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 11.02.2020נוסח מתוקן  – 'ב מסמך
 
 

 לכבוד
 הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ

 
 שלום רב,

 תב"ע לאזור התעשיהוהכנת תכנון ניהול ל –2/2020הליך  : הנדון
 נווה נאמן  בהוד השרון

 .ההליך מסמכי כל על חתימתי מצרף הנני לראיה, ההליך מסמכי את בעיון קראתי מ"הח אני .1

 .תכנית ומכיר את התכניות והמסמכים הרלוונטייםה באתר ביקרתי מ"הח אני .2

 אליו התכנית תנאי, התכנית אתר וכי, לעיל המפורטים החוזה מסמכי כל את הבנתי כי מצהיר הנני .3

 את קבעתי לכך בהתאם וכי לי ומוכרים ידועים העבודה על המשפיעים האחרים הגורמים כל וכן

 .הצעתי

 :כי בזאת מצהיר אני .4

 .החוזה/ההליך נשוא העבודות לביצוע הדרושים והמומחיות הניסיון, הידע בעל הנני .4.1

 העבודה את לבצע מנת על הדרושים האדם וכח האמצעים כל את להשיג בכוחי יש או, ברשותי .4.2

 .בחוזה המפורטים ובמועדים, החוזה שבמסמכי ולתנאים לדרישות בהתאם החוזה/הליךה נשוא

 הוראות פי על ההתחייבויות או/ו הדרישות כל את לבצע שהיא בחינה מכל, מסוגל הנני .4.3

 .החוזה/הליךה

 כל את כוללים והם סופיים הינם בהצעה ידי על שנרשמו כפי, בהצעתי הכלולים המחירים .4.4

 נשוא העבודה בביצוע הכרוכות וסוג מין מכל, כלליות ובין מיוחדות בין - ההוצאות

 .המתכנן רווח לרבות החוזה/הליךה תנאי פי על - החוזה/הליךה

 .המתכנן בהצעת שפורט הטרחה שכרה ישונ לא, העבודה היקף הוגדל או העבודה היקף הופחת .4.4

 הליךה תנאי לכל בהתאם הליךה נשוא העבודה את לבצע מתחייב הנני, הנדון הליךב אזכה אם .4

 תוך וזאת, חברהה של המלאה רצונה ולשביעות, הצעתיב שרשמתי המחירים לפי, החוזה ולמסמכי

 .בחוזה הקבועה התקופה

( 14) ארבע עשר תוך וזאת, להלן המפורטות הפעולות כל את לבצע מתחייב הריני, תתקבל הצעתי אם .6

 :הליךב זכייתי בדבר הודעתכם מתאריך ימים

 .החוזה/הליךה בתנאי כאמור, מפורט זמנים-לוח להמציא .6.1

 חברת י"ע כדין חתום( בנוסחו המקורי, 'א' למסמך דנספח המתכנן ) ביטוחי אישור את להמציא .6.2

 .ביטוחה

 

, מקצתן או כולן לעיל 6 בסעיף המנויות הפעולות את אבצע לא שאם, לי ידוע כי, בזאת מצהיר אני .7

התקשר עם כל גורם ל רשאית תהא חברהוה,  תבוטל הליךב זכייתי, העבודה לקבל זכותי את אאבד

 .אחר לביצוע העבודה

 נתןישי העבודה התחלת לצו בהתאם, ממני דרשישי בתאריך העבודות בביצוע להתחיל מתחייב הנני .8

 .חברהה ידי על לי

ידוע לי כי העבודה נשוא ההליך כפופה לתקציב מאושר ולפיכך אם יתברר כי התקציב לא אושר או כי  .9

מן  ברהחהתקציב בוטל, כולו או חלקו, או שההצעות שהוגשו להליך חורגות בשיעור מהותי לדעת ה

 ציעהמ הצעת
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רשאית לבטל את ההליך לפני שתחליט למסור את  חברההתקציב המאושר לביצוע העבודה, תהיה ה

 העבודה למציע. 

