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 א בנוסח זה:8.1להוראות ולתנאים הכלליים יבוא סעיף קטן חדש  8.1אחרי סעיף  .1

לכלל רוכשי המכרז  0061:בשעה  /3/1828רה ימסרו עד ליום תשובות לשאלות הבה"

לעיל, וכן יפורסמו באתר  8.1ו/או מציעים שהפנו שאלות הבהרה כמפורט בסעיף 

החברה. התשובות לשאלות ההבהרה תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז 

 ."ומהוראותיו. החברה אינה מתחייבת לענות על כל שאלה שתישאל

 

בנספח ה' להסכם הספק שצורף למסמכי המכרז נשמטו המחירים המירביים. לפיכך  .2

אשכול גליל מערבי בע"מ מבהיר בזאת, כי במקום הסכם ה' להסכם הספק שצורף 

 נספח ה' המצ"ב להבהרה זו. למסמכי המכרז יבוא

 

המציעים יתייחסו לנספח ה' המצ"ב להבהרה זו בלבד, ולא לנספח ה' שצורף למסמכי 

 כרז.המ
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  הספק הסכםנספח ה' ל
 

 הצעת התמורה )לא כולל מע"מ( 

 

 הצעת המחיר בגין מכל מוטמן מסוג מתכת .1

 

הוראות ו/או הבהתאם לכלל , מסוג מתכת רכישת מכל טמון קרקע בודד עבור .1.1

 ₪ 40,000יהא המחיר המרבי לרכישה סך של  ספקה הסכםוז רדרישות המכ

 .שים( )לא כולל מע"מ(שקלים חד ארבעים אלף)במילים: 

 

)המציע( למחיר זה הוא ___________  ספקידי ה-שיעור ההנחה אשר יינתן על

לאחר ההנחה  מסוג מתכת לרכישת מכל טמון קרקע בודד, ומחיר )באחוזים(

)במילים: ₪   יעמוד בסך הכל על ___________

( לא כולל מע"משקלים חדשים( ) _______________________________

 (.כל מוטמן בודדל)

 

: חציבה, חפירות ות)הכולל ותהנדרשהתשתית  עבודותכלל ביצוע לבתמורה  .1.2

הוראות ו/או הבהתאם לכלל , מסוג מתכת לכל מכל טמון קרקע בודדוכיוצ"ב(, 

 3,800סך של  לביצוע העבודותיהא המחיר המרבי  ספקה הסכםוז רדרישות המכ

חדשים(. )לא כולל מע"מ(  שקלים שלושת אלפים ושמונה מאות)במילים: ₪ 

 (.בתמורה ליחידה בודדת)

 

)המציע( למחיר זה הוא ___________ ספק ידי ה-שיעור ההנחה אשר יינתן על

לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  לביצוע העבודות , ומחיר)באחוזים(

)במילים: ___________________________שקלים ___________₪ 

  (.ורה ליחידה בודדתבתמ( )לא כולל מע"מחדשים( )

 

לצורך הגבהות, הן לצורך בניית  ותהתשתית הנדרש עבודותביצוע בתמורה ל .1.3

ידי אבן השפה כאשר מדובר בגבהים -על ,מתכתמסוג מדרכה מסביב מוטמן 

טמון קרקע שנמצא בגובה הכביש יהא המחיר המרבי לביצוע  מכלשונים, והן ב

ים חדשים(. )לא כולל מע"מ( שקלאלף וחמש מאות )במילים: ₪  1,500סך של 

 (. לכל מ"ר תשתית)

 

)המציע( למחיר זה הוא ___________  ספקידי ה-שיעור ההנחה אשר יינתן על

לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  לביצוע העבודות, ומחיר )באחוזים(

( )במילים: _______________________שקלים חדשים___________₪ 

  . תית(מ"ר תש כל)ל )לא כולל מע"מ(
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בציפוי אבן  מסוג מתכתבודד  מכל טמון קרקעסביב  לבניית מסתורבתמורה  .1.4

יהא  פי דרישת החברה-ירושלמית פנימי וחיצוני ו/או ציפוי ברמה דומה על

שקלים אלפיים וחמש מאות  )במילים:₪  2,500המחיר המרבי לביצוע סך של 

 (.בתמורה ליחידה בודדתחדשים( )לא כולל מע"מ( )

 

ידי הספק )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על

לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על  לביצוע העבודות, ומחיר )באחוזים(

)במילים: ________________________שקלים חדשים( ___________₪ 

 )בתמורה ליחידה בודדת(.)לא כולל מע"מ( 

 

  הסכםהעבודות נשוא המכרז ו לעבור ביצוע כל נומובהר ומודגש, כי המחיר האמור הי .2

על נספחיו, מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות,  הספק

ונספחיהם,  הספק הסכםפי תנאי המכרז ו-מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען, על

בלו, ביטוחים,  ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל, תשלומי עובדים, דלק, סולר,

ורווח קבלני בערכם לאורך כל תקופת  ון, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומיציוד, חומרי ניקי

כמו כן, יובהר כי תשלום התמורה  וכיוצא בזאת.לרבות תקופות הארכה  הספק  הסכם

 .2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זלספק תהא בהתאם להוראות 

 

ותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור הגשת הצעתו של המציע והשתתפ .3

 הספק  הסכםפרטי המכרז ו ,ולמד את כל מסמכי המכרזהוא קרא ש

כי בחן הוא את כל הנתונים, לרבות אופן כן ונספחיו ידועים וברורים לו ו

ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים הנדרשים 

צורך ביצוע מושלם ומלא של לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר ל

 .הספק  הסכםהעבודות נשוא המכרז ו

 

המציע מצהיר כי קיבל הוא את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך  .4

ביצוע מצהיר המציע כי סייר הוא בכל שטח  ,הגשת הצעתו. במסגרת זאת

, חברהבכל אתר נדרש אחר גם מחוץ לשטח הכן ו זכר לעילהעבודות הנ

הוא בעל כל הכישורים, כן כי ה ומצב טופוגרפי וכיו"ב ולרבות דרכי גיש

 הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם.

 

המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה  .5

 הספק  הסכםוכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז )לרבות פרוטוקולי הבהרות( ו
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ידי המציע לאחר -יע בהם, אשר יועלו עלעל נספחיהם, לרבות כל נתון המופ

 הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.

 

 ______, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________.שם המציע: ______
 

 ______, ת.ז. _________________.ך לחתום בשם המציע: _________המוסמ

 

 _________.___, תאריך: _____תמת של המציע: ______________חתימה וחו

 דין-אישור עורך

 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'  , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס' , ___________________

,  ____________________, מרחוב _______________,בפני עוה"ד ___________________

הזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  ולאחר  ש

  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

______________ 

 דין-עורך          

  )חתימה וחותמת(    

 


