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לתכנון, ביצוע והצבת שלוש כיתות לימוד בבי"ס איש שלום   3/21  מכרז  מכרז פומבי מס'  הנדון:  

 בכפר יונה. 

 ( 1)קובץ הבהרות מס' 

" )להלן:  בע"מ  יונה  כפר  לפיתוח  בהצעת המחיר  על  להודיע  , מתכבדת  "(החכ"להחברה הכלכלית  שינוי 
 כדלקמן:  . להגשת הצעותודחיית המועד האחרון 

 הודעה על דחיית מועדים .1

 מתכבדת החברה להודיע על דחיית המועדים במכרז כדלקמן:   החכ"ל

   - דחיית המועד האחרון להגשת הצעות .א

לא תתקבל ולא  .  12:00בשעה    10/6/2021ליום    נדחההמועד האחרון להגשת הצעות במכרז  
 תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.

   - דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה .ב

ימים לפני המועד האחרון להגשת    4הינו עד  המועד האחרון לפניה בשאלות/ בקשות הבהרה  
תוך ציון שמו ומספר    , yona.org.il-hakal1@kfarלכתובת  בלבד,  באמצעות דוא"ל    הצעות.

 הפקס או כתובת למתן תשובה, וכן את מהות השאלה ו/או אי הבהירות.  

 - הודעה על שינוי בהצעת המחיר .2

מתכבדת להודיע על שינוי בהצעת המחיר, כך שהמחיר המקסימלי לביצוע שלושת המבנים,    החכ"ל
כאמור בטופס הצעת המחיר המתוקן המצורף לקובץ    ₪,  495,000ועומד על    ודכןעכאמור במכרז,  

 הבהרות זה.  

מוצע   מחיר  להגיש  המציע  על  המתוקן,  המחיר  הצעת  לטופס  בהתאם  כי  המציעים,  לב  תשומת 
ל נספחיוביצוע  מטעמו,  על  ההסכם  להוראות  בהתאם  המבנים  וכתב    שלושת  המפרט  )לרבות 

 הכמויות( אשר לא יעלה על המחיר המקסימלי הנקוב בטופס הצעת המחיר.  

על המציעים להקפיד ולהגיש הצעתם על גבי טופס הצעת המחיר המתוקן המצורף לקובץ הבהרות  
 זה. 

 - שינוי בהוראות ההסכם .3

בסעיף    - להסכם  126סעיף   .א כאמור  המחיר  בהצעת  לשינוי  סעיף    2בהתאם  יתוקן    126לעיל, 
 להסכם. כדלקמן: 

וביצוע כלל התחייבויותיו  ביצוע העבודות על פי הסכם זה ה זכאי הקבלן בגין  התמורה ל.  126"

תחושב   באופן מושלם,  ההסכם  למחיר  לפי  במכפלת  שהציע הקבלן    למבנים   למבנהבהתאם 

ואושרו על   ובלבדהושלמו על ידו, בהתאם לדרישות ההסכם על נספחיו ובלבד ו  בניםמספר המ

 ידי החכ"ל." 

 בכל מקום בו נכתב "מבנה" תבוא המילה "מבנים" בהתאמה.   -להסכם 132סעיף  .ב

mailto:hakal1@kfar-yona.org.il
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והוראותיו גוברות על האמור  הזמנה  מובהר כי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי ה .4
   ההזמנה.במסמכי 

ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו    ההזמנה כל תיקון לסעיפי   .5
גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה  ההזמנה  שבמסמכי    לכל הסעיפים הרלוונטיים

 במפורש.  

כאמור כשהוא חתום על ידי המציע כחלק בלתי    הזמנהכנספח למסמכי ההצעה ביש לצרף מסמך זה   .6
 ההזמנה. נפרד ממסמכי 

, ככל  כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו  יהיה  בהזמנהההסכם שייחתם בין החכ"ל לבין הזוכה   .7
 . והיו כאלה

 עמודים.  5  : העמודים במסמך הבהרות זה הואמספר  .8
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 )מתוקן(   2מסמך 

           כבוד ל

 ("החברה"חברה הכלכלית לפתוח כפר יונה בע"מ )להלן: ה

 

 א.נ., ג.

