
  

  

           

  2017 אוגוסט 29 

  המשתתפים במכרזאל : 

  2017/070/0379/00 מס'פומבי מכרז  הנדון:
  בנתב"ג 10התקשרות בחוזה לאספקת והתקנת ציוד מטבח קבוע למבנה ל

  עבור רשות שדות התעופה

  1הבהרה מספר 

 כדלקמן:מבקשת לעדכן את המשתתפים במכרז,  ")הרשות(להלן: " בישראל התעופה שדות רשות .1

לטופס הזמנת ההצעות,  24.3במכרז, כפי שהוא נקוב בסעיף  לשאלת השאלותהמועד האחרון   .1.1

  .14:00, לא יאוחר מהשעה 05.09.2017יידחה ליום 

 לא יחול כל שינוי באיזה מהמועדים האחרים של הליך המכרז.

טופס הצעה כספית עדכני (נספח ה' לטופס  -  'א כנספחבעקבות שינויים שבוצעו במכרז, מצ"ב  .1.2

מפרט טכני עדכני (נספח א' לחוזה), אשר יחליפו את טופס  - 'ב כנספחהזמנת ההצעות), ו

 ההצעה הכספית והמפרט הטכני שנכללו במסמכי המכרז המקוריים.

 ההצעה הכספית טופסגבי -ם הכספית עלולהגיש את הצעת מודגש כי על המציעים למלא

העדכני הנ"ל בלבד, ומובהר כי הרשות תהיה רשאית לפסול מציע שיגיש הצעה כספית על גבי 

  .טופס שאינו העדכני

  :כדלקמן, לחוזה 8.1.1.10 סעיף יעודכן"ל, הנ השינויים ובגדר בעקבות .1.3

תקופה אשר  במהלך – פי המפרט הטכני- וביצוע העבודות הנוספות על הציוד התקנת"

 ספקלא תעלה על שנה אחת מיום שהציוד סופק למחסני הרשות, תפנה הרשות ל

(לרבות עבודות פירוק ופינוי  ידיה להתקנת הציוד- ותודיע לו על המועדים שייקבעו על

המציע יוביל את  פי המפרט הטכני).- עבודות הנוספות הנדרשות עלהציוד הישן וה

 להוראות בהתאם והכללאתר ההתקנה ויתקינו,  חסןמאו הציוד בו המיקוםהציוד מ

  ."בפרט הטכני המפרט והוראות בכלל החוזה

 (נק' מפגש מסעדת עובדים בתמך המזרחי) 10:00בשעה  31.08.2017ביום הרשות מבקשת להזכיר כי  .2

 יתקיים מפגש וסיור.

והבהרות למכרז, כל מציע אשר נרשם למכרז יידרש להשתתף במפגש וסיור, על מנת לקבל הסברים 

  לשירותים נשוא ההתקשרות, וכיו"ב כל דבר הנוגע או הנובע למכרז, לחוזה ולביצועו.

. מציע אשר לא ישתתף (הוא או מי מטעמו) במפגש ו/או לא יירשם המפגש הינו חובה ומהווה תנאי סף

  הצעתו תפסל על הסף. - בפרוטוקול שייערך בו, לא יוכל להגיש הצעה למכרז ואם עשה כן 

  :במכרז מהמשתתפים מי ידי-על השנשאל הבהרה לשאלתתשובת הרשות  להלן .3

דורשים שלתנור תהיה מערכת צנטריפוגלית  הנכםבהמשך לרישומנו למכרז שמנו לב כי שאלה: 

ל קיימת רק בדגם אחד בתנור אחד של חברת רציונל ומדובר בפטנט "המערכת הנ .לסילוק שומנים

ונית המתחברת סילוק שומנים רציני יכול להתבצע רק עם מערכת חיצשימו לב כי בכל מקרה  שלהם.

אין מערכת כזאת, ובאף מכרז שהשתתפנו בעבר לא  שאנו מכיריםלאף תנור . לתנורי הקומביסטימר

  דרישה לתכונה כזו בתנור . ההיית



  

  

 

 

כל עוד  ,םתנור עם פתרון לניקוי שומניכל ניתן להציע הרשות לא כיוונה לתנור מדגם ספציפי. תשובה: 

   .הטכנימפרט דרישות המפורטות בהוא עומד ב

  

להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז  המציעמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל 

  בעת הגשת ההצעה.

