
 

 

 
 

 

אספקה והתקנה של מושבים מרופדים רכישה, : )6/2023מכרז 
 סופי((: 2023ומסגרת נוספת( ) "אלנג'אח"לאודיטוריום בבית הספר 

 28.2.23רכש )כולל מסגרת()מכרז זוטא( 

 חתימת המציע: ______________

 

 2מתוך  1עמוד  

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 12טופס מס' 
 

 טופס הצעה כספית)זוטא(:  6/2023מכרז 
דיטוריום בבית לאו מושבים מרופדיםה והתקנה של אספקרכישה, )

 (הספר "אלנג'אח"
את טופס ההצעה הכספית יש להכניס למעטפה נפרדת וסגורה ולצרף אותה ליתר מסמכי  ]

תנאי הסף. הצעות כספיות שיצורפו העמידה בההצעה. המעטפה תפתח רק לאחר בדיקת 
יש לוודא קבלת תיבדק. ה על הסף של ההצעה כולה והיא לא באופן גלוי, יביאו לפסיל

 [הטופס ביחד עם יתר מסמכי המכרז, או להורידו מאתר העירייה
 

 לכבוד 
  ועדת המכרזים

 עיריית רהט
 

 ג.א.נ,
 

 מושבים מרופדיםשל  רכישה, אספקה והתקנה )זוטא( 6/2023מס' מכרז הנדון: 
 (2023) ומסגרת נוספתברהט  "אח'אלנג"ספר הבית ב אודיטוריוםב

 
ח.פ. _____________, מגיש בזאת ת.ז./ ע.מ./__________________ בע"מאני הח"מ  .1

 מושבים מרופדיםשל  והתקנה אספקה ,רכישהשעניינו )זוטא(  6/2023מכרז הצעה ל
בהתאם לתנאי המכרז , (2023)ומסגרת נוספת ברהט " אח'אלנגספר "הבבית  אודיטוריוםל

 ממועד חתימת העירייה על החוזה עימי. מועדים שנקבעו במכרז שימנו , זאת בשבנדון
 

הריני לאשר כי טרם מילוי הצעה כספית זו, קראתי היטב את המכרז על מסמכיו השונים,  .2
לרבות, כל הסעיפים העוסקים בהגשת ההצעה הכספית למכרז, וכן, אופן חישוב הניקוד בגין 

מוותר בזאת על כל ההצעה הכספית כאמור, ולאחר שקראתי והבנתי היטב את הדברים, אני 
טענה ו/או דרישה ו/או זכות בכל הנוגע לאופן שבו מנוסחים מסמכי המכרז, לרבות, כל 
הנתונים ו/או הפרטים הנוגעים להגשת ההצעות הכספיות למכרז, ולרבות ההוראות הנוגעות 

, נוספים מושבים מרופדיםעתידית של  רכישה, אספקה והתקנהלקיומו של חוזה מסגרת ל
 הצעה כספית זו.על בסיס 

 
לאחר שקראתי והבנתי היטב את הדברים, אני מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או  .3

זכות בכל הנוגע לאופן שבו מנוסחים מסמכי המכרז, לרבות, כל הנתונים ו/או הפרטים 
 הנוגעים להגשת ההצעות למכרז ו/או למרכיב הכספי לו יהיה זכאי הזוכה במכרז.

 
הובהר לי והודגש כי עליי למלא את ההצעה הכספית בצורה ברורה וקריאה וללא מחיקות  .4

 ו/או תיקונים, בכתב יד או במכונת הדפסה. 
 
ידוע לי כי במקרה של מחיקה ו/או תיקון, כאמור, עליי לחתום )בהתאם לזכויות החתימה(  .5

  את הצעתי.בסמוך למקום המחיקה/התיקון אחרת תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול 
 
הובהר לי היטב כי במקרה שבו הצעתי הכספית הזו לא תמולא בהתאם להוראות המכרז  .6

)לרבות, אי מילוי ההצעה הכספית במלואה ו/או השמטה של נתונים(, תהיה ועדת 
  .המכרזים רשאית לפסול את הצעתי זו

 
ת מע"מ ידוע לי כי התמורה שתשולם בהתאם להצעה הכספית המוצעת לעיל, אינה כולל .7

 פי דין.-והמע"מ יצורף לה בנפרד בהתאם לשיעורו על
 

הריני לאשר כי הצעתי זו כוללת את כל העליות הדרושות לשם מתן השירותים ו/או ביצוע  .8
העבודה ו/או האספקה בהתאם לחוזה, לרבות תשלומים לעובדים שלא יפחתו מן הקבוע בכל 

 דין. 
  



