
 
 

 
 לכבוד

 5/2019המציעים במכרז פומבי מספר 

 

 א.ג.נ                

 כפר עיריית של השיפוט בשטח  גינון עבודות לביצוע 5/  2019' מס פומבי מכרז הנדון
 2הודעה מס'  – יונה

לדונם, אשר נקבעו במכרז בנספח ט' כמחירי מקסימום המחירים לאחר בחינה מחודשת של  .1
 מחליטה העירייה לשנות את המחירים מהם יצטרכו המציעים ליתן אחוז הנחה.

 נספח ט' מתוקן.מצ"ב 

לתיבת  12:00בשעה  27.6.2019עד ליום בהתאם לכך, הוארך המועד האחרון להגשת הצעות,  .2
הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא . העירייהבלשכת מנכ"ל הנמצאת  במועצההמכרזים 

 תתקבל.

כי ההצעות אשר הוגשו על ידי המציעים לתיבת המכרזים מצויים  ,יובהר למען הסר ספק .3
 .והן לא נפתחובתיבת המכרזים 

הוראות הגשת ההצעה המתוקנת רק לגבי מציעים אשר כבר הגישו את הצעתם לתיבת  .4
 המכרזים:

מציע אשר רכש את המסמכים, אינו צריך לרכוש פעם נוספת, והוא יקבל רק את מסמך  4.1
 שיועבר לכלל המשתתפים.הזה השינויים 

בטלה  16.6.2019יובהר כי הצעת המחיר נספח ט' כפי שהוגשה לתיבת המכרזים עד ליום  4.2
יגיש  ומבוטלת וועדת המכרזים של העירייה לא תדון בהצעה זו כלל ועיקר. מציע אשר לא

יראו אותו הצעת מחיר על בסיס נספח ט' המתוקן, גם אם הגיש הצעה לתיבת המכרזים, 
 .על כלל מסמכיה וועדת המכרזים לא תדון בהצעתו ,כאילו לא הגיש הצעה כלל ועיקר

יובהר ויודגש, כי מציעים אשר כבר הגישו את הצעתם לפי המועד האחרון שנקבע, היינו  4.3
ערבות,  :צריכים להגיש את כלל מסמכי המכרז, לרבות אינם, 16.6.2019עד ליום 

תצהירים ושאר המסמכים הנדרשים כפי שכבר הוגשו על ידם, והם יצטרכו , נספחים
 להגיש רק את הצעת המחיר המתוקנת אשר תוגש על גבי נספח ט' המתוקן בלבד. 

יש תהיה להם האפשרות להגמציעים אשר כבר הגישו את הצעתם כאמור על אף האמור,  4.4
, מסמכים נוספים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף הצעת המחיר המתוקנתבמסגרת 
 לפרק א' לתנאי המכרז. 5.1של סעיף 

)לרבות שאר בצירוף מסמך הבהרות זה חתום על ידי המציע הצעת המחיר המתוקנת  4.5
מסמכים ככל שיצורפו על ידי המציעים אשר כבר הגישו את הצעתם לתיבת המכרזים( 

 ".5/2019הצעת מחיר מתוקנת למכרז ידי המציע במעטפה חתומה עליה ייכתב "תוגש על 

על ידי  מעטפת מסמכי המכרז אשר כבר הוגשה בצירוףהצעת המחיר המתוקנת בלבד  4.6
 המציעים לתיבת המכרזים תיבדק על ידי ועדת המכרזים של העירייה.



 
 

מציעים אשר לא הגישו את הצעתם לתיבת המכרזים יגישו הצעה מלאה על פי כל תנאי המכרז  .5
 .על פי כל מסמכי ההבהרותבלבד ועל גבי הצעת המחיר של נספח ט' המתוקן  כפי שנקבעו

במועד זה, ייפתחו כלל המעטפות   08:30בשעה: .6.201930מועד פתיחת המעטפות נקבע ליום  .6
מעטפת הצעת המחיר המתוקנת למעטפה אשר כבר במועד זה תצורף שהוגשו למכרז, וכאמור 

 הוגשה על ידי המציע.

 
יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז גובר האמור במסמך זה. בשאר 

 שינוי.מסמכי ופרטי המכרז, לא יחול כל 
 

יש לשים לב כי התשובות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה 
 לגביה ניתנה תשובה. 

 
 יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז.

 
  חתימה וחותמת: ___________________

 

 

 בברכה,          

 אבר אלון        

 מנהל אגף שפ"ע בעירייה        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 מתוקן  -נספח ט'  

 הצעת המחיר

העירייה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין מהקבלן את אספקת הפריטים הבאים 

 המפורטים להלן, במחיר הנקוב בצדם. המחירים יהיו צמודים על פי הקבוע בחוזה ההתקשרות.

המפורטים להלן מתייחסים רק להזמנות יזומות על ידי העירייה, ככל שתהיינה, יובהר כי המחירים 

לגבי פריטים שיהיה בהם צורך לפי קביעת העירייה, עבור הקמת שטחי גינון חדשים שאינם כלולים 

 בטבלת השטחים, ו/או השטחים השלמות של ונדליזם.

וע השירות השוטף לגבי השטחים למען הסר ספק תמורת אספקת כל הפריטים שיהיה צורך בהם בביצ

שנמסרו לטיפול שוטף של הקבלן, לא יהיה הקבלן זכאי אלא לתשלום החודשי כפי שהוצע על ידו 

 במכרז.

 בגין מערבה -שטח מערבי -אזור א'

אומדן השטח  סוג השטח

 בדונמים

 מחיר לדונם בש"ח 

 לא כולל מע"מ

 ₪  620 120.21 שטח אינטנסיבי

 ₪  120 51.92 אקסטנסיבישטח 

  

 המפורטים לעיל למחירים )לא ניתן להציע אחוז תוספת(  הנחה_ ______% __

 בגין מזרחה -שטח מזרחי -אזור ב'

אומדן השטח  סוג השטח

 בדונמים

 מחיר לדונם בש"ח 

 לא כולל מע"מ

 ₪  630 136.5 שטח אינטנסיבי

 ₪  120 18.15 שטח אקסטנסיבי

 

 המפורטים לעיל למחירים )לא ניתן להציע אחוז תוספת(  הנחה__ ____% _


