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 ג12טופס מס'
 

 ( 1.2.1.3סעיף  –)מכונת טיאוט מדרכות  טופס הצעה כספית 
]את טופס ההצעה הכספית יש להכניס למעטפה נפרדת וסגורה ולצרף אותה ליתר  
כספיות  הצעות  הסף.  תנאי  בדיקת  לאחר  רק  תפתח  המעטפה  ההצעה.  מסמכי 
שיצורפו באופן גלוי, יביאו לפסילת ההצעה על הסף וההצעה כולה לא תיבדק. יש  

 חד עם יתר מסמכי המכרז, או להורידו מאתר העירייה[ לוודא קבלת הטופס בי
 

 לכבוד 
 ועדת המכרזים  

 עיריית רהט 
 

 ג.א.נ,
 

 ( 2020רכישה, אספקה ואחזקה של שלוש מכונות טיאוט רחובות )  20/2020מכרז מס' הנדון:  
 
הצעה   .1 בזאת  מגיש   ,_____________ ח.פ.  בע"מ   __________________ הח"מ  אני 

בהתאם לתנאי  של שלוש מכונות טיאוט רחובות לעיריית רהט,    ואחזקה   אספקה רכישה,  ל
 ממועד חתימת העירייה על החוזה עימי.  חודשים  (6שישה ) , זאת בתוךהמכרז שבנדון

 
הריני לאשר כי טרם מילוי הצעה זו והגשת הצעתי למכרז הנ"ל, קראתי היטב את המכרז על   .2

הסעיפים העוסקים בהגשת ההצעות הכספית למכרז, וכן, אופן  מסמכיו השונים, לרבות, כל  
 בחירת ההצעה הזוכה. 

 
לאחר שקראתי והבנתי היטב את הדברים, אני מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או  
הפרטים   ו/או  הנתונים  כל  לרבות,  המכרז,  מסמכי  מנוסחים  שבו  לאופן  הנוגע  בכל  זכות 

 ו למרכיב הכספי לו יהיה זכאי הזוכה במכרז. הנוגעים להגשת ההצעות למכרז ו/א
 

נשוא   .3 עבור מתן השירותים  לי  ו/או התמורה הכספית שתשולם  זו  כי הצעתי  הריני לאשר 
המכרז, כוללת את כל העליות הדרושות לשם מתן השירותים בהתאם למסמכי המכרז ו/או  

 החוזה, לרבות תשלומים לעובדים שלא יפחתו מן הקבוע בכל דין.  
 

ן, הריני להצהיר, כי ההצעה הכספית המוצעת על ידי להלן, כוללת את כל ההוצאות  כמו כ .4
וכי   דין  כל  פי  ועל  המכרז  לתנאי מסמכי  כל הפעילות בהתאם  של  ושלם  ביצוע מלא  לשם 
ייבוא   הליך  בכל  טיפול  ברכישה,  טיפול  ייבוא,  עלויות  היתר:  בין  כוללות,  אלה  הוצאות 

ושחרור הטיאוט  המכס,  ן מכונות  עד    מן  הטיאוט  מכונות  של  הרישוי  הליכי  בכל  טיפול 
טיפולים    ןלהכשרת הובלה,  ופריקה,  טעינה  העירייה,  שם  על  ורישומו  בטיחותית  לנסיעה 

 שוטפים, ביטוח.  
 

 ידי:-לאור כל האמור לעיל, להלן הצעת המחיר המוצעת על .5
 , התקנת מערכת איתורא[ את ההובלה לעיריית רהט  לת, כוללהלן הצעת המחיר]

 
ולפי    1.2.1.3מכונות טיאוט רחובות כאמור בסעיף    רכישה, אספקה ואחזקה שלהצעת מחיר ל

 :(3כנספח ג)המפרט המצורף למסמכי המכרז 
 

 ________________________. הדגם המוצע: 5.1
 

 מחיר ללא מע"מ: __________ ₪ )במילים: ____________(.  5.2
 

 ___________.  מע"מ:  5.3
 

 מחיר כוול מע"מ : ___________ ₪ )במילים: _____________(.  5.4
 

 הערה: במקרה של סתירה, יגבר האמור במילים. 



