ספח א'-טופס ההצעה הכספית
לכבוד
יעדים החברה העירו ית לפיתוח עסקי באר שבע בע"מ
רח' בן צבי 4
באר שבע
ה דון :הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ וייצוג משפטי
 .1א י הח"מ _____________________ ,המציע עצמי לתפקיד יועץ משפטי חיצו י קבוע לחברת יעדים
ו ציג מוסמך של משרד עוה"ד ____________________ המשמש כ _________________ במשרד,
מתכבד בזה להגיש הצעה למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצו י קבוע בהתאם לת אי מסמך הפ ייה לקבלת
הצעות ו וסח ההסכם המצ"ב על כל ספחיהם.
 .2א י מודע לרמה הגבוהה של יחסי אמון ה דרשת כלפי החברה במסגרת שירותי הייעוץ והייצוג המשפטי
שוא פ ייה זו ואפעל להבטחת כלל ההיבטים ה וגעים לשם קיומם של יחסי אמון אלה בכל שלב משלבי
ההתקשרות עם החברה ולאחריה ,לרבות היעדר יגוד ע יי ים או חשש לקיומו של יגוד ע יי ים ,שמירה
על סודיות המידע שיובא לידיעתי במהלך מתן השירותים ומ יעת כל שימוש בו שלא במסגרת ההתקשרות
עם החברה.
 .3קראתי /ו והב תי /ו היטב את כל מסמכי ההזמ ה ות איה והגשתי /ו הצעתי /ו זו על סמך בדיקתי /ו את
מסמכי ההזמ ה ובירורים שערכתי /ו ואהיה /היה מ וע/ים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבסס ה
על אי-ידיעה ו/או אי הב ה של ת אי ההזמ ה ומסמכיה או כל חלק מהם וא י /ו מוותר/ים מראש על
טע ות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי א י/ו מקבל/ים על עצמי /ו את כל ההתחייבויות והת אים
הכלולים בחוברת ההזמ ה ללא כל הסתייגות.
 .4מוצהר ומוסכם בזאת ,כי א י/ו ביססתי /ו את הצעתי /ו זאת על סמך בדיקותיי /ו כאמור לעיל ועל כן
אהיה /היה מ וע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבסס ה על כל טע ות של אי ידיעה ו/או אי-הב ה
של ת אי ההזמ ה או איזה מקרב המסמכים ה "ל וא י/ו מוותר/ים מראש על כל טע ות כאלה.
 .5א י/ו מצהיר/ים כי ברשותי /ו המומחיות ,הידע ,הרישיו ות והאישורים לרבות ה יסיון הדרוש לשם
ביצועם של השירותים שוא ההזמ ה במסגרת לוחות הזמ ים הקבועים בה ובהסכם ולשביעות רצו כם
המלאה וכי הצעתי /ו זאת הי ה בגדר הסמכויות ,הכוחות והמטרות שלי/של ו עפ"י מסמכי היסוד של ו
וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע.
 .6ה י/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי על ספחיה הי ו אמת וכי ה י/ו עומד/ים בת אי הסף ה דרשים
במסמכי ההצעה ובשאר הת אים באשר למציעי הצעה.
 .7א י/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל ק ו יה או תכסיס ות.
 .8אם הצעה זאת תתקבל ,א י/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על ההסכם בתוך שבעה ימים מיום קבלת
דרישתכם הראשו ה ולמסור בידיכם כל המסמכים כ דרש במסמכי ההצעה.
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 .9ה י/ו מסכים/מים לכך שיעדים תדרוש ממ י/מאית ו ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,
כל הוכחה שתראה ל כון ,בדבר כושרי /ו ,יסיו י /ו ורמתי /ו המקצועית,
אמי ותי /ו ומהימ ותי /ו ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/של ו ,תפ ה ללקוחותיי /ו ולכל אדם אחר ,לפי
בחירתה ,לקבלת מידע בקשר לכל הע יי ים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי /ו שהוא רלוו טי
להצעתי /ו ולהזמ ה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי לרבות ליכולתי /ו המקצועית ,ל יסיו ם עמי /ו,
לשירותים וטיב השירותים המסופקים על ידי /ו ,למצבי /ו הכספי וא י /ו מתחייב/ים לסייע ליעדים בכך
לפי דרישתה.
