
 
 

 

 

 

 

 2/2018מס'   מכרז פומבי 

למרכז הרב תכליתי  לאספקה והתקנת מושבים
 במע"ר של העיר מודיעין מכבים רעות

 
 

 

 

 

  נספח א'

 

 טופס הצעת משתתף



 נספח א' 
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ

 2/2018מס'  פומביהצעת משתתף במכרז טופס 

עיינתי ובדקתי את כל מסמכי  מאשר בזה כי קראתי, __________________________________ מ,"אני הח
למרכז הרב תכליתי במע"ר של העיר מודיעין מכבים  לאספקה והתקנת מושבים 2/2018מס'   מכרז מכרז פומבי 

 לפעול על פיהם.וכי הנני מסכים להם ומתחייב רעות 

למרכז הרב תכליתי במע"ר של העיר  אספקה והתקנת מושביםעלות התמורה הפאושלית  המוצע על ידי החברה בגין 
מודיעין מכבים רעות בהתאם לדגם, הכמות והעבודות המפורטות בכתב הכמויות  המסומן כנספח ד' למסמכי 

 ללא מע"מ. ₪ 940,000המכרז והסכם ההתקשרות, 

 שווה ערך, על המציע למלא סעיף זה. במידה והמציע לא הציע מושב .1

הנני מציע תמורת ביצוע אספקה והתקנה של מושבים בהתאם לדגם, כמות והעבודות המפורטות בכתב 
הכמויות  המסומן כנספח ד' למסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, ועל פי הוראות המפרט הטכני והתוכניות 

 ה' להסכם ההתקשרות -, ו1המסומנים כנספחים ג'

 _____________ %   הנחה  )להלן: "התמורה"(. ___ 

 במידה והמציע  הציע מושב שווה ערך, אשר אושר על ידי ועדת הבחינה, על המציע למלא סעיף זה. .2

הנני מציע תמורת ביצוע אספקה והתקנה של מושבים בהתאם לדגם המושב שאושר על ידי ועדת הבחינה 
_____________ דגם: ______________ )מצ"ב  כשווה ערך: מושב של יצרן____________ סוג:

המסמכים טכניים ואישור ועדת הבחינה( בכמות המפורטת בכתב הכמויות  המסומן כנספח ד' למסמכי 
ה' להסכם  -, ו1המפרט הטכני והתוכניות המסומנים כנספחים ג' המכרז והסכם ההתקשרות, ועל פי הוראות

 ההתקשרות 

 ________________ %   הנחה  )להלן: "התמורה"(. 

  הערות .3
 אחר ספרות משתי יותר לא יכלול אשר עשרוני יש לכותבה כשבר, אחוזים שברי כוללת ההנחה אם מובהר 

 . הנקודה
 בכתב המפורטים הסעיפים כל על שווה באופן יחול ל"הנ ההנחה שיעור כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר 

 . הימנו נפרד בלתי חלק והמהווה ההתקשרות להסכם' ד כנספח המסומן הכמויות

 העזר ועבודות החומרים כל את כוללים הכמויות בכתב הסעיפים כל כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר 
 .בסעיף המפורטת העבודה לביצוע הדרושים

 לגבי לכל מושב  ככל שהמציע מעוניין להציע מספר מושבים שווי ערך,  עליו להגיש כתב הצעה זה בנפרד
 שווה ערך שאושר על ידי ועדת הבחינה.

 
_________ ____________ ____________  _______ 

  תאריך       /מ"חברה בע 'מס/ז"ת    חתימת המציע  שם המציע
   מס' שותפות רשומה       

 

  __________________טלפון המציע  _____________________________כתובת המציע 


