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25.5.22 

 לכבוד 
 משתתפי המכרז 

 
 

 צוף -ביישוב  נוה "גופנה"ס "לביצוע עבודות שיפוץ )חידוש מבנה( ביה 27/22מכרז פומבי מס'   הנדון:
הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, על שינוי באומדן ביצוע העבודות ועל ביטול חובת  

 ההשתתפות בסיור הקבלנים
 

 בקשר עם הנושא שבנדון, כדלקמן:הרינו פונים אליכם 
 
 הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות  .1

 
החברה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות בקשר עם המכרז שבנדון וזאת עד לא  

 בדרך ובאופן הקבועים במכרז. 12:00בשעה   2.6.22יאוחר מיום  
 
 

 העבודות בשל ביצוע מתחם שירותים נוסףהודעה על שינוי האומדן לביצוע  .2
 

החברה מודיעה בזאת כי בשל הצורך לבצע מתחם שירותים נוסף במסגרת העבודות נושא המכרז, יעמוד  
 ₪ לפני מע"מ.  904,364.80האומדן לביצוע העבודות, עליו נדרשים המציעים לתת הנחה, על סך של 

 
 המציע, בנוסח מעודכן בהתאם לשינוי האמור.הצעת  -בהתאם לכך מצ"ב למסמך זה מסמך ד'

 
תהא   החברה  כי  יובהר  זאת  עם  בלבד.  המעודכן  ד'  מסמך  גבי  על  הצעתם  להגיש  נדרשים  המציעים 
של   באחוז ההנחה  תוך שהיא תראה  ד' הישן  יוגשו מסמך  מציעים אשר  לפסול הצעות  רשאית שלא 

 המציע ככזה המתייחס לאומדן המעודכן. 
 

 מך זה אומדן מעודכן עליו המציעים נדרשים לחתום ולצרף להצעתם.כמו כן, מצ"ב למס
 

 ביטול חובת ההשתתפות בסיור הקבלנים  .3
 

החברה מודיעה בזאת כי גם מציעים שלא השתתפו בסיור הקבלנים יוכלו להגיש הצעה במסגרת  
 המכרז וזאת על אף האמור בחוברת המכרז.

 
 

 בברכה,
 חברה כלכלית בנימין בע"מ 

 
 

 ם לצרף מסמך זה להצעתם חתום על ידם בחתימה ובחותמת על המציעי
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 מעודכן  מסמך  ד'
 הצעת המציע

 
 לכבוד

 חברה כלכלית בנימין בע"מ 
 א.ג.נ.

 
לביצוע עבודות שיפוץ )חידוש מבנה( ביה"ס   22/27מכרז פומבי מס' הנדון:  

 צוף -"גופנה" ביישוב  נוה 
 
 

בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה  ו/או תיקון, יש  למחוק  בעט )לא  )את הצעת המחיר יש למלא בעט,  
 בטיפקס( ולחתום ליד התיקון(

 
)שם   ________________________________________ בשם  בזאת,  להגיש  מתכבדים  הרינו 

בהתאם למכרז   צוף- המציע(, את הצעתנו לביצוע עבודות שיפוץ )חידוש מבנה( ביה"ס "גופנה" ביישוב  נוה 
ובכל מסמכי המכרז ואנו מתחייבים לבצע את כל   במפרט הטכני, בתכניות וכתב הכמויותולאמור    00/22

 המכרז והחוזה.בהתאם להוראות  במסמכים האמוריםהעבודות הנדרשות והמתוארות 
 
 

ה,  הצעתנו  מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים במכרז ז .1
כח האדם והאמצעים    בהתקשרות עם החברה לרבותרוך  כוכל ה  המציע, הציוד הנדרש  ובכלל זה, עובדי

 . הדרושים לביצוע מיטבי של כל העבודות הנדרשות
 

 הצעת המחיר 
 
ביה  והקשורות   הדרושות   הפעולות   מכלול   לביצוע   הצעתנו  .2 מבנה(  )חידוש  שיפוץ  עבודות  ס  " לביצוע 

נוה   " גופנה" :  במילים)  הנחה_________ %  :  אהי  המכרז  במסמכי   לאמור   בהתאם,  צוף-ביישוב  
על   המחירעל    (  _____________________________________ העומד  המקסימאלי    הפאושלי 

 ₪ בתוספת מע"מ. 904,364.80

 
 לא ניתן להציע % תוספת.  •

(, כוללת ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז  התמורה -להלןלעיל )  הצעתנו .3
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,  

כרז, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם לרבות, הוצאות בגין  על פי תנאי המ
משנהתשלום   עובדיהלקבלני  ה  םציוד  ם,  בהתקשרות  כוכל  כמות  עמםרוך  בכל  עובדים  העסקת   ,

נדרשת, אספקת כלי רכב, מכונות וציוד ייעודי ואחזקתם, כל ציוד ואמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין  
העבודות נשוא המכרז, הובלות, פריקה, סילוק, ביטוחים, מסים, היטלים, וכל דבר  ומושלם של כלל  

 אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.  
 
  דקל ון  מחיר  לפי  המחיר  ייקבע  ,הכמויות  כתב/במחירון  עבודה  או  פריט  של  חסריימצא    בו  מקרה  בכל .4

 מרחק וכד'.  ראשי ותוספת יו"ש,ללא תוספת קבלן  15%של הנחה ב  1/2022לעבודות שיפוצים 
 

4  

המכרז, על כל הכרוך    נושאמובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת, כאמור, בגין ביצוע העבודות   .5
הצעתנו זו, וכי לא נהיה זכאים לתמורה נוספת אלא אם דרשה החברה שירותים    נושאבה, מעבר למחיר  

 (.ירותים נוספיםש   -)להלןהחתימה שלה מורשי  נוספים מראש ובכתב ע''י
 
 

 __ ח.פ.: _________  ______________________  שם המציע:       
 

 שם החותם מושה החתימה בשם המציע _____________________  ת.ז. ___________ 
 

 _________ : _________חתימה וחותמת המציע ______________________ תאריך:     


