מסמך ב'

מעטפה 2

טופס הצעה כספית
לכבוד
חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
רחוב ביאליק  3קומה 8
חיפה 33112
הנדון :הצעה במכרז מס'  09/2019לבחירת מנהל קמפיין פרסום והסברה בתחום
התחבורה הציבורית במטרופולין חיפה
.1

אני הח"מ לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ותנאיו ,מגיש בזאת הצעתי
הכספית למתן שירותי יעוץ בנושא שבנדון.
מסמכי המכרז
מסמך א'  -בקשה לקבלת הצעות.
מסמך ב'  -טופס הצעה כספית.
מסמך ג' – טופס הגשת הצעה (פרטים בדבר ניסיון המציע וכוח האדם המוצע על ידו).
טופס ג 1להוכחת תנאי סף  )3(4.1ולהערכת איכות לפי סעיף 10.2א למסמך א'.
טופס ג 2להוכחת תנאי סף  )4(4.1ולהערכת איכות לפי סעיף 10.2ג למסמך א'.
טופס ג 3להערכת איכות לפי סעיף 10.2ב למסמך א'.
טופס ג 4להערכת איכות לפי סעיף 10.2ד למסמך א'.
מסמך ג - 1תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
מסמך ג – 2אישור ותצהיר  -עסק בשליטת אישה.
מסמך ג – 3נוסח ערבות מכרז.
מסמך ד'  -נוסח ההסכם.

.2

כל המסמכים והנספחים דלעיל ומסמכי ההבהרה שיפורסמו ע"י יפה נוף ,מהווים יחד את
מסמכי המכרז וההסכם ,בין אם הם מצורפים ובין אם הם לא מצורפים בזה.

.3

אני/אנו מצהיר/ים בזה כי ברשותי/נו נמצאים המסמכים הנזכרים לעיל ,וכי קראתי/נו
והבנתי/נו את תוכנם ,וכן כי קבלתי/נו את כל ההסברים שבקשתי/נו לדעת .כמו כן,
אני/אנו מודעים לכל הגורמים המשפיעים או העשויים להשפיע על ביצוע השירותים נשוא
המכרז ובהתאם לכך ערכתי/נו והגשתי/נו את הצעתי/זו.

.4

אם אבחר/ניבחר כזוכה במכרז הנדון אני/נו מתחייבים לספק את השירותים ,בהתאם
לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

.5

להלן שיעור ההנחה מהתעריף השעתי המירבי (העומד על  ₪ 232לשעת עבודה ,ללא
מע"מ) ,המוצע על ידי עבור ביצוע השירותים הנדרשים עפ"י תנאי מכרז זה:
שיעור ההנחה המוצע
מהתעריף המירבי

_____%

* אין לציין אחוז הנחה שלילי (תוספת) .הצעה מעין זו תיפסל ולא תידון.
** שיעור ההנחה לא יעלה על .10%
** מציע אשר אינו מעוניין להציע הנחה ,יציין במקום המיועד כי הוא מציע "אפס"
אחוזי הנחה.

.6

ידוע לנו כי התמורה לזוכה תהיה בהתאם לשעות שיוזמנו ,יבוצעו בפועל ויאושרו על
ידכם ועל פי התעריף המירבי המפורט בסעיף  5לעיל בניכוי שיעור ההנחה המוצעת בסעיף
 5לעיל .המחיר המוצע על ידי/נו כולל את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות
בביצוע השירותים ,לרבות נסיעות ,הוצאות משרדיות ,כל מס ,לרבות מע"מ .התשלומים
יבוצעו בשקלים חדשים.

.7

אני/נו מסכים/ים כי הצעתי/נו זו תהיה בתוקף ותחייב אותי/נו במשך תקופה של  90יום
מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעות ,ולתקופה נוספת ,אם תימסר לי/נו הודעה על כך
מיפה נוף  .אני/נו מסכים/ים כי לא אוכל/נוכל לבטל הצעה זו תוך זמן זה ,גם אם יפה
טרם הודיעה לי/נו כי החליטה להתקשר עמי/נו בהסכם.
שם מגיש ההצעה______________________________ :
כתובת מגיש ההצעה____________________________ :
טלפון ______________ :פקס___________________ :
תאריך_____________ :
חתימת מגיש ההצעה_____________ :
אישור חתימה (כשהמציע הוא תאגיד משפטי ,חברה ,משרד יועצים ,שותפות וכיו"ב)
אני הח"מ__________________ ,עו"ד  /רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה ___________
ת.ז _______________________.מוסמכים לחתום בשם _________________,
ולחייב אותה ,כי הם חתמו על מסמך זה בפני.
תאריך ___________________ :חתימה מלאה_______________________ :
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