לכבוד
משתתפי המכרז

חברה כלכלית בנימין בע"מ
מכרז פומבי מס' 15/20

לביצוע עבודות בינוי ופיתוח במתחם כינוסים שילה הקדומה
הודעה ועדכון למשתתפי המכרז+מסמך הצעת מציע מעודכן
בהמשך להודעה על שינוי תנאי המכרז בקשר עם הורדת הסיווג הקבלני לסיווג ג')200( 2
ולהפחתת המחיר הנקוב בכתב הכמויות ,מצ"ב להודעה זו (בעמוד הבא) מסמך הצעת
מציע (מסמך ד') מעודכן ,עליו מתבקשים המציעים להגיש הצעותיהם בקשר עם
המכרז.
סיכום כתב הכמויות יעמוד כעת על סך של  ₪ 7,488,423בתוספת מע"מ.
ככל שמציע מסוים ימלא הצעתו על גבי הצעת המציע אשר בחוברת המכרז ולא על גבי
הצעת המציע המצורפת לעדכון זה -תתייחס החברה לאחוז ההנחה הנקוב על ידי המציע
ביחס למחיר כתב הכמויות המעודכן ,קרי ₪ 7,488,423 -בתוספת מע"מ.
בהתאם לאמור מצורף למסמכי המכרז גם כתב כמויות מתוקן.
בברכה,
חברה כלכלית בנימין בע"מ

הצעת המציע

מסמך ד'-מעודכן

לכבוד
חברה כלכלית בנימין בע"מ
א.ג.נ.
הנדון:

מכרז פומבי מס' 15 / 20לביצוע עבודות בינוי ופיתוח ובמה
במתחם כינוסים שילה הקדומה

(את הצעת המחיר יש למלא בעט ,בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה ו/או תיקון ,יש
למחוק בעט (לא בטיפקס) ולחתום ליד התיקון)
הרינו מתכבדים להגיש בזאת ,בשם ________________________________________
(שם המציע) ,את הצעתנו למכרז פומבי מס'  15/20לביצוע עבודות בינוי ופיתוח במתחם כינוסים
שילה הקדומה ולאמור במפרטים ,בכתב הכמויות ובכל מסמכי המכרז ואנו מתחייבים לבצע
את כל העבודות הנדרשות והמתוארות במסמכים האמורים בהתאם להוראות המכרז והחוזה.
 .1הצעתנו מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים
במכרז זה ,ובכלל זה ,עובדי המציע ,קבלני משנה ,הציוד הנדרש וכל הכרוך בהתקשרות עם
החברה לרבות כח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע מיטבי של כל העבודות הנדרשות.
הצעת המחיר
 .2הצעתנו לביצוע מכלול הפעולות הדרושות והקשורות לביצוע עבודות בינוי ופיתוח
במתחם כינוסים שילה הקדומה ,בהתאם לאמור במסמכי המכרז הינה:
מחיר כתב
הכמויות (לא
כולל מע"מ)
7,488,423ש"ח

הנחת הקבלן
באחוזים %

___%

גובה הנחה בש"ח
(לא כולל מע"מ)

הצעת הקבלן ( )₪לאחר הנחה (לא
כולל מע"מ)

___________ ש"ח

_____________________ ש"ח

ועוד  17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

 לא ניתן להציע  %תוספת.

 .3הצעתנו לעיל (להלן -התמורה) ,כוללת ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי
מסמכי המכרז וההסכם על נספחיו וכן כוללים את כל הציוד ,האמצעים וכה"א הדרושים
לביצוע העבודה והשירותים ומהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין
כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם ,על פי תנאי המכרז ,ומהווה כיסוי מלא
להתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם לרבות ,הוצאות בגין תשלום לקבלני משנה ,עובדיהם
ציודם וכל הכרוך בהתקשרות עמם ,העסקת עובדים בכל כמות נדרשת ,אספקת כלי רכב,
מכונות וציוד ייעודי ואחזקתם ,מתקני המשחק לרבות אספקת ואחזקתם ,כל ציוד ואמצעי
אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל העבודות נשוא המכרז ,הובלות ,פריקה ,סילוק,
ביטוחים ,מסים ,היטלים ,וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.
.4
התמורה תחושב על בסיס מחירי היחידות בסעיפי כתב הכמויות בניכוי אחוז ההנחה
שבהצעתנו ובכפוף לביצוע בפועל ובהתאם לעבודות שתזמין החברה כאמור בהוראות המכרז
והחוזה.
 .5בכל מקרה בו יימצא חסר של פריט או עבודה במחירון/כתב הכמויות ,ייקבע המחיר לפי
מחירון דקל בהנחה של.15%
 .6מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת ,כאמור ,בגין ביצוע העבודות נושא המכרז ,על
כל הכרוך בה ,מעבר למחיר נושא הצעתנו זו ,וכי לא נהיה זכאים לתמורה נוספת אלא אם
דרשה החברה שירותים נוספים מראש ובכתב ע''י מורשי החתימה שלה (להלן -שירותים
נוספים).
שם המציע:

______________________

ח.פ___________ :.

שם החותם מושה החתימה בשם המציע _____________________ ת.ז___________ .
תאריך______________________:חתימה וחותמת המציע__________________ :

