
 

 

   
 

,  6452בגוש  458 בחלקה ע( מוש)  מסויימים  בלתי חלקים  746/1754  לרכישתהצעת משתתף   

 22/13  מספר מכרז פומבי מסגרת ב  ,השביםברמות   29ברח' הברושים 

 

 אנו הח"מ: 
 

 ..............................    ת.ז.      ........................................... )א( 
 

 ..............................  ת.ז.        ...........................................)ב( 
 

  זכויות המועצה לרכישת  )מגישים בזאת הצעתנו    ,ובערבות הדדית  כולנו ביחד וכל אחד מאתנו לחוד
)  חלקים  746/1754  שהם מסויימים  " להלן  6452בגוש    458חלקה  מ   (מושעבלתי  ברח'    , ("החלקה: 

או  "זכויות המועצההלן:  ל)  ברמות השבים   29הברושים   לתנאי מכרז    (,"החלק הנמכר"  "  בהתאם 
 . 13/22 מס'פומבי 

 

 

 

ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד,  -אם הצעה זו נחתמה על .1 
ובכל מקום שפרט כלשהו מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החותמים מטה  

 ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.   

 

נו  המכרז ובהצעה זו ידועים לבמסמכי  בזאת כי הפרטים המופיעים בהזמנה להשתתפות במכרז,  אנו מצהירים   .2
 במלואם ללא סייג.   אותם ם ימקבל  נווא

 

  ,כל האמור בהםאת  והבנו    ללא יוצא מן הכלל  ,שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרזלאחר   .3
 סך של: ,המועצהת יוזכו  רכישתבתמורה לם לשל יםמציע ואנ  ,נפרד ממסמכים אלו  וכחלק בלתי

 

 (. " הצעתנוו/או "  "סכום ההצעה": )להלן  .מס ערך מוסף בתוספת  __________ ₪__________ 
 

 במועד התשלום  פי שיעורו על  ונשלמו למועצה מע"מ נוסיף לו ו אנו ,כולל מע"מ ואינסכום ההצעה  .3.1

 

  הצעה וכי    יתווסף מס ערך מוסףהנ"ל    לסכוםו₪    4,900,000  של  מסך  פחתילא  ההצעה    סכוםידוע לנו כי   .3.2

 פחת מסכום זה תיפסל על הסף.תש

 

ההצעה .3.3 לצרכן  יהיה  סכום  המחירים  למדד  למכרז,    צמוד  ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  כמפורט  הידוע 

 לעיל.    3בסעיף   הנקובפחת מהסכום ילא  סכום ההצעה. בכל מקרה, גם במקרה של מדד שלילי, המכר בחוזה

 

, לאחר  יהבלשכת רישום המקרקעין ובתכניות החלות על מהברישו ועיינ בחלקה, נוהצעה זו מוצעת לאחר שביקר .4

מכל הבחינות,  נו  לצרכיה  מתאימ  נו אותהומצא  חלקהאת הנו  ובדק  נו, לאחר שראיהמועצה את זכויות    נושבדק

 .התאמה אחרת-בזאת על כל טענה של פגם או אי יםמוותר ו  ואנ
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או אי הבנה,    ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה  אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז .5

 . כאמור אלו  ואנו מוותרים מראש על טענות

 

עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים  במכרז, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז  אנו   .6

המפורטים בהם, לרבות  תנאים  , בהתאם לעל פי מסמכי המכרז  תההתחייבויומלוא  מקבלים על עצמנו את  ואנו  

 ללא כל הסתייגות.   ונספחיו,  על פי חוזה המכר

 

 תיאום עם משתתפים אחרים. הצעתנו זו מוגשת ללא כל קשר או  .7

 

החל ממועד מסירתה    וזו על כל פרטיה, מרכיביה, חלקיה, נספחיה וצרופותיה, תעמוד בתוקפה ותחייבנ הצעתנו   .8

 בתנאי המכרז. כקבוע, 9.8.2022 ליוםועד 

 

ל  .8.1   מקבילביום נוספים,    90להאריך את תוקף ההצעה למשך    מאיתנולדרוש  רשאית    המועצהכי    נוכן ידוע 

