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כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם   יה לנובזאת, כי לא תה  יםומתחייב  יםמצהיר  אנו .1

 יםמצהיר וובין אם לאו. כן אנבחברה , בין אם העיכובים תלויים המכירהעיכובים במועד 

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז   ים בזאת, כי לא תהא לנוומתחייב

 מכל סיבה שהיא.

ההצעה  לקבל כל הצעה שהיא, לרבות אינה מחויבת החברהשים כי ידוע לנו מצהיר אנו .2

ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי הכספית הגבוהה ביותר 

, שכל ההוצאות אנו מצהירים, כי ידוע לנווהמוחלט, מבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה. כן  

ן כל הוצאה אחרת בקשר עם בדיקת המכרז, הכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכ

כל טענה ו/או דרישה ו/או  נו בלבד במלואן, ולא תהיה לנוהכרוכה בהצעה זו, תחולנה עלי

 .מכל מין וסוג שהוא בגין כך כלפי החברהתביעה כספית 

אנו מצהירים כי מקובלים עלינו התעריפים המפורטים להלן עבור הפריטים המוצעים  .3

 למכירה במסגרת מתן מכרז זה.

יום  120הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של   .4

מהמועד להגשת ההצעות למכרז. לפי דרישת החברה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה 

 ולא תהיה לי כל טענה בקשר לכך.   as-isמובהר כי הצעתי להלן ביחס למוצרים כמו שהם 

 tender20.2020@ksaba.co.ilלתיבת דוא"ל    8:00 בשעה 02.12.2020 יש להגיש הצעות עד ה .5

וחתימתי בתחתית טופס זה, הנני מצהיר כי זו הצעתי ואני מתחייב לממש אותה   הצעתי  להלן .6

 חברה ואבחר כזוכה במכרז. ככל שאדרש ע"י ה

 כמות מחיר יחידמוצר /דגם
  רוחבי מסוג חד מקרר  ▪

TECNODOM      :דגםTM EKO   
700 

  

מקרר דו רוחבי מסוג  ▪
TECNODOM      :דגם

 AF14EKOMTN 

  

   OVENTECH תנור חכם מסוג  ▪
 RHU2Lדגם:   פלבם, ישראל 
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יח' 170יח'  / תנור  4יח' / מקרר דו  55 –מקרר חד כמות מקסימאלית: 
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ההצעה היקרה ביותר תזכה לרכוש את המוצרים, התשלום יתבצע בכרטיס אשראי או בטלפון 
 )ענת( ולאחר מכן ניתן יהיה לקבל את המוצר. 097674615

 
 
 

_________________   _________________  
 חתימת המציע)ה(     שם המציע  

 
_______________     ____________________ 

 כתובת                 מספר הרישום        
 
 

________________  _______________  __________________ 
 דוא"ל    פקס     מס' הטלפון

 
 


