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 ' ב מסמך                                                                                                                                  
 

 הצעת המציע טופס 

 /20201מס' מכרז פומבי 
 רמלשיה מבוא כבפארק מדע ותע כות בטחוןמערנת התק

 
 

 מבוא כרמל בע"מ -פ.מ.ת לכבוד: 
 (רה"החב")

 
 

להתקנת  1/2020 מס' מכרזאת כל מסמכי רב י בעיון כי קראתבזאת  מצהיר "מאני הח .1
 .מערכות בטחון בפארק מדע ותעשיה מבוא כרמל

  
ר היטב את ומכיודע פארק, והנני מביקרתי בהנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז,  .2

, וכו', התחזוקה השירותהאחריות,  ,ההתקנה, המערכותאספקת ל הנוגעיםכל הגורמים 
 וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 
 :אני מצהיר בזאת כי .3

 .הזמנה להציע הצעותם הכלולים בתנאיהכל נה על אני עו .א

י לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פ ,, מכל בחינה שהיאהנני מסוגל .ב
הזמנה בהנדרשים כל המסמכים והאישורים להצעתי  "בהמכרז, ומצמסמכי 

    . להציע הצעות
       

מכל  ,בין מיוחדות ובין כלליות ,את כל ההוצאות תכולל שהגשתי המחיר הצעת .ג
 ה,האחריות, השירות, התחזוק ,מערכות והתקנתןה הכרוכות באספקת ,מין וסוג
ביטוחים, נסיעות,  ,שכר עובדים ת,סים, מכסים, היטלים, אגרומהתשלום 

 .וכיו"ב רווח קבלנימשרדיות, 
 

אזכה במכרז ש לאחראם ו רקכי רכישת המערכות תבוצע  לי ואני מסכים ידוע .ד
עומדות בכל  המערכותכי בכתב שר איובתנאי שנציג מוסמך מטעם החברה 

 .כניפרט הטתנאי המהדרישות המקצועיות ו
 

ומסמכי בהתאם לכל תנאי י יבויותיאת התחי צעלב הנני מתחייב, אם אזכה במכרז .4
 .חברההלשביעות רצון  ,המכרז

 
הפעולות כלל את  מתאריך הודעתכם ימים 7לבצע תוך  מתחייב אניתתקבל,  אם הצעתי    .5

 .  םאישור קיום ביטוחיו)ערבות ביצוע( ערבות בנקאית לרבות המצאת , ממני הנדרשות
 

כולן או  ,לעיל 5בסעיף ות בצע את הפעולות המנויכי ידוע לי שאם לא א בזאת אני מצהיר .6
וכן תהא רשאית לחלט את הערבות  תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז חברהמקצתן, ה

 הבנקאית המצורפת להצעתי זו.
 

פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום כשסכום הערבות ישמש  ידוע לי ואני מסכים
 ת שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.יוההתחייבו

 
  חברהות או סעד שיעמדו לרשות הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכה שבחילוט כן ידוע לי

 ת שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.יועקב הפרת ההתחייבו
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 מפרט טכני .7

 זבמסמכי המכר שדרנבהתאם לתעשה  ,ברהחלהמערכות  כי אספקת מצהירהנני  .א
 .הטכנימפרט על פי הו

מפרט למלאה אין התאמה כי  המערכותהתקנת  /אם יתגלה במועד אספקת  .ב
לחלט את הערבות קשרות, לבטל את ההתרשאית תהיה  חברה, ההטכני

, כפיצוי מוסכם או את ערבות הביצוע, לפי העניין שהגשתי עם הצעתיהבנקאית 
שלא קב האספקה עלנכון  שתמצא לממש כל זכות או סעד אחר וכן ,מראש

 ר.בהתאם למפרט כאמו

 

  הצעת המחיר .8
 

עבור כל פריט  )לפני מע"מ(את המחירים שעל גביו הצעתי  (1ב'ח נספ) כתב הכמויותמצ"ב 
 5חיות המפורטות בסעיף בכתב הכמויות, בהתאם להנ ו/או סעיף ו/או עבודה הכלולים

 .יע הצעותלהזמנה להצ
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