
 חתימת המציע: ________________

 תאריך: _______________

 

 לכבוד

 שדות נגבהמועצה האזורית 

 

 נ.,ג.א.

 

 לכידת כלבים משוטטים למתן שירותי 2202/21מכרז  הנדון:

 

במסגרת , "(השירותים" -למתן שירותי לכידת כלבים משוטטים )להלן ה מגיש בזה הצע ,אני הח"מ

 "(.הועצהמ" -)להלן  שדות נגבהצעות מחיר שפרסמה המועצה האזורית הליך לקבלת 

 

 הנני מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן: .1

 

 לכידת כלבים משוטטיםלמתן שירותי  הצעות מחירזמנה להגיש ההקראתי בעיון את  1.1

 .ומקובל עליוהאמור בה מוסכם , הבנתי את משמעותה ותנאיה(, "ההזמנה" -)להלן 

 

 וע לי שההזמנה אינה מהווה מכרז. יד 1.1

 

בעל יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כח אדם וציוד, אני הנני מצהיר בזה, כי  1.1

עומד בתנאי הסף אני , וכי שירותיםאת הה ועצרישיונות וכל הדרוש על מנת לספק למ

 להזמנה. 1.1המפורטים בסעיף 

 

, הנני מתחייב להעביר על זכייתי בהליך תכםע)שלושה( ימים מהוד 3לא יאוחר מתום  1.1

 :, חתומים ומאומתים ככל שנדרש בהםאת המסמכים הבאיםלכם 

 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 1תצהיר לפי סעיף : הלהצע "אנספח " (א)

 .1791-התשל"ו

 

לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו  מציענגד הכי תצהיר  :ההצעל "בנספח " (ב)

 הקפאת הליכים, זמניים ו/או צו פשיטת רגל, לפי העניין, ו/או צו כינוס נכסים

 או קבועים. 

 

 , ותדפיס פרטים עדכני מרשם החברות.מציעשל ה תצלום תעודת התאגדות (ג)

 

 .מציעם האישור תקף של רואה חשבון או עורך דין אודות מורשי החתימה מטע (ד)

 

, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי /פטורעוסק מורשה תעודתתצלום  (ה)

, והתקנות 1791-חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 .לפיו
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 חתימת המציע: ________________

 

 

כמפורט  מציעה אודותחקירות ובדיקות  הנני מסכים ונותן לכם בזה את אישורי לבצע 1.1

בהזמנה, ומתחייב לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך עריכת הבדיקות 

והחקירות האמורות, לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים, אשר יידרשו על 

 הצעתי. כישורי וידיכם לצורך בחינת 

 

על לאחר שבחנתי בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ההזמנה בכלל, ואת תנאי החוזה  .1

נספחיו בפרט, הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולספק לכם את 

 :"(התמורה" -)להלן  השירותים לשביעות רצונכם המלאה כנגד תשלום תמורה להלן

 

 )ללא מע"מ( בש"חהמחיר המבוקש  השירות

 

שטח ב יםמשוטט יםשל כלב לכידהמתן שירותי 

 .(1קלנדארי )משך חודש , שיפוט המועצה

 

 

 

 . תשולם באופן ובמועדים הנקובים במסמכי החוזהידוע לי שהתמורה  .1

 

 :פרטילהלן  .1

 

 _____, תאגיד/ע.מ מס'  __________________שם המציע ________________ 1.1

 

 כתובת  _______________________________________________________ 1.1

 

 _____________________________ תפקיד ________________שם איש קשר  1.1

 

 טלפון ______________ טלפון נייד ______________ פקס' _______________ 1.1

 

 כתובת דואר אלקטרוני __________________________ 1.1

 

 

 

            בכבוד רב,     

 

 _____________       ________________ 

         מציעחתימת ה             תאריך         
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 חתימת המציע: ________________

 

 

  "אנספח "
 

 2711-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר לפי סעיף  

 
 

אני הח"מ, _______________, בעל ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את 

 בזאת בכתב כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר

 

 -___________________________)להלן ______ להצעתהנני עושה תצהירי זה כתמיכה  .1

עבור מתן שירותי לכידת כלבים משוטטים במרחב שטח השיפוט של המועצה "( מציעה"

 ."(השירותים" -)להלן  ,"(ועצההמ" -)להלן  שדות נגבהאזורית 

 .וואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמ, מציעההנני משמש כמנכ"ל  .1

 

 מציעהלא הורשע  למתן השירותים מציעה הצעתלמיטב ידיעתי, עד המועד האחרון להגשת  .1

כי במועד  -)שתי( עבירות  1-)שתי( עבירות; ואם הורשעו ביותר מ 1-ביותר מ וובעל זיקה אלי

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1לפה שנה אחת )ח מציעת ההצעלהאחרון 

 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 1לענין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 

 .1791-התשל"ו

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .1

 

 

 ___________________ 

 חתימת המצהיר         

 
 דין-אישור עורך

 

בזה, כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________________ ת.ז. הנני מאשר/ת 

___________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי י/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה.

 

_________  ____________________ __  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 
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 חתימת המציע: ________________

 

 

  "בנספח "
 

 תצהיר 

 

אני הח"מ, _______________, בעל ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את 

 האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

 -הנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעת _________________________________)להלן  .1

"( עבור מתן שירותי לכידת כלבים משוטטים במרחב שטח השיפוט של המועצה המציע"

 "(.השירותים" -"(, )להלן המועצה" -)להלן  שדות נגב האזורית 

 .שמוואני מוסמך לתת תצהיר זה ב ,מציעההנני משמש כמנכ"ל  .1

 

צו  מציענגד ה לא תלויים ועומדים הצעות המחירלמיטב ידיעתי, במועד האחרון להגשת  .1

הקפאת הליכים, זמניים או ו/או צו  פירוק או צו פשיטת רגל, לפי העניין, ו/או צו כינוס נכסים

 קבועים. 

 

לעיל אינה נכונה במלואה,  1לכך, שאם יתברר כי הצהרתי שבסעיף  םא מסכיווה מציעידוע ל .1

 . הצעת המציע למתן שירותיםה רשאית לפסול את ועצתהיה המ

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .1

 

 

 

 ___________________ 

     חתימת המצהיר         

 
 דין-אישור עורך

 

___________________ ת.ז. הנני מאשר/ת בזה, כי ביום _________ הופיע/ה בפני 

___________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי י/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה.

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 

 


