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רכישה והתקנה של שערים קונזולים
.1

אני החתום על ההצעה מצהיר ,כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז לרכישה והתקנה
של שערים קונזולים (להלן" :השערים") ,ביסוסם והתקנתם בישובים פוריה כפר עבודה,
פוריה נווה עובד ופוריה עלית (להלן – "הישובים").

.2

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז ,כל הגורמים האחרים המשפיעים על אספקת
השערים ,ביסוסם והתקנתם ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

.3

אני מצהיר בזאת כי :
א.

אני עונה על תנאי הסף המפורטים בסעיף  3להזמנה להציע הצעות ובפרט הנני
יצרן מוכר ובעל ניסיון ביצור והתקנה של השערים המוצעים לכם על ידי
לרכישה.

ב.

הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי
הוראות המכרז ,ומצרף להצעתי את כל המסמכים והאישורים הנדרשים
המפורטים במסמך תנאים והוראות להגשת המכרז.

ג.

המחיר כפי שנרשם בהצעתי ,כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות
מכל מין וסוג הכרוכות באספקת שערים ,ביסוסם והתקנתם ,תשלום מיסים,
מכסים ,היטלים ,אגרות ,על פי תנאי המכרז ,לרבות רווח קבלני.

ד.

ידוע לי ואני מסכים שקב"ט המועצה ו/או כל נציג אחר שיקבע על ידי המועצה,
בין אם הוא עובד מועצה ובין אם הוא לא עובד מועצה ,יבדקו ויחליטו במועד
אספקת השערים למועצה ,כי הם עומדים בכל הדרישות המפורטות במסמכי
המכרז ,ואני מתחייב לקבל כל החלטה.

ה.

ידוע לי ואני מסכים כי רכישת השערים תבוצע רק לאחר שהצגתי בפני קב"ט
המועצה או מי שקבעה המועצה לענין זה ,מפרט של השערים ועמידתו בכל תנאי
המפרט הטכני והציוד הנלווה וכל נתון רלוונטי אחר ורק לאחר שהקב"ט אישר
לי את הרכישה.

.4

אם אזכה במכרז ,הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי על פי המכרז בהתאם לכל תנאי
המכרז לשביעות רצון המועצה ועל פי הוראות ההסכם ונספחיו ( מסמך ג') ובכפוף לכל
דין.

.5

אם הצעתי תתקבל ,אני מתחייב לבצע תוך  1ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכיית הצעתי
במכרז ,את הפעולות הנדרשות על ידי ,לחתום על ההסכם לרכישת שערים קונזולים,
ביסוסם והתקנתם (מסמך ג') ולהחזירו למועצה כשהוא חתום כדין וכן להמציא לכם
ערבות בנקאית (ערבות ביצוע) ופוליסת ביטוח כמפורט בהסכם.

.6

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  5לעיל כולן או
מקצתן ,המועצה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את
הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו.
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ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,עקב אי קיום
ההתחייבות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות
המועצה עקב הפרת ההתחייבות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
.7

.8

מפרט טכני
א.

הנני מצהיר ,כי אספקת השערים למועצה ,תעשה בהתאם לדרישות המועצה
ובהתאם למפורט במסמכי המכרז ובמפרט הטכני בנספח ב' להסכם.

ב.

באם יתגלה במועד אספקת השערים ,כי האספקה נעשתה שלא בהתאם למפרט
שהוצג בפני הקב"ט ולמפרט הטכני ,המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות
הבנקאית שהגשתי עם הצעתי ,כפיצוי מוסכם מראש וכן ,לממש כל זכות או סעד
אחר שתמצא לנכון עקב האספקה שלא בהתאם למפרט כאמור.

הצעת המחיר
עבור אספקת ( 5חמישה) שערים קונזולים מדגם  ,SK-20מונעים על ידי מנוע חשמלי
ומופעלים מרחוק ,ביסוסם והתקנתם בישובים וכן אחריות לתקופה של ( 24עשרים וארבע)
חודשים -

סכום הצעתנו במכרז₪ ___________ -
*סכום התמורה כולל מע"מ
*סכום התמורה לא יעלה על  ₪ 000,000כולל מע"מ

שם המציע ______________________ :מס' ת.ז /.ח.פ___________________ :.
כתו בת המציע____________________________________________________
מס' טלפון______________ טלפון נייד ____________ פקס _______________

תאריך________:
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_____________________
חותמת וחתימת המציע