 

 

 

 שלוש מכונות טיאוט:    רכישה, אספקה ואחזקה של: 20/2020 כרז  מ 
 למכירה : (2397רכש. מסגרת. )

 ______חתימת המציע: ________
 

 
 95ך מתו 71עמוד 

 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט  עיריית

 

 

 הצהרות והתחייבויות כלליות .6
 

יהיו לנו כל תביעות או דרישות או   6.1 ולא  אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז 
המכרז ו/או תנאי החוזה על מסמכיהם  טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי  

 ונספחיהם. 
 

הננו מצהירים, כי יש לנו הידע המקצועי, הניסיון והיכולת הפיננסית לבצע את השירות   6.2
עפ"י מסמכי המכרז, ויש ברשותנו האמצעים והעובדים המקצועיים, הדרושים למתן 

 השירות באיכות גבוהה ועפ"י האמור במכרז. 
 

באיכות גבוהה ביותר הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק    אנו מתחייבים לספק שירות  6.3
רב ומצהירים שיש ביכולתנו לעמוד בדרישות אלו. אנו מודעים לכך שקיבלנו על עצמנו  
להציע מתן השירות במועד, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור מסיבות כל שהן, לרבות  

 בגין העדר כוח אדם מיומן ו/או כוח אדם בכלל. 
 

ים לשמור על תוקפם של כל האישורים והרישיונות להם אנו נדרשים או  אנו מתחייב  6.4
 נדרש לצורך מתן השירות, למשך כל תקופת ההתקשרות. 

 
הגשת הצעה מטעמנו מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכל בלא שינוי ו/או   6.5

 תוספת. 
 

כי   .7 לי  נשוא הפרויקט אמור להגיע  ידוע  לעיריית רהט  המקור התקציבי לביצוע העבודות 
מס'   ממשלה  החלטת  ועל2397מכוח  כל  -,  אישור  וכן,  המכרז,  מכוח  העבודות  ביצוע  כן, 

מטעמו הבקרה  חברת  או  הפנים  משרד  אישור  בקבלת  מותנה  לתשלום,  ולא ,  החשבונות 
תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילה בכל הנוגע לעיכוב תשלומים שמקורו 

 . ת הבקרה כאמור ו/או משרד הפניםבקבלת אישור של חבר
 

ידוע לי כי התמורה במלואה, תשולם לי רק לאחר אספקה בפועל של מכונות הטיאוט/הציוד  .8
בפועל  סופק  הציוד  כי  אסמכתא  יהווה  שפ"ע  מנהל  מטעם  בכתב  )אישור  רהט  לעיריית 

)לפי החלטה   ורק לאחר קבלת אישור חברת הבקרה של משרד הפנים   (2397לעירייה(, 
בתוך  ל יבוצע  התשלום  כאמור.  התשלום  אישור    30ביצוע  קבלת  ממועד  ימים  )שלושים( 

 חברת הבקרה 
 

החוזה   .9 לרבות,  המכרז,  מסמכי  כל  את  שבדקתי  לאחר  מוגשת  זו  הצעה  כי  לאשר  הריני 
המצורף לו והמפרט, וכן, כל מסמך אחר אליו יש הפנייה במסמכי המכרז, וכי הצעתי זו 

כאמור, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל    מוגשת לאחר בדיקה ובחינה
הנוגע לחוסר הבנת האמור במסמכי המכרז ו/או מסמכי אליהם יש הפנייה במסמכי המכרז  

 .  ואני מוותר עליהם מראש
 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 

 
 
 

       
 חתימת המציע 

)חתימה +  
 חותמת( 

 תפקידו/ם  שם החותם/ים  תאריך  
 המציע אצל 

 


