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  ____________________________ 

 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה
 

 הצהרת והצעת משתתף במכרז

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים 
 ומתחייבים בזה כדלקמן: 

אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי  .1

או דרישות המבוססות על אי  אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות

 ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו  .2

עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודות ומתן 

ם לתנאים המפורטים בחוזה לרבות המפרט הטכני במכרז וכי אין השירותים שבנדון, בהתא

 כל מניעה חוקית בביצוע העבודה;

אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  הצעתנו  .3

יום מהמועד  90זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 

הצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת ערבות המשתתף במכרז, האחרון להגשת ה

 בהתאם לסמכות המועצה ולכל זמן שהערבות על הארכותיה תהיה בתוקף. 

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי  .4

 המכרז. 

כם נחתום על מסמכי החוזה ימים מיום הודעת 7אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך  .5

ונפקיד בידכם ערבות בנקאית לביצוע  המכרז בשיעור הנקוב בחוזה המתאים, אישור קיום 

ביטוחים בנוסח המצורף למסמכי המכרז חתום ומאושר על ידי חברת ביטוח מוכרת וכן 

אישור ממשטרת ישראל לגבי המציע וכל אחד מצוות המועסקים במזנון בדבר היעדר 

חום עבירות המין, וכי אין מניעה להעסקתו על פי חוק למניעת העסקה של הרשעות בת

 . 2001 –עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

יום מחתימת החוזה. עד המצאת  7כמו כן, אנו מתחייבים להמציא פוליסת ביטוח תוך  .6

הערבות הבנקאית בהתאם לחוזה תשמש הערבות שמסרנו בנוגע למכרז להבטחת כל 

 יבויותינו על פי המכרז.התחי

ידוע לנו שהמפקח מטעם המועצה יבחן בכל  עת את עמידתנו בכל הדרישות המפורטות  .7

במסמכי המכרז וכי קביעתו תהא סופית ומחייבת. אם מסיבה כלשהי לא נעמוד 

בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי את הערבות הבנקאית, שצרפנו למכרז, כולה או מקצתה, 

מוסכמים וקבועים מראש ולא תעמוד לנו כל טענה בדבר גובה סכום הפיצוי  תחלטו כפיצויים

 המוסכם והפחתתו. 

 הצעתנו הינה כדלקמן: .8
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  ____________________________ 

 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה
 

 הצעת המציע 

עבור הזכות להפעלת המזנון, הננו 

מציעים לשלם למועצה דמי 

הפעלה,  שלא יפחתו מסך של 

לכל חודש, במהלך ולכל  ₪ 005,0

 משך תקופת ההתקשרות.

 

 (3מהמחירון נספח ב)אחוז ההנחה 

 

 

 לחודש_______________ ₪ 

 

 

 _____________ אחוזים

*אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .9

מוגשת ההצעה, כי אנו רשאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל 

 זו.  ]*תאגיד בלבד[דין או הסכם לחתימתנו על הצעה 

ימים ממועד חתימה על הסכם  14אנו מתחייבים להתחיל במתן השירותים בתוך  .10

 ההתקשרות,  אלא אם כן הוסכם אחרת עם המועצה מראש ובכתב.

אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז וברור לנו  .11

 יים יש בכך כדי לפסול את הצעתנו. כי ככל שיחסרו מסמכים או הוגשו מסמכים שגו

אנו מצהירים כי מייד עם קבלת הסכם התקשרות אפעל לביצוע כל תהליכי האישור, הרישוי  .12

     והרישום הנדרשים להפעלת המזנון ולפעול בהתאם לדרישת המועצה, וככל שיהא בכך צורך.

 הכתוב דלעיל המיוחס לרבים יחול לגבי יחיד ולהפך. 

________טלפון:  ________כתובת:            ________שם מציע/חברה: 
  

          ________שם איש קשר: 

    ______________ 

 חתימה וחותמת                              ________תאריך: 

 

 אישור חתימה

______, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה _____________ ת.ז. אני הח"מ ______
_______________, ________________, ת.ז. ______________, מוסמכים לחתום בשם 

 _________________________, ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.

 חתימה:________________________   תאריך: _________________

 


