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 חתימה וחותמת המציע/ מורשי חתימה  

 :כללי .1

 -בשיטת מכרז במעטפה סגורה מעוניינת לקבל הצעות מחיר  מטה יהודה אזוריתהמועצה ה 1.1
, ואשר פרטיו יפורטו מטה יהודה אזוריתיום במועצה ה מעונותלניהול והפעלת  ממציעים
 בהמשך.

, ועם הכישורים המתאימים, יום מעונותבניהול והפעלת סיון וידע יחייב להיות בעל נ המציע 1.2
 של המעון. ל תקיןויכולת כספית כנדרש לצרוך ניהואדם, כוח 

תנאי ההתקשרות בהתאם לתנאי החוזה המצורפים לחומר המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד  1.3
 ממנו.

, גפןהדסה )הערבה(,  צור(, 7)רחוב שלמון  הדסה צור הינם ביישובים:נשוא מכרז זה המעונות  1.4
 לאשכולות שלהלן: המחולקים הרים ונס, גבעת יערים , נחושהמסילת ציון, נחם, שריגים, בקוע

 .ומסילת ציון, נחושה נחם, שריגים, בקוע, גפן -1 אשכול 1.4.1

 .(, נס הרים וגבעת יערים49(, צור הדסה )הערבה 7צור הדסה )רחוב שלמון  -2 אשכול 1.4.2

 x:  -הצעתנו למכרז הינה ביחס לאפשרות המסומנות על ידנו ב 1.5

o  1אשכול ב המפורטיםהפעלת מעונות היום. 

o  2אשכול המפורטים בהפעלת מעונות היום.  

o  2אשכול בו 1אשכול ב המפורטיםהפעלת מעונות היום 
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 הצעת המציע – 3נספח ג' 

למתן שירותי  2022/__אני הח"מ _____________ ת.ז/ ח.פ ____________ המציע במכרז 

 מציע כי: מטה יהודה אזוריתעבור המועצה ה מעון יוםהפעלה של 

על פי כל תנאי המכרז  1 באשכול המעונותפעלה של לניהול והבגין דמי השימוש 

, בתוספת מידי חודש₪ והסכם ההתקשרות, אשלם למועצה סך של ___________ 

 מע"מ כדין.

על פי כל תנאי המכרז  2 באשכול המעונותבגין דמי השימוש לניהול והפעלה של 

דש, בתוספת מידי חו₪ והסכם ההתקשרות, אשלם למועצה סך של ___________ 

 מע"מ כדין.

על פי כל תנאי  2 ובאשכול 1 באשכול המעונותבגין דמי השימוש לניהול והפעלה של 

מידי חודש, ₪ המכרז והסכם ההתקשרות, אשלם למועצה סך של ___________ 

 בתוספת מע"מ כדין.

את כל ההוצאות בין מיוחדות מהווים תמורה מלאה בגין ידוע לי כי דמי השימוש הנקובים בהצעתי 
במסגרת הסכם זה, במתן השירותים מכל מין וסוג הכרוכות בין ישירות ובין עקיפות, ובין כלליות, 

בחשבון את כל  לקחתיוכי לרבות ההוצאות עבור רכישת ציוד למעון, , השימושולאורך כל תקופת 
היה אלא וסכם זה, הם הוסכם בעליה השימושאת דמי שהצעתי ים לפני יהגורמים והעלויות הרלוונט

 זכאי להפחיתם ו/או לשנותם ו/או להתנות עליהם מכל סיבה שהיא.

 

 חתימת המציע: ______________


