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 המועצה האזורית שער הנגב 

 החברה לפיתוח שער הנגב בע"מ  

 78100חוף אשקלון ד.נ. 

 

 א.נ.,

 

  תיקונים ם שללמתן שירותי  10 / 2020מס'  פומבי מכרז הנדון:                     

 כתב הצעה - מתקני תברואה, קווי מים, ביוב ותיעולשל  ואחזקה 

 

 _______________ ע.מ./תאגיד מס'____________________________ __הח"מ, _אנו 

מגישים בזה הצעתנו  שכתובתנו ___________________________________________,

 מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כדלקמן:, ושבנדון למכרז

 

 למתן שירותי תיקונים 10 /2020פומבי  במכרז למשתתפיםעיון את כתב ההוראות נו בקרא .1

או " העבודות"או  "השירותים" -)להלן  מתקני תברואה, קווי מים, ביוב ותיעולאחזקה של ו

על כל תנאיהם ופרטיהם  המכרז ואת כל מסמכי, (הקשר הדבריםלפי " עבודות האינסטלציה"

הוראות , ואת "(החוזה" -)להלן העבודות לביצוע "(, את החוזה מכרזמסמכי ה" -)להלן ביחד 

המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון, 

 יםמצהיר ו"(, והננםשירותיהמפרט " - הלןל)החל על העבודות משרד הבינוי והשיכון ומע"צ 

ידועים  םשירותיה ביצועוהתנאים ל המכרז על פרטיהם, כי תנאי מכרזאת מסמכי ה וכי הבנ

 .נואת הצעת נו, וכי בהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנוומובנים ל

 

"(, המועצה" -המועצה האזורית שער הנגב )להלן  לכל הזכויות השמורות יםממסכי ואנ .2

שתקראנה להלן יחד, מטעמי נוחות ) "(החברה" -והחברה לפיתוח שער הנגב בע"מ )להלן 

בכתב ההוראות  "(המועצה" -בלבד, בשינוים המחויבים ביניהן, ולפי הקשר הדברים 

שהמועצה תהיה חופשית לקבל או  יםממסכי ו. אנמכרזוביתר מסמכי ה במכרז למשתתפים

למסור את  ; לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ולבטל את המכרז;לסרב לקבל הצעה זו

לבעל ההצעה שתראה לה ככדאית ביותר בשבילה, אפילו אם היא איננה  םשירותיהאספקת 

הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה, כמפורט בכתב  ,ביותר זולהההצעה ה

 לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.  יםמתחייב ו, ואנבמכרז ההוראות למשתתפים

 

 כדלקמן: בזה יםמצהיר והננ .3

 

 כדין שיונותיציוד ור כלי רכב, ת, מקצועית וכלכלית, כח אדם,יכולת ארגוני יבעל והננ 3.1

 החוזה.המכרז ו ולקיום כל ההתחייבויות נשוא םשירותיה אספקתהדרושים ל

 

השתתפנו במפגש ההבהרות שערכתם במסגרת המכרז, ביקרנו במקומות ביצוע  3.1

וא לאספקת השירותים נש הוראות הדין בנוגעכל ידועות ומוכרות לנו השירותים, ו

 המכרז.
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לכתב  8.1-8.5בסעיפים בכל תנאי הסף להשתתפות במכרז, הקבועים  יםעומד והננ 3.2

 ההוראות למשתתפים במכרז.

 

המפורטות  נולכך, שאם יתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותי יםמסכימ וואנ נוידוע ל 3.3

למכרז אינה נכונה במלואה, תהיו רשאים  נובכתב זה ו/או במסמך אחר הכלול בהצעת

לבטלו לאלתר מבלי  םתהיו רשאי - נואת, ואם כבר נחתם חוזה נולפסול את הצעת

 לפיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו עקב ביטולו של החוזה. םהיה זכאינש

 

 זו את המסמכים הבאים: נולהצעת הננו מצרפים .4

 

תצלום תעודת התאגדות או רישום במרשם על פי דין, ותדפיס עדכני של תמצית  4.1

 .)* למציע מאוגד( ו במרשם על פי דיןנהרישום המתנהל לגבי

 