  

  בברכה,

  רפרנטית רכש בכירה -ייני שפיגל ל

  רשות שדות התעופה

  המציע חתימת

___________________________  

  :העתקים

  רא"ג תנאי שירות -    ירון לנדאו 

  ליועמ"שבכיר  סגן -  חדווה מלמד פגדאו עו"ד 

  אגף תנאי שירות  -    רן- אתי לב

    מזכירת ועדת המכרזים -    אריאלה קעטבי

  

   



  

  

  
  עדכני! – לטופס הזמנת ההצעות 'ה נספח

   
  הצעה כספית טופס

  
  לכבוד

  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

  תאריך:______________
  נ.,ג.א.
  

   2017/070/0379/00מס' פומבי  מכרזלהצעה כספית   הנדון: 
בנתב"ג עבור  10בחוזה לאספקת והתקנת ציוד מטבח קבוע למבנה  להתקשרות

  רשות שדות התעופה
  

כל ההוראות את ושקללנו  הבנו ,אנו הח"מ, לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו
 החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים בטופס ההצעה הכספיתתנאי  המפורטות במסמכי המכרז, לרבות

מציעים לרשות שדות התעופה את ביצוען של וכן כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי, 
בכפוף לשאר  הכולו המפורטת להלן,תמורת הצעתנו הכספית , במלואן ובמועדן, התחייבויותינו בחוזה
טופס ולשאר הוראות  , ההוראות המפורטות במפרט הטכני,להלן טופס הצעה כספית זהההוראות המפורטות ב

  הזמנת ההצעות.

  :להלן הצעתנו .1

 "כסה ליחידה מחיר כמות תיאור

      40GN  5 קומביסטימר תנור

      1  פנימי מגשים מוביל עם ליםכ מדיח

      30G  2 להבות 4 גז כיריים

      2  שעה / כוסות 700 קרים/סודה מים מתקן

      3  תצוגה מדפי

      1  ויטרינה מקרר

      1  ותתדל עם תצוגה מקרר

      1  קיים קר NG3 מתקן פירוק

      1  ניטראלית עמדה עם קר עצמי שרות מתקן

      1  מתקן שרות עצמי להכנת משקאות חמים

      1  אוטומטי מיחם

      2  קרה פגודה שיפוץ

      2  חמה פגודה שיפוץ

      2  רוק מתקנים עבור עמדת מרקיםיפ

      DROPIN  4מרקיות 

      2  מדף לצלחות מרק

      1  בר סלט התאמת

      1  שתיה מכונות החלפת

    הצעה סה"כ



  

  

  

 , דפי יצרןמסמכים, קטלוגיםלהצעתנו הכספית מצורפים  - תאור ופירוט הפריטים המוצעים
  בקשר לכל אחד מהפריטים המוצעים, וזאת בהתאם לנדרש במפרט הטכני. ופרוספקטים

כדי בלתי מחייב, ואין בו הינו צפי  בטבלה לעילהמובא ו/או היקפים המידע בדבר כמויות יודגש, כי 
או בכל היקף ה, תמהיל הנקובים בבבות מצד הרשות כי בפועל יבוצעו השירותים בהיקף וילהוות התחי

שהוא. מבלי לפגוע בכלליות האמור אין במידע זה לפגוע בזכויות הרשות  לתמהיבכל או שהוא 
שבמסמכי המכרז, לרבות לא בזכות הרשות לביטול החוזה ולהפסקת ההתקשרות בתנאים המפורטים 

  במסמכי המכרז וכיו"ב.

  דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה הכספית .2

זה להלן בקשר עם  2 תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף 
המענה לטופס ההצעה הכספית ונספחיו, ובכלל האמור לסמכויות הרשות בקשר עם כל טעות חישובית 

ענה או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלעו במ
  האמור, כולו או חלקו:

על הצעתו הכספית של המציע להיות מלאה. על המציע לנקוב בכל אחת מהעמודות והשורות  .2.1
 שהוקצו לשם כך בטבלה לעיל, את כל המחירים, כנדרש ומפורט להלן:

יש לנקוב במחיר הנדרש עבור יחידה מהפריט  –בעמודה "מחיר ליחידה", בכל שורה  .2.1.1
 באותה השורה.המתואר בעמודה "תיאור" 

יש לנקוב במכפלת המחיר שננקב בעמודה "מחיר ליחידה"  –בעמודה "סה"כ", בכל שורה  .2.1.2
 בכמות המפורטת בעמודה "כמות".

