מסמך זה ואותו בלבד יש להגיש בתוך מעטפת ההצעה הכספית במכרז

1

" מכתב הצעה "  -למילוי על ידי המציע
תאריך _________________:
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
(להלן":הרכבת")

מכרז מס' 200404
חנות קוסמטיקה בתחנת לוד החדשה
(להלן":השרות")

.1

אני הח"מ  ____________________ :ת.ז________________________:.
המורשה מטעם ( שם הגוף המשפטי ) ._____ _______________________:
ח.פ._____________________________________ : .
כתובת  _______________________ :מיקוד ._________________:
טלפון ________________________ :פקס .________________________:
מאשר בזה שקראתי והבנתי את האמור בחוזה המצ"ב ובכל נספחיו במלואם
בקשר להרשאה להפעלת השירות בנכס בגודל כ –  33.8מ"ר ,הממוקם במתחם תחנת
הרכבת החדשה בלוד ( .להלן " :המתחם")

.2

דמי

ההרשאה

לשנה

המוצעים

על

להפעלת

ידי

השירות

הינם

_______________________ ש"ח,
(במילים _________________________________________ :ש"ח)
מע"מ).

(לא

כולל

.3

ידוע לנו כי ההצעות במכרז ידורגו על פי גובהן.

.4

ידוע לנו כי נשלם לרכבת את התמורה המוצעת על ידנו כאמור לעיל בסעיף  2או
( 6%שישה אחוזים) ממחזור המכירות שלנו במתחם במסגרת החוזה – ע"פ הגבוה
ביניהם וכמפורט בדוגמת החוזה הרצ"ב למסמכי המכרז.

.5

רצ"ב המסמכים הבאים (שיצורפו במעטפת ההצעה במכרז):
א.

חוזה על נספחיו חתום על ידינו.

ב.

אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה של חברתנו( .במידה והמציע הינו
חברה/תאגיד)

ג.

אישור רואה חשבון/פקיד שומה על ניהול ספרי חשבונות.

ד.

כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו
( ,1976להלן " :חוק עסקאות גופים ציבוריים) לרבות תצהיר לפי סעיף  2ב (ב)
לחוק.

–
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ה.

אישור רישום חברתנו כחוק/העתק ממסמכי ההתאגדות( .במידה והמציע
הינו חברה/תאגיד)

ו.

ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.

2

.6

אנו מתחייבים לבצע את כל פרטי החוזה ונספחיו במלואם ,בתנאים המפורטים בחוזה,
תמורת התשלום המוצע על ידינו.

.7

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי הרכבת תהא זכאית לפסול את הצעתנו במידה ולא צירפנו את
המסמכים הנדרשים ו/או במידה ולא פעלנו בהתאם להוראות המפורטות במסמכי
המכרז.

.8

ידוע לנו כי במכרז זה נקבע אומדן סמוי ע"י הרכבת לגובה דמי ההרשאה השנתיים
הראויים וכי הרכבת תהיה רשאית לקבל כל החלטה לרבות לפסול הצעה כספית בהתאם
לאומדן סמוי זה ועל פי שיקול דעתה.

.9

הצעה זו אינה ניתנת לביטול והיא תעמוד בתוקפה  150יום מהמועד האחרון להגשת
ההצעות .במקרה בו ,מכל טעם שהוא ,לא יעלה בידי הרכבת להתקשר עם המציע הזוכה,
או שההסכם עם המציע הזוכה יבוטל ,תהיה הרכבת רשאית לקבל את הצעת המציע הבא
בדירוג .תנאי סעיף זה יחולו גם לאחר החלפת המציע כאמור ,בשינויים הנדרשים.

.10

אנו מצהירים כי בדקנו היטב את מצב הנכס ואת מידת התאמתו לאופי הפעילות המבוקש
על ידנו וכן כי אנו בקיאים בכל הנדרש להשגת ההיתרים והאישורים לביצוע הפעילות
הנ"ל במתחם ואנו מתחייבים בזאת לפעול להשגתם בכוחות עצמנו ועל חשבוננו.

תאריך _________________ :

חתימה _________________:
שם החותם ____________:
תפקיד _______________:
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