 

 

 
 

 

אספקה והתקנה של מושבים מרופדים רכישה, : )6/2023מכרז 
 סופי((: 2023ומסגרת נוספת( ) "אלנג'אח"לאודיטוריום בבית הספר 

 28.2.23רכש )כולל מסגרת()מכרז זוטא( 

 חתימת המציע: ______________

 

 2מתוך  2עמוד  

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

מחייבת אותי לכל דבר ועניין, ובמידה ואזכה ידוע לי כי הצעתי הכספית המפורטת לעיל  .9
 בהליך הנ"ל, הצעה זו תהווה את נספח התמורה שלפי החוזה שייחתם עמי.

 
הריני לאשר כי הצעה זו מוגשת לאחר שבדקתי את כל מסמכי המכרז, לרבות, החוזה  .10

המצורף לו ומפרט השירותים, וכן, כל מסמך אחר אליו יש הפנייה במסמכי המכרז, וכי 
עתי זו מוגשת לאחר בדיקה ובחינה כאמור, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או הצ

תביעה בכל הנוגע לחוסר הבנת האמור במסמכי המכרז ו/או מסמכי אליהם יש הפנייה 
 . במסמכי המכרז ואני מוותר עליהם מראש

 
 םאודיטוריוב מושבים מרופדים של רכישה, אספקה והתקנהלהלן ההצעה הכספית עבור  .11

 :"אח'אלנג"בבית הספר 
 

 ₪. 1,275 אומדן העירייה למושב מרופד בודד )ללא מע"מ(: .11.1
 

 _______% __    הנחה מוצעת על האומדן: .11.2
  .אחוז( ______________ :)במילים

 
 ₪. _____________  מחיר מבוקש לאחר הנחה )ללא מע"מ(: .11.3

 
 ______ ₪. _______     תוספת מע"מ: .11.4

 
 ____ ₪. _________  הנחה()כולל מע"מ(:מחיר כולל )לאחר  .11.5

 
 :למילוי הצעת המחיר הערות

  במקרה של אי התאמה או סתירה בין האמור במספרים )%( לבין האמור 11.2בסעיף :
 . יגבר האמור במיליםבמילים, 

  11.3)הנחה באחוזים( לבין סעיף  11.2במקרה של אי התאמה או סתירה בין סעיף 
 . 11.2האמור בסעיף  יגבר)מחיר לאחר הנחה(, 

  מחיר  11.3)הנחה באחוזים( וסעיף  11.2במקרה של אי התאמה או סתירה בין סעיפים(
יגבר האמור )מחיר לאחר הנחה, כולל מע"מ(,  11.5לאחר הנחה ללא מע"מ(, לבין סעיף 

 . לעיל 11.3 -ו 11.2בסעיפים 
 

כולל פריטים ללא כמות(, כמו כן, הריני לאשר כי עליי למלא את המחירים לכל הפריטים ) .12
ב בהצעתי זו, יחייבו אותי לכל דבר ועניין כחלק מחוזה המסגרת שיחול ווכי המחירים שאנק

והכל בהתאם למגבלה , אח'אלנג אודיטוריוםם בגם לאחר אספקת הפריטים והתקנת
חודשים  12משך , ולמסגרת( חוזה)לעניין  להזמנה להציע הצעות למכרז .61האמורה בסעיף 

 ידי העירייה(-תמומש עלוהכל, אם האופציה מכן ) לאחר
 

  .בוטל .13
 

 מושבים מרופדיםה ידוע לי כי התמורה במלואה, תשולם לי רק לאחר אספקה בפועל של כל .14
יהווה אסמכתא כי העירייה  הרכש או מנהל מחסןלעיריית רהט )אישור בכתב מטעם מנהל 

קבלת אישור חברת הבקרה של (, ורק לאחר בפועל לעירייה וסופק מרופדיםהמושבים ה
)שלושים(  30לביצוע התשלום כאמור. התשלום יבוצע בתוך  (2397משרד הפנים )לפי החלטה 

 .ימים ממועד קבלת אישור חברת הבקרה
 

 
 בכבוד רב ובברכה,

 
 
 

       
 חתימת המציע

 )חתימה + חותמת(
 תפקידו/ם  שם החותם/ים  תאריך 

 אצל המציע
 


