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הודעה הצהרה והצעת המשתתף במכרז 32.9/2017
השכרת מכונות צילום ותחזוקתן
לכבוד
מועצה אזורית עמק הירדן
א.נ,.
אני  /אנו החתומים מטה (שם):
(כתובת):
לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ולרבות תנאי המכרז המפרטים וההוראות לעניין
השכרת מכונות צילום ,מדפסות ופקסים במועצה על מוסדותיה ,טופס החוזה על נספחיו ותנאיו
וכן לאחר שהבנתי את השיטה והתנאים שלפיהם יושכרו המכונות ותשולם התמורה ובהתאם
לכל הנ"ל ,הנני מגיש את הצעתי זו והריני מתחייב/ים בזה להוציא לפועל את כל התחייבותי לפי
האמור במסמכי המכרז ,בחוזה ובמפרטים ,במחירים ובתנאים שרשמתי להלן לשביעות רצונכם
ולהנחת דעתו של המפקח שייקבע מטעמכם.
אני מציע _________( _______%אחוז) הנחה על המחירים המפורטים להלן:

.1

א.

 ₪ 0.045עבור עלות צילום של דף במכונה מסוג א' כהגדרתה בהסכם.

ב.

 ₪ 0.04עבור עלות צילום של דף במכונה מסוג ב' כהגדרתה בהסכם.

ג.

 ₪ 0.035עבור עלות צילום של דף במכונה מסוג ג' כהגדרתה בהסכם.

מובן לי כי התשלום החודשי יתבצע לפי מונה כמות דפים מצולמים וכי הכמות המוערכת לפי
נספחי ההסכם הינה הערכה בלבד שאין בה כדי לחייב את המועצה ו/או מי מטעמה.
אני מצהיר בזה כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז ,והגשתי את הצעתי בהתאם .כי אני
מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה
ו/או אי הבנה ואני מוותר על טענות כאמור.
.2

אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתי זו עונה
על כל הדרישות המופיעות במסמכי המכרז.

.3

אני/ו מצהיר/ים כי יש לי/לנו המומחיות ,הידע ,הרישיונות ,האישורים ,הביטוחים ,כוח
האדם והניסיון הדרושים לשם מתן השירות נשוא המכרז ,וכי הצעתי/נו זאת הינה בגדר
הסמכויות ,הכוחות והמטרות שלי/שלנו על פי מסמכי היסוד שלנו ,וכי הגשתה אושרה על
ידי הגופים המוסמכים אצלנו.

.4

ידוע לי כי המועצה רשאית להתקשר עם מציע אחד ביחס לכל העבודות ו/או לפצל את
העבודות ולהתקשר עם כמה מציעים ביחס לכל אחד מסוגי העבודות או ביחס לחלק מהם
כפי שיראה למועצה כדאי ביותר בשבילה.

.5

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי ותהא תקפה במשך  60יום
מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

.6

אני מסכים כי תהיו זכאים אך לא חייבים לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה
מחייב ביני ובינכם.
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.7

להבטחת קיום הצעתי אני מוסר ערבות בנקאית על סך ( 3,000שלושת אלפים ש"ח) ש"ח
בתוקף עד ליום  3.12.2017ואני מסכים מראש שתהיו רשאים להאריכה ככל שיידרש לפי
תנאי המכרז.

.8

היה והצעתי תתקבל אני מתחייב כי תוך  7ימים ממועד הודעתכם אחתום על כל הנדרש
לקיום החוזה ואפקיד בידכם ערבות בנקאית וכן פוליסת ביטוח ואישור עריכת ביטוח
הכל כנדרש בחוזה ונספחיו.

.9

היה ומסיבה כלשהיא לא אעמוד בהתחייבותי לא אחתום ו/או לא אמציא את המסמכים
הנדרשים לקיום החוזה אני מסכים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידי בקשר עם
השתתפותי במכרז ,תוגש לגביה על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ומבלי
שתהיה לי זכות לערער על פעולה זו בפני ביהמ"ש ו/או בוררות והכל מבלי שהדבר יפגע
בזכות המתנ"ס לתב וע ו/או לקבל ו/או לדרוש ממני כל פיצוי נוסף על נזקים נוספים
שנגרמו למתנ"ס עקב אי חתימת החוזה על ידי כאמור.

חתימת המציע
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תאריך

