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 חתימה וחותמת תאריך 
 

חייבים אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומת
 בזה כדלקמן:

אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו  .1
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי 

 הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.

ים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל אנו מצהירים, כי אנו עומד .2
הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההספקה ו/או העבודה שבנדון, 

 בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכני המצורף אליו.

 ו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.אנו מצהירים בזה, כי הצעה ז .3

יום מהמועד  120הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .4
האחרון להגשת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת ערבות המשתתף במכרז, בהתאם 

 לסמכות העירייה ולכל זמן שהערבות על הארכותיה תהיה בתוקף.

 בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי המכרז. להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות .5

ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד  7אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך  .6
 בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה המתאים.

למכרז עד המצאת הערבות הבנקאית בהתאם לחוזה תשמש הערבות הבנקאית שמסרנו בנוגע  .7
 על פי המכרז. והתחייבויותינלהבטחת כל 

אם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת הערבות הבנקאית, שצרפנו  .8
 למכרז, כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

גיד בשמו מוגשת אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התא .9
ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתנו על הצעה זו.

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. .10
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