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, בהתאם 01/2022הצעת המציע הינה הנחה ממחירון דקל לשנת 

 לפרקים הבאים: 

 עבודות עפר.  01פרק  •

 עבודות בטון יצוק באתר.  02פרק  •

 מתקני חשמל.  08פרק  •

 פיתוח האתר.  40פרק  •
 
 

מהדורת ינואר  הנחת  הקבלן ממחירי דקל עבודות חשמל
 __________( %במכרז : )   2022

 
 של אלא  רק הנחה %30-אשר פחותה מלא תתקבל הנחה 

 ומעלה. %31
 

על ידי הקבלן המציע הינם מחירי העבודות בפועל ללא תלות באם מדובר   יםהמחירים המוצע

 בקבלן ראשי ו/או בקבלן משנה.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל  

המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את  מסמכי המכרז, כל פרטי 

כל הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים  

הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות  

 נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.

ר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. במסגרת  המציע מצהי

זאת מצהיר המציע כי הוא סייר בכל שטח שיפוט המועצה ובכל אתר נדרש אחר גם מחוץ לשטח  

שיפוט המועצה, לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל הכישורים, הידע  

 אם ובשלמותם.והניסיון לביצוע העבודות מלו

המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי  

המכרז )לרבות פרוטוקולי הבהרות( וחוזה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם,  

 ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.-אשר יועלו על
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 חתימת המציע/מורשי חתימה בצירוף חותמת

 

 
 

 _____________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________. שם המציע: ___
 
 

 המוסמך לחתום בשם המציע: ___________________, ת.ז. _________________. 
 
 

 כתובת: _________________________   טלפון: ________________________ 
 
 

 דוא"ל:______________________________________ 
 
 

 חתימה וחותמת של המציע: _____________________, תאריך: ______________. 
 


