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 נספח א'
 תאריך: ___________ 

 לכבוד

 ניקוז שקמה בשור רשות 

 פארק תעשייה עומר 8הגורן רח' 

 נ.,ג.א.

 

 , יועצים /מתכנניםלהיכלל במאגר כתב הצעה  הנדון:

 

 י________ שכתובת_ ___ זהות/תאגידהח"מ, _____________________________ מס'  יאנ

 ____________________________, מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן: _____________

ניקוז   .1 רשות  של  והמתכננים  היועצים  במאגר  להירשם  מבקש  בשוראני  הבאים   שקמה  בתחומים 

 _____________________________________________________________ 

,  שיונותייכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, ציוד ור  ידע וניסיון ובעל   מצהיר בזה, כי אני בעלהנני   .2

פיקוחלביצוע    הדרושים ו/או  יעוץ  ו/או  וכי  העבודות"  –)להלן    תכנון  לרשות"(,  עובדים    יעומדים 

   ובמספר מספיק.  כאמור סיון בביצוע עבודותימיומנים ובעלי נ ,מקצועיים

 הנני עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה להזמנה להציע הצעות, לרבות:  .3

 הנני אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל. 3.1

 . ________________________________ -בעל תעודה/רישיון/הסמכה  יהננ 3.2

כאמור בנספח ב' בו עבודות מסוג העבודות נשוא ההזמנה  בביצוע וחיובי סיון מוכחיבעל ני הננ 3.3

 מפורטים תנאי הסף למאגר.

 לא תלויים ועומדים נגדי צו פשיטת רגל, צו פירוק או צו כינוס נכסים.  3.4

 בזה כדלקמן:  מצהיר יהננ .4

 . על פרטיהם ההזמנהאת כל מסמכי  תיהבנ 4.1

פי צרכיה, מעת לעת, ואין בכניסה -על  הרשותידי  -תעשה על  העבודות/כי הזמנת השירות  ידוע לי 4.2
כלשהם מהכלולים במאגר ו/או   ו/או עבודות  בהזמנת שירותים  רשותבכדי לחייב את ה  למאגר

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לי  א  לא תהובהיקף כלשהו,    עימיהתקשרות    בכדי להבטיח
 .וסוג שהוא בקשר לכך מכל מין
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הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים להוכחת עמידתי בתנאי הסף, כאמור בסעיף ד' לכתב   .5
 ההוראות למשתתפים במכרז:

 

 לעיל.   3.2, כאמור בסעיף ____________________אישור על היותי  (א)

 לעיל.  3.3המוכח והחיובי, כאמור בסעיף  ניסיוניו עמידה בתנאי הסף פירוט של  (ב)

אישור בדבר היותי עוסק מורשה, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות   (ג)

 . 1976- ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו

 מרשם החברות.בתאגיד תצלום התאגדות ותדפיס פרטים עדכני  (ד)

 

  זו הנני  י. בעצם הגשת הצעתההזמנה לקבלת הצעותמסכים לכל התנאים המפורטים בהוראות    הנני .6

ומוותר בזה על כל טענה    ההזמנההבלתי מסויגת לכל התנאים המפורטים במסמכי    יאת הסכמת  ןנות

 בקשר לתנאים האמורים, לרבות טענות בדבר סתירות ו/או חוסר בהירות. 

מתחייב לשתף פעולה   יואנ  יילבצע חקירות ובדיקות אודות  ילכם בזה את אישור  ןונות  םמסכי  יהננ .7

 בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך עריכת הבדיקות והחקירות האמורות, לרבות הגשת מסמכים ומתן

 .יהסברים נוספים, אשר יידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעת

 

 

  יורצונ ת כל התנאים הקבועים במסמכי ההזמנהזו ניתנה ביום _____________ מתוך הבנ יהצעת

 החופשי.

 בכבוד רב,          

 ________________ 

         חתימת המציע

 

 דין -אישור עורך

 

____________________________ חתם/מו בפני  -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

על כתב ההצעה דלעיל, לאחר שהצהיר/ו בפני על נכונות כל האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/בלי חותמת, מחייבת  

 את _________________________ לכל דבר וענין. /אותו

 

 

 _________  _______  _______________   ___________________ 

 חתימה      חותמת         ת א ר י ך  
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