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 לביצוע הקמת בריכה טיפולית במרכז הספורט העירוני
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  05/2021 מס'מכרז 

 לביצוע הקמת בריכה טיפולית במרכז הספורט העירוני

 בעיר מודיעין מכבים רעות  

 המחירטופס הצעת  – 'א נספח

 ישלב המציעים כי את טופס הצעת המחיר, וכן כל מסמך אחר המפרט את מחיר ההצעה,  תשומת
. הצעת המחיר תיפתח ותיבדק רק לאחר שיושלם לצלם ולהגיש בנפרד מחוברת המכרזלהגיש 
 תנאי בחוברת, בהתאם לשלבים המפורטים המציעיםלהצעות  הסף בתנאי העמידה בדיקתתהליך 
 .המכרז

והבנו את הוראות החברה הכלכלית לפיתוח אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו  .1
לביצוע הקמת   05/2021 מס' מכרז"( למתן הצעה להחברה" -מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן

 -בריכה טיפולית במרכז הספורט העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות )להלן
והדרישות המפורטות בכל מסמכי המכרז על נספחיהם "( על כל התנאים העבודה/הפרויקט"

"( מציעים בזה לחברה לבצע את העבודה, וזאת בתמורה לתשלום כפי שיפורט הפניה" -)להלן
 להלן: 

סך התמורה הכוללת )הפאושלית( בגין ביצוע הפרויקט בהתאם לכל התנאים והדרישות  )א(  
ת )לא כולל מע"מ( המסומן כנספח ד' לחוזה כתב הכמויוהמפורטות הנקובה בסיכום 

 ההתקשרות הינה 
 )במילים: _______________________שקלים חדשים.______________ ₪   

 
)במילים: _______________________שקלים  ₪אנו מציעים בזה ______________  )ב( 

 חדשים.
ת )לא כולל כתב הכמויובסיכום על סך התמורה הכוללת )הפאושלית( )לא כולל מע"מ ( הנקובה  

 מע"מ(.
 

סך התמורה הכוללת )הפאושלית( המוצעת על ידינו לאחר ההצעה הנקובה בסעיף )ב( לעיל  )ג(
 הינה:

 
 )במילים: _______________________שקלים חדשים.______________ ₪  

 
ג( לבין הצעת מובהר, כי במקרה של אי התאמה בין הצעת המחיר הנקובה במספרים בס"ק ) )ד(

 האחוז ההנחה הנקובה תיגבר הצעה אחוז ההנחה והחישוב המדויק יבוצע על ידי החברה. 

הנקובים במספרים לבין הצעת  מובהר, כי במקרה של אי התאמה בין הצעת המחיר ו/או האחוז )ה(
 האחוז ו/או המחיר הנקובים במילים, תיגברנה הצעת המחיר הנקובה במילים. 

כי בדקנו את כל הטעון בדיקה מוקדמת ושקלנו כל דבר אשר עשוי להשפיע על  אנו מאשרים )ו(
קביעת הצעת המחיר, ואנו מוותרים מראש באופן מפורש, על כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 תביעה, כלפי נתיבי איילון בגין ו/או בקשר עם האמור.

  שם המציע )מלא(: _______________________________________

 ________________ מורשי החתימה מטעם המציע: _________________שמות 

 __________________ חתימות מורשי החתימה: ______________

 
 תאריך: ________________  חותמת המציע:______________

 


