תנאים כלליים לבקשה להצעת מחיר  /הנחיות לבקשה
.1

בקשה זו להצעות מחיר ("בל"מ") הינה בקשה לקבלת הצעות של קבוצת בזן ("בזן") ,שאינה כפופה באופן כלשהו לדיני
המכרזים ,ואינה חבה בחובת מכרז ,ובפרט לא תהיה בזן מחויבת לנהוג בעניינו של הבל"מ בשוויוניות כלפי המציעים או כלפי כל
גורם אחר.

.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:
 .2.1בזן לא תהייה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכן לא לנמק את החלטתה בדבר הזוכה במכרז
וכל החלטה אחרת בעניין או לאפשר למציעים לעיין במסמך כלשהו הנוגע או קשור להחלטות כאמור.
 .2.2בזן תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקולי בחירת ההצעה הזוכה במכרז ,מלבד המחיר ,גם היבטים אחרים של ההצעה או
של המציעים ,לרבות וללא הגבלה את היקף וטיב ניסיונם של המציעים בהתקשרויות דומות ,היקף עסקיהם ,שלמות
הצעותיהם ואיכותן וכיו"ב.
 .2.2בזן תהייה רשאית לוותר על כל דרישה ו/או תנאי שבמכרז ו/או לשנות את תנאי המכרז ,כולם או חלקם ,בכל אופן שיראה
לה.
 .2.2בזן שומרת לעצמה את הזכות לנהל את הבל"מ והליכים קשורים אליו ,על-פי שיקול דעתה המוחלט ,בכל אופן שיראה לה
נכון ,לרבות וללא הגבלה לנהל משא ומתן מסחרי וטכני עם אחד מהמציעים ,כולם או חלקם ,לבצע התמחרויות וכיו"ב,
הכול על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל דרך שתמצא לנכון ,מבלי שהדבר יחייב את בזן להיענות להצעה זו או אחרת.
 .2.2בזן שומרת לעצמה את הזכות לפצל את העבודה בין מס' מציעים  -פיצול העבודה לא יהווה עילה לשינוי מחירי היחידה.
 .2.2בזן שומרת לעצמן את הזכות להודיע על ביטול הבל"מ מבלי שהדבר יחייבה בפיצוי המציעים או מי מהם בדרך כלשהי או
בתשלום אחר כלשהו.
 .2.2בזן תהיה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבל עדי ,להעניק למציע מסוים זכות סירוב ראשונה גם אם לא ציינה את כוונתה זו
במסגרת הבל"מ וכן לא בכל מסגרת אחרת.
 .2.2אין לראות באמור בבל"מ או במצג אחר כלשהו של בזן כמחייב את בזן להתקשרות בהיקף כלשהו וכן לא כמעניק בלעדיות
כלשהי למציע עמו ייחתם ההסכם.

.2

בהגשת הצעתו מבי ע כל מציע את הסכמתו כי אם יתברר שנפלה בה טעות חישוב או טעות סופר תהיה בזן רשאית לתקנה
והמציע יהיה מחויב להצעה כפי שתוקנה ,תהא ההשלכה הכספית של תיקון כאמור אשר תהא .מובהר כי מחיר היחידה הנקוב
בהצעת המחיר ישמש כבסיס נכון לתיקון טעויות חישוביות.

.2

למעט אם פורט מפורשות אחרת במסמכי הבל"מ תעמוד הצעתו של המציע בתוקפה למשך של  09יום ממועד הגשת הצעתו.

.2

בזן רשאית לחתום על ההסכם עם אחד או יותר מהמציעים (תוך פיצול ההתקשרות) ומרגע חתימתה כאמור ייכרת חוזה מחייב
בינה לבין אותו מציע או מציעים.

.2

הגיש המציע הצעת מחיר – יחשב כמי שחתם על כל מסמכי הבל"מ והסכים להם.

.2

אין לבצע שינויים ,תוספות או מחיקות כלשהם במסמכי הבל"מ ובנספחיו.

.2

המציע ייחשב כמי שבדק ,בחן ולמד את הבל"מ ונספחיו והשתתף בסיור קבלנים במידה ונערך.

.0

בכל מקרה ,בזן לא תהיה מחויבת באופן כלשהו כלפי מציע כלשהו ואף לא כלפי מציע שהוחלט להתקשר עמו בהסכם ו/או
מציע שנוהל עמו משא ומתן ,כל עוד ההסכם לא נחתם על-ידה.

 .19למעט האמור בסעיף  2לעיל ,האמור בנספח זה יגבר על האמור בכל מסמך או מצג אחר של בזן.
 .11החברה לא תשתתף ולא תחזיר בשום צורה הוצאות כלשהן שהוצאו על ידי המציע בקשר עם הכנת או הגשת הצעת המחיר על
ידי הקבלן ,לרבות הוצאות בגין בדיקות מוקדמות ,ערבויות בנקאיות וניהול משא ומתן.
 .12הגשת הצעת המחיר במסגרת בל"מ זה מהווה הצהרה של המציע כי מתחייב לחתום על החוזה והתנאים הכללים בנוסח המצורף
ללא הסתייגות מתוכנם ולהמציא את ערבות הביצוע ונספחי הביטוח.

שיתופו של כל מציע במכרז מתבסס על הסכמתו לתנאים דלעיל .כל מציע שהגיש הצעת מחיר ייחשב כמי שהסכים
לתנאים ללא כל הסתייגות

