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לשכה משפטית
ד' חשון ,תשפ"ב
 10אוקטובר2021 ,
לכבוד
רוכשי מכרז  /36/2021תיק מכרז
בפקס/מייל
א.ג.נ,.
הנדון :סיכום סיור קבלנים למכרז  36/2021הקמת גני ילדים במגרש  3031והודעת הבהרה מס' 1
להלן הודעת הבהרה מס' :1
 .1ההתניה בדבר הצעת המחיר למכרז בעמ'  4למכרז תשונה ותוחלף בנוסח כדלקמן:

כאמור במסמכי המכרז ,יש ליתן הצעה והיא אחוז הנחה או תוספת של עד  5%למחירי כתב הכמויות (לא
תוספת מעבר ל  5%כאמור) אחידה לכלל מחירי האומדן למלוא רכיבי המכרז (למען הסר ספק אחוז אחד ואחיד
למלוא חלקי הפרוייקט) שמצוינים בנספח יא' .יש ליתן אחוז הנחה באחוזים /תוספת של עד  5%למחירי כתב
הכמויות אחידה לכל מחירי היחידה המסומנים בסעיפי כתב הכמויות במכרז .הצעה שלא תעמוד בדרישות אלו
תפסל .התשלום לביצוע העבודות כאמור במסמכי המכרז והחוזה יהא ע"ס ביצוע עבודות ובדיקת כמויות בפועל.
נוסח החוזה /הצעת המציע ישונה בהתאמה .מצ"ב -נספח א' נוסח מתוקן של הצעת המציע המחליף את הנוסח שצורף
למסמכי המכרז.
 .2בסיור הקבלנים ניתנה סקירה על אופי הפרוייקט – הקמת שני מבנים של גני ילדים דו כיתתיים חד מפלסיים בשטח
של כ 600 -מ"ר במגרש  3031ברח' יהודה הלוי  8ביבנה ,כאמור בנוסח המכרז.
 .3על הקבלן לדאוג לאספקת חשמל ומים זמניים לטובת הפרוייקט.
 .4הקבלנים רשאים לסייר במיקום המיועד להקמת הגנים נשוא מכרז זה -רח' יהודה הלוי  8יבנה.
 .5מודגש כי כל הגנים נשוא מכרז זה אמורים ומיועדים להיפתח לשנה"ל הבאה.1.9.2022 -
 .6תקופת ביצוע העבודות נשוא מכרז זה  8חודשים מיום הוצאת צו התחלת עבודה.
 .7ניתן לעיין במלוא חומרי המכרז באגף הנדסה בעירייה .ניתן לרכוש את המכרז באגף הנדסה תמורת סך של .₪ 2,000
פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז והוא מחייב .יש לצרף הודעת הבהרה זו למסמכי המכרז ולהגישה יחד עם ההצעה
כשהיא חתומה כדין ע"י המציע.
בכבוד רב ובברכה,

טובה שפירא אלטמן ,עו"ד
העתק :מר צבי גוב ארי ,ראש העיר
מר דוד שטרית ,מנכ"ל
גב' תמר קופר ,גזברית
מר קובי נעים ,מהנדס העיר
מר חגי זיני ,אגף הנדסה
___________________ ____________________________________________________________________
עיריית יבנה ,שד' דואני  1ת.ד 3 .יבנה  Email:tova@yavne.muni.il 81101טל' 08-9433444/335 :פקס08-9433337 :

נספח א' הצהרת המציע במכרז מס' 36/2021

2

לכבוד
עיריית יבנה
יבנה
א.נ,.

הצהרת המציע במכרז מס' 36/2021

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז בין המצורפים ,ובין שאינם מצורפים אך
מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
אנו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו מסכימים לכל האמור
במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש
על טענות כאמור.
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי
במכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תאום עם מציעים אחרים.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינויי ותהא תקפה עד ליום .20/01/2022
אנו נאריך את הצעתנו בהתאם לדרישת העירייה כאמור במסמכי המכרז.
אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בנינו לביניכם.

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית צמודה ע"ס ( ₪ 140,000במילים :מאה וארבעים
אלף  )₪בהתאם לתנאי המכרז .אחוז ההנחה או התוספת בגובה עד  5%שאנו מעניקים למחירי
היחידה הנקובים בהתאם לנספח יא' ____________________:במילים.______________ :
היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך  14ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם אישור
ביטוח כדרישת החוזה וערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה.
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכם וסכום הערבות
יחולט על ידכם לטובת העירייה ,כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על אי עמידתנו בהתחייבויותינו כאמור.
אנו מצהירים כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על
הצעה זו.
________________ _____________________
שם התאגיד המציע

חתימות המנהלים וחותמת

כתובת _____________________ :טלפון ________________ :פקס._______________ :

אישור
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אני החתום מטה רו"ח/עו"ד של החברה מצהיר ומאשר בזאת כי חתימת ה"ה וחותמת החברה מחייבים את החברה בהתאם
לתזכיר ותקנון החברה וכי התקבלו כל ההחלטות הדרושות על מנת לחתום על התחייבות זו.
_____________
חתימה  +חותמת

