
  
  

 

  20107/' מכרז מס

  1017/' חוזה מס

  והרכבת' בית הדר בלהפעלת חניוני� 

  /" 2א"נספח 
  לטופס ההצעה למכרז

  כתב הסמכה

  

בית הדר  להפעלת חניוני� 7/2010'  פרסמה מכרז מס")אחוזות החו  "–להל� (מ "ואחוזות החו� בע  :הואיל

  ;")המכרז "–להל� ( הרכבת � ו'ב

כהגדרת מונח זה (מבקשי� להגיש הצעה משותפת ,  וכל אחד מאיתנו לחודשנינו יחד, מ"ואנו הח  :והואיל

  ;")ההצעה המשותפת "–להל� (למכרז ) בתנאי המכרז

 אשר ייצג ,)ולא תאגיד, אד�(עלינו להסמי( נציג אחד מטעמנו ,  לתנאי המכרז6.3.3ובהתא� לסעי�   :והואיל

טעמה לצור( קיו� התחייבויותינו אותנו ויפעל בשמנו ובמקומנו כלפי אחוזות החו� וכל מי מ

  ;ומימוש זכויותינו מכח ובהתא� למסמכי המכרז

  ______________________ . פ.ח. / ז.ת  _________________________מ "אנו הח, לפיכ$

  ______________________ . פ.ח. / ז.ת  _________________________  

  ")הנציג המוסמ$ "–להל� (___________________ . ז.ת____________________ מסמיכי� בזאת את  

בכל הנוגע לקיו� , כלפי אחוזות החו� וכל מי מטעמה, להיות נציגנו המוסמ( ולייצג אותנו ולפעול בשמנו ובמקומנו

, ה+ בשלב המכרז וה+ בתקופת ההתקשרות כולה, מכח ובהתא� למסמכי המכרז, התחייבויותינו ולמימוש זכויותינו

  .")תחומי ההסמכה "–להל� (לתנאי המכרז " ג"המצור� כנספח , כה במכרז ויחת� עימנו חוזה ההפעלהא� וככל שנז

1 . עבורנו ובמקומנו את כל , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיה הנציג המוסמ( רשאי לעשות בשמנו  

  :כול+ או מקצת+, הפעולות שלהל+

  .חוצי� בקשר ע� תחומי ההסמכהבקשה או אישור הנ, הסכ�, התחייבות, לחתו� על כל מסמ(  .א

  .או הודעה מנציגי אחוזות החו� בקשר ע� תחומי ההסמכה/לקבל כל הנחיה ו  .ב

  .או לצור( תחומי ההסמכה/או תשלו� בקשר ע� ו/לשל� ולקבל לידיו כל סכו� ו  .ג

  .או הקשורה ע� תחומי ההסמכה/לבצע כל פעולה הנובעת ו  .ד
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2 . או יקבל /או תשלו� שיבצע ו/או הנחיה ו/או הודעה ו/ואו התחייבות /או מסמ( ו/או מחדל ו/כל פעולה ו  

ויראו אותה כאילו בוצעה , תחייב את כולנו יחד וכל אחד מאיתנו לחוד לכל דבר ועניי+, הנציג המוסמ(

  .במישרי+ על ידי כל אחד ואחד מאיתנו

מראש , אלא א� הוא אושר,  לא יהיה בר תוק�פיו�או בהיק� ההסמכה על/או תיקו+ במסמ( זה ו/כל שינוי ו 

  .על ידי אחוזות החו�, ובכתב

  :ולראיה באנו על החתו�

  _    ________________  :ש�       _________________   :ש�

      _______________:  חתימה        ________________ :חתימה

      _______________ :   תארי(        ________________  :תארי(

  אישור 
  ]של חתימות המציעי�[

  

  :יחיד

____ ת בזה כי ביו� /מאשר___________, _______, מרחוב ) _______. ר.מ(ד "עו, _____________ מ"אני הח
' _______________ מס. ז.ת ת/נושא' _____________ גב/הופיע בפני מר_______ שנת _______ בחודש 
  .מה בפני על כתב ההסמכה דלעיל/וחת�

  
__________________  

  ד"עו, 
  

  :תאגיד

ת בזה כי ביו� /מאשר__________, ________, מרחוב , )______. ר.מ(ד "עו, _____________ מ"אני הח
 *להל� (__________ נחת� בפני כתב ההסמכה דלעיל המוגש בש� _______ שנת _______ בחודש ______ 

. ז.ת ת/נושא___________ גברת /ומר__________ _. ז.ת ת/נושא___________ גברת /על ידי מר") התאגיד"
המוסמכי� על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל די+ לחייב בחתימת� את התאגיד לכל ______________, 

  .דבר ועניי+

__________________  
  ד"עו,   

  :הנציג המוסמ$

  _________________  :ש�

  _________________ : חתימה

  _________________: תארי(

  אישור 
  ]של חתימת הנציג המוסמ$[

  

____ ת בזה כי ביו� /מאשר___________, _______, מרחוב ) _______. ר.מ(ד "עו, _____________ מ"אני הח
' _______________ מס. ז.ת ת/נושא' _____________ גב/הופיע בפני מר_______ שנת _______ בחודש 
  .עילמה בפני על כתב ההסמכה דל/וחת�

__________________  
  ד"עו, 


