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החברה לפיתוח קצרין בע"מ
מכרז מס' פק 31/2018
השכרה של תא בגודל של כ 153 -מ"ר במרכז המסחרי איתן
טופס הצעה
תאריך________________ :

לכבוד
החברה לפיתוח קצרין בע"מ
קצרין 12900

טופס הצעה והצהרת המשתתף
אני הח"מ ,לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהיר בזה
כדלקמן :
.1

אני מצהיר בזה כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם ,כי
אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות
על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואני מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

.2

אני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

.3

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 90
(תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

.4

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

.5

להבטחת קיום הצעתי אני מוסר ערבות בנקאית על סך ( ₪ 15,000חמשת עשרה אלף
שקלים חדשים) בתוקף ולתקופה של עד ליום  ,31.3.2019ואני מסכים מראש שתהיו
רשאים להאריכה ב 60 -יום נוספים.

.6

היה והצעתי תתקבל אני מתחייב כי תוך  7ימים ממועד הודעתכם לחתום על מסמכי
החוזה ,ואפקיד בידיכם ערבות בנקאית (ערבות ביצוע) בשיעור הנקוב בחוזה.

.7

היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויות ,אנו מסכים כי הערבות הבנקאית שנמסרה
על ידי בקשר עם השתתפות במכרז תחולט ותוגש לגביה על ידכם כפיצויים מוסכמים
וקבועים מראש.
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ההצעה
הנני מבקש לשכור את המושכר המהווה תא במרכז המסחרי איתן בשטח של כ-
 153מ"ר ברוטו ומציע לשלם דמי שכירות חודשיים בסך של _________ ש"ח
(במילים _________________ :שקלים חדשים)(לא פחות מ,) ₪ 11,250 -
בתוספת מע"מ לחודש.

פרטי המציע:
שם__________________ :
ת.ז_________________ :.
כתובת_______________ :
טלפון ________________ :דוא"ל_______________ :
תאריך ________________חותמת וחתימת המציע _____________________
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