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 לכבוד
 

 מציעים פוטנציאלים 
 

 שלום רב,

 

 אחזקת מדשאות באצטדיון הכדורגל באור יהודה 21/2019הנדון: מכרז פומבי מס' 

 2מסמך מס'  –מענה לשאלות הבהרה 

 

 

 עיריית אור יהודה מתכבדת להבהיר כדלקמן: 

למסמכי המכרז( נפלה טעות  17"הצעת המחיר"  )עמ'  –המופיע במסמך  2.3בסעיף  .1
 סופר ולפיכך הוא יתוקן כדלקמן:

 ".  ₪ 20,000 ל :" יתוקן₪ "    2,000הסכום: "  במקום

בשורה הרביעית, במסמך התנאים  7.4לאור האמור לעיל הנוסחה המופיעה בסעיף  .2
 ן: מהכללים תתוקן כדלק

 .20%( 100-* )%הנחה20,000   

 
 מצ"ב מסמך הצעת מחיר מתוקן כנספח א למסמך הבהרות זה.  .3

 
בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי המכרז, לרבות הסכם  .4

  .ל נספחיהם, יגבר האמור במסמך זהההתקשרות, ע
 

 הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .5
 

על מורשיי החתימה של המציע לחתום בחתימת ידם ובחותמת המציע בתחתית מסמך  .6
בשני עותקים, להצעתם בתוך מעטפת המכרז יחד עם מסמכי המכרז  ,זה ולצרפו

  .שנרכשו על ידו
 

 

 

 

 



 

 

 

 הצעת מחיר  –נספח א' 

 
 הצעת מחיר

 לכבוד

 יהודה-עיריית אור
 "(העירייה)להלן: "

 ג.א.נ 

אנו החתומים מטה, מגישים בזאת בשם המציע הצעת מחיר לעיריית אור יהודה במסגרת מכרז  .1
הכול בהתאם ובכפוף  אחזקת מדשאות באצטדיון הכדורגל באור יהודה. 21/19פומבי מס' 

והחוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז בכל מסמכי המכרז תנאים ולדרישות המפורטים ל
 ונספחיהם.

 :מציעים אנו העבודות ביצועבתמורה למילוי כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז ו .2

 אחזקה עבודות ביצוע עבור ₪  8,000של _____% למחיר חודשי בסך של  בשיעור הנחה 2.1
 . יהודה באור הכדורגל באצטדיון המגרשים שלמכרז זה  נשואשוטפת  

של  נוספת עבודהמ"ר לביצוע  1ל ₪  6אומדן של  ממחירהנחה בשיעור של ______%  2.2
  .העירייה הזמנת לפיו החלפת גרגירים בדשא הסינטטי אחת לשלוש שנים

 לשנה אחת שיזרוע עבודות ביצוע עבור ₪ 20,000בשיעור של ______ % ממחיר של  הנחה 2.3
  מגרש האימונים.  -בדשא החי העירייה הזמנת לפי

 :הבהרות  .3

 למחירים הנקובים לעיל יתווסף מע"מ בשיעורו עפ"י דין. 3.1

 בלבד. אחוז ההנחהוהקבלן יציין את  מכסימלייםהמחירים הנקובים הם  3.2

)אף אם לעניין סעיף אחד( או הצעה בה לא ינקב אחוז הנחה  תוספתבה ינקב אחוז  הצעה 3.3
 תפסל על הסף.  -ביחס לכל הסעיפים 

שאינן מסוג שיזרוע והחלפת כל עבודה נוספת שתוזמן ע"י העירייה ידוע לי כי בגין ביצוע  3.4
גרגרים תשלם העירייה את התמורה בהתאם למחירים המפורטים במחירון דקל ובניכוי 

  .20%  של בשיעור הנחה

 לי כי שקלול ההצעה יהיה כדלקמן: ידוע 3.5

באצטדיון הכדורגל אחזקת מדשאות ע"י המציע בגין ביצוע עבודות  ןעבור המחיר שיינת .א
  .70% - באור יהודה

 -לעיל  2.1ע"י המציע בגין ביצוע החלפת הגרגרים כמפורט בסעיף   ןעבור המחיר שיינת .ב
10% . 