 .10ה י/ו מתחייב/ים להזמין ולקבל – על חשבו י /ו הבלעדי ובמסגרת התחייבויותיי /ו כלפי יעדים – שירותי
כל איש מקצוע כפי שיידרש לצורך ביצוע העבודות בשלביהן השו ים על פי כל דין ,על פי דרישות הרשויות
המוסמכות וכ דרש בהסכם ובת אי ההצעה.
 .11אם לא אמלא /מלא אחר הצעתי /ו או לא אקיים /קיים איזה מהתחייבויותיי /ו על פי ת אי ההצעה,
אאבד /אבד את זכות ו לקבלת הזכות שוא המכרז ותהיו רשאים ,מבלי לגרוע מכל סעד אחר ה תון לכם
על פי מסמכי ההצעה ו/או על פי כל דין ,לדרוש מאית ו פיצויים ו/או שיפויים ל זקים והפסדים העלולים
להיגרם לכם עקב כך .כמו כן תהיו רשאים להתקשר עם כל ספק אחר לביצוע השירותים שוא ההצעה.
 .12ידוע לי כי הצעתי אי ה יכולה להיות גבוהה מהתמורה החודשית המקסימלית שהי ה  ₪ 14,400בצירוף
מע"מ.
לאור המפורט לעיל ובמסמכי ההליך ,הצעתי /ו למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצו י עבור חברת יעדים היא
תמורת התמורה המקסימלית וב יכוי שיעור ה חה של ] _____%במילים.[_____________________ :
לאחר יכוי הה חה התמורה החודשית המוצעת על ידי הי ה של ______________ ) ₪במילים:
___________________ ( בצירוף מע"מ.
 .13ידוע לי ,כי הסכום המירבי לב יית מכרזים פומביים לרכישת טובין ו/או שירותים ,ולכל הליווי ה דרש,
עומד על סך של  ₪ 5,000ועד ] ₪ 7,500לא כולל מע"מ[ ,בהתאם למורכבות ההליך .מורכבות ההליך
תיקבע ע"י מ כ"לית החברה .התמורה הסופית תיקבע בהתאם לסוג המכרז ,לשעות העבודה ה דרשות,
דחיפות ההכ ה וכיו"ב ,והכל בהתאם להחלטת החברה ולהודעתה בכתב ומראש.
 .14ידוע לי ,כי הסכום המירבי לב יית מכרזי כח אדם ולכל הליווי ה דרש ,לא יעלה על ] ₪ 2,000לא כולל
מע"מ[ .התמורה הסופית תיקבע ע"י מ כ"לית החברה בכתב ומראש בהתאם לסוג המכרז ,לשעות העבודה
ה דרשות ,דחיפות ההכ ה וכיו"ב.
 .15א י /ו אבצע /בצע את כל העבודות באמצעות א שי מקצוע מוסמכים ומורשים כדין ,מיומ ים ומהימ ים,
בעלי יסיון ,יכולת וכושר לביצוען באופן מקצועי ומעולה ביותר.
 .16התמורה ,כהגדרתה בחוברת מכרז זו ,כוללת את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג
הכרוכות בביצוע העבודות שוא המכרז .לא אהיה /היה זכאים לכל תמורה וספת בקשר עם ביצוע
העבודות.
פרטי המציע:
שם ושם משפחה __________________ :תפקיד_____________________
כתובת____________________ :
טלפון )+טלפון ייד( ________________ :מס' הפקס_____________________:
דוא"ל ________________________
חתימת המציע__________________ :
תאריך _________________ :
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