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תחזוקה של מתקן מרכזי לאיגום מים לצרכי כיבוי אש הקמה ו
 ואספקת מים בלחץ

 
 חברההצעת ה
 
 

 לכבוד
 מבוא כרמל בע"מפ.מ.ת 

 
 א.ג.נ.,

 
 
ם בעיון, בחנו והבינונו , לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז, ולאחר שקראנו אותהח"מ ואנ .1

להקמה  נולהגיש הצעת יםמתכבד מידע אחר נשוא ההתקשרות,תנאי ההסכם, וכל את 
)להלן:  ולתחזוקה של מתקן מרכזי לאיגום מים לצרכי כיבוי אש ואספקת מים בלחץ

 באזור התעשייה בפארק מבוא כרמלומתן שירותים למפעלים ו/או בתי העסק  "(המתקן"
המהווים חלק הכל כמפורט במסמכי המכרז , )להלן: "אזור התעשייה" או "הפארק"(

 , וזאת תמורת הצעתנו הכספית כדלקמן:בלתי נפרד ממנו
 

, תזכה, נבצע את מלוא התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז ונספחיהםככל שהצעתנו 
 כאשר

₪(  ___)במילים: ______₪ המחיר המקסימאלי לצרכן יעמוד על סך של _____ 
 לחודש. י אשלכיבו לכל קוב צריכה פוטנציאלית של מיםבתוספת מע"מ 

 
פ.מ.ת מבוא כרמל בע"מ )להלן: שאנו מצהירים כי הובהר לנו ואנו מסכימים לכך 

לא תישא בכל מחויבות לכך שמפעל ו/או בית עסק כלשהו באזור התעשייה,  "(המנהלת"
ירכוש את שירותי אספקת המים בלחץ שיסופקו על ידינו, ולמרות זאת אנו מתחייבים 

התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז ונספחיהם, לרבות עמידה בלוח למלא את מלוא 
 הזמנים שנקבע להקמת המתקן.

מבלי לגרוע משאר ההוראות המפורטות במסמכי המכרז, הרינו מצהירים ומתחייבים  .2
 בזאת כדלקמן:

אנו מתחייבים שהצעתנו עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז  .א
הבאנו בחשבון את כל המידע שהתקבל )לרבות מידע על כל נספחיהם, וכי 

שהמנהלת המציאה למציעים לאחר פרסום המכרז, לרבות מסמכי הבהרות 
וכדומה( וכן כל מידע רלוונטי הנדרש לנו לצורך מתן הצעתנו על פי תנאי המכרז, 

 ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למידע כאמור.

ניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות הידע, ה יבעלמוצהר בזאת, כי אנו  .ב
המכרז על כל נספחיו, לרבות ההסכם וכי יש ברשותנו ו/או בכוחנו להשיג נשוא 

את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע את 
העבודות ולספק את השירותים בהתאם לדרישות ולתנאים במסמכי המכרז על 

 מועדים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיהם.כל נספחיהם ובהתאם ל
 
ברורים לנו תנאי ההסכם, וכי היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום  .ג

במועד שיקבע על ידיכם על ההסכם המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 
ידוע לנו כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן ההסכם ולנספחיו 



ם ולא תשמע כל טענה מצידנו בעניין זה. ידוע לנו כי התנאים ככתבם וכלשונ
האמורים מחייבים אותנו לכל דבר ועניין, ולא תתאפשר לנו כל סטייה מהם, 

 אלא על פי שיקול דעתה הבלעדי של המנהלת.
 
ידוע לנו כי המנהלת לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן בהן  .ד

, לרבות הבדיקות המוקדמות, הערבויות, דמי נשאנו לצורך הגשת הצעת המחיר
קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעה ו/או 

 הנובעות ממנה.
 
ידוע לנו, כי היה והצעתנו תזכה במכרז, נישא באחריות כוללת לספק למנהלת  .ה

בהתאם לתנאי ההסכם ולנספחיו, במהלך כל  ולצרכנים את מלוא השירותים
 ההתקשרות. תקופת

 
יבים לשאת בעלויות דמי ה והצעתנו תזכה במכרז, נהייה מחוידוע לנו, כי הי .ו

החכירה לרשות למקרקעי ישראל עבור השטח בו יוקם המתקן והמשאבות וכן 
בכלל העלויות הנובעות מכך, לרבות כל מס או אגרה שיוטלו בגין ההחכרה 

 והקמת המתקן.
 
ו/או רז, נהייה מחויבים לשלם למנהלת ידוע לנו, כי היה והצעתנו תזכה במכ .ז

את עלות המים + מע"מ המסופקים למתקן, הכל בהתאם לתנאי לספק המים 
 ההסכם ונספחיו.

 
ידוע לנו, כי מסמכי המכרז הנם רכושה הבלעדי של המנהלת, המושאלים לנו  .ח

לשם הכנת הצעתנו והגשתה ואנו מתחייבים להשיב למנהלת עד לתאריך האחרון 
ההצעות כאמור במסמכי המכרז, בין אם נגיש את ההצעה ובין אם לאו. להגשת 

 שתמשידוע לנו כי איננו רשאים, בכל מקרה, להעתיק את מסמכי המכרז ו/או לה
 בהם בדרך אחרת כלשהי לבד מהגשת הצעתנו למנהלת.

 
ידוע לנו, כי המנהלת שומרת לעצמה את הזכות המלאה לבחור את ההצעה  .ט

דעתה המוחלט, בין המציעים השונים, וכי אין המנהלת  הזוכה, על פי שיקול
 מתחייבת לקבל הצעה של מציע כלשהו.

 
מצ"ב כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית  .3

 אוטונומית, כשהם חתומים על ידינו. 
 

 ידוע לנו כי במידה ולא יוגשו כל המסמכים הנדרשים, עלולה הצעתנו זו להיפסל.
 

ו מסכימים, כי במקרה של חזרה מהצעתנו או אי קיום הצעתנו, תהא המנהלת רשאית, אנ .4
מבלי להיזקק להסכמתנו ומבלי לפנות לערכות, לבוררות או לכל מו"מ משפטי אחר, 
לגבות את מלא סכום הערבות לקיום ההצעה, וזאת בתור פיצויים מוסכמים מראש בגין 

ל ידי כך, מבלי להידרש להוכחת קיומם של נזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם לה ע
 נזקים ו/או הפסדים כאמור.

 
 להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה: .5

 
 ח.פ.________________      שם התאגיד 

 
 __________________חתימה וחותמת 

 
  תאריך: ___________________

 
       שם איש קשר לעניין מכרז זה:

 
        כתובת, טלפון ופקס:

           
 


