נספח ב' להסכם – הצעת מחיר הקבלן למתן השירותים נשוא הסכם זה
הצעת המציע _______________
.1

אני הח"מ __________________ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני
מגיש בזאת הצעתי לאספקת שירותי שמירה בשוק העירוני בבאר-שבע.

.2

הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי ההזמנה ,כל המסמכים המצורפים להזמנה זו
וכל הגורמים המשפיעים על אספקת השירותים ידועים ומוכרים לי ,אני מסכים להם
ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי .לאחר שבדקתי ,בעצמי ובאמצעות אנשי מקצוע מטעמי,
את כל הנתונים הנדרשים והנני מכיר את כל הפרטים הנוגעים לאספקת השירותים
ואפשרויותיהם ,אני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי
ההליך בלא כל הסתייגות ,ובכלל זה לספק את השירותים ו/או כל חלק מהם בהתאם לכל
הוראות החוזה המצורף ובהתאם להצעתי ,לפי המחירים הנקובים על ידי במסמך זה להלן.

.3

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של ( 90תשעים) ימים מהמועד האחרון
להגשת ההצעות.

.4

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ,לשינוי או לתיקון ,והיא עומדת בתוקפה
ומחייבת אותי כאמור דלעיל:
יובהר כי כל המחירים המוצעים בהצעה זו לא יכללו מע"מ
א.

ההצעה עבור חודש קלנדרי (להלן" :הצעה חודשית") ניתנת בעבור חודש קלנדרי
למאבטח לא חמוש קורס  4ימים.

ב.

שעות העבודה של המאבטח בהתאם לטבלה המופיעה בנספח א' מפרט מיוחד
ודרישות.

ג.

המציע מתחייב בהתחייבות יסודית כי שכר המאבטח והתנאים הנלווים לא
יפחתו מהמפורט בנספח א'.1-

ד.

ככל שיחול שינוי ע"פ כל דין ,ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה
ואילך ,במי מהרכיבים שפורטו בנספח א' ,1-תעודכן התמורה בהתייחס לרכיבים
שהשתנו בלבד.
סה"כ הצעתי החודשית עומדת ע"ס _______________ ₪

שעות העבודה של המאבטח/ים בהתאם לטבלה המופיעה בנספח ג' להסכם  -פירוט
השירותים נשוא ההסכם.
סה"כ תעריף ממוצע שעתי עבור שעות שהינם מעבר לתעריף החודשי עומד ע"ס
__________________ .₪

נספח  5להזמנה – טופס הצעת המציע
לכבוד:
יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע בע"מ
רח' בן צבי 4
באר שבע
א.ג.נ,.
הנדון :הצעה למתן שירותי ייעוץ בניהול כספים והתקשרויות
אני/ו הח"מ _______________ ח.פ/.ע.מ __________ .מצהיר/ים ,מתחייב/ים ומאשר/ים
בזאת ,לאחר שבחנתי/נו בזהירות והבנתי/נו את כל מסמכי הפנייה ,כדלקמן:
 .1קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי ההזמנה ותנאיה והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך
בדיקתי/נו את מסמכי ההזמנה ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות
ו/או דרישות שתתבססנה על אי-ידיעה ו/או אי-הבנה של תנאי ההזמנה ומסמכיה או כל חלק
מהם ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על
עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת ההזמנה ללא כל הסתייגות.
 .2מוצהר ומוסכם בזאת ,כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותיי/נו כאמור
לעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של
אי-ידיעה ו/או אי-הבנה של תנאי ההזמנה או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים
מראש על כל טענות כאלה.
 .3אני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות ,הידע ,הרישיונות ,האישורים ,כוח האדם ,הציוד
לרבות החומרים והניסיון הדרושים לשם ביצועם של השירותים נשוא ההזמנה במסגרת
לוחות הזמנים הקבועים בה ובהסכם לשביעות רצונכם המלאה וכי הצעתי/נו זאת הינה בגדר
הסמכויות ,הכוחות והמטרות שלי/נו עפ"י מסמכי היסוד שלי/נו וכי הגשתה אושרה על ידי
הגופים המוסמכים במציע.
 .4הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים
באשר למציעי הצעה להליך.
 .5אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה או תכסיסנות.
 .6אם הצעה זאת תתקבל ,אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על ההסכם בתוך חמישה ימים מיום
קבלת דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים ,כנדרש במסמכי הפנייה.
 .7הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של  90יום
מהמועד האחרון להגשת ההצעות להליך .לפי דרישת יעדים אאריך/נאריך את תוקף ההצעה
לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י יעדים לשם בחירת הזוכה בהזמנה .הוראות סעיף זה יחולו גם
על ההצעה שאאריך/נאריך כאמור.
 .8הנני/ו מסכים/מים לכך שיעדים תדרוש ממני/מאתנו ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,כל הוכחה
שתראה לנכון ,בדבר כושרי/נו ,ניסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית ,אמינותי/נו ומהימנותי/נו ו/או
בדבר היכולת הכספית שלי/נו ,תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר ,לפי בחירתה ,לקבלת
מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו
ולהזמנה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי לרבות ליכולתי/נו המקצועית ,לניסיונם עמי/נו,

