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ל והנני המכרז מסמכי כל את בעיון קראתי כי מצהיר, מ"הח  אני .1 הצעתי  בזאת  מכרז  מגיש 
 לאספקת מוצרי ניקיון, ציוד משרדי ומוצרי כיבוד קל, הכל כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.

 
 וכל המכרז תנאי כי מצהיר, אני ומסמכיו. המכרז פרטי כל את והבנתי קראתי כי מצהיר, הנני .2

 לכך ובהתאם להם מסכים  אני  לי,  ומוכרים  ידועים  על העבודות, המשפיעים האחרים הגורמים
 במסמכי הכלולים והתנאים כל ההתחייבויות את עצמי על  לקבל מציע  אני הצעתי. את קבעתי
 .להצעתי בהתאם שאדרש השירות בהיקף את לספק זה ובכלל הסתייגות, כל  בלא המכרז

 
 משתתף או/ו מציע עם מפרטיה  פרט או/ו ההצעה תיאום  ללא עצמאי באופן מוגשת  זו הצעתי .3

 הצעתי, חילוט  לפסילת  הדבר שהוא אחרת, יביא שלב , בכלעירייהל  ויתברר במכרז והיה   אחר
 .לרשותה העומד הליך חוקי  או/ו צעד  כל לרבות  הערבות

 
אני מצהיר שבדקתי את כל תנאי העבודה וכן כל ההוצאות אשר יכולות להשפיע על סכום הצעתי   .4

 לביצוע העבודות שבנדון. 
 
את   .5 מניח  הצעתי  סכום  כי  מצהיר  כל  אני  לביצוע  והוגנת  נאותה  תמורה  ומהווה  דעתי 

 ההתחייבויות על פי הצעתי אם הצעתי תתקבל. 
 
המחירים   .6 לפי  שבנדון  העבודות  כל  את  לפועל  להוציא  תתקבל,  והצעתי  במידה  מתחייב  אני 

 שהצעתי ולשביעות רצון העירייה המלא. 
 

אי ידיעתי כל תנאי או  אני מוותר ויתור מוחלט ומלא על כל תביעה כספית כל שהיא שמקורה ב .7
 נתון כל שהוא הקשורים בביצוע העבודות או הנובעים מהן. 

 
 :כי בזאת מתחייב מסכים מצהיר אני .8

 הדרושים והכישורים  ההיתרים הרישיונות, הכשירות, המומחיות,  הידע,  בעל הנני 8.1
 לכל בהתאם מקצועית, מבחינה וגם המימון מבחינת גם המכרז, נשוא לביצוע העבודות

 .המכרז מסמכי 
 כמפורט למכרז, ההצעה הגשת לצורך הנדרשים המקדמיים התנאים בכל עומד הנני 8.2

 במידה כי לי המסמכים הנדרשים. ידוע כל את מצרף הנני ולראיה  המכרז במסמך תנאי
 .הצעתי על הסף לפסול עלולה המכרזים כלשהו  ועדת אישור או/ו מסמך  אצרף ולא

 /מידע כל  להציג ממני  ולדרוש לחקור הזכות שמורה  המכרזים לוועדת כי ,לי ידוע  עוד 8.3
 התאמתי ,המימון אפשרויות ,מומחיותי  ,ניסיוני ,כשירותי להוכחת  נוסף שיידרש מסמך
 /המידע  מלוא את לוועדה למסור חייב אהיה  ואני ב"וכיו  ,המלצות  לרבות ,השירות למתן

 ,כאמור  כל שהוא ניתוח או הסבר ,מסמך למסור אם אסרב .דעתה להנחת ,המסמכים
 .ההצעה את לפסול ואף ראות עיניה לפי מסקנות להסיק הוועדה  רשאית

 הוראות פי על וההתחייבויות הדרישות כל את לבצע שהיא, בחינה מכל מסוגל, הנני 8.4
 .המכרז ומסמכיו

 את אבצע בהסכם, איתי  תתקשר והעירייה במכרז ואזכה במידה  כי מתחייב,  הנני 8.5
נשוא  רצונם לשביעות דין, כל הוראות המכרז, למסמכי בהתאם המכרז העבודות 

הרכש   של המלאה מטעמי כי ואדאג והעירייהמנהל  בעובדי העובדים   העירייה ינהגו 
 .ויעיל אדיב באופן

מילוי   לצורך  תקן או/ו דין  כל י"עפ  הנדרשים התנאים בכל  לעמוד מתחייב אני 8.6
 .המכרז נשוא התחייבויותיי

הוזכרה  לא אם  גם בהסכם, זה ובכלל זו מכרז בחוברת  המופיעה  התחייבות כל כי לי, ידוע 8.7
   .אותי מחייבת זה, בחלק במפורש

 



 

בין   ההוצאות, כל את להלן כוללת בהצעתי כמפורט ידי על המוצעת ההנחה כי מצהיר, הנני .9
העבודות הכרוכות שהוא, וסוג מין מכל כלליות, ובין מיוחדות  המכרז תנאי  פי על בביצוע 
 ההסכם והמכרז.  נשוא התחייבויותיי לכל מלא כיסוי ומהווהבשלמות 

 
 הכרוך,  כל על המכרז, נשוא העבודות בגין נוספת תמורה כל לי תשולם לא כי  בזאת, לי מובהר .10

 מובהר  כן למדד. הצמדה הפרשי לי ישולמו לא זה ובכלל מ,"מע בתוספת מעבר לקבוע בהצעה זו
 השירותים על   בעתיד יחולו אשר או החלים שהוא,  סוג מכל חובה, תשלום היטל, מס, כל כי לי,
כל   לי שיגיעו מהסכומים  העירייה תנכה כך, לצורך ידי. על וישולמו עליי יחולו  זה, הסכם י"עפ

