החברה לפיתוח קצרין בע"מ
מכרז מס' פק 33/2018
השכרה של תא מס'  5מתחת לטריבונות מגרשי הטניס בקצרין
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) יום 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 ( ₪ 5,000חמשת אלפים שקלים
חדשים) בתוקף עד ליום  ,31/3/2019נספח א' להצעתי ,ואני 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) בשעור 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.

60843 - 12 - 10 / 2831

2

ההצעה
הנני מבקש לשכור את המושכר המהווה תא שמספרו  5בשטח של כ 28-מ"ר ומציע
לשלם דמי שכירות חודשיים בסך של _________ ש"ח (במילים:
_________________ שקלים חדשים) ,בתוספת מע"מ לחודש.

פרטי המציע:
שם__________________ :
ת.ז_________________ :.
כתובת_______________ :
טלפון ________________ :דוא"ל_______________ :
תאריך ________________חותמת וחתימת המציע _____________________
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נספח א'
ערבות להגשת הצעה במכרז
תאריך____________________:
לכבוד
החברה לפיתוח קצרין בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר __________________
על-פי בקשת( _______________________________________ :להלן " -המבקש") אנו
ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  5,000שקלים חדשים (הסכום במילים:
חמשת אלפים שקלים חדשים) (להלן " -הסכום הנ"ל") ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש
בקשר עם מכרז מס' פק  33/2018להשכרה של תא מס'  5מתחת לטריבונות מגרשי הטניס בקצרין.
הסכום הנ"ל צמוד למדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי שמתפרסם על-ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,באופן הבא:
א.

המדד היסודי-המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

ב.

המדד החדש-המדד הידוע בעת התשלום.

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי ,יחושב סכום
ג.
הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד
היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי ,יחושב
סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת
המדד היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי,
תשולם קרן הערבות בלבד.
מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב ,ולא יאוחר מ( 7-שבעה) ימים מתאריך קבלת דרישתכם על
ידינו ,אנו נשלם כל סכום עד לסכום הנ"ל  ,בתוספת הפרשי התנודות במדד ,מבלי להטיל עליכם
חובה להוכיח את דרישתכם ו/או לנמק את דרישתכם ,ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום
תחילה מאת המבקש ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר
לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסכום הנ"ל
(לפי שיעורו העדכני בהתאם להפרשי תנודות המדד במועד כל דרישה).
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  31לחודש מרץ שנה ( 2019כולל) בלבד ,ולאחר תאריך זה תהיה
בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על-ידנו; כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו
בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ,אינה ניתנת לביטול ואינה ניתנת להסבה או להעברה
בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
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