לשירותים וטיב השירותים המסופקים על ידי/נו ,למצבי/נו הכספי ואני/נו מתחייב/ים לסייע
ליעדים בכך לפי דרישתה.
 .9הנני/ו מתחייב/ים להזמין ולקבל – על חשבוני/נו הבלעדי ובמסגרת התחייבויותיי/נו כלפי
יעדים – שירותי כל איש מקצוע כפי שיידרש לצורך ביצוע העבודות בשלביהן השונים על פי כל
דין ,על פי דרישות הרשויות המוסמכות וכנדרש בהסכם ובתנאי הפנייה.
 .10אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו על פי תנאי
הפנייה ,אאבד/נאבד את זכותנו לקבלת הזכות נשוא ההליך ותהיו רשאים ,מבלי לגרוע מכל
סעד אחר הנתון לכם על פי מסמכי ההצעה ו/או על פי כל דין ,לדרוש מאתנו פיצויים ו/או
שיפויים לנזקים והפסדים העלולים להיגרם לכם עקב כך .כמו כן תהיו רשאים להתקשר עם
כל ספק אחר לביצוע השירותים נשוא ההצעה.
 .11הצעתי/נו למתן השירותים נשוא פנייה זו (להלן" :שכה"ט") לחברת יעדים היא:
יובהר כי כל המחירים המוצעים בהצעה זו לא יכללו מע"מ
סה"כ עבור חודש קלנדרי למאבטח לא חמוש קורס  4ימים ____________ ( ₪להלן:
"ההצעה החודשית")
סה"כ תעריף שעתי עבור שעות שהן מעבר להצעה החודשית ________________ ₪
שעות העבודה של המאבטח/ים בתעריף החודשי הינן בהתאם לטבלה המופיעה בנספח ג'
להסכם  -פירוט השירותים נשוא ההסכם.
ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי:
 .12אני/נו אבצע/נבצע את כל העבודות באמצעות אנשי מקצוע מוסמכים ומורשים כדין ,מיומנים
ומהימנים ,בעלי ניסיון ,יכולת וכושר לביצוען באופן מקצועי ומעולה ביותר.
 .13התמורה ,כהגדרתה בחוברת הליך זה ,כוללת את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות מכל
מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא ההליך .לא אהיה/נהיה זכאי/ם לכל תמורה נוספת
בקשר עם ביצוע העבודות ,למעט הצמדת התמורה לעליית מדד המחירים לצרכן שתיערך
אחת לשנה ממועד תחילת ההתקשרות ותחול מיום ההצמדה ואילך.
 .14השירותים שיינתנו במסגרת התעריף השעתי יכול שיהיו בכל מקום שיוגדר ע"י החברה ברחבי
העיר באר שבע ,עפ"י צרכיה ,ולרבות במשרדי החברה.

פרטי המציע:
איש הקשר להליך__________________ :
תפקיד__________________________ :
כתובת__________________________ :
טלפון (+טלפון נייד)________________ :
מס' הפקס_______________________ :
דוא"ל__________________________ :
חתימת המציע____________________ :
תאריך _________________________ :

____________________________
שם המציע:
____________ _____________ /
ח.פ/.ע.מ:.
____________________________
כתובת:
טלפון ופקס'____________________________ :
_____________________
דוא"ל:
שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:
________________________________ .2 ______________________________ .1
חתימות:
_____________________ .2 __________________ .1
תאריך._______________ :

