
 

 

 

 12ס מס' טופ: סום בעיתונותמתן שירותי פר:  14/2020 כרז מ
 (2397ללא  רת. גמס.  רכש/שירותים)

 _____ תימת המציע: ___________ח
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 بـلـديـة رهـــط

 ט רה  עיריית

 

 

 12טופס מס' 
 ה כספית פס הצעטו

ליתר  ה ולצרף אותה  וסגורס למעטפה נפרדת  להכנייש  ת  פיהכס פס ההצעה  את טו]
ההצעה.מס לאחרטפהמע  מכי  רק  תפתח  הצעות  ה  הסף.  תנאי  יות פכס  בדיקת 

יש  .  ולה לא תיבדקוההצעה כ  הסף  ההצעה עלסילת  , יביאו לפוילשיצורפו באופן ג
 [ רייהאו להורידו מאתר העי  המכרז,כי  ד עם יתר מסמס ביח לוודא קבלת הטופ

 
  בודלכ

   יםזמכרועדת ה
 עיריית רהט 

 
 נ,ג.א.

 
 ( 2020) פרסום מודעות בעיתונות  14/2020 מס'כרז מהנדון:  

 
1. ____ הח"מ  ח.פ_____  ______ ___אני  _____________,  בע"מ  הצעה  .  בזאת  מגיש 

 .המכרז שבנדוןאי  בהתאם לתנ , ת רהטיריילע ם מודעות בעיתונותפרסול
 

הריני לאשר כי טרם מילוי הצעה כספית זו והגשת הצעתי למכרז הנ"ל, קראתי היטב את   .2
ית למכרז, מסמכיו השונים, לרבות, כל הסעיפים העוסקים בהגשת ההצעה הכספ רז עלהמכ

בגין והבנתי היטב את    וכן, אופן חישוב הניקוד  ולאחר שקראתי  ההצעה הכספית כאמור, 
שבו  הד לאופן  הנוגע  בכל  זכות  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  בזאת  מוותר  אני  ברים, 

המכרז מסמכי  להמעודכנים  מנוסחים  להגשת    רבות,,  הנוגעים  הפרטים  ו/או  הנתונים  כל 
 במכרז.  ו/או למרכיב הכספי לו יהיה זכאי הזוכה ההצעות הכספיות למכרז

 
ו/או התמורה הכספית   .3 זו  כי הצעתי  נשוא  הריני לאשר  ביצוע העבודות  עבור  לי  שתשולם 

ביצוע העבודות בהתאם למסמכי ה כל העליות הדרושות לשם  כוללת את    ז מכרהפרויקט, 
 ע בכל דין.  , לרבות תשלומים לעובדים שלא יפחתו מן הקבוחוזהו/או ה ודכניםהמע

 
ות  ההצעה הכספית המוצעת על ידי להלן, כוללת את כל ההוצא  כמו כן, הריני להצהיר, כי

ועל פי כל   המעודכנים לשם ביצוע מלא ושלם של כל הפעילות בהתאם לתנאי מסמכי המכרז 
כול אלה  הוצאות  וכי  בין לותדין  פי    ,  על  הנדרשות  והפעולות  הפעילויות  כל  את  היתר, 

המכרז  הנ המעודכנים  מסמכי  הניהוליות  המחויבויות  את  פרויקט ,  )מנהל  וכו'(,    וספות 
עלוי דיווחים,  מערכת  וריכוז  הפעלת  תיאום  ארגון,  עלויות  ערבויות,  ביטוחים,  מנהלה,  ות 

   כלל הפעולות הארגוניות בקשר לביצוע העבודות ועוד.
 

 (:   ומשקלם היחסי ידי )לפי הרכיבים הבאים-ההצעה הכספית המוצעת עללהלן   .4
 

 ערבית המופץ באזור הנגבמודעה בעיתון מקומי בשפה ה פרסום .4.1
 

 מודעה לפי גודל )כולל מע"מ( מחיר המוצע ל  סוג מסד
  1/4  

 עמוד
  1/2 משקל 

 עמוד
עמוד  משקל 

 שלם
מחיר   משקל 

 ץ' לאינ
 משקל 

מודעת    .4.1.1
 מכרזים

 17% --- --- --- --- --- --- 

מודעת    .4.1.2
 דרושים

 17%  5% --- --- --- --- 

מודעה    .4.1.3
 אחרת 

 %10  4%  3% --- --- 

מודעת    .4.1.4
 כנון ת

 ובנייה

--- --- --- --- --- ---  4% 
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80מתוך  66עמוד 

 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

זולעניין   "טבלה  בנגב,  המופץ  הערבית  בשפה  מקומי  המופץ    –"  עיתון  עיתון  הנו 
ב העיר  באזור  בשבוע,  אחת  פעם  הבדואים  אר  לפחות  יישובי  )כולל  וסביבתה  שבע 

זורה הבדואית, ואשר היקף התפוצה  בתה, וכן, בפבאזור באר שבע(, באזור רהט וסבי
 עותקים בסוף כל שבוע.   5,000שלו הוא לפחות  

 
 פרסום מודעה בעיתון מקומי בשפה העברית המופץ באזור הנגב .4.2

 
 משקל  מחיר לאינטש )כולל מע"מ(  סוג המודעה מסד
 2%  ודעת "מכרזים" ם מפרסו  .4.2.1
 2%  פרסום מודעת "דרושים"   .4.2.2
 2%  פרסום מודעה אחרת   .4.2.3

 
זון  לעניי "טבלה  בנגב,  המופץ  העברית  בשפה  מקומי  המופץ  ה   –"  עיתון  עיתון  נו 

