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 1הודעת הבהרה מס' 
 

 :)סיכום סיור קבלנים( 26/2018למכרז  1להלן הודעת הבהרה מס' 
 
לתשומת לב המציעים כי מסמכי המכרז במלואם נמצאים באתר העירייה וכי תנאי להגשת המכרז הינו   .1

 רכישת המכרז ע"י המציע, כאמור בתנאי המכרז. 
 

 ם הנדרש כתנאי להגשת ההצעות במכרז, נדחית. נוסח המכרז מחייב. פניה לשינוי סיווג הקבלני   .2
 

מצ"ב לנוחות המציעים כתב כמויות בקובץ בינארית לטובת נוחות תמחור העבודה. תוכניות המכרז בקבצי   .3
 ניתן לצפיה באתר העירייה.  -פי די אף

 
 ור בתנאי המכרז. כאמ 12:00בשעה  26.11.18 -מועד הגשת הצעות למכרז -כאמור במסמכי המכרז .4

 
 להלן מענה לשאלות שהתקבלו בעירייה:  .5

 
תוך כמה זמן על מהנדס העיר לאשר את החשבון לאחר אישור המפקח ? לא  –להסכם  3.3בסעיף  ש:

 מופיע מועד בהסכם .
 להסכם.  3.2ראה ס'  ת:

  
 ?יש סתירה בין הרשום בסעיף כמספר לרשום במילים , מה הנכון  –להסכם  3.9סעיף  ש:
 נוסח הסעיף יוחלף בנוסח הבא:  ת:

 חמש מאות אלף  -על הקבלן להגיש חשבונות ביניים  לא יותר מפעם בחודש ובסכומים שלא יהיו קטנים מ 
 ( כולל מע"מ. ₪ 500,000) ₪
 

  מה כוונת הסעיף ? על איזה מבנים מדובר ? –להסכם  3.9סעיף  ש:
 ראה מענה לעיל. נוסח הסעיף הוחלף.  ת:
 

לא נכון ולא משקף את עלות התוספת, מה  ₪ 15מחיר היחידה  –לכתב הכמויות  23.01.0020יף סע ש:
 המחיר המעודכן ?

 אין שינוי באמור במכרז על נספחיו. נוסח המכרז מחייב.  ת:
 

 להסכם יוחלף בנוסח להלן:  3.1ס'  .6
 
ני/כתב הכמויות הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תמורת הסך הקבוע במחירי היחידה במפרט הטכ"

היקף  להסכם זה, שישולם לו לאחר ביצוע העבודות והשלמתם ע"פי מדידת כמויות ביצוע בפועל. נספח יא'
החוזה לאור הצעת הקבלן במכרז הינו סכום כתב הכמויות בכפולת ההנחה שהציע הקבלן בהצעתו, היינו 

הגשת ההצעות למכרז. סעיף  אין למלא סעיף זה בשלב__________ ש"ח בתוספת מע"מ כחוק )הערה: 
זה יושלם בעת החתימה על ההסכם. סעיף זה הינו הערכה לאור היות המכרז וההסכם תשלום לפי ביצוע 

השלמת ביצוע העבודות תהיה לאחר אישור מהנדס העיר והמפקח בכתב כי העבודות הושלמו.  (.בפועל
 . "ודות וכדלקמןהקבלן ינהל דיווח ויגיש לעירייה ח"ן בהתאם לקצב התקדמות העב
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 מצ"ב נוסח ערבות בנקאית המחליף את נוסח הערבות שצורף למסמכי המכרז.   .7
 

למסמכי המכרז ולהגישה יש לצרף הודעת הבהרה זו . והוא מחייב פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז  .8
   ע"י המציע. כדין יחד עם ההצעה כשהיא חתומה

 
 

     
 בכבוד רב,                        

 
 טובה שפירא אלטמן עו"ד           

 יועצת משפטית לעירייה     
 
 
 

 בנקאית למכרז.  כמויות בקובץ בינארית, נוסח ערבות לוטה: 
 

 מר צבי גוב ארי, ראש העיר   העתק:
 גב' תמר קופר, גזברית               
 מנכ"ל העירייה טרית, דוד שמר               

 בי נעים, מהנדס העירמר קו       
 מר חגי זיני, אגף הנדסה        
 מזכירות העירייה       
   משתתפי סיור קבלנים        



 

 

 נספח ב' 3
 

 ערבות בנקאית לקיום המכרז
 לכבוד 

 עיריית יבנה 
 

 א.נ.,
 

 הנדון:  כתב ערבות      
 

ארבע לוק כל סכום  עד לסך של "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסי –על פי בקשת __________ )להלן 
(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד, הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד ₪ 450,000) ₪ מאות וחמישים אלף

"הפרשי הצמדה"(, וזאת בקשר עם  –האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, כמפורט להלן, )להלן 
בעיר יבנה   3010כיתות גני ילדים במגרש  4לביצוע עבודות בניית  26/2018השתתפותם במכרז פומבי מס' 

 ולהבטחת מילוי תנאי המכרז.
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 

את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם  כלשהו, או לדרוש
 טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 

 בד, בתנאי בסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בל
 

 במכתבנו זה:
 

משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  –"מדד" 
 כלכלי.

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 
"המדד החדש"(, כי  –)להלן  אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו

 -המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות  למכרז היינו ________ נקודות )להלן
"המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין 

 בדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי.
 

 י חוזרת  ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .ערבות זו הינה בלת
 

 . 28.2.18ערבות זו תישאר בתוקף עד וכולל  יום 
 

 ,  לא תענה.28.2.18דרישה שתגיע אלנו אחרי 
 

 ערבותנו זו, בטלה מבוטלת 28.2.18לאחר 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
 

 תאריך: ___________ בנק: ____________
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