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אספקת חומרי ניקוי
.1

אני החתום על ההצעה מצהיר ,כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז לאספקת חומרי
ניקוי (להלן – "השירותים").

.2

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז ,כל הגורמים האחרים המשפיעים על מתן
השירותים ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

.3

אני מצהיר בזאת כי :
א.

אני עומד בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת הצעות המפורטים בסעיף  3להזמנה
להציע הצעות (מסמך א).

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 בהזמנה להציע הצעות (מסמך א').

ג.

המחירים כפי שנרשמו בהצעתי ,כוללים את כל העלויות הכרוכות במתן
השירותים אלה ,ובכלל זה הוצאות שכירות ,הובלה ,ציוד תפעול ותשלומים
שונים ,וכן כל המיסים הישירים והעקיפים המוטלים על השירותים ,למעט
מע"מ.

.4

ידוע לי כי כמות המוצרים החודשית המצוינת במסמכי המכרז ובטופס הצעה זה הינה
הערכה בלבד ואין בה כדי לחייב את המועצה.

.5

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.

.6

אם הצעתי תתקבל ,אני מתחייב לבצע תוך  3ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכיית הצעתי
במכרז ,את הפעולות הנדרשות על ידי ,לחתום על ההסכם לאספקת חומרי ניקוי (מסמך
ג') ולהחזירו למועצה כשהוא חתום כדין וכן להמציא לכם ערבות בנקאית ופוליסת ביטוח
כמפורט בהסכם.

.7

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  6לעיל כולן או
מקצתן ,המועצה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את
הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו.
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.
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.8

הצעת המחיר שלי הינה כדלקמן:
סה"כ סכום הצעתי ,שהוא סכום כל המכפלות של עלות יחידה אחת של המוצר בכמות
החודשית המוערכת של המוצר הינו –
_____________ ( ₪לפני מע"מ)1
מובהר כי הצעת מחיר כוללת את מלוא התמורה לה אנו זכאים ,לרבות הוצאות בגין
נסיעות ,ביטוחים ,ביטול זמן וכל הוצאה אחרת אשר עשויה להיות לנו בקשר עם הצעתנו
נשוא מכרז זה1

שם המציע ______________________ :מס' ת1ז 21ח1פ___________________ :1
כתובת המציע____________________________________________________
מס' טלפון______________ טלפון נייד ____________ פקס _______________

תאריך________:
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_____________________
חותמת וחתימת המציע

