מכרז פומבי מספר  - 2/2020הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר ספקי ארוחות
צהריים מוכנות בצהרונים
בהמשך לפרסום המכרז שבנדון (להלן" :המכרז") ,מודיעה בזאת העמותה לפנאי וקהילה בבאר
יעקב ,כדלקמן:
.1

על אף האמור בסעיף  36למסמך דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות למכרז ,בסעיף
__ במסמך ד' למסמכי המכרז (מסמך הצעת המציע) ובכל מקום אחר במסמכי המכרז ,אין
כל הגבלה על הסכום שהמציעים רשאים לנקוב במסגרת הצעת המחיר מטעם למכרז.

.2

יתר הוראות המכרז יוותרו על כנן ללא שינוי.

.3

למען הסר ספק מובהר ,כי בכפוף לאמור לעיל ,הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז
הם אלו המופיעים במסמכי המכרז.

יובהר כי ,בהתאם לסעיף  13.16למסמך דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות למכרז ,על
המציעים לצרף להצעתם גם העתק מהודעה זו כשהיא חתומה על ידם.
בכבוד רב,

שירלי דרי

מסמך ד'  -מתוקן
הצעת המציע
לכבוד

העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב

הנדון  :הצעת מכרז פומבי מס'  2/2020לאספקת ארוחות צהריים מוכנות לצהרונים
את המחיר יש למלא בעט ,בצורה ברורה ,ובמקרה של מחיקה יש למחוק בעט (לא בטיפקס) ולחתום ליד התיקון.

כללי :
.1

הריני מתכבד להגיש בזאת ,בשם __________________________________ (שם המציע) ,את
הצעת המחיר לאספקת ארוחות צהרים מוכנות בתפזורת לצהרונים שבניהול העמותה ,על פי המפורט
במסמכי מכרז  2/2020ומפרט העבודה ,ואני מתחייב לבצע את כל השירותים שנדרש לבצע ומתוארים
במפרטים ,בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה.

.2

ידוע לי ,כי לעמותה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים או להזמין את ביצוע כל
השירותים נשוא המכרז ממציע אחד ו/או להזמין רק חלק מהשירותים ,לפי ראות עיניה ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי.

.3

הצעתי לביצוע השירותים הינה בהתאם להוראות כלל מסמכי המכרז ,לרבות החוזה ,מפרטי העבודה,
ובשים לב להיקף העבודה ,כמפורט שם .הצעתי מביאה בחשבון כי אני נדרש להעמיד את כל
האמצעים והתשומות הנדרשות לביצוע כל השירותים ,העמדת כל האמצעים ,בהיקף של כח אדם
ואמצעים ,ככל שיידרש ,לביצוע מיטבי של אספקת ארוחות מוכנות כדרישות המכרז.
הצעת המחיר

.4

עבור ביצוע מלוא השירותים נשוא המכרז ,אספקת ארוחות צהרים מוכנות בתפזורת לצהרונים
שבניהול העמותה בתחום היישוב באר יעקב ,הכל בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז
הינה _______________ש"ח ,ובמילים _____________________________ש"ח ,לא כולל
מע"מ ,למנה (לרבות מנות מיוחדות).

.5

המחיר המוצע על ידי לעיל עבור ביצוע השירותים נשוא המכרז בתדירות הנדרשת (להלן:
"התמורה ") ,מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג
הכרוכות בביצועם ,על פי תנאי המכרז ופירוט הגזרות והאזורים ,ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו
נשוא המכרז והחוזה ,לרבות העסקת עובדים בכל כמות נדרשת ,אספקת כלי רכב ,מכונות וציוד
ייעודי ואחזקתם ,תשלום עבור צריכת מים ,כל ציוד ואמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של
כלל השירותים נשוא המכרז ,הובלות ,פריקה ,תשלומי אגרות ,ביטוחים ,מיסים ,היטלים ,וכל דבר
אחר הדרוש לביצוע השירותים נשוא המכרז.

.6

ידוע לי ,כי לעמותה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין מציעים או להזמין את ביצוע כל
השירותים נשוא המכרז ממציע אחד ו/או להזמין רק חלק מהשירותים לפי ראות עיניה ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי וכי אם תבחר לעשות כן ,פעולה שכזו לא תשפיע על הצעת המחיר לעיל.

שם המציע _____________________ :

ח.פ_________________ .

שם החותם מורשה החתימה בשם המציע  ______________ :ת.ז___________ .

כתובת _______________________ :

טל' ____________________ :

טל' סלולרי ____________________ :

מס' פקס _______________ :

תאריך  _________________ :חתימה  +חותמת ___________________ :

