
 

 04/2020מס'   מכרז פומבי 

לכיתות גן ו/או כיתות לימוד ו/או בתי כנסת  יבילים מבנים  של והצבה מכרז לתכנון אספקה
 בבית שמשבעיר 

 1הודעת עדכון מס' 

( )א2.4בסעיף  במקום האמורהחברה העירונית לפיתוח בית שמש  בע"מ )להלן: "החברה"( בהתאם להחלטת   .1
 בוא האמור להלן:י הכללייםהתנאים  – 1למסמך 

    את הפרטים הבאים:  המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה, המצורף כנספח א' למסמכי המכרז על"

ההנחה על המחיר המפורט בטופס ההצעה המסומן כנספח א' למסמכי המכרז והסכם ההתקשרות בגין  אחוז (א)

 . 1ג'  נספחב כמפורט"ר נטו מ 49  של בגודל- לימוד כיתתיביל ל מבנה

ההנחה על המחיר המפורט בטופס ההצעה המסומן כנספח א' למסמכי המכרז והסכם ההתקשרות בגין  אחוז 

 .  1ג'  נספח"ר נטו כמפורט במ 07  של בגודל- גן כיתתיביל ל מבנה

ההנחה על המחיר המפורט בטופס ההצעה המסומן כנספח א' למסמכי המכרז והסכם ההתקשרות בגין  אחוז 

 .   1ג'  נספחב כמפורט  "ר נטו מ 177  של בגודל- מבנה בית כנסת

ההנחה על המחיר המפורט בטופס ההצעה המסומן כנספח א' למסמכי המכרז והסכם ההתקשרות בגין  אחוז 

 .  1ג'  נספח"ר נטו כמפורט במ 157  של בגודל- מבנה בית כנסת

על  גן ילדים ל "ר נטומ 11 של ודלגב-מבנה ממ"ד מאושר פיקוד העורף בגין המציע  ש מבקאותו  המחיראת  

 .  1ג'  נספחכמפורט בפי הקבוע בתקנות התגוננות 

כיתת לימוד ל "ר נטומ 15 של בגודל-מבנה ממ"ד מאושר פיקוד העורף בגין המציע  ש מבקאותו  המחיראת  

 .  1ג'  נספחכמפורט בעל פי הקבוע בתקנות התגוננות 

 .  1ג'  נספח"ר נטו כמפורט במ  94  של בגודל-שירותים גין מבנה ב המחיראת  

ההנחה כוללת שברי אחוזים, היא תכתב בצורת שבר עשרוני אשר יכלול לא יותר משתי ספרות  אם יכ מובהר 

 ".הנקודה אחר

 בוא האמור להלן:י סכם הה – 4למסמך  1..1בסעיף  במקום האמור, דכון זהלע 1ף לאמור בסעיבהתאם   .4

 י הסכם זה ונספחיו, ישולם לקבלןיו לשם ביצוע עבודות כפי הנדרש על פהתחייבויות ביצוע מלוא תמורת .  17.1

 :כדלקמןבגין כל הזמנת עבודה בנפרד 

החברה לקבלן  תשלם 1ג'  נספח"ר נטו כמפורט במ 49 בגודל של -לימוד  כיתתיביל ל מבנה בגין (א)

זה, כפול  מבנהקבלן לבניכוי הנחת ה בכתב ההצעה המסומן כנספח א' להסכם זה הנקוב הסך את

מע"מ בשיעורו כדין  י החברה במסגרת הזמנת העבודה ובתוספתמספר המבנים שיוזמנו על יד

 "(.  בגין הבנייה התמורה)להלן: "

 אתהחברה לקבלן  תשלם 1ג'  נספח"ר נטו כמפורט במ 07 בגודל של - גן כיתתיביל ל מבנה בגין (ב)

מבנה זה, כפול  בגיןהנחת הקבלן  בניכוים זה, בכתב ההצעה המסומן כנספח א' להסכ הנקוב הסך

על ידי החברה במסגרת הזמנת העבודה ובתוספת מע"מ בשיעורו כדין  פר המבנים שיוזמנומס

 "(.  בגין הבנייה התמורה)להלן: "



החברה  תשלם 1ג'  נספח"ר נטו כמפורט במ 177 בגודל של -בית כנסת  למבנהיביל  מבנה בגין (ג)

 בנהמ בגיןהקבלן חת הנ בניכויב ההצעה המסומן כנספח א' להסכם זה, כתב הנקוב הסך אתלקבלן 

זה, כפול מספר המבנים שיוזמנו על ידי החברה במסגרת הזמנת העבודה ובתוספת מע"מ בשיעורו 

 "(.  בגין הבנייה התמורהכדין )להלן: "

החברה לקבלן  תשלם 1ג'  נספח"ר כמפורט במ 157 בגודל של -בית כנסת  למבנהיביל  מבנה בגין (ד)

מבנה זה, כפול  בגיןהנחת הקבלן  בניכויספח א' להסכם זה, בכתב ההצעה המסומן כנ הנקוב הסך את

 ןמספר המבנים שיוזמנו על ידי החברה במסגרת הזמנת העבודה ובתוספת מע"מ בשיעורו כדי

  "(.  בגין הבנייה התמורה" )להלן:

על פי הקבוע בתקנות  לגן ילדים  "ר נטומ 11בגודל של -ממ"ד מאושר פיקוד העורף  מבנה בגין (ה)

בכתב ההצעה המסומן קבלן ה בנקש הסך אתהחברה לקבלן  תשלם, 1ג'  נספחכמפורט בהתגוננות 

מבנה זה, כפול מספר המבנים שיוזמנו על ידי החברה במסגרת הזמנת  גיןבכנספח א' להסכם זה, 

 "(.  יההבני בגין התמורה" )להלן: ןהעבודה ובתוספת מע"מ בשיעורו כדי

על פי הקבוע בתקנות  ד כיתת לימול "ר נטומ 15 בגודל של-ממ"ד מאושר פיקוד העורף  מבנה בגין (ו)

בכתב ההצעה המסומן קבלן ה בנקש הסך אתהחברה לקבלן  תשלם, 1ג'  נספחכמפורט בהתגוננות 

ת הזמנת מבנה זה, כפול מספר המבנים שיוזמנו על ידי החברה במסגר בגיןכנספח א' להסכם זה, 

 "(.  בגין הבנייה התמורה" )להלן: ןהעבודה ובתוספת מע"מ בשיעורו כדי

 שנקב הסך אתהחברה לקבלן  םתשל 1ג'  נספח"ר כמפורט במ 94 בגודל של  -שירותים  מבנה בגין (ז)

כפול מספר המבנים שיוזמנו על