עומדים בכל דרישות הסף המנויות בסעיף   .3

בידינו   .4 מחייב  יש  בהסכם  התאחדות  עם  התקשרותנו  לטובת  ההיתרים  ו/או  האישורים  כל  את 

 להזמנה.   1.1להספקתם של השירותים כאמור בסעיף 

ידוע לנו ואנו מבינים, כי בחינת הצעתנו על ידי ההתאחדות תעשה בכפוף לנכונות הצהרותינו זו, וכי   .5

לסיים כל משא ומתן בכל מקרה  ההתאחדות תהיה רשאית שלא להתקשר עימנו בכל התקשרות ו/או  

ובכל עת  בו יעלה ספק בידי ההתאחדות על אמיתות הצהרתינו זו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של  

מי   ו/או  ו/או דרישה כלפי ההתאחדות  ו/או טענה  זכות  כל  לנו  וזאת מבלי שתעמוד  ההתאחדות, 

 מטעמה. 

ייבות מצד ההתאחדות להתקשר  ידוע לנו כי אין בחתימתנו על ההזמנה ועל נספחיה משום כל התח  .6

 עמנו בהסכם מחייב. 

בחתימתנו מטה הרינו לאשר, כי המוסמכים מטעמנו לחתום על הצהרה זו, עשו כן וזאת תוך הלימה   .7

מלאה עם מסמכי ההתאגדות שלנו. כן הרינו לאשר כי אין כל מניעה מצדנו להיענות להצעה זו ו/או  

ור לא סותרת ו/או מפרה כל התחייבות אחרת  להתקשר בהסכם עם ההתאחדות, והתקשרותנו כאמ

 שיש לנו עם צד ג'. 

 ___: _____ולראיה באנו על החתום היום __

 ______________________ 
 ]שם מלא של המציע+ ח.פ.[ 
 באמצעות מורשה החתימה:

 שם: ____________, 

 ת.ז.: ____________________  

 תאריך:_______________

 אישור עו"ד: 

)"הנני,    _________ של  המשפטי  כיועצה   ,____________ ביום  המציעהח"מ  כי  מאשר   ,)"

חתמו בפניי מורשי החתימה של המציע, לאחר שזיהיתי אותם על פי תעודת זהות, וכן   _______

המציע,   של  ההתאגדות  מסמכי  עם  מלאה  הלימה  תוך  נעשתה  המציע  של  זו  חתימה  כי  מאשר 

 מציע, ומחייבת את המציע לכל דבר ועניין. ובהתאם לפרוטוקולים תקפים של ה

 

 חתימה:____________  תאריך: _____________ 
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 הצעת המציע  – ב'נספח 

 

 עמלת דמי פתיחת תיק  

 עמלה חודשית מגובה הערבות )ב %(  

 כל הטבה נוספת אחרת   

 

 


