
  )הקמה( הראשיקבלן ה התחייבות

 לכבוד
 מ.ט.ח )ע"ר( – מכון טכנולוגי חולון

 52גולומב 
 חולון

 
 א.ג.נ,

 

"(, התחייבתי כלפי הקבלן הראשיאני הח"מ __________________ )להלן: "

, בקשר להצעתו בנוגע לפרויקט להקמה, הפעלה "(המציע__________________ )להלן: "

מעונות הסטודנטים ושטחים נלווים לשירות הסטודנטים במתחם מכון טכנולוגי ואחזקה של 

א הפרויקט, כמפורט במסמכי המכרז על הסכמיו ונספחיו הקמה נשוחולון, לבצע את כל עבודות ה

" העבודות" -" וההקמההסכם " "המכרז" "הפרויקט)להלן: " ההקמהובמיוחד בהסכם 

הובאה לידיעתי עלות ההקמה אותה ציין המציע כפי במסגרת התקשרותי עם המציע  בהתאמה(.

המצורף להצעה, והריני לאשר כי עלות מוערכת זו הינה  בנספח עיקרי התכנית הפיננסיתשמופיעה 

 על דעתי.

ביחס  ראשיהנני מתחייב כי במידה ותתקבל הצעת המציע לביצוע הפרויקט, אשמש כקבלן 

להוראות המכרז, לרבות כל בהתאם הגב" ונשוא המכרז, על בסיס "גב אל  קמהלעבודות הה

 .ובהתאם לעלות ההקמה האמורה לעילהסכם ההקמה, 

 , ואני מכיר את כל תנאיהם.ההקמההנני מאשר כי קראתי את המכרז, לרבות הסכם 

, המפורטים במסמכי המכרז, וכי ראשיהנני מאשר כי אני עומד בכל תנאי הסף הנדרשים מקבלן 

 דין והסכם מלספק את העבודות לשמם נשכרתי.אין כל מניעה על פי כל 

הנני מאשר ששמרתי את כל פרטי ההתקשרות עם המציע בסודיות ואלו לא נמסרו על ידי לידי 

כמו כן, הנני מאשר כי ידוע לי כי התקשרותי במתכונתה הנוכחית הינה עם צדדים שלישיים. 

בהתאם לאמור, ידוע לי כי בכל כרז. המציע ועמו בלבד וכי אין לי דין ודברים עם כל מציע אחר במ

נה התביעה או ופמקרה של תביעה או דרישת פיצוי שתהיה לי בקשר עם הפרויקט או העבודות, ת

 הדרישה אל המציע ישירות ואליו בלבד.

 

 

________ ___________________________ _________________ 

 הראשיקבלן החתימת וחותמת  הראשיקבלן השם מלא של החותם בשם  תאריך

 

 
 אישור

 
 "(,החברההמשמש כעורך הדין של _____________ )" ,_______________אני הח"מ, עו"ד 

 -ת.ז. ___________ ו ,_______________ ה"ההופיע בפני  __________מאשר בזה כי ביום 
מוסמכים חתמו בשם החברה, וכי הם אשר  _____________, ת.ז. ______________,

 בכל דבר ועניין.בחתימתם לחייב את החברה 
 
 
 

_____________ ________________ ______________ 
 חתימה וחותמת שם מלא של עוה"ד תאריך

 


