
 

 

 

 29.12.2020 סופי  :שלושה רכבים תפעולייםת  רכיש :  24/2020 מכרז 
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 62מתוך  57עמוד 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט  עיריית

 

 

 12טופס מס' 
 פס הצעה כספית טו

ליתר  ה ולצרף אותה  וסגורס למעטפה נפרדת  להכנייש  הכספית  את טופס ההצעה  ]
ההצעה. לאחרהמע  מסמכי  רק  תפתח  כספיות   טפה  הצעות  הסף.  תנאי  בדיקת 
יש  .  ולה לא תיבדקההצעה על הסף וההצעה כסילת  , יביאו לפלוישיצורפו באופן ג

 [ העירייההמכרז, או להורידו מאתר  ד עם יתר מסמכי  ס ביח לוודא קבלת הטופ
 

 בוד לכ
   יםזמכרועדת ה

 עיריית רהט 
 

 נ,ג.א.
 

 ( 2020)  שלושה רכבים תפעולייםל ש  זקהאחרכישה, אספקה ו  24/2020מס' כרז מהנדון:  
 
1. _____ הח"מ  _____________,  _____  ________אני  ח.פ.  הצעה  בע"מ  בזאת  מגיש 

ת זא,  בהתאם לתנאי המכרז שבנדון,  ת רהטיריילע   תפעוליים  שלושה רכבים אספקה של  ל
 סכם עימי.  העירייה על ההים ממועד חתימת ימ  ם()תשעי 90בתוך 

 
המכרז  כרז הנ"ל, קראתי היטב את  והגשת הצעתי למעה זו  הצרם מילוי  הריני לאשר כי ט .2

וכן,    ,מכרזל  ים העוסקים בהגשת ההצעות הכספיתונים, לרבות, כל הסעיפכיו הש על מסמ
 ת ההצעה הזוכה. אופן בחיר

 
רישה ו/או  ל טענה ו/או דמוותר בזאת על כני  א  הדברים,  היטב אתלאחר שקראתי והבנתי  

לא הנוגע  בכל  מזכות  שבו  מנוופן  לרסחים  המכרז,  הפרסמכי  ו/או  הנתונים  כל  טים  בות, 
 רז. מככיב הכספי לו יהיה זכאי הזוכה בההצעות למכרז ו/או למרלהגשת הנוגעים 

 
כי ה .3 להריני לאשר  ו/או התמורה הכספית שתשולם  זו  עבור  צעתי  נשוא  ים  ותמתן השיר י 

רז ו/או  כי המכסמבהתאם למ  מתן השירותיםות הדרושות לשם  לת את כל העלי המכרז, כול
 בכל דין.  הקבוע לא יפחתו מן לרבות תשלומים לעובדים ש ההסכם,

 
ת את כל ההוצאות  ידי להלן, כולל   לעת עוציני להצהיר, כי ההצעה הכספית המכמו כן, הר .4

ושלם   ביצוע מלא  כל הלשם  בשל  המכאם  התפעילות  כל  לתנאי מסמכי  פי  ועל  וכי  רז  דין 
בוא כלי  רכישה, טיפול בכל הליך ייייבוא, טיפול בלויות  ע  :בין היתרהוצאות אלה כוללות,  

בכלושחרו  הרכב טיפול  המכס,  מן  ל  רו  עד  הרכב  כלי  של  הרישוי  לנסיעה    שרתוהכהליכי 
 . פים, ביטוחשוטים , טיפולה, הובלהורישומו על שם העירייה, טעינה ופריק תיתובטיח

 
 :ידי-ת עללעיל, להלן הצעת המחיר המוצע  לאור כל האמור .5

 
 המיועד לשפ"ע:  רכבהרכישת הצעת מחיר ל .5.1

 
 1מוצע הרכב ה

לסמן   רכב  )יש 
 אחד(

היילקס   4)  טויוטה 
,  ליטר  2.4,  (4על  

 adventureאוט',  
A/T 

טרצמי יטון  ובישי 
,  ליטר  2.2,  (4על    4)

 ; Dakar SEאוט', 
 

  D-MAX  (4איסוזו  
,  ליטר  1.9,  (4על  

  LSאוט',  
premium; 

    
    מחיר 
    מע"מ 

    
    סה"כ:

 
 ה(. קו חוצסמן בן לנית מלא את הצעת המחיר בטור המתייחס לרכב זה )את הטורים האחריםיש לסמן רכב אחד, ול 1
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 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62מתוך  58עמוד 

 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

 2רינר וטהמיועד ל  רכבהרכישת הצעת מחיר ל
 

 הרכב המוצע 
לסמן   רכב  )יש 

 אחד(

היילקסטויוט    2)  ה 
,  ליטר  2.4,  (4על  

  active A/Tאוט',  
 ;)קאבינה כפולה(

טרצמי יטון  ובישי 
,  ליטר  2.2,  (4על    2)

  Instyle,  אוט'
 )קאבינה כפולה(;

  D-MAX  (2וזו  יסא
,  ליטר  1.9,  (4על  

 +LSאוט',  
 כפולה(; בינה)קא

    
    מחיר 
    מע"מ 

    
    סה"כ:

; 
 3אגף הבטחון ל המיועד  רכבהרכישת הצעת מחיר ל .5.2

 
 הרכב המוצע 

לסמן   רכב  )יש 
 אחד(

ויטארה   סוזוקי 
,  (4על    4),  טורבו

אוט',  ריטל  1.0  ,
GLX 2 tone ; 