 יש לנקוב את סיכום הסכומים המפורטים בעמודה "סה"כ". –בשורה "סה"כ הצעה"  .2.1.3

לשם הגשת  להשמיט ו/או להתעלם מאיזה מהעמודות או השורות שהוקצוהמציע לא יהיה רשאי  .2.2
 בטבלה. הצעות המחיר 

המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה הכספית ו/או מכל רכיב  .2.3
 מרכיביו. 

 בלבד. שקלים חדשיםהמחירים המוצעים ינקבו ב .2.4

 מס ערך מוסף. לא יכללוהמחירים המוצעים  .2.5

ו/או השמטה ו/או הסתייגות, טעות חישובית או אחרת נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע,  .2.6
(לרבות בנסיבות  מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיאתוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, 

בהן נגרמה בשל רשלנות או לחלופין, בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה הרשות רשאית, על פי 
קן, במצטבר שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחת מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חל

 חלופי: ו/או באופן 

 לפסול הצעה כאמור על הסף.  .2.6.1

מכל טעות חישובית או אחרת ו/או לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין,  .2.6.2
כאמור, ובכלל האמור לקבל או  השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם

לדחות את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי 
 והמוחלט של הרשות.

טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת להתעלם מקיומם של כל הסתייגות,  .2.6.3
 ציע.כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המ ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם

זה  2 לא נקב המציע מחיר, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף  .2.7
ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את השירותים לגביהם לא נקב המציע מחיר, כאילו 
נקב עבורם המציע מחיר "אפס", וזאת מבלי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה לספק 

 ירותים האמורים, באופן ובתנאים הנקובים במסמכי המכרז. לרשות, ללא תמורה, את הש

  

  

  



  

  

 

זה, על מנת לגרוע ו/או  2 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות על פי סעיף  .2.8
קנית לרשות על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל לפגוע בכל זכות אחרת המו

 הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם 

שנתגלעו בהצעתו הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה  .2.9
 הבלעדי והמוחלט של הרשות.

זאת, כי הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות עוד מובהר ב .2.10
זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחלופין, פעם אחת או  2 המוקנות לה על פי סעיף 

 עמים ואף לשלב ביניהן, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.מספר פ

בחתימתם על טופס ההצעה הכספית, המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי  .2.11
זה, והם  2 חוזר, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 

מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה 
ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או 

 עלת סמכות כאמור.כתוצאה מהשלכותיה של הפ

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה לעיל ו/או בזכויות הרשות על פיו על מנת  .2.12
 . לטופס הזמנת ההצעות 20 – 18 לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי סעיפים

  הצהרות ומידע כללי בקשר עם ההצעה הכספית .3

נקבנו לעיל, כוללת כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין  ידוע לנו כי ההצעה הכספית אותה .3.1
וסוג שהן, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע השירותים, כמפורט בין היתר בנספחים 
לחוזה, וכן כל פעולה אותה נידרש לבצע לצורך מתן השירותים, לרבות ומבלי לגרוע, אספקת כל 

ים, העמדת כוח האדם הנדרש לצורך מתן ו למתן השירותשידרש , החומרים והציודלי העבודהכ
 השירותים, אחריות, ביטוח וכיו"ב. 

