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 هـــطر بـلـديـة 

 רהט  ייתעיר

 

 

 12טופס מס' 
 

 ת יפ פס הצעה כסטו
ליתר    ה ולצרף אותהוסגורלהכניס למעטפה נפרדת  יש  פית  הכס עה  את טופס ההצ ]

ההצעה.מס תפתחהמע  מכי  לאחר  טפה  הצתנא  דיקתב   רק  הסף.  כי  ספיות עות 
יש  .  בדקה לא תיכול  הוההצע  הסף  לע  עהצהה סילת  , יביאו לפלוין גשיצורפו באופ

 [ או להורידו מאתר העירייה המכרז,סמכי  תר מעם יביחד  סת הטופלוודא קבל
 

  בודלכ
   זיםמכרועדת ה

 עיריית רהט 
 

 נ,ג.א.
 

 ( 2020) תסגרמו ספסלי רחובהתקנה של אספקה ו רכישה,  15/2020 ס'ממכרז הנדון:  
 
הח"מ   .1 __בע____  _ _____________ אני  ח.פ.  מגיש  ______"מ  הצעה  _____,  בזאת 

)   חובספסלי רשל  והתקנה    אספקה,  רכישהל   אי המכרזבהתאם לתנ ,  רהטב(  0022ומסגרת 
 י. עימ   חוזההרייה על העיממועד חתימת שימנו  ועדים הקבועים במכרז מת בזא, ןשבנדו

 
השונים,    מכרז על מסמכיו ה י היטב את  תא זו, קרפית  כס עה  יני לאשר כי טרם מילוי הצהר .2

הסעיפים  ל כל  ההרבות,  בהגשת  הכספ העוסקים  אופ צעה  וכן,  למכרז,  הניקוד  ית  חישוב  ן 
את הדברים, אני מוותר בזאת נתי היטב  קראתי והב ולאחר שכאמור,  בגין ההצעה הכספית  

, לרבות,  זרכי המכמסמ  יםוסחת בכל הנוגע לאופן שבו מנדרישה ו/או זכו  וטענה ו/א על כל  
ו/או    לכ הנוהנתונים  ההצעות הפרטים  להגשת  למכרז  געים  ה,  הכספיות  הוראות  ולרבות 

לקי  של  הנוגעות  לאספקה  מסג  חוזהומו  שעוהתקנה  רת  ו/א   פריטיל  תידית  ריהוט  ו  ציוד 
 . , על בסיס הצעה כספית זונוספים

 
  אודרישה ו/  נה ו/אול טעכ  על  מוותר בזאתני  אהדברים,    תהיטב אאתי והבנתי  רקאחר של .3

הנוגע בכל  שבו לא  זכות  מנומ  ופן  המסחים  לרסמכי  ה כרז,  כל  ובות,  הפרטים  /נתונים  או 
 . רזמכב כאי הזוכהכספי לו יהיה זמכרז ו/או למרכיב הההצעות ללהגשת  הנוגעים

 
לא מחיקות  וקריאה ול  בצורה ברורה  הכספית  ההצעהאת  למלא  הובהר לי והודגש כי עליי   .4

 הדפסה.    או במכונת דבכתב י נים,קו תי ו/או
 
ימה(  )בהתאם לזכויות החתי לחתום  עלייקון, כאמור,  ה של מחיקה ו/או תבמקרלי כי  ידוע   .5

   ול את הצעתי. ים לפסעדת המכרזורת תהא רשאית ם המחיקה/התיקון אחבסמוך למקו
 
  רז המכבהתאם להוראות  לא תמולא    בו הצעתי הכספית הזוקרה שבמ  הובהר לי היטב כי .6

ההצע  איבות,  )לר במלואה  ה מילוי  השמט  הכספית  נתוניםו/או  של  תהיה  ועדת (,  ה 
   .הצעתי זואת ול לפסשאית ם רהמכרזי

 
כי .7 לי  לעיל, צעה הכספית המוהרה שתשולם בהתאם לתמוה  ידוע    כוללת מע"מ ינה  א  צעת 

 . פי דין-שיעורו עלתאם לבה  והמע"מ יצורף לה בנפרד
 

ע  ו/או ביצו  ם מתן השירותיםשהדרושות ל  תל העליואת כת  וללככי הצעתי זו    הריני לאשר .8
 ין.  דקבוע ביפחתו מ שלומים לעובדים שלאלרבות ת בהתאם לחוזה, פקה העבודה ו/או האס 