)וזוס ג'ימיני,    4קי 
,  ליטר  1.46(,  4על  

  LXאוט', 
 

על    XV  (4סובארו  
ליטר, אוט',    1.6(,  4

classic  . 
; 

    
    מחיר 
    מע"מ 

    
    סה"כ:

 
 ן: לחילופי 

 
 אחר  וצעמהרכב 

 
סעיף   )ראה  אחר  ל  1.2.3רכב  הצעות(: להזמנה  הציע 

 _______________ ___________________________ 
  
  חיר מ

  מע"מ 
  

  סה"כ:
 

מערכת    , התקנתאת ההובלה לעיריית רהט  לתלעיל, כולכי הצעת המחיר  לי  ידוע  
  .וראןאית

 
 ליותות כליבות והתחייהצהרו .6

 
יהיו  במסמכי המכרז  מים לכל האמור  אנו מסכי .6.1 תביעות או דרישות או    לנו כלולא 

נאי החוזה על מסמכיהם  תו/או    נאי המכרזשל ת   הטענות לעניין אי הבנה או אי ידיע 
 ונספחיהם. 

 
מצהיהנ .6.2 ישנו  כי  המקצועי,לנ   רים,  הידע  את  הניסיון    ו  לבצע  הפיננסית  והיכולת 

מסמ  השירות  ברשותנו  המכרז  כי עפ"י  ויש  והעובד ,  המקצועיים, האמצעים    ים 
 שירות באיכות גבוהה ועפ"י האמור במכרז.למתן ההדרושים 

 
 קו חוצה(. סמן בן לנית םמלא את הצעת המחיר בטור המתייחס לרכב זה )את הטורים האחרייש לסמן רכב אחד, ול 2
  קו חוצה(.סמן בן ליתנ מלא את הצעת המחיר בטור המתייחס לרכב זה )את הטורים האחריםיש לסמן רכב אחד, ול 3

להזמנה    3.1.2  ובלבד שהוא עומד בדרישות הקבועות בסעיף פיע בטבלה(ן להציע רכב אחר )שאינו מותנילחילופין,  
   להציע הצעות למכרז.
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 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62מתוך  58עמוד 

 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

מתחייבים  .6.3 של  אנו  באיכ ספק  גבוירות  מקצועיות הות  מיומנות,  הדורשת  ביותר  ה 
אלו. אנו מודעים לכך שקיבלנו  בדרישות    ביכולתנו לעמוד  שישומצהירים    דיוק רבו

כל  ר מסיבות  עיכוב או פיגולא זכות לטענת  שירות במועד, למתן ה  יעעצמנו להצעל  
 , לרבות בגין העדר כוח אדם מיומן ו/או כוח אדם בכלל. שהן

 
דרשים או  ם אנו נתוקפם של כל האישורים והרישיונות לה  מור עלחייבים לשנו מתא .6.4

 כל תקופת ההתקשרות. ות, למשך לצורך מתן השיר דרשנ
 

א שינוי ו/או  המכרז והכל בל  מראש לכל תנאי  הסכמה   וה טעמנו מהוהגשת הצעה מ .6.5
 תוספת. 

 
לי י .7 רגיע ללהאמור  פרויקט  מקור התקציבי לביצוע העבודות נשוא ההכי    דוע  הט  עיריית 

מס'    מכוח ממשלה  העבו ביצוכן,  -ועל,  2397החלטת  מכוחדע  וכן,  כרזהמ  ות    כל אישור  , 
או  חשבונותה הפנים  משרד  אישור  בקבלת  מותנה  הבח  לתשלום,  מטעמוברת   ולא,  קרה 

ו עילה בכל הנוגע לעיכוב תשלומים שמקורו נה ו/אה ו/או תלונה ו/או דרישתהיה לי כל טע
 . ו משרד הפניםאאמור ו/הבקרה כ  חברת שלבקבלת אישור 

 
התמורה   כי  לי  בפועידוע  אספקה  לאחר  רק  לי  תשולם  של  במלואה,  הרכב/הציוד כלי  ל 

)אישור  לעי רהט  מטעם  ריית  שפ"מנבכתב  אסמכתאהל  יהווה  בפועל   סופקהציוד  כי    ע 
)לפאחר קב ורק ל,  יה(לעירי  ( 2397י החלטה  לת אישור חברת הבקרה של משרד הפנים 

כיצוע  לב בתוך  תה   .אמורהתשלום  יבוצע  מ)שלושים  30שלום  ימים  אישור  (  קבלת  מועד 
 חברת הבקרה 

 
ל  .8 כי הצהריני  זו מוגאשר  , ההסכם לרבות  ז,י את כל מסמכי המכרדקתשת לאחר שבעה 

ו  המצורף ה במסמכי המכרז, וכי הצעתי זו הפניי  חר אליו ישן, כל מסמך אמפרט, וכ הלו 
ביעה בכל  טענה ו/או דרישה ו/או ת  ל י כיה ל, ולא תהכאמורמוגשת לאחר בדיקה ובחינה  

והנ המכרז  במסמכי  האמור  הבנת  לחוסר  מסמכי/וגע  יש  או  במ  אליהם  י סמכהפנייה 
 .  ראשליהם מ ע המכרז ואני מוותר

 
 

 ובברכה,רב בכבוד 
 

 
 
 
       

 מת המציע חתי
 + חותמת( ימה חת)

 ם/תפקידו  ים/שם החותם  ך תארי 
 אצל המציע 

 


