טופס הצעת משתתף
לכבוד
מועצה אזורית
שדות נגב
א.ג.נ.
הנדון :מכרז פומבי מס' 14 / 2017
לאספקת דלקים ושירותים נלווים
אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז.
בהצעתי זו מחירי הפתיחה פירושם כדלקמן :
א .מחיר הפתיחה לבנזין  55אוקטן יקבע לפי מחיר בנזין
 55אוקטן לתחנות התדלוק המתפרסם מדי חודש ע"י
משרד האנרגיה והעומד כיום ע"ס  ₪ 5.213לפני
מע"מ .
ב .מחר הפתיחה לסולר יקבע לפי המחירים התיאורטיים
המתפרסמים מדי חודש ע"י משרד האנרגיה והעומד
כיום ע"ס  ₪ 1.576לפני מע"מ ובלו.
הצעתי הינה :
בנזין  55אוקטן ______________ ₪ ,הנחה ממחיר הפתיחה לבנזין.
סולר _______________ ₪ ,תוספת ממחיר הפתיחה לסולר .
מצ"ב לשם הדוגמא – טבלאות מחיר הפתיחה הלקוח מאתר משרד האנרגיה.
 .1הבהרות
 המחיר לצרכן וההנחה שיצוינו בטבלה כוללים מע"מ.
 הכמות השנתית המוערכת המצוינת בטבלה דלעיל הינה כמות מוערכת
בלבד ואינה מחייבת את המועצה  .המועצה אינה מתחייבת לרכוש כמות
מסוימת של דלקים במהלך תקופת החוזה.
 .2הנני מצהיר כי ההצעה לעיל כוללת את כל ההוצאות בהן אהיה חייב
בקשר עם הסכם זה ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג ולקחה
בחשבון כל התשלומים ו/או ההוצאות שתהיינה לי בקשר למילוי
התחייבויותיי עפ"י ההסכם .

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי העבודה וכל
.3
הגורמים האחרים
המשפיעים על העבודה ,יודעים ומוכרים לי ,וכי בהתאם לכך קבעתי את
הצעתי.
 .4אני מצהיר ומתחייב בזאת כי:
א .הנני בעל הידע הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע
העבודות נשוא המכרז וההסכם.
ב .ברשותי ,או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם הדרוש על
מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז וההסכם ,במועדים
המפורטים בהסכם.
ג .הנני מסוגל מכול בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או
ההתחייבויות על פי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז.
.4
.5

אם אזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב לבצע את ההתחייבות נשוא המכרז
והסכם בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם לשביעות רצון המועצה,
במחיר הצעתי כמפורט להלן.
אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות
דלקמן ,וזאת תוך 10
ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז.
 6.1לחתום על ההסכם ולהחזירו למועצה כשהוא חתום ומבויל כדין.
 6.2להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבוילת  ,להבטחת קיום תנאי
ההסכם כמפורט
בהסכם.
 6.3להמציא לכם אישור על קיום ביטוחים בהתאם לנוסח האישור
המכרז.
המפורט במסמכי
 6.4להמציא תכנית פעולה לפי האמור בסעיף  14לתנאי המכרז.
 6.5להיערך לתחילת אספקת הדלקים לפי האמור בסעיף  15לתנאי
המכרז.

.6

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף
 6לעיל ,כולן או מקצתן ,אאבד את זכותי לזכות במכרז והמועצה תהא
רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם
חברה אחרת.
כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד
שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם
הגשת הצעתי למכרז.

.7

הריני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים:
 8.1העתק אישור בר תוקף מטעם משרד התשתיות הלאומיות כמפורט
בסעיף (22א) לתנאי המכרז .
 8.2פירוט התחנות דלק כולל מיקומן הגיאוגרפי כמפורט בסעיף ( 23ב)
לתנאי המכרז.
 8.3אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ואישור לצורך ניכוי מס
 20לתנאי המרכז .
כמפרט בסעיף

 8.4ערבות בנקאית בהתאם לסעיף  11לתנאי המכרז.
 8.5מסמכי ההתאגדות של התאגיד ומסמכים נוספים לפי ס'  19לתנאי
וההצעה מוגשת ע"י תאגיד.
המכרז ,במידה
 8.6רישיון עסק בהתאם לסעיף  21לתנאי המכרז.
 8.7מסמכים נוספים הנדרשים עפ"י תנאי המכרז ואינם מפורטים לעיל
( 24א) לתנאי המכרז.
לרבות לפי סעיף

בכבוד רב
___________________

שם מלא של המציע ( באותיות דפוס )
_____________________
אישיות משפטית:
אדם/שותפות  /חברה /אחר  :נא לפרט
____________________
ת.ז .או מס' ח.פ _______________________ :
שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם
המציע
( במידה ומדובר בתאגיד )
כתובת ________________________________
טלפון _________________ :
תאריך ______________

חתימה מלאה _____________

אישור חתימה (כשמציע הוא תאגיד משפטי ,חברה שותפות וכיו"ב
)
אני הח"מ ___________ עו"ד  /רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה
____________ת.ז____________ .
מוסמכים לחתום בשם_____________.

ת.ז.

________________

ולחייב אותם ,וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.

תאריך ____________ :

חתימה ______________:

