
  בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז

  
          ____________                          ___________________________________  

  חתימה + חותמת																																																																					תאריך 
  1עמוד      

 : הצעת המחיר11טופס 
  

  לכבוד

 מעיינות העמקים בע"מ

  01/2018כתב הצעת מחיר למכרז פומבי   הנדון:         

  
אנו הח"מ, ____________________________________ מס' חברה:  _____________ 
שכתובתנו __________________________________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה 

  כדלקמן:כלפיכם 

קראנו בעיון, בחנו ובדקנו היטב את כל מסמכי המכרז על כל הוראותיהם, תנאיהם,   1
פרטיהם, מפרטיהם הטכניים, התכניות הכלולות בהם ונספחיהם, ווידאנו שכל מסמכי 
המכרז מצויים בידינו, הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם והם ברורים לנו, לרבות 

  נצטרך לבצע את העבודות ולקבל את התמורה בעבורן. השיטה ולוחות הזמנים שבהם

אנו מתחייבים לבצע ולהשלים את כל העבודות הכלולות במסמכי המכרז, הכול בהתאם   .2
לכל הוראות מסמכי המכרז, לרבות המפרטים הטכניים, ולקיים את כל התחייבויות 

דכם וקיום הקבלן הכלולות במסמכי המכרז עד לאישור השלמת הרצתו של המכון על י
  כל התחייבויותיו של הקבלן בתקופות הבדק והאחריות.

הצעתנו מוגשת בהתאם לאמור בכל מסמכי המכרז, היא כוללת את כל הנדרש במסמכי   .3
המכרז לביצוע העבודות בשלמותן, ולא יהיו לנו תביעות ו/או דרישות כספיות כלשהן 

ואנו מוותרים מראש על כל המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה של מסמכים אלה, 
  תביעה ו/או טענה כאמור.

, אנו מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע העבודות, בהתאם להוראות מסמכי המכרז  .4
  כדלקמן:

 

  אחוז הנחה

אחוז זה מתייחס לכל מחירי היחידה 
בכל פרקי כתב הכמויות/מחירון ופרקי 

  הפרקים גם יחד 2המכרז והנו עבור 

  

% __________________  

  

  

   אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה,  .  5

לתקנות חובת המכרזים,  22בתקנה תשקול החברה, בין היתר, את אמות המידה שנקבעו 

ול וכן את עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על פי שיק, 1993- התשנ"ג

  דעתה הבלעדי של החברה.

  הצעתנו זו ניתנה ביום ________________ מתוך הבנה ורצוננו החופשי..  6



  בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז

  
          ____________                          ___________________________________  

  חתימה + חותמת																																																																					תאריך 
  2עמוד      

אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו . 7
או מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין 

  הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

  

  בכבוד רב,          

_____________                         _____________________  

                                                      תאריך                                                                                 הקבלן

  *   ( חתימת מורשי חתימה וחותמת התאגיד)

                                               שם הקבלן (באותיות דפוס)
                                               שמות מורשי החתימה 

              ט)נא לפר-אישיות משפטית (חברה/שותפות/אחר
                    כתובת

                    מס' טלפון
                    מס' פקס

                    מספר עוסק מורשה 
                    מס' רישום ברשם הקבלנים

  
  אישור חתימה

 
  

אני הח"מ _______________________ עו"ד של ____________________ מס' מזהה 

 ") מאשר בזה כי חתימות ה"ההקבלן______________(להלן: "

_______________________, אשר חתמו על  - _______________________________ ו

  הצעה זו, בצירוף חותמת הקבלן, מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין.

___________________  _______________________  
  חתימת עו"ד               תאריך  

  שיון)ימס' ר חותמת+ (חתימה+  

   




