
 מנהל מיזם, אזה"ת  2021/06מכרז מס'  טופס הצעת מחיר החברה הכלכלית קריית ביאליק
 

 לכבוד  
 החברה הכלכלית קריית ביאליק בע"מ 

 
 

   2021/06הצעה כספית למכרז מס' הנדון: 
 

 מנהל/ת מיזם חיצוני )"פרויקטור/ית"( ליזמות ופיתוח עסקי לפארק התעשייה בקרית ביאליק 
 עמודים[  2טבלת ההצעה הכספית בת   –]שים לב 

 
  __________ )שם המציע( למכרז שבנדון __________ להלן הצעתו הכספית של __________

. ידוע לנו כי ככל שנוכרז כזוכה  למודעת הפרסום  7-ו  6עבור כלל השירותים המפורטים בסעיפים  
   .להסכםנספח  במכרז תצורף הצעתנו הכספית שלהלן כ

 

 ₪   15,000 מחיר מקסימום:  1

 חמש עשרה אלף ₪(  )במילים: 

 % ____________ הנחה    המציע:אחוז הנחה המוצע ע"י  2

 במילים: ________________ אחוזי הנחה  

סה"כ הצעה כספית בשקלול אחוז הנחה   3
 המוצעת ללא מע"מ:  

  ₪ _____________________________ 

 _____________________________ ₪ ( 17%תוספת מע"מ ) 4

שירותי עבור    (FIX)  ריטיינר חודשיסה"כ   5
ע ופיתוח  התעשייה  סיזמות  לפארק  קי 

 לאחר הנחה כולל מע"מ: בקרית ביאליק,

₪ _____________________________ 

 במילים: _______________________ 

 

 דגשים הכלליים למילוי טופס ההצעה  

זה להלן בקשר    0תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף  
בית או אחרת ו/או  בקשר עם כל טעות חישוהמזמינה  , ובכלל האמור לסמכויות  להזמנהעם המענה  

השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלו במענה האמור,  
 כולו או חלקו:  

 לסה"כ המחיר )הנחה שלילית(.   תוספתלנקוב בהצעה כספית הכוללת  אין

   בטבלה(. 1יש לנקוב באחוז הנחה בלבד למחיר הכולל )הפחתה מהמחיר הנקוב בשורה מס' 

המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההזמנה ו/או מכל רכיב מרכיביו לרבות  
 להוסיף תוספת ו/או למחוק. 

נתגלה בהצעתו הכספית של מציע, הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת  
בה שהיא )לרבות בנסיבות בהן נגרמה  ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סי

רשאית, על פי שיקול דעתה  המזמינה לחלופין, בידיעתו המכוונת של המציע(, תהיה ו בשל רשלנות 
הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן  
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 חליפי:  

 לפסול הצעה כאמור על הסף. 

הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה    לקבל מהמציע הבהרה ו/או
ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות את ההבהרה  

 . המזמינהו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

ישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי  להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות ח 
 ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.  

זה, על מנת לגרוע    0  על פי סעיף למזמינה  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית  
על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל  מזמינה  ו/או לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית ל

הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם  
ועל פי שיקול דעתה  המזמינה  בהצעתו הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי    ולע שנתג

 הבלעדי והמוחלט.

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 

 חותמת וחתימת המציע   תאריך 
 
 
 

 אישור עו"ד 
  ______ מ.ר.  עו"ד,   ,_____________ הח"מ,  ביום  אני  כי  בחתימתי,  ומאשר  מצהיר 

_____________ התייצבו בפני ה"ה ______________________ אשר זיהו עצמם באמצעות  
/ המוכרים לי באופן אישי, חתמו על טופס   תעודות זהות שמספריהן ___________________ 

ורשאים לחייב  ההצעה בפניי. כן הנני לאשר, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו,  
 אותו למטרות המכרז וכי התקבלו במציע כל ההחלטות הנדרשות לצורך כך. 

 

 

 חותמת עוה"ד וחתימה    תאריך 
 


