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 הצעת מחיר טופס
 

ות המוצעות הסככה/לשכור את האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הנני מציע בהסתמך על כל  .1

מובהר בזאת כי, הצעות המציעים בגין כל אחת מן . על ידי להלן על ידי החברה במחיר הנקוב

, לפני מע"מ, וכי לא תתקבלנה הצעות חודשים( 12בשנה )שקלים  230,000-מהסככות, לא תפחתנה 

 נמוכות מסכום זה.

 

 

 ת המחירוהערות כלליות לעניין מילוי הצע

 .ולנקוב בסכום המוצע על ידי בספרות ובמילים", מחיר מוצע"על המציע למלא את עמודת  .1

 א מחירים ביחס לסככה/ות אותה/ן הוא מעוניין לשכור בלבד.על המציע למל .2

במקרה של טעות חשבונאית/אריתמטית תהא רשאית ועדת המכרזים לתקן כל טעות אריתמטית  .3

 כאמור.

 .בספרותיגבר הכתוב  –במקרה של סתירה בין הכתוב במילים לבין הכתוב בספרות  .4

ע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד . מולא יכלול מע"מהמחיר ימולא בשקלים חדשים בלבד  .5

 ביצוע התשלום יתווסף לתשלום שישולם לזוכה בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין. 

שיקול דעתה,  מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לקבל הצעה שתימצא על ידה, לפי .6

 .כהצעה  בלתי  סבירה

 12-דמי שכירות שנתיים )ל – מחיר מוצע המושכראור ית
 חודשים( לפני מע"מ

מחלקת איחסון וטיפול ב ממוקמת  :17 סככה מספר

ותיאור מדויק שלה מצורף מ"ר,  930-, שטחה כשוטף

המהווה  ,זה כמסמך ב'למסמכי מכרז  המצורף בתשריט

 .חלק מחוברת המכרז

 :ספרותב
 
 

 :במילים

מחלקת איחסון וטיפול ב ממוקמת  :16 סככה מספר

ותיאור מדויק שלה מצורף מ"ר,  930-, שטחה כשוטף

 הווה, המזה כמסמך ב'למסמכי מכרז  המצורף בתשריט

 .חלק מחוברת המכרז

 :ספרותב
 
 

 :במילים

מחלקת איחסון וטיפול ב : ממוקמת 15 סככה מספר

ותיאור מדויק שלה מצורף  מ"ר,  930-, שטחה כשוטף

 , המהווהכמסמך ב'למסמכי מכרז זה  המצורף בתשריט

 .חלק מחוברת המכרז

 :ספרותב
 
 

 :במילים

מחלקת איחסון וטיפול ב : ממוקמת 10 סככה מספר

ותיאור מדויק שלה מצורף מ"ר,  930-, שטחה כוטףש

 , המהווהכמסמך ב'למסמכי מכרז זה  המצורף בתשריט

 .חלק מחוברת המכרז

 :ספרותב
 
 

 :במילים

 כרז מס'מ
17-2018 

 (8א) נספח
 הצהרת המשתתף
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של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות,  מובהר ומודגש כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות .7

על פי הסכם ההתקשרות, לרבות הוצאות ביטוחים, שכירת השטח במכל מין וסוג שהוא, הכרוכות 

ערבויות וכל יתר ההוצאות הנלוות. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים 

יים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או ככל שיחולו, לרבות מכס, בלו, מס קניה, וכיו"ב וכן שינו

 ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה. ביצוע העבודותהתשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה ב

 המחירים אשר ינקבו בטופס זה יחייבו את המציע לכל דבר ועניין במידה וייבחר כזוכה. .8

 

 _______________________ מס' הזיהוי:  _______________________ :מציעם הש

 המציע: ____________________חתימת  ________________ כתובת רשומה:

  תאריך: ___________ חותמת המציע )במקרה של תאגיד(: __________

 

 
 