 
כי ה .9 לי  המידוע  לעיצעתי הכספית  ובפורטת  ועניין,  דבר  לכל  אותי  ואזמיד ל מחייבת  ה  כה 

 ם עמי. תחשיי זהחוה  ה שלפיאת נספח התמורווה בהליך הנ"ל, הצעה זו תה 
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 רהט  עיריית

 

 

הצעיהר .10 כי  לאשר  מ ני  זו  לאחר  ה  מסמכוגשת  כל  את  לשבדקתי  המכרז,  הי    חוזה רבות, 
כרז, וכי נייה במסמכי המסמך אחר אליו יש הפצורף לו ומפרט השירותים, וכן, כל מהמ

ובחינה בדיקה  מוגשת לאחר  זו  וומור,  כא  הצעתי  כל טענה  לי  ו/או או  /לא תהיה  דרישה 
ו/אמנת האמור בבה לחוסר  גע  ובכל הנתביעה   יש ו מסמכסמכי המכרז  הפנייה    י אליהם 

 .  שוותר עליהם מראכרז ואני מבמסמכי המ
 

 רהט:  לי רחוב בספס תקנה שלהו  עבור אספקהההצעה הכספית להלן   .11
 

 2ג ספסל רחוב סו 1רחוב סוג ספסל  דמס
 ( ( 4ג)מסמך  )ראה ( ( 3ג) מסמך )ראה 

   
   : מילים(ליחידה ) מחיר 

   
   מחיר ליחידה )מספרים(: 

   
   ( 17%מע"מ )

   
   ליחידה )כולל מע"מ( "כ הס
 

כי   .12 כי  ידוהריני לאשר  לי  משקל שיינתן לכל אחד מסוגי הבעת בחירת ההצעה הזוכה,  ע 
  לי הרחוב תהיה בהתאם אחד מסוגי ספס  כמות הסופית של כלוכי ה,  י הרחוב הנ"לספסל

 .  המאושר שיעמוד לרשות העירייה תקציב ף לכפו, ובההצעה הזוכהשב ים מחירל
 

חירים  מ וכי הב,  לי הרחוסספשני סוגי  רים ל למלא את המחיעליי    לאשר כי  ינ, הריו כןכמ .13
חר  המסגרת שיחול גם לא  וזהחין כחלק מניבהצעתי זו, יחייבו אותי לכל דבר וע  בושאנק

בקנת והת  פריטיםהפקת  אס שלב  מם  רחובמרכז  סגרת  לספסלי  בהתאם  והכל    ור אמ, 
הלה  .81בסעיף   להציע  לצעזמנה  ולסגרת(ם מלעניין הסכ )  מכרזות  שים לאחר  חוד  81  -, 

 ( ירייה ע ידי ה-עלמש תמואופציה ם הוהכל, אמכן )
 

-עלו,  2397החלטת ממשלה מס'    מכוח הנו  רכישות  הציבי לביצוע  מקור התקהכי    דוע ליי .14
וכן,  רזכהמו  2397החלטה    מכוח  כאמוררכישות  הע  וביצכן,   חשבונות ה  כל  שוראי, 

כל    לי תהיה    ולא ,  מטעמוקרה  רת הבבח  או  משרד הפניםשור  אי   תנה בקבלת לתשלום, מו
תלוו/  טענה ו/או  דרישה  ו/אאו  בכל  ו  נה  תשלומ  הנוגעעילה  שמקורו  לעיכוב  בלת  בקים 

 . או משרד הפניםר ו/הבקרה כאמו חברת שלאישור 
 

לי .15 התמורה    ידוע  רבמל כי  לי  תשולם  אספקואה,  לאחר  בק  של  ועפ ה  הרחוב  ספס  כל ל  לי 
החל  .(העירייה  עם מט  בכתב )אישור   הוא  לה  התקציבי  שהמקור  רכישה  של  ת  ט במקרה 
רת הבקרה של  לת אישור חבאחר קברק ל , ידוע לי כי התשלום כאמור יהיה  2397ממשלה  

בתוך  יב  והוא  ר התשלום כאמוע  יצולב  פניםשרד המ ימישים)שלו  30וצע  ד  מועמ  ם עסקי  ( 
 . הבקרה  תשור חבראי תקבל

 
 

 ,הרכובבב רבכבוד 
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