 מנוחוזה במועד שנקבע לכך עפ"י תנאי המכרז ו/ או שחתהעל  מנווטרם חת ידוע לנו כי במקרה .3.2
, כהערכות לקראת בצוע מתן נואת כל ההתחייבויות להן נדרש מנוחוזה אך טרם השלהעל 

") ובתוך המועדים השירותיםהעבודות (שייקראו להלן במשותף בסעיף זה: "השירותים ו/או 
לא ") מחויבויות ההערכותשנקבעו לכך במסמכי המכרז, ככל שנקבעו כאלו (להלן בסעיף זה: "

ידי המנהל, מקום בו נקבע בחוזה הוראה בדבר הוצאת צו תחילת -"צו תחילת עבודה" על נויוצא ל
 .עבודה

שלים את מחויבויות ההערכות בתוך פרק נחוזה ו/או לא החתום על נולא ידוע לנו כי במקרה  .3.3
ייחשב הדבר כהפרה יסודית  ,לעיל 3.2  מנהל, כאמור בסעיףהו בכתב ע"י נל וקצבהזמן הנוסף שי

חוזה, אף בלא התראה נוספת וכן הו את נשל החוזה. במקרה זה הרשות תהא רשאית לבטל עמ
, לרבות חילוט הערבות לקיום נולעמוד על כל זכויותיה לקבלת מלוא הסעדים המגיעים לה מאת

פות בהליכי השתתאתנו , וסעדים נוספים, וכן תהא זכאית למנוע מ)ככל שהופקדה בידה(החוזה 
ידי הרשות, והכל עפ"י הוראות המכרז -מכרז והליכי תחרות אחרים נוספים, ככל ויפורסמו על

 .ועפ"י כל דין

לעיל, תהא  3.3  בסעיף מנו בנסיבות המתוארותבוטל ההתקשרות עתבמקרה בו ידוע לנו כי  .3.4
הרשות רשאית לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, מבלי לפגוע בכל סעד אחר אשר בידה, לפנות 

 מנו.זוכה נוסף, במקומציע ולהכריז עליו כ אחריולמציע הבא 

שחתמנו על  במקרה גם המחויבים בשינויים לעיל יחולו 3.4  - 3.2 ידוע לנו כי האמור בסעיפים  .3.5
נו מחויבים, במהלך תקופת ההתקשרות ו/או התחייבויות חוזיות בהן א נפר החוזה במועד, אך

 במהלך תקופות ההארכה (ככל ותחולנה) ולא נבצען במועדים הנקובים לשם כך בחוזה.

בלתי מחייב, ואין בו הינו צפי  במסמכי המכרזהמובא היקפי ההתקשרות המידע בדבר ידוע לנו כי  .3.6
 תמהילבכל או שהוא יקף בות מצד הרשות כי בפועל יבוצעו שירותים בכל היכדי להוות התחי

שהוא. מבלי לפגוע בכלליות האמור אין במידע זה לפגוע בזכויות הרשות שבמסמכי המכרז, 
לרבות לא בקשר ְלֵהיות החוזה הסכם מסגרת, זכות הרשות לביטול החוזה ולהפסקת ההתקשרות 

 בתנאים המפורטים במסמכי המכרז וכיו"ב.

תחשיב מחודש ע"י הרשות כאשר מחיר בו נקבנו היה ותתגלה טעות בחישוב הצעתנו ייערך  .3.7
   יהווה את הבסיס לחישוב הצעתנו. יחידהל

  



  

  

  

 הצהרות כלליות .4

זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על פיו, אנו הח"מ  טופס הזמנת הצעותמבלי לגרוע משאר הוראות 
  מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 

ישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם, וכי הבאנו הצעתנו עונה על כל הדר .4.1
בחשבון את כל המידע שהתקבל (לרבות מידע שהרשות המציאה למציעים לאחר הוצאת המכרז, 
כגון מסמכי הבהרות וכיו"ב), וכן כל מידע רלוונטי הנדרש לנו לצורך הגשת הצעתנו זו על פי תנאי 

 פעול בהתאם למידע כאמור, לרבות ומבלי לגרוע, כדלקמן:המכרז, ואנו מסכימים ומתחייבים ל

ידוע לנו, כי מוטלת עלינו החובה לבחון את המידע המסופק במסגרת המכרז בכלל  .4.1.1
ובטופס הזמנת הצעות זה בפרט ולערוך את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין 

מידע על ידי  הכדאיות הכלכלית של הצעתנו הכספית, וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת
הרשות על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי לרבות התחייבות ו/או מצג מצד 
הרשות, ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויותינו כמפורט במסמכי המכרז 

 .ולא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ובנספחיהם

ה בלבד. מציע אשר יגיש ידוע לנו כי אין להגיש הצעה חלקית אלא הצעה כוללת ומלא .4.1.2
 עלולה להיפסל הצעתו על הסף. -הצעה חלקית 

 קבע עליהיה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד שיוכי  החוזה,לנו תנאי ברורים  .4.2
ממסמכי בלתי נפרד המהווה חלק (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי),  , על חוזהי הרשותיד

. ידוע לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן החוזה ולנספחיו לכל דבר המכרז
חילת ההתקשרות בפועל, מותנית ת ידוע לנו, כיועניין (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי). 

