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 טופס מס' 8
 

 לכבוד: 
 ועדת המכרזים

 חכ"ל שדרות 
 ג.א.נ, 

 
 טופס הצעה למכרז   022/202מכרז  הנדון:  

 
 בהתאם לתנאי המכרז שבנדון, להלן הצעה מטעם: _______________:   

 
 שם המציע: _______________. 

 
 מספר זיהוי: _______________.  

 
 גבי תאגיד: שם מורשה החתימה בשם התאגיד: _______________.  ל
 

מחיר  כמות  יח' תאור  סעיף
 ליח' 

אחוז 
 הנחה 

 סה"כ מחיר

שלט רחוב דו צדדי הכולל פנל אחד  1
רכב משני  מואר וכן כדור המו

ט ומואר גם הוא  חצאי פרספק
המזמין על פי בחירת בגוון 

צבעים שונים( השלט והכדור  )ב
מוארים על ידי אנרגיה סולארית  

  על פי מפרט מצורף 

1 35 6,500   

  שני שלט רחוב דו צדדי הכולל 2
רכב וכן כדור המו יםמואר יםפנל

ט ומואר גם  משני חצאי פרספק
המזמין על פי בחירת הוא בגוון 

צבעים שונים( השלט והכדור  )ב
מוארים על ידי אנרגיה סולארית  

  על פי מפרט מצורף 

1 25 8,500   

שלט רחוב דו צדדי הכולל פנל אחד  3
וכן כדור   לוח שם שכונה  מואר

ט  רכב משני חצאי פרספקהמו
על פי בחירת  ומואר גם הוא בגוון 

צבעים שונים( השלט )בהמזמין 
מוארים על ידי אנרגיה והכדור 

   סולארית על פי מפרט מצורף 

1 2 6,850   

שני  שלט רחוב דו צדדי הכולל  4
רכב  מואר וכן כדור המו פנלים

ט ומואר גם  משני חצאי פרספק
המזמין על פי בחירת הוא בגוון 

צבעים שונים( השלט והכדור  )ב
מוארים על ידי אנרגיה סולארית  

  על פי מפרט מצורף 

1 10 9,200   

 
 

     סה"כ מחיר לפני מע"מ

 
 

     סה"כ מע"מ

 
 
 

סה"כ מחיר הכולל המשוקלל כולל 
 מע"מ

    

 
 *מחיר  השלטים כוללים במחיר את  פרט כיסוי עקרוני לברגים.  

 *  המזמין יכול לבקש מהקבלן לספק את השלטים כולם או חלקם, מוארים או לא מוארים
 לראות בטבלה הזמנת עבודה.* טבלה זו היא מחירון השלטים, אין 

סוג שהוא   וכל ההוצאות מכל  העבודות  ביצוע  בתוכה את  כוללת   כי התמורה בהתייחס להצעתי  לי  ידוע 
 ולרבות ולא רק: 

נסיעות   .1 פסולות,  והובלת  פינוי  אגרות,  המיסים,  כל  ככל  את  העבודות,  בביצוע  הכרוכים  והיטלים 
שישנם, את כל העבודות הנלוות לרבות גידור האתר, העסקת מנהל עבודה, עלויות נידות, חומרים, 



 

מהנדס ביצוע, הפסד זמן לביצוע התארגנות לרבות עבודות בהיקף כספי נמוך, עבודה בשעות לילה,  
הזמנה, חוקים, תקנים ותקנות רלבנטיים בימי שישי, שבת וחגים, הדרישות הטכניות המפורטות ב

 ו/או מגבלות ואילוצים ו/או תנאי עבודה ודרישות מיוחדות של המזמין.
 ידוע לי כי המחירים לא יהיו צמודים למדד מחירים כלשהוא ואו לתנודת מחיר אחר.  .2
 ידוע לי, כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בחוזה.  .3
 לכל תשלום יתווסף מע"מ בשיעור החוקי התקף במועד ביצוע התשלום.   .4
 נספח זה יהווה את נספח התמורה של החוזה.   .5
 
 

 בכבוד רב ובברכה, 
 
 

   
 שם המציע והשם החותם   תאריך 

 
 יש למלא את הצעה בעט כחול בלבד ואין לשנות את המסמך ו/או לבצע שינויים בשלב הגשת ההצעה 

 
 

 
 

  את המסמך ו/או לבצע שינויים בשלב הגשת ההצעהאין למלא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 14 מס' טופס
 

תאריך:                     לכבוד
 _______________ 

 שדרות "ל חכ
 

 א.ג.נ.,
 

 1הצהרת משתתף מקומיהנדון: 
 

הח"מ,   ת.ז.אני   ______________    _____________ היא  שכתובתי   ,_____________
 מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן:  

 
זו  הצהר .פ./ת.ז.  ח___  ___________  המציע  הצעת  הגשת  במסגרת  ניתנתתי 

ה  שילוט רחובות נאות שקמ  22/2020  פומבי מס'  למכרז"(  המציע"________________ )להלן:  
   "(.המכרז)להלן: "וכרמים בשדרות 

 
מההצעה הזולה    5%בעד   ה תהיה גבוה   ציע המ  ש י שהג  שההצעה  ככל   כי ,  בזאת   להצהיר   הנני 

 . הזולה   ההצעה   במחיר   ות השיר   את   לספק /    לבצע   מוכן   יה יה   המציע שתוגש למכרז,    ביותר 
 

 הנני מצהיר בזאת כי:   " משתתף מקומי " על מנת ליהנות מהעדפת  

   , ארנונה לעירייה.יעסק מקוםהנני מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין   -ליחיד  □
 

משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה    ואני  שדרותמשרדי מצוי בעיר    -לתאגיד   □
 ר. ושבי העיי הינם תי מעובד 40%ולפחות 

 

 :  המסמכים שלהלן   לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב 

 . .ז. ת   צילום  וכן  עסקי  ומקום  מגורי . שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א    – ליחיד   □

 . בעיר   משרדי   מקום   על   המעיד   משולם   ארנונה   תשלום   שובר א.     – לתאגיד   □
 . בנוסח שלהלן   ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר   

 

 __________________     ____________________ 

 חותמת וחתימה      שם המשתתף        

 ________________________________________________________________

 ____ 

 )במקרה של תאגיד(   אישור רואה חשבון 

של   החשבון  כרואה  משמש  ________________________________)להלן:  אני 

 "(.  המשתתף " 

לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף.  
 אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

ומכות  ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות הת
של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה    בנתונים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה

 בור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו. מהותית. אני ס
זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את   לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה 

 הצהרת המשתתף. 

 חתימה: ______________    תאריך: ______________ 



 

 

___________________________ _ 
 ימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי  
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