 הליךל הצעות להגשת האחרון מהמועד יום 90 של תקופה במשך אותי ותחייב בתוקף תהיה זו הצעתי .10

 .בהתאם נוספים ימים 90 למשך בתוקף זו והצהרתי הצעתי תהיהזאת,  תדרוש חברהשה במידהו

 

 במסמכי למפורט בהתאם, זה הליך לפי העבודות את לבצע עצמי על מקבל הנני .11
 :כדלקמן היא והצעתי, ההליך

 

הצעה בש"ח ללא  תוכן סעיף למסמך א' 

 מע"מ

לו"ז המוצע ע"י 

 המציע

 נוה נאמן מערב 

ניתוח מצב קיים, גיבוש  שלב א' .1

הכנת חלופות תכנוניות 

 מסמך מדיניות

 

 _________ ש"ח

 

פיתוח חלופה נבחרת  'בשלב  .2

לתב"ע כוללת לאזור 

טבלאות  ללא, התעסוקה

 הקצאה ואיזון 

 

 _________ ש"ח

 

 סה"כ .3

 נוה נאמן מערב

 (1+2)סעיפים 

  

 _________ ש"ח

 

תוספת השכר המבוקשת  .4

עבור תב"ע הכוללת 

איחוד וחלוקה )עבור 

 טבלאות הקצאה ואיזון (

  

 _________ ש"ח

 

 נוה נאמן מזרח 

ניתוח מצב קיים, גיבוש  שלב א' .5

הכנת חלופות תכנוניות 

 מסמך מדיניות

 

 _________ ש"ח

 

פיתוח חלופה נבחרת  'בשלב  .6

לתב"ע כוללת לאזור 

, ללא איחוד התעסוקה

 וחלוקה

 

 _________ ש"ח

 

 סה"כ .7

 נוה נאמן מזרח

 (5+6)סעיפים 

  

 _________ ש"ח

 

סה"כ שכר כולל עבור  .8

שני המתחמים, ללא 

 איחוד וחלוקה 

  

 

 _________ ש"ח
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 (3+7)סעיפים 

 
 

 

בסכום הכולל של  חברהלצורך השוואת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה בלבד, תתחשב ה כי, ידוע לי .12

ממרכיב המחיר ( ותוספת השכר  %70)ללא איחוד וחלוקה, עבור שני המתחמים ביחד, כל השלבים, 

כאשר ממרכיב המחיר(,  %30עבור טבלאות הקצאה והאיזון רק ביחס לתוכנית נוה נאמן מערב )

שיקבל את מירב הניקוד עבור המציע אשר הצעתו סה"כ עבור כל השלבים תהיה הזולה ביותר, הוא 

 לעיל. 13.1מרכיב המחיר כאמור בסעיף 

 
כמפורט למשקלות  ייעשה בהתאם מהניקוד הכולל, %40מחיר, המהווה הקוד מרכיב ידוע לי כי ני .13

 להלן:     

  – לטבלת ההצעה 3+7סעיפים  -סה"כ שכר כולל עבור שני המתחמים, ללא איחוד וחלוקה  .א

 ממרכיב המחיר. 70%המשקל לפריט זה 

 –הכוללת איחוד וחלוקה )עבור טבלאות הקצאה ואיזון(  תוספת השכר המבוקשת עבור תב"ע .ב

 ממרכיב המחיר. 30%המשקל לפריט זה  - לטבלת ההצעה 4סעיף 

 

 

, כי אין החברה מתחייבת לממש את כל השלבים והכל לפי שיקול דעתה, צרכיה ותקציב ידוע לי .14

/או תביעה ו/או מאושר, וכי באם לא תממש שלב אחד כולו או חלקו, לזוכה לא תהיה כל טענה ו

  דרישה בשל כך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,רב בכבוד

_____________________ 

 חתימה 

 (:_______________________________מלא שם לציין נא) המציע שם

 .:________________________________________פ.ח./מ.ע מספר

 :______________________________________________כתובת

 _________________________________:_דוא"ל:____________________ טלפון

 :___________________תאריך

 
 