 בחתימת חוזה ע"י הרשות עם המציע הזוכה.

פגוע בכל ההתחייבויות המוטלות ידוע לנו כי אין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או ל .4.3
 עלינו בחוזה ו/או בנספחיו (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי).

מעבר הצעת מציע לשלב -ידוע לנו ואנו מקבלים על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה או פסילה או אי .4.4
זכייה, תישלח למשתתפים במכרז אך ורק על ידי מזכירת ועדת -הבא במכרז או הודעה בדבר אי

 המכרזים של הרשות.

ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים באיזה מהנושאים המפורטים  .4.5
נו מזכירת ועדת המכרזים של הרשות לעיל בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאינ 4.4 בסעיף 

אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או  -
 יהיה הדבר על אחריותו בלבד. - שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 

 .בטופס הזמנת ההצעותנקוב כ תוקפה של הצעתנו זו היא .5

___________ לא יימסרו לעיון,  - ____________ ו - אנו מבקשים, כי מסמכים: ___________ ו .6
 וזאת מן הנימוקים להלן:

  מסמך נפרד, מנומק ומפורט)  6 (הערה: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  

הדין, שיקול הדעת הוא של ועדת המכרזים של הרשות. למרות האמור לעיל ידוע לנו,  ידוע לנו, כי עפ"י
כי כל פרטי הצעתנו הכספית וכן כל פרט שננקב בקשר ו/או לצורך הוכחת עמידתנו בתנאים המקדמיים, 

כמו כן ידוע לנו כי היה והמכרז הנ"ל הינו מכרז מסגרת בו יוכרזו יותר מזוכה אחד לא יהיו חסויים. 
זאת ו ,בהם נקבנו לידיעת הזוכה/ים האחר/ים םמחיריהלא ייחשפו  -  והצעתנו תהא אחת מן הזוכות

  .ע"מ להשיא את הליכי התיחור הכספי בינינו

 , אנו הח"מ, מצהירים בזאת כדלקמן:בטופס הזמנת ההצעותמבלי לגרוע מהצהרותינו כמפורט  .7

אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע ו/או יציע ו/או נתן ו/או יתן ו/או קיבל ו/או יקבל, במישרין ו/או  .7.1
בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, 

רשות על הליך המכרז ו/או הליך קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות השפעה על כל החלטה של ה
 ו/או נושאי המשרה בה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בעניינו של הליך זה.

  



  

  

  

  

אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או ישדל ו/או שיתף פעולה ו/או ישתף פעולה, במישרין ו/או  .7.2
בעקיפין, עם נושאי משרה אצל הרשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, על מנת 

 סודי הקשור להליך זה. לקבל מידע חסוי/

אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או נשדל ו/או שיתפנו פעולה ו/או נשתף פעולה, במישרין ו/או  .7.3
בעקיפין, עם נושאי משרה ברשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע 

 ורה לא תחרותית.מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים להליך זה בצורה מלאכותית ו/או בצ

ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה הרשות רשאית,  .7.4
לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז, והח"מ מוותרים על כל 

   תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת הצעתנו על ידי הרשות לעניין זה.

 .לטופס הזמנת ההצעות 6.6 לטופס ההצעה הכספית הזה מצורפים כל המסמכים הנדרשים בסעיף .8

  להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה:  .9

  __________________ :חתימה וחותמת

  ____________________; ח.פ./ע.מ.________________ :שם התאגיד

    תאריך: ___________________

, : ____________________כתובת_____________________,  זה: שם איש קשר לעניין מכרז
   _____________ופקס: : _____________________טלפון

   



  

  

  

  נספח א'

  עדכני! – מפרט טכני
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