 

 והצהרת המשתתף  הצעת המחיר
 

 לתכנון, ביצוע והצבת שלוש כיתות לימוד בבי"ס איש שלום בכפר יונה.  3/21 מכרז 

  

 

 הצהרה והתחייבות   

 

מגישים בזאת הצעתנו למכרז פומבי  אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז,  

צהירים ומתחייבים  מ, ו לתכנון, ביצוע והצבת שלוש כיתות לימוד בבי"ס איש שלום בכפר יונה  3/21מס'  

   בזה כדלקמן:

אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ובדקנו את    הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים .1

 ו/או העלולים להשפיע עליה.  בביצוע העבודה כל הגורמים הקשורים 

ננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל,  ה .2

כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, לרבות אלה הנוגעות למקום  

על   המשפיעים  האחרים  הגורמים  כל  את  בחנו  וכן  אליו  הגישה  ולתנאי  הקרקע  לטיב  העבודה, 

העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו  הכרוכות בביצוע  הוצאות  ה

ו/או עובדיה ו/או   החברהעל מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי 

מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל  

ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו  המכרז  האמור במסמכי  

 מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.  

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרשיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות   .3

 סמכי המכרז.נשוא המכרז, גם מבחינת המימון וגם מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מ

במכרז   .4 מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  הדרישות  ואנו  כל  על  עונה  זו  הצעתנו 

ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף    שבמסמכי המכרז

מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל, וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו  

כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל  

המימון,   אפשרויות  מומחיותינו,  ניסיוננו,  כשירותנו,  להוכחת  יידרש  אשר  נוסף  מסמך  מידע/ 

התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק  

 ות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.  מסקנ

 .   כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגותלבצע את אנו מקבלים על עצמנו  .5
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וכוח האדם המקצועי והמיומן  הנדרש  הטכניים, המקצועיים וכל הציוד  אמצעים  כל האת  יש לנו   .6

  כן ואנו מתחייבים לעשות  על מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, 

    אם נזכה במכרז.

הגשת הצעתנו כמוה כהצהרה כי אנו יכולים לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים במכרז ולסיים את  .7

תוך   המוקדם   60העבודות   לפי  ההסכם  על  החתימה  או  עבודה  התחלת  צו  הוצאת  מיום  ימים 

דחיה    ידוע לנו כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז וכי לא תינתןמביניהם.  

 והננו מתחייבים לעמוד בלוחות הזמנים האמורים.   נקוב,  במועד ה 

הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והחברה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את העבודות נשוא   .8

המחירים   לפי  דין,  כל  והוראות  הבטיחות  הוראות  המכרז,  למסמכי  בהתאם  בשלמותן,  המכרז 

 הנקובים בהצעתנו להלן, לשביעות רצון החברה. 

ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא    כן .9

 הוזכרה במפורש במסמך זה. 

אינן מחייבות    בהוראות ההסכם  /ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות .10

והננו מאשרים בזאת כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה בקשר עם היקף העבודות שיוזמן מאתנו,  

אם ההיקף כאמור יהיה קטן ו/או גדול )בכל שיעור שהוא( מזה המתואר בכתב הכמויות    ובכלל זאת

 ואנו מתחייבים לבצע את העבודה שתוזמן ללא שינוי במחירי היחידה.  

כי היקף העבודות המתואר הינו בגדר הערכה בלבד ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה    ידוע לנו .11

נגד החברה ו/או כל מי מטעמה בגין היקף עבודות קטן או גדול )בכל שיעור שהוא( מזה המתואר  

 בכתב הכמויות. 

ת  עבודות תוזמנה מאיתנו והיא תהא רשאית, בכל עהכן ידוע לנו כי החברה אינה מתחייבת שכל   .12

ומכל סיבה שהיא, להזמין איזה מבין העבודות מקבלנים אחרים ו/או לבצעם בעצמה או בכל דרך  

אחרת, ו/או לבטל ולשנות פרטים מן המפרט ו/או מכתב הכמויות ו/או מן התכניות ולא תהיה לנו  

 כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

מציעים .13 הננו  המכרז,  מסמכי  בכל  ולהלן  לעיל  האמור  כל  על  העבודות   בהסתמך  כל  את  לבצע 

 בהתאם לדרישות ההסכם על נספחיו ובמחיר הנקוב להלן: 

)לא   מבנים שלושהמחיר מקסימלי להקמת 

 כולל מע"מ(  

 

 מחיר מוצע )במספרים(   מחיר מוצע )במילים( 

495,000  ₪  

 

 

 

 

* לא ניתן להציע מחיר העולה על המחיר המקסימלי הנקוב לעיל. מציע אשר הצעתו תעלה על המחיר  

 המקסימלי יפסל.  