 לי.  תשלום תהווה לזכאי אלו סכומים והעברת דין, כל לפי לנכות שעליה סכום
 

 בהתאם לנוסח הקבוע במסמכי המכרז.   בנקאית ערבות ב "מצ  הצעתי קיום להבטחת .11
 

בתוך   מתחייב הריני תתקבל, הצעתי אם .12 את    עבודה  ימי  7להמציא  הזכייה  הודעת  מקבלת 
 .המסמכים הקבועים על פי מסמכי המכרז, לרבות ערבות ביצוע ואישור עריכת ביטוחים

 
המנויות   הפעולות את אבצע לא אם או /ו מהצעתי בי אחזור שאם לי ידוע כי  בזאת, מצהיר אני .13

 את אאבד זו,  מכרז בחוברת הכלולה אחרת  כלשהי  התחייבות כל או  מקצתן, או כולן לעיל, 
 להצעתי  המצורפת הבנקאית  הערבות  את לחלט  רשאית  תהא  והעירייה  השירותים זכותי למתן 

 לא הערבות שבחלוט לי  ידוע כן  המכרז. במסמכי  כמפורט הכל  אחר,  קבלן  ולהתקשר עם  זו
 נוטל  שאני ההתחייבויות  הפרת עקב העירייה  לרשות שיעמדו סעד או בכל זכות לפגוע  כדי יהא

 זכות או/ו  תביעה  או/ו  טענה כל  לי תהיה לא כי מצהיר הנני הצעתי למכרז. הגשת עם עצמי  על
 תתקשר בו במקרה כי מתחייב הנני כן  במקומי. אחר מציע העירייה עם התקשרות עקב לפיצוי

 על  שנבחרה ההצעה בין ההפרש את לה  לשלם עליי יהיה ,דלעיל כאמור אחר מציע עם העירייה
 .דלעיל כמפורט שחולטו הערבות בכספי זה להשתמש לצורך רשאית והעירייה הצעתי, לבין ידה

 
 :כדלקמן עלי  ומוסכם ידוע .14

 תקציב של  בקיומו  מותנים  היקפה וכן  עימי ההתקשרות דנן,  במכרז ואזכה  במידה 14.1
 של המוחלט דעתה לשיקול  נתון  זה מכרז  מכח העבודות כי היקף לי, ידוע כן מאושר.
 .כלשהי  כמות  על אינה מתחייבת היא וצרכיה וכי העירייה

 לבטל רשאית והיא חלקה או  כולה שהיא, הצעה כל לקבל מתחייבת איננה העירייה 14.2
 דעתה  לשיקול  בהתאם יותר, קטנה כמות רכישת על להחליט או/ו  המכרז לחלוטין את

העירייה ידוע לי שלא תוקנה לי מכוח המכרז בלעדיות באספקת הטובין ו   כן הבלעדי.
זוכים/ונוספ נפרדים ים/מכרז  לפרסם זכאית מספר  בין  המכרז  לחלק  או  ו/או   ים 

 .  לרכוש את המוצרים באמצעות הליכים נוספים לפי ראות עיניה
 להגשת האחרון מהמועד ימים 120 של תקופה  במשך אותי ותחייב בתוקף  תהיה זו  הצעתי .15

 אם הצעתי. של תוקפה יוארך העירייה ותדרוש במידה המכרז. בתנאי  כפי שהוגדר ההצעות
 אחד וכל ביחד  מטה החתומים כל את מחייבת היא אחד, מאדם ידי יותר  על  נחתמה  זו הצעה
 על הובא כאילו לראותו  יש  יחיד  בלשון מובא זו הצעה שפרט מפרטי מקום  ובכל  לחוד, מהם

 .לחוד מהם כל אחד ידי ועל ביחד מטה החתומים כל ידי
 

 בתוקפה עומדת  והיא לתיקון,  או  לשינוי לביטול, ניתנת ובלתי  חוזרת בלתי היא זו הצעה .16
 .דלעיל  כאמור ומחייבת אותי

הצעתי הינה לכל תקופת ההסכם והאופציה )ככל ותמומש(. מדובר בהנחה אחידה בהתייחס   .17
בשלושה   המכרז  למסמכי  המצורף  המחירים  בלוח  המופיעים  המקסימאליים  למחירים 

 )נספח להצעתי(: למסמך ג'גיליונות אקסל והמהווה נספח א' 
 

  )כולל מע"מ( על מחירי מפרט מוצרי הניקיון.הנחה בשיעור של % ____   17.1
 במילים: ____________________________________________________    

 הנחה בשיעור של % ____ )כולל מע"מ( על מחירי מפרט מוצרי כיבוד קל. 17.2
 ____________________________________________________ במילים:   

 הנחה בשיעור של % ____ )כולל מע"מ( על מחירי מפרט הציוד המשרדי.  17.3
 במילים: ____________________________________________________    

התחומים, או באחד מהם. מציע שלא מילא אחוז הנחה באחד    3-)ניתן להגיש הצעה ב
 הסעיפים שלעיל, ייראה כמי שלא הגיש הצעה באותו סעיף(. 

 
 

 



 

 

 ____________________________   שם המציע: 

 ____________   /   _____________   ח.פ./ת.ז:

 ____________________________   כתובת:

 ____________________________  טלפון ופקס':  

 ____________________________   דוא"ל:  

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: 

1 ___________________________ .2 ____________________________ . 

 חתימות: 

 

1 .  __________________2 _____________________ .  

 

 תאריך: _______________.

 אישור

אני הח"מ ________________ עו"ד, מאשר בזה כי טופס הצעת המציע דלעיל נחתם על ידי מי  
 עפ"י דין.  הספקשמוסמך לחייב את 

 _______________________  

 


