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 בגבעתייםהשכרת מחסן + שטח פתוח הנדון: קול קורא ל

 

)את הצעת המחיר יש למלא בעט, בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה  ו/או תיקון, יש  למחוק  

 בעט )לא בטיפקס( ולחתום ליד התיקון(.

 

הצעתנו יני מתכבד להגיש בזאת, את בשם __________________________ )שם המציע(, הר

, בהתאם להוראות "קול קורא" בנושא שבנדון, ואני בגבעתיים השכרת מחסן + שטח פתוחל

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

 

הנני מודע ומכיר את הנכס ואת מהות ה"קול הקורא" ומקבל על עצמי את ההתחייבויות  .1

 מהם, הצהרתי כאן באה בנוסף.וההצהרות במסמכי ה"קול הקורא" השונים ומבלי לגרוע 

 

קראתי בעיון את מסמכי ה"קול הקורא" והנני מצהיר כי הבנתי את מסמכי הקול הקורא  .2

נספחיו וכי תנאי ה"קול הקורא" וכל הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע העבודות 

נשוא ה"קול הקורא", ידועים ומוכרים לי וכן ביקרתי ובחנתי את הנכס, התנאים לפיהם 

 וצע ההתקשרות ברורים לי ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.תב

 

אני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים כי לא תתקבלנה, לאחר הגשת ההצעות, כל טענות מצד  .3

המציע לאי התאמה בין הנתונים המופיעים במסמכי ה"קול הקורא" לבין המציאות בשטח. 

ול הקורא", באחריותי כמשתתף במידה וככל שיהא פער בין המצב בפועל לבין הנתונים ב"ק

 וכמציע  ב"קול הקורא", להעלותן בפני העירייה לפני מועד הגשת ההצעות למכרז.

 

הנני  מצהיר כי על יסוד ידיעותיי ובדיקותיי המוקדמות כי דמי השימוש מניחים את דעתי  .4

 ומהווים תמורה הוגנת לעירייה.

 

מחסן +שטח ברחוב  –השכרת הנכס הצעת המחיר:  דמי השימוש המוצעים על ידינו עבור  .5

 גבעתיים. 38המעיין 

 

 

 לחודש הם___________________ ש"ח 

 

 )ובמילים:_____________________________________________( לא כולל מע"מ.

 

 



 

ידוע לי כי אין  העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוה  ביותר או הצעה כל שהיא וכי   .6

 את הזכות לפצל את הזכייה בין מספר מציעים.העירייה שומרת לעצמה 

 

כי העירייה תהא רשאית בכל שלב שלאחר בחירת המפעיל ב"קול הקורא", במקרה  ידוע לי .7

של הפרת ההסכם ו/או בשל אי עמידה בדרישות ה"קול הקורא" או אי קיום הנחיות 

ה בתנאי העירייה או אי קיומו של רישיון כל שהוא,  לפנות למציע הבא שהצעתו, עמד

ה"קול הקורא" וזאת מבלי צורך לנמק ועפ"י שקול דעתה הבלעדי ואני מסכים כי במקרה 

כזה לא תהא לנו כל טענה בהקשר לכך וכי בהשתתפותנו ב"קול הקורא" אנו מוותרים 

 בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה הקשורה להחלטה כאמור. 

 

ללים ארנונה, מים, חשמל, את אגרות ומוסכם כי דמי השימוש שישולמו, אינם כו ידוע .8

רישוי או היתרים ו/או רישיונות משרדי ממשלה או כל תשלום חובה אחר החל על שימושנו 

 בנכס.

 

 

 פרטי המציע והחותם מטעמו :

 

 שם המציע: __________________________________ח.פ. ___________________

 

 

 ____________________________ שם פרטי _____________________ משפחה____

 

 ת.ז. ________________________  תפקיד במציע ___________________________ 

 

 

 תאריך: _______________                 חתימה + חותמת : ____________________

 

 

 אישור

___________ אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום 

הופיע/ה בפני ___________________________ נושא/ת  ת.ז. ___________ וכי הינו/ה 

הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות 

 וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר  וכתב התחייבות  זה.

 

 

_______________     __________________ 

 דין –עורך        תאריך

 