הדרום,   לפחות    ואשרבאזור  הוא  שלו  התפוצה  שבוע    20,000היקף  בכל  עותקים 
 (.ידיעות בנגב ואחרים)כגון: 

 
 ארצי יומיון פרסום מודעה בעית .4.3

 
 משקל  מחיר לאינטש )כולל מע"מ(  סוג המודעה מסד
 15%  ם" מודעת "מכרזיפרסום   .4.3.1
 15%  פרסום מודעת "דרושים"   .4.3.2
 4%  כנון ובנייה פרסום מודעת ת  .4.3.3

 
זולעניין   "טבלה  יומי,  ארצי  "ידיעות   –"  עיתון  הבאים:  העיתונים  מן  אחד  הנו 

היום "ישראל  "מעריב";  "הארץ";  "גלובס";  ג'רוזלם  "";  אחרונות";  פוסט"; 
 "כלכליסט"; 

 
לכלול גם פרסום המודעה בשפה ות בעיתונות הארצית יכול  ידוע לי היטב כי פרסום מודע .5

להערבית,   תרגומה  הערבכולל  העירייה(,  בה)  יתשפה  לדרישת  את תאם  לי  יש  וכי 
להאפ תקני  שרות  תרגום  הערולביצוע  בשפה  כאמור  פרסום  הגוכן,  בית,  בצע  הה ביצוע 

ידי כוללת גם  -ת עלמוצעהידוע לי כי התמורה  .  לנוסח מודעה שנמסר לידי בשפה הערבית
 .דעה לערביתתוכן המוגהת את התרגום וה

 
לעיל .6 ההצעה  את  למלא  עליי  כי  והודגש  לי  וקריאה,  הובהר  ברורה  מחיקות    בצורה  וללא 

    .ו/או תיקונים, בכתב יד או במכונת הדפסה
 

ו/או תיקון, כאמור, עליי לחתום )בהתאם לזכויות החתימה(    יקהידוע לי כי במקרה של מח .7
 ום המחיקה/התיקון אחרת תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול את הצעתי.   בסמוך למק 

 
ו/א .8 כי אי מילוי ההצעה הכספית במלואה  לי היטב  נתוניםהובהר  עלולה  ו השמטה של   ,

  .להביא לפסילת הצעתי זו
 

כי התמורה שתשולם    דוע י .9 כוללת מע"מ    תאם בהלי  לעיל, אינה  להצעה הכספית המוצעת 
 פי דין. -ד בהתאם לשיעורו עלוהמע"מ יצורף לה בנפר

 
ואזכה   .10 ובמידה  ועניין,  דבר  לכל  אותי  לעיל מחייבת  המפורטת  כי הצעתי הכספית  לי  ידוע 

ה נספח התמורה שבהליך  יהוו את  זה,  בנספח  והאמור  זו  הצעה  הנ"ל,  שייחתם    חוזהלפי 
 עמי. 
 

 ליותכל ותיבווהתחיי תרוהצה .11
 

ות או דרישות או  תביע   לנו כלו  ולא יהיבמסמכי המכרז  מים לכל האמור  אנו מסכי .11.1
נאי החוזה על מסמכיהם  תו/או    נאי המכרזשל ת   הטענות לעניין אי הבנה או אי ידיע 

 ונספחיהם. 
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80מתוך  66עמוד 

 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

 
מצהינ הנ .11.2 ישו  כי  המקו  לנ   רים,  את והיכן  הניסיו   צועי,הידע  לבצע  הפיננסית    ולת 

מסמ  ת והשיר ברשותנו  כרזהמ   כי עפ"י  ויש  והעובד ,  המקצועיים, האמצעים    ים 
 באיכות גבוהה ועפ"י האמור במכרז. שירות למתן הים הדרוש

 
של  תחייבים מאנו   .11.3 באיכ ספק  גבוירות  מקצועיות הות  מיומנות,  הדורשת  ביותר  ה 

לנו  אנו מודעים לכך שקיב  אלו.ת  בדרישו  לעמודיכולתנו  ב  שישומצהירים    יוק רבדו
כל  ות  ר מסיבעיכוב או פיגולא זכות לטענת  שירות במועד, לן המת   יעצמנו להצע  לע

 ות בגין העדר כוח אדם מיומן ו/או כוח אדם בכלל. , לרבשהן
 

דרשים או  אנו נ  םתוקפם של כל האישורים והרישיונות לה  מור עלחייבים לשנו מתא .11.4
 קופת ההתקשרות. כל תך ות, למשהשיר צורך מתןל דרשנ
 

א שינוי ו/או  המכרז והכל בל  מראש לכל תנאי  כמה הס  וה עמנו מהוטמ  הצעה  הגשת .11.5
 תוספת. 

 
ל ה .12 הצריני  כי  מוגאשר  זו  שבעה  לאחר  אדקתשת  מסי  כל  המכר ת  הלרבות  ז,מכי    חוזה , 

ו  המצורף ה במסמכי המכרז, וכי הצעתי זו הפניי  חר אליו ישן, כל מסמך אמפרט, וכ הלו 
ביעה בכל  תטענה ו/או דרישה ו/או    ל כ  יל  יה, ולא תהכאמורקה ובחינה  מוגשת לאחר בדי

להנ במסמוגע  האמור  הבנת  וכחוסר  המכרז  מסמכי/י  יש  או  במ  אליהם  י סמכהפנייה 
 .  ראשליהם מ ע ז ואני מוותרמכרה
 
 

 ובברכה,רב בכבוד 
 

 
 
 
       

 מת המציע חתי
 + חותמת( ימה חת)

 ם/תפקידו  ים/שם החותם  ך תארי 
 המציע אצל 

 