נספח "א" מצ"ב , לכתב ההוראות .28ו בתנאי הסף הקבוע בסעיף נלהוכחת עמידת 4.2

בצירוף  הנדרשים שם כל הפרמטריםו, בציון נאת פרטי ניסיונהמפרט  לכתב ההצעה

)שניים( מגופים ציבוריים, להם  2, מהם לפחות 2017 - 2019מכתבי המלצה משנים 

 צירוף מס' גבוה יותר של המלצות חיוביות, יהווה יתרון.ידוע לנו ש .נוסיפק

 

נספח "א" ל מצורף, כתב ההוראותל 8.3ו בתנאי הסף הקבוע בסעיף נלהוכחת עמידת 4.3

ו בביצוע עבודות נמפעילות נואישור רו"ח על המחזור הכספי של ה,הצעב הלכת

 אינסטלציה, העומד בתנאים הקבועים שם.

 

( שני) 2קורות החיים של מצ"ב לעיל,  8.5ו בתנאי הסף הקבוע בסעיף נלהוכחת עמידות 4.4

. ידוע לנו שקיום תעודות מקצועיות המעידות על ראשי צוותים, המעידות של ניסיונם

 הכשרת העובדים בתחום האינסטלציה, יהווה יתרון.

 

תצהיר על העדר הרשאות בפלילים, ועל כך שלא תלויים : נספח "ב" לכתב ההצעה 4.5

 נגדנו צו פירוק או צו כינוס נכסים.

 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2: תצהיר לפי סעיף נספח "ג" לכתב ההצעה 4.6

 .1976-התשל"ו

 

 כי המכרז.על רכישת מסמ נועל שמ קבלה 4.7

 

עוסק מורשה, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  תעודת 4.8

 .1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו

 

 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 17מסמכים חתומים כאמור בסעיף  4.9

 

 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 26 מסמכים כאמור בסעיף 4.10

 

 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 28אית כנדרש בסעיף ערבות בנק 4.11
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, במכרז לכתב ההוראות למשתתפים 59כאמור בסעיף  ,הקבלנים מפגשב ףהשתתנציג מטעמנו  .5

, כמות םשירותיה ביצועכנחוצים כדי לחקור את התנאים ל נובכל האמצעים הנראים ל נוונקט

השיטה והתנאים שלפיהם נצטרך לבצע את  , אתםאספקתהציוד וכח האדם שיהיו דרושים ל

וכל הגורמים , אליהם מקומות ביצוע השירותים, תנאי הגישה את ,השירותים ולקבל שכרנו

ואת הקשיים העלולים  ביצוע השירותים,הכרוכות ב הוצאותההאחרים המשפיעים על 

יעות מכם, לשב נו. כמו כן קיבלמכרזבהתאם למסמכי ה םשירותיביצוע הלהתגלות במהלך 

המוקדמות לפני הגשת  נולצורך בדיקותי נוהמלאה, כל מידע ונתון שהיו דרושים לדעת נורצונ

השירותים וכל הגורמים  ביצועאת כל התנאים והנסיבות הקשורים ב נוובדק ו, ובחנזו נוהצעת

 . זו נוהצעת יםמגיש והאחרים המשפיעים על ביצועם, ובהתבסס על כל אלה הננ

 

המכרז,  ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ,עילבהתאם לכל האמור ל .6

, הננו מגישים הצעתנו זו ומתחייבים בזה להוציא ובפרט את תנאי החוזה ומפרט השירותים

 לפועל ולבצע את השירותים נשוא מסמכי המכרז בהתאם לכל התנאים הכלולים בהם

מס ערך  תכולל הינאהתמורה . "("התמורה -)להלן  הלכתב הצע נספח "ד"בנקוב בתמורה ל

 .מוסף

 

מכל  ה, ולא ישתנלעיל הינו כולל, קבוע וסופי בנספח "ד"ידוע לנו שסכום התמורה הנקוב 

, וכי אם תקבלו את הצעתנו נהיה זכאים אך ורק חוזההסיבה שהיא אלא בהתאם להוראות 

השירותים, ולא נהיה זכאים לתמורה  ביצועלתשלום התמורה, כתמורה כוללת וסופית עבור 

 נוספת ו/או להחזר הוצאות ו/או לתשלומים נוספים כלשהם.

 

 , ואם נזכה בהםשתקיימוהצעות מחיר  כיהליכלל להשתתף במתחייבים  אם נזכה במכרז, אנו .7

להוציא לפועל ולספק לכם את השירותים בהתאם להוראות החוזה ומפרט השירותים  -

 בביצוע השירותים. ולשאת בכל ההוצאות שתהיינה כרוכות אה, ולשביעות רצונכם המל

 

בזה ערבות בנקאית אוטונומית,  יםפמצר וזו הרינ נושבהצעת נוכערבות לקיום התחייבויותי .8

סניף __________, על לטובתכם, של בנק ______________/  נוללא תנאי, שהוצאה עבור

חוזר,  בזה כוחכם, באופן בלתי פיםומיי ,_____ בתוקף עד ליום ₪,___________ סך של

, במכרז לחלט את הערבות במקרים המזכים אתכם בכך בהתאם לכתב ההוראות למשתתפים

כולם או מקצתם. במקרים כאמור, כולם או מקצתם, הזכות בידיכם לממש ערבות זאת בלי 

בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על  יםמוותר וכל הודעה או התראה כלשהי ואנ

 כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

 

כמפורט בכתב  נולבצע חקירות ובדיקות אודותי נולכם בזה את אישור יםנונות יםממסכי והננ .9

לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם  יםמתחייב ו, ואנבמכרז ההוראות למשתתפים

צורך עריכת הבדיקות והחקירות האמורות, לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים, ל

 . נואשר יידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעת

 

)שישים( יום מהתאריך שנקבע כמועד אחרון  60תישאר בתוקפה במשך תקופה של  נוהצעת .10

לכך בכתב על דרש נהיא לא תבוטל. אם  -זו  נו, ואם תתקבל הצעתלמכרז להגשת ההצעות

ואת תוקף הערבות להצעה, הנזכרת בסעיף  נולהאריך את תוקף הצעת יםמתחייב וידיכם, אנ

 ., בהתאם לדרישתכםלעיל 10
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עשה זאת בלי כל נ -שבהצעתי זו  נובויותיידרש על ידיכם לקיים התחינו נואם תתקבל הצעת .11

החוזה, ולקיים את כל יתר יד עם תחילת תקופת מ םשירותיה ביצועהשהייה, כדי להתחיל ב

 בתוך לוח הזמנים הקבוע לכך בחוזה. המכרז שבמסמכי נויהתחייבויות

 

 בזה כדלקמן: יםמתחייב והרינ נואם תחליטו לקבל הצעת .12

 

)שבעה( ימים ממועד קבלת ההודעה על  7תוך  עותקים נוספים של החוזה לחתום על 12.1

 .נוהחלטתכם לקבל את הצעת

 

בכלל ובחוזה  מכרזשבמסמכי ה נוק את כל התחייבויותילקיים במלואן ובאופן מדוי 12.2

 בפרט. םשירותיהובמפרט 

 

להתחיל בביצוע השירותים במלוא היקפם בתאריך שיידרש מאתנו, וזאת בהתאם  12.3

 השירותים ויתר תנאי החוזה, הכל לשביעות רצונכם המלאה. מפרטל

 

בהתאם להוראות  ,בנקאית אוטונומית ותערב ה,במועד חתימת החוזכם, בידילהפקיד  12.4

יחולו כל  זו. על ערבות להנחת דעתכםבנוסח למדד המחירים לצרכן,  ה, צמודהחוזה

 .המכרז התנאים המפורטים במסמכי

 

 אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה. -במועד חתימת החוזה  -להפקיד בידיכם  12.5

 

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך, שאם לא נקיים התחייבות כלשהי מבין התחייבויותינו  .13

 לעיל תוך המועד הנקוב שם, תהיו רשאים לבטל את זכייתנו במכרז, ואם 12-ו 11 שבסעיפים

את החוזה, ולחלט את הערבות הבנקאית המצורפת  לבטל -בינתיים חתמנו כבר על החוזה 

 אית שנמציא לכם בקשר למכרז זה.להצעתנו זו או כל ערבות בנק

 

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך, שמבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לכם בחוזה ו/או בדין, במהלך  .14

סיון, תהיו רשאים י( החודשים הראשונים לביצוע השירותים, שייחשבו כתקופת נישה)ש 6

מים מראש, אם )ארבעה עשר( י 14מסר לנו לפחות ילהביא חוזה זה לקיצו בהודעה בכתב שת

, לפי שיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, שאיננו מבצעים את השירותים יםתהיו סבור

ומקיימים את כל יתר התחייבויותינו שבחוזה זה, כולם ללא יוצא מן הכלל, לשביעות רצונכם 

 המלאה. 

 

במקרה שנפר התחייבות כלשהי מבין התחייבויותינו שבחוזה, בנוסף לכל זכות אחרת  .15

ד עם דרישתכם הראשונה, פיצויים זה ו/או על פי דין, נשלם לכם, מילכם על פי החוהמוקנית 

מוסכמים וקבועים מראש שאינם טעונים הוכחת נזק כמפורט בחוזה בגין כל הפרה של 

נו. אנו מוותרים בזה, בוויתור מלא, סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה יהתחייבויות

 החוזה בקשר לפיצויים האמורים, לרבות סבירותם.בקשר לכל הוראה הכלולה במסמכי 

 

ו/או  נולהודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעת יםמתחייב ואנ .16

ועד למועד  נו, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתנובאיזה מהנתונים הדרושים לבחינת הצעת

ימת המציעים במקרה שיחול מרש נושתהיו רשאים למחוק אות נוההכרזה על הזוכה; וידוע ל

ובין אם  אתנובנתונים האמורים שינוי אשר ייראה לכם מהותי, בין אם נודע לכם על כך מ

 נודע לכם על כך בדרך אחרת.
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שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצעה שזכתה. לפיכך, אם  נוידוע ל .17

 .בפני המציעים האחרים נולגילוי הצעת נומראש על הסכמת ו מצהיריםתתקבל אנ נוהצעת

 

החוזה על כל  נוזו, מחייב אות נועל הצעת נובזה כי מיום חתימת יםומתחייב יםמצהיר והננ .18

 נולעיל, תחשב הצעת 12.1שבסעיף  נוקיים התחייבותנהמסמכים המצורפים אליו, וגם אם לא 

בלי שהדבר יגרע , מנווקבלתה על ידי המועצה בכתב כחוזה מחייב בין המועצה לבינ

 .מכרזמזכויותיה של המועצה כמפורט במסמכי ה

 

 מכרזלכל התנאים הכלולים במסמכי ה נובזה הסכמת ו נותניםזו הרינ נובעצם הגשת הצעת .19

בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים  יםמוותר ווהננ

 , לרבות סבירותם. מכרזם במסמכי הו/או לכל תנאי ו/או הוראה הכלולי םשירותיה אספקתל

 

מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים, ולהיפך; ומילים דלעיל בלשון זכר  .20

 כאשר הקשר הדברים ידרוש פירוש כזה. -תתייחסנה גם לנקבה, ולהיפך 

 

 

 נוורצונ מכרזזו ניתנה ביום __________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי ה נוהצעת

 החופשי.

 

 

               בכבוד רב,

 

 

 ____________________ 

             חתימת המציע

 

 דין -אישור עורך
 

___________________________ -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

בפני על כתב ההצעה דלעיל, והצהירו על נכונות האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/בלי  חתם/מו

 חותמת, מחייבת את _____________________________ לכל דבר וענין.

 

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 

 

 

 

 

 

 



 חתימת המציע: _______________    

 

 נספח "א" לכתב ההצעה
 

 מתקני תברואה, קווי מים, ביוב ותיעול של   אחזקהתיקונים ו שירותי  מתןל 10 / 2020 פומבי מס' מסגרת מכרז  הנדון: 
 

 הננו מאשרים כדלקמן: במכרז שבנדון, לכתב ההוראות למשתתפים  9.2-9.3-ו 8.2-8.3פים בהתאם להוראות סעי

 , 2017-2019מוסדות, רשויות או גופים ציבוריים במהלך השנים  3-אנו בעלי ניסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא המכרז שבנדון, לרבות עבור לא פחות מ .1

לשנה לפחות, ₪ ( אלף מאות ששלו) 300,00, היה בסכום של תיקונים, אחזקה והתקנה של מערכות אינסטלציהו בביצוע עבודות נמפעילותנו הכספי שלהמחזור  .2

 .2018-ו 2019 מבין שנות הכספים( 2) בשתיים

 

מקום ביצוע  עבודותמזמין הזהות 

 עבודותה

ההיקף הכספי של  סוג העבודות 

 העבודות

ביצוע תקופת 

 העבודות

 וסוגי מספר

עובדים שהשתתפו ה

 עבודותה ביצועב

שם ומספר טלפון  

של הממונה מטעם 

 עבודותמזמין ה

       

       

       

 

 

 

      

  



 

 חתימת המציע: __________
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מקום ביצוע  עבודותמזמין ה

 עבודותה

ההיקף הכספי של  סוג העבודות 

 העבודות

ביצוע תקופת 

 העבודות

 וסוגי מספר

שהשתתפו עובדים ה

 עבודותה ביצועב

שם ומספר טלפון  

של הממונה מטעם 

 עבודותמזמין ה

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 הנני מצהיר שהנתונים שפורטו בטבלה דלעיל הינם נתונים שלמים, נכונים ומדויקים.

 

               בכבוד רב,

 

 ____________________ 

             חתימת המציע

 

 דין-עורךאישור 

 

 

____________________________ חתם/מו בפני על המסמך דלעיל, והצהירו על נכונות האמור בו, -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

 את _____________________________ לכל דבר וענין.אותו/ וכי חתימתו/תם, עם/בלי חותמת, מחייבת

 

_________  ___________ ___________  ___________________ 

 חתימה     חותמת                ת א ר י ך 



 

 חתימת המציע: __________
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 רו"חאישור 

 

 

, רו"ח של המציע ____________________________________ ע"מ/תאגיד מס' __________________________אני הח"מ, ____________________ 

, שירותי תיקונים, אחזקה והתקנה של מערכות אינסטלציהל מפעילותו בביצוע עבודות המחזור הכספי שאת הצהרת המציע לפיה  ביקרתי ו/או בדקתיכי מאשר בזה 

 , ומצאתי אותה תואמת את האמור בספריו.2018-ו 2019 ₪ לשנה לפחות, בשתיים מבין שנות הכספיםמאות(  חמש) 500,00היה בסכום של 

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת                ת א ר י ך 



  

 חתימת המציע: _______________  

 

 לכתב ההצעה "בנספח "
 

 תצהיר
 

' ___________________, רחאני הח"מ, __________________, ת"ז מס' ____________, מ

האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם כדלעיל. .1

 

_______________  ח.פ/ע.מ"ל __________________________, כמנכ משמש הנני .2

 מסגרת במכרז המציע של מהצעתו נפרד בלתי כחלק זה תצהיר מגיש והנני"(, מציעה" -)להלן 

אחזקה ו למתן שירותי תיקוניםשפרסמה המועצה האזורית שער הנגב,  ,10/  2020 'מס פומבי

 "(.המכרז" -)להלן של מערכות אינסטלציה 

 

דירקטורים( ו/או השותפים ה) וו/או מנהלי וו/או בעלי מניותי המציע, ולמיטב ידיעתי גם אני .3

ש( השנים שקודם המועד האחרון להגשת הצעות, חמ) 5במהלך ו, נבשותפות לא הורשע

למתן שירותי תיקונים, אחזקה בעבירות פליליות שיש עמן קלון ו/או בעבירות הקשורות 

  .והתקנה של מערכות אינסטלציה

 

 לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו כינוס נכסים.  מציעה נגד .4

 

לעיל אינן  4ו/או  3, והוא מסכים לכך, שאם יתברר כי הצהרותיי שבסעיפים מציעל ידוע .5

 נכונות במלואן, תהיה המועצה האזורית שער הנגב רשאית לפסול את הצעתו למכרז. 

 

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה .6

 

 ___________________ 

   חתימת המצהיר         

   

 דין -אישור עורך
 

בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ כתובת ___________________, ,__________

היה יאת האמת, וכי  הצהירל וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישריצפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

___________________ 

        , עו"ד

 
 

 
  



 

 חתימת המציע: __________
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  לכתב ההצעה "ג" נספח
 )לתאגיד בלבד( 

 

 
 1976-"והתשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוקב 2  סעיף לפי תצהיר

 

 את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי לאחר.ז. __________, ת בעל"מ, _______________, הח אני

 :כדלקמן בכתב בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת

 

_______________  ע.מ/ח.פ "ל ___________________________, כמנכ משמש הנני .1

מסגרת במכרז  המציע"(, והנני מגיש תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מהצעת מציעה" -)להלן 

אחזקה ולמתן שירותי תיקונים , הנגב שער האזורית המועצה שפרסמה ,10/  2020פומבי מס' 

 "(.המכרז" -)להלן  אינסטלציהשל מערכות 

 

ובעל זיקה אליו  המציעידיעתי, עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הורשעו  למיטב .2

כי במועד האחרון להגשת  -)שתי( עבירות  2-)שתי( עבירות; ואם הורשעו ביותר מ 2-ביותר מ

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1ההצעות למכרז חלפה שנה אחת )

 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף  לענין

 .1976-התשל"ו

 

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו ,שמי זה .3

 ___________________ 

 המצהיר חתימת         

 

 

 
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפני _______________, עו"ד, בעל רישיון מס' 

__________, כתובת ___________________, _______________, שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס' 

היה צפוי ילומר את האמת, וכי  וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ועשה כן, אישר את נכונות הצהרתילעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

___________________ 

        "דעו, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 חתימת המציע: __________
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 לכתב ההצעה נספח "ד"
 )יוגש במעטפה נפרדת(  

 
 ההצעה הכספית 

 

, שפרסמה 10/  2020מכרז מסגרת פומבי מס'  לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי

בזה  יםמתחייבו ,זונו הצעת יםמגיש והננ, ובפרט את תנאי החוזה, המועצה האזורית שער הנגב

השירותים לשביעות רצונכם המלאה, בהתאם לכל הוראות מסמכי להוציא לפועל ולספק לכם את 

מאגר  7פרק המפורטים ב, תמחורי עבודות ו/או פעולותתמורה שתחושב לפי המכרז כנגד תשלום 

, בהוצאת דקל שרותי מחשב להנדסה בע''מ )להלן בהיקפים קטניםמחירי שיפוצים, תחזוקה ובניה 

לפי החוזה, לאחר אותה נבצע "(, כפי שיהיו בתוקף במועד הוצאת כל הזמנת עבודה ירון דקלמח" -

 שתשולם באופן ובמועדים הנקובים במסמכי המכרז ובחוזה , הנקובה להלן ניכוי הנחה קבועה

 

 מהות השירות
ההנחה המוצעת ביחס 

 %(-לסעיפי מחירון דקל )ב
 הערות

 שלאחזקה ו ביצוע עבודות תיקונים

מתקני תברואה, קווי מים, ביוב 

בתשתיות ו/או מבנים  ,ותיעול

בקרית החינוך ובתחומי המועצה 

 שער הנגב

 

 _______________בספרות: 

 

 _________במילים: ______

______________________ 

 . תשלום כולל וסופי

הנמוכה אין להציע הנחה 

, ויותר מערך אחד 18%-מ

עשרונית אחרי נקודה 

 למשל(. 0.1)

 

 , "(התמורה" - )להלן

 

 :הננו מאשרים ומתחייבים כדלקמן

 

לא ישתנה מכל , כולל, קבוע וסופיסכום התמורה  .ללא מס ערך מוסף ינוה המצוין סכום התמורה

סיבה שהיא, לרבות עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או עקב שינויים כלשהם בתשלומי חובה 

לתמורה נוספת  םהיה זכאינלא . אנו מאשרים שבשיעור המע"מ( ו/או מכל סיבה אחרת)למעט שינוי 

כל תשלום  ו/או להחזר הוצאות כלשהן ו/או לתשלומים נוספים כלשהם בגין אספקת השירותים.

למועצה חשבונית מס ביחס לתמורה המגיעה לו לפי החוזה, וערבות  נמציאיהיה כפוף לכך ש תמורה

 וע החוזה.בנקאית להבטחת ביצ

 

               בכבוד רב,

 

 ____________________ 

             חתימת המציע

 דין -אישור עורך
 

___________________________ -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

חתימתו/תם, עם/בלי חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל, והצהירו על נכונות האמור בו, וכי 

 חותמת, מחייבת את _____________________________ לכל דבר וענין.

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 