 ואנו נעשה כן.  להארכת תוקף הערבות, 

 

 על כל הכרוך והנובע מכך.  חשב כמי שחזר בו מהצעתונ ו כאמור, נהצעת את תוקףבאם לא נאריך  .8.2

 

  , ₪   250,000של  ובסכום  המכרז,  מסמכי  שב  להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות מכרז בתוקף בנוסח .9

 "( הערבות" –)להלן  31.8.2022 שתוקפה עד ליום

 

ל   .9.1 הנו  ידוע  פרק  מועצהכי  למשך  למכרז  הערבות  הארכת  את  לבקש  נוס  רשאית  וא  90של    ףזמן  נו  יום, 

 . נועל חשבונולעשות כן   יםמתחייב 

 

 אינה חייבת לקבל את ההצעה או כל חלק ממנה, וכי אינה חייבת לקבל אף הצעה שהיא.  מועצה כי ה לנוידוע   .10

 

הצעתנו .11 תתקבל  הרי  אם  זכייתנו  ימ  10בתוך  ,  בדבר  בכתב  הודעה  לנו  שתימסר  ממועד  אימוץ  במכרז ים    ועל 

מסמך אחר  על כל  ו, צרופותיו  חתום על חוזה המכרונ  מועצהנסור ל   , ועדת המכרזים ע"י ראש המועצה    המלצת

ל זכייתנוחתושעלינו  בעקבות  התחייבויותי נב,  ם  כל  את  חשבון    נוצע  על  הראשון  התשלום  את    סכום ונשלם 

 . המכר בחוזה  כמפורטו כנקובהכל  ושאר התשלומים, הרכישה כהגדרתו בחוזה המכר

 

להבטחת    שצורפה להצעתנוכר, תשמש ערבות המכרז  המבהתאם לחוזה  הרכישה  סכום  מהראשון  תשלום  לעד   .12

 כל התחייבויותינו על פי המכרז.

 

  במסמכי או התחייבות כלשהי הכלולה    חוזה המכרקיים את תנאי  נמן ההצעה או שלא  בנו  חזור  נ כי אם    נוידוע ל .13

, והיא תהא  נוכמופר על ידיהמכר  כבטלה או להתייחס לחוזה    נו רשאית לראות את הצעת מועצה  המכרז, תהא ה

ב לאדם אחר ולדרוש כל תרופה אחרת על פי כל  לקה  חרשאית לחלט את מלוא הערבות, להעביר את הזכויות 

 .תנאי יסודי ובסיסי ינוה  זהכי התנאי בסעיף ו  ,התביעות כלשהן כלפי תהיינה לנודין, ולא 
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, לקבלת המלצתה ע"י  ההמועצלמכרז זה כפופה להמלצת ועדת המכרזים של    כי כל התקשרות בהתאם  נוידוע ל  .14

המועצה של    , ראש  לאישורה  הוכן  זכייתהמועצמליאת  על  ההודעה  למרות  וכי  חתימת  נו,  חוזה    נו ולמרות  על 

התשלוםהמכר,   ביצוע  כל    הראשון  ולמרות  ניתנו  לא  עוד  כל  תקפה  תהא  לא  העסקה  התמורה,  חשבון  על 

 ר.האישורים כאמור בחוזה המכ

 

  

 והסכמתנו זו: הצהרתנו ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את המשמעות המלאה של 

 

 
 

 ____________________________ : המציע שם
 
 

 _________________________ ת.ז. 
 
 

 כתובת:_________________________ 
 
 

 נייד: ___________________________ 
 
 

 דוא"ל : ___________________________ 
 
 
 

 חתימה ___________________________ 

 
 

 ____________________________ : המציע שם
 
 

 _________________________ ת.ז. 
 
 

 כתובת:_________________________ 
 
 

 נייד: ___________________________ 
 
 

 דוא"ל : ___________________________ 
 
 
 

 חתימה ___________________________ 
 
 

 _______________________ תאריך:

 
 

 _______________________ תאריך:

 


