נספח א'  – 3מעודכן 28.7.22
לכבוד:
ועדת המכרזים עיריית רמת השרון
א.ג.נ,

הנדון :כתב התחייבות המציע
למכרז פומבי 590/22

אני הח"מ _____________________נושא ת.ז , ________________ .נושא במשרת
___________________ ב_________________________________ (להלן" :המציע")
במכרז שבנדון,
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק ,מצהיר
בזאת כדלקמן:

1

המציע הינו בעל ותק וניסיון מוכח ,של שלוש השנים הרצופות האחרונות לפחות ,בביצוע
עבודות פיתוח והקמה של שטחים ציבוריים וגינון ציבורי ,עבור שתי רשויות מקומיות או
משרדי ממשלה ו/או לגופי הסמך שלהם וכי בעל ניסיון מוכח של השלוש השנים הרצופות
האחרונות לפחות ,בביצוע עבודות גינון ותחזוקה של גנים ציבוריים ,עבור שתי רשויות
מקומיות לפחות במקביל ו/או משרדי ממשלה ו/או גופי הסמך שלהם לרבות תאגידים
עירוניים ,בהיקף של  400דונם במצטבר לפחות לחודש ומפעיל מידי יום ,צוות של לפחות 25
עובדי גינון ותחזוקה של גנים ,לפחות לחודש בכל אחד מהגופים להם ניתן השירות.

2

המציע מחזיק תעודה בתוקף של גנן סוג  2לפחות ו/או הנדסאי נוף לפחות שלו או של עובד/ת
מטעו (אם הגיש המציע תעודה של עובד/ת מטעמו – יצורף חוזה העסקה בתוקף/אישור
רו"ח).

3

המציע הינו בעל היקף פעילות כספי שנתי (מחזור שנתי) ,בעבודות גינון ותחזוקה של גנים
ציבוריים בהיקף שנתי של  ₪ 2,000,000כולל מע"מ לפחות ,או ביצוע עבודות הקמה ו/או
אחזקת גנים ציבוריים בהיקף ממוצע של  ₪ 5,000,000כולל מע"מ לפחות ,עבור רשויות
מקומיות בישראל ,משרדי ממשלה ו/או גופי הסמך שלהם של שלוש השנים הרצופות
האחרונות (.)2019-2021

4

המציע שילם לכל העובדים שהועסקו או המועסקים על ידו בשנתיים האחרונות לפחות שכר
המינימום על פי חוק ,וכן כל התנאים המתחייבים מכח האמור בצווי ההרחבה בענף
החקלאות ,וכן הופרשו לעובדים ההפרשות המתחייבות על פי כל דין.

5

לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ,תביעות
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או
לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על אספקת השירותים והמשך תפקוד המציע ,ככל
שהצעתו תזכה במכרז.

6

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה בחברה ,לא הורשענו
בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום ולא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי
חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור העירייה.

7

המציע מתחייב להעסיק עובדים ישראלים ,בכפוף לאמור בתנאי הסף כפי שנקבעו בסעיף 3.7
למסמך א'.

8

ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו ,כולה או מקצתה ,תהא זו הפרה יסודית של
תנאי המכרז והחוזה והעירייה תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז ,בלא שתידרש ליתן
התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא רק ,לחלט את הערבות הבנקאית ,כפיצוי
מוסכם ללא הוכחת נזק ,להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות נשוא ההצעה ולחייב
אותנו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות
או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת התחייבויות זו.

___________
תאריך

_______________
חתימת המורשה

_______________
חתימה וחותמת המציע

אישור
אני הח"מ _________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ___________
הופיע/ה בפני
___________________________ נושא/ת ת.ז ___________ .וכי הינו/ה הרשאי/ת
ומוסמך/ת להתחייב
בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל ,חתם/ה בפני על
התצהיר וכתב
התחייבות זה.
_______________
עורך – דין