 . 20% -לעיל  2.2ע"י המציע בגין ביצוע השיזרוע כמפורט בסעיף   ןעבור המחיר שיינת .ג

 העבודות הנוספות יוזמנו מעת לעת, מראש ובכתב בהתאם לצורכי העירייה. .ד

 ידוע לנו כי לא נהיה רשאים להעלות כל טענה שהיא בדבר גדול שטחי המגרשים באצטדיון. .4



 

 

 

על פי היקף שטחי הדשא לסוגיו  מובהר בזאת כי הצעת המציע הינה לאחזקת שטחי הדשא  .5
הקיים בפועל וכי כל מידע שנמסר הינו בגדר אומדן לא מחייב, ולזוכה במכרז לא תהיה כל 
טענה בקשר עם היקף שטחי הדשא שנמסרו לטיפולו, אלא אם היקף שטחי הדשא יגדל בפועל 

ימים במועד פרסום המכרז, ותוצא על כך הזמנה, בכתב, חתומה מעבר לשטחי הדשא שהיו קי
 .על ידי מורשי החתימה בחברה, בדבר מתן שירותי אחזקה למדשאות שיתווספו

צעת המחירים תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שעל פי החוזה, ה .6
עבודות לרבות העסקת וכוללת את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע ה

וכן את כל העלויות וההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, בין  עובדים, אספקת ציוד ועוד
ישירות ובין עקיפות, מכל מין וסוג שהוא, כולל רווח קבלני, הכרוכות בביצוע העבודות כאמור 

 .הכול כמפורט בחוזהו

 למפורט בחוזה ההתקשרותידוע לנו כי התמורה, ההצמדה ותנאי התשלום יהיו בהתאם  .7
 שיחתם בין הצדדים.

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי בעצם חתימתנו מטעם המציע ובשמו על הצעת מחירים זו,  .8
את השיטה  נוהבחתימתנו נעשתה לאחר שקראנו בעיון רב את כל מסמכי המכרז, למדנו ו
וראות, התנאים, והתנאים, שלפיהם יצטרך המציע לבצע את העבודות לעירייה וכי כל הה

הדרישות וההתחייבויות בכל מסמכי המכרז, ידועים, נהירים, ברורים ומובנים לנו לאשורם 
 וכי כללנו אותם בשיקולינו להכנת הצעתנו זו בשם ומטעם המציע זו והגשתה לעירייה.

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי המציע מסוגל למלא את כל התחייבויותיו, המפורטות בכל  .9
י המכרז ובזאת הוא מוותר על כל טענה של טעות מצדו ו/או אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או מסמכ

 אי בדיקה על ידו, מכל סיבה שהיא.

הינה בלתי חוזרת,  נו זותידוע לנו שהעירייה רשאית לקבל, או לסרב לקבל הצעה זו, ברם הצע .10
מהיום האחרון להגשת הצעות  יום 90במשך  תקפה יהואינה ניתנת לשינוי או ביטול, ותה

למכרז, ובמשך כל תקופה זו לא נהיה רשאים לסגת מהצעתנו ו/או לשנותה ו/או לבטלה, מכל 
עמנו חוזה  םסיבה שהיא, אלא אם נמסרה לנו הודעה מהעירייה על זכייתנו במכרז, ולא ייחת

 יום מיום ההודעה. 60תוך 

נו על פי מסמכי המכרז ולהבטחת קיום יכבטוחה לקיום ומילוי על ידנו של כל התחייבויות .11
הצעתנו וקיום הוראות חוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז, הרינו מצרפים להצעתנו ערבות 

 בנקאית כנדרש.
 

  חתימות מורשי החתימה של המציע
                            

 שם ומשפחה של מורשה חתימה: 

 

 _________________________________שם ומשפחה של מורשה חתימה:  חתימה:

 

   חתימה:
 __________________ תאריך:     

 



 

 

 

 

 אישור עורך דין

 
(, "המציע")להלן: __________________________ של  עו"ד,  ________________________________ אני החתום מטה,

: ____________ הרשום לעיל, מאשר כי ביום ___________ הופיעו בפני ה"ה:שם
 _____________ת.ז.

 . ________________ ,ת.זשם: ___________  -ו
וחתמו בפניי מטעם המציע על הצעת מחיר זו. בנוסף הנני לאשר כי  המשמשים כמנהלי המציע,

נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לחתימתם על הצעת מחיר זו, 
 .לכל דבר ועניין בחתימתם המציעתום ולחייב את רשאים לחוכי הם 

_____________________ __________________________
  

 חתימה חותמת עו"ד ומספר רישיון עריכת דין                                                                         תאריך
 
 
 
 
 
 
 
 בברכה,
 לאה מונרוב
 מחלקת רכש

 אור יהודהעיריית 
 

 

_______________ 

 חתימת המציע    