 *מחירי כתב הכמויות אינם כוללים מע"מ 

*מובהר, כי המחיר המוצע כולל את כל העבודות הנדרשות בהתאם להסכם לרבות, תכנון המבנה, 

 מבנה והכל כנדרש בהסכם. הקמתו ואספקתו וכן התקנה וסידור שטח ה
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כוללת    תנו הצע .14 העבודהזו  לביצוע  והסופית  המלאה  התמורה  לתנאי   את  שבמסמכי  בהתאם  ם 

, ובכלל זה כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע  המכרז

וא החוזה, לרבות  העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות, ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותינו נש 

והיתרים,   רישוי  ביטוחים,  הובלות,  רכב,  כלי  עבודה,  כלי  חומרים,  אביזרים,  ציוד,  אדם,  כוח 

ולרבות תקופת הבדק והאחריות הנדרשת במסמכי    ההתאמות המתחייבות לצורך ביצוע העבודה

 המכרז.

ה  .15 ביצוע העבודות מעבר לסכום  בגין  נוספת  כל תמורה  לנו  כי לא תשולם  לנו  ידינו  ידוע  על  נקוב 

, לרבות לא בגין שינויים בהצעת התכנון המפורט אשר  הצמדה למדד דלעיל, לרבות לא בגין הפרשי

 . החברה זכאית לדרוש )ולמעט מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי החברה(

כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע    נוכן מובהר ל  .16

מהסכומים שיגיעו    החברה. לצורך כך, תנכה  נווישולמו על ידי  נוהעבודות עפ"י חוזה זה, יחולו עלי

 .נולנו כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום ל

 אום עם משתתפים אחרים.  י זה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאנו מצהירים ב .17

יום  )תשעים(    90ותהא תקפה במשך    , בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי  נה הצעתנו זו הי .18

תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף    החברהידוע לנו, כי  מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  

נחשב כמי שחזר בו  , וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש,  ( יום נוספיםשישים)  60ההצעה למשך  

-על פי המכרז ו/או -על החברה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית מהצעתו

   כל דין. פי 

חוזרת, כאמור  -משום הצעה ללא כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו    ,אנו מסכימים .19

מחייב בינינו  יכרת הסכם  ובקבלתה על ידכם     1973  –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג    3בסעיף  

 לביניכם.  

מציא את כל המסמכים  נ  ,במועד שנידרש לכך על ידכםהיה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי   .20

לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע    ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו  והאישורים שעלי 

 והאישור על עריכת ביטוחים. 

במסמכי  מציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים  נלא  שבמקרה  אנו מצהירים ומסכימים, כי   .21

זכאית    רההחב, תהא  נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודה בהתאם להצעתנוו/או לא  המכרז  

של   ש"ח(  ₪  1,000לסך  בגין    )אלף  מראש  וקבועים  מוסכמים  איחורכפיצויים  יום    מתום   כל 

הנזכרים   המכרזהמועדים  הענבמסמכי  לפי  המועד  י ,  לפי  האישורים,  כל  המצאת  למועד  ועד  ין, 

 המאוחר שביניהם.  

כמו כן ידוע לנו כי במקרה כזה החברה תהא רשאית להתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא  

ים כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או  הננו מצהיר הצעתי, הכל כמפורט במסמכי המכרז.  

 זכות לפיצוי עקב התקשרות החברה עם מציע אחר במקומנו.   

רות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המט .22

פי דין או הסכם  - כל מניעה עלאין  ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי  

 לחתימתנו על הצעה זו.  

 זו: נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבנ נו ולראיה בא .23
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