נספח ב'

הצהרת המשתתף
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי ההליך ,מגישים בזאת הצעתנו לקול
קורא של ה.ל.ר – החברה לפיתוח רחובות בע"מ (להלן" :החברה") ,מצהירים ומתחייבים בזה
כדלקמן:
.1
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.5
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.7
.8

הננו מצהירים בזה ,כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ההליך על פרטיהם ללא יוצא מן
הכלל ,כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו ,וכן בחנו את כל
הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים וכי בהתאם לכך
ביססנו את הצעתנו.
לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים ,פרסומים ,אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על
ידי החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,אלא על האמור במסמכי ההליך בלבד .כן הננו
מצהירים בזה ,כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי ההליך ולא נציג כל תביעות או דרישות
המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
אנו בעלי הידע ,המומחיות ,הכשירות ,הרישיונות ,ההיתרים והכישורים הדרושים לאספקת
השירותים נשוא ההליך ,הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית ,בהתאם לכל מסמכי
ההליך.
אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים בהליך והצעתנו זו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי ההליך ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים .ידוע לנו כי במידה ולא
נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל ,החברה עלולה לפסול את הצעתנו .עוד ידוע לנו
כי לחברה שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/
מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו ,ניסיוננו ,מומחיותנו ,אפשרויות המימון ,התאמתנו
לאספקת השירותים וכיו"ב .אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור ,רשאית החברה להסיק
מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בהליך בלא כל הסתייגות.
יש לנו את כל האמצעים הטכניים ,המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן
על מנת לבצע ולהשלים את אספקת והשירותים במועדים הנקובים במסמכי ההליך ,ואנו
מתחייבים לעשות כן אם נזכה בהליך.
הננו מתחייבים כי במידה ונזכה בהליך והחברה תתקשר איתנו בהסכם ,נבצע את השירותים
מושא ההליך בשלמות.
הננו מצהירים ומתחייבים:
 .8.1לחתום על ההסכם;
 .8.2להפקיד ערבות ביצוע להטחת אגרות החניה שייגבו על ידו/ם עד להעברתן לחברה,
כמפורט בהסכם;
 .8.3כי המערכות שברשותו/ם ואשר ישמשו להפעלת הסדר החניה המקומי מסוכלות להתנהל
ולהתממש מול מסופוני הפקחים ותוכנות הניהול הפועלות בעירייה.
 .8.4להעביר לחברה ,על פי הנחיותיה וכמפורט בהסכם ,את הסכום החודשי של אגרות החניה
שנגבו על ידו/ם ,עד ל 10-לחודש העוקב בניכוי סכומי עמלות הסליקה של חברות האשראי

וכן בניכוי עמלה בשיעור של ( 1.5%אחד וחצי אחוז) לא כולל מע"מ ,מסכום האגרות
החודשיות שנגבו או בשיעור שייקבע בהסדר החניה הארצי כמשמעותו בסעיף 70ב לפקודת
התעבורה [נוסח חדש] ,לפי הנמוך ביניהם ,והכל כמפורט בהסכם.
 .9כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת הליך זו מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה
במפורש במסמך זה.
 .10אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .11אנו מצהירים כי אנו פועלים כנדרש על פי החוק ,התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי אנו
נוקטים וננקוט באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות ,תיקוניו
ותקנותיו והנחיות רשם מאגרי מידע.
 .12הספק מתחייב לא להעביר לצד שלישי מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות ,או להשתמש
במידע שעובדיו יחשפו אליו אגב ביצוע ההתקשרות ,לכל מטרה אחרת שלא קשורה לביצוע
ההתקשרות.
 .13הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך ( 90תשעים)
יום מהמועד האחרון להגשת הצעות בהליך .ידוע לנו ,כי החברה תהא רשאית לדרוש הארכת
תוקף ההצעה למשך ( 30שלושים) יום נוספים ,וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנדרש ,נחשב
כמי שחזר בו מהצעתו ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על-
פי ההליך ו/או על-פי כל דין.
 .14אנו מסכימים ,כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא-חוזרת,
כאמור בסעיף  3לחוק החוזים (חלק כללי) ,התשל"ג –  ,1973ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם
מחייב בינינו לביניכם.
 .15היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי במועד שנדרש לכך על ידכם ,נמציא את כל המסמכים
והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי ההליך ,לרבות ההסכם ,חתום כדין ,ערבות
הביצוע ,שאלון לאיתור החשש לניגוד עניינים והאישור על עריכת ביטוחים.
 .16בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי ההליך והננו
מוותרים בזאת ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ההליך ו/או
הוראה הכלולים בהליך לרבות דרישותיו.
ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
פרטי החותם מטעם המציע:
שם פרטי _____________ משפחה______________ ת.ז _________________
תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________
תאריך _______________ :חתימה  +חותמת_________________ :
אישור עו"ד
________________
ח.פ/.ע.מ
עו"ד של
אני הח"מ
(להלן" :המשתתף") מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה
___________________ בשם המשתתף ,כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים

הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי
חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.
__________________
תאריך

_____________________
חתימה וחותמת עוה"ד

