מכרז פומבי מס'  - 16 / 2019לייצור אספקה והצבת מיגוניות בתחום המועצה
נספח "א" לכתב ההצעה
תאריך_______________ :
לכבוד
המועצה האזורית שער הנגב
ד.נ .חוף אשקלון 78100
א.נ,.

הנדון :מכרז פומבי מס'  16 / 2019לייצור אספקה והצבת מיגוניות בתחום המועצה
בהתאם להוראות סעיפים  4.4לכתב ההוראות למשתתפים במכרז שבנדון ,הננו מאשרים כדלקמן:
במועד פרסום מכרז זה ,הננו הינו בעלי תו תקן ישראלי ת"י  1923חלק ( 2ייצור אלמנטים מבטון :בטון טרומי  -ייצור ומוצרים) ,והננו בעלי תקן איכות מסוג
.1
 ,ISO 9001ובידנו כל האישורים הנדרשים המעידים על כך ,והמצורפים להצעתנו זו.
אנו עוסקים בייצור ,ואספקת אלמנטים טרומיים מתועשים ,והמחזור הכספי שלנו מפעילותו זו ,היה סכום של ( 1,000,000מיליון)  ₪לשנה לפחות ,בכל אחת
.2
מבין שנות הכספים 2017 ,2016 :ו.2018-
ביצענו עבודה אחת ( )1לפחות ,של ייצור ,אספקת והצבת מיגוניות ,באחת מבין שנות הכספים 2017 :ו ,2018-בהיקף כספי שלא פחת מ ₪ 180,000 -להזמנת
.3
עבודה יחידה לפי הפירוט כדלקמן:
שם מזמין השירותים

מקום ביצוע השירותים

תקופת ביצוע
השירותים

מס' מיגוניות שסופקו
למזמין

היקף כספי (בש"ח)

שם ומספר טלפון של
הממונה מטעם מזמין
השירותים

חתימת המציע__________________ :

-2הנני מצהיר שהנתונים שפורטו בטבלה דלעיל הינם נתונים שלמים ,נכונים ומדויקים.
בכבוד רב,
____________________
חתימת המציע
אישור עורך-דין

אני הח"מ ____________________ ,עו"ד ,מאשר בזה ש ____________________________-חתם/מו בפני על המסמך דלעיל ,והצהירו על נכונות האמור בו,
וכי חתימתו/תם ,עם/בלי חותמת ,מחייבת אותו/את _____________________________ לכל דבר וענין.

_________
תאריך

______________________
חותמת

___________________
חתימה

אישור רו"ח
(ניתן להגיש במסמך נפרד ,בהתאם להוראות תקן )7

אני הח"מ ____________________ ,רו"ח של המציע ____________________________________ ח.פ/ח.צ מס' __________________________ ,מאשר
בזה כי ביקרתי את הצהרות המציע לפיה ייצר ,וסיפק אלמנטים טרומיים מתועשים בעלות של ( 1,000,000מיליון)  ₪לשנה לפחות ,בכל אחת מבין שנות הכספים:
 2017 ,2016ו ;2018-וכי ביצע עבודה אחת ( )1לפחות ,של ייצור ,אספקת והצבת מיגוניות ,באחת מבין שנות הכספים 2017 :ו ,2018-בהיקף כספי שלא פחת מ180,000 -
 ₪להזמנת עבודה יחידה ,ומצאת אותן תואמות למופיע בספריו.

_________
תאריך

______________________
חותמת

___________________
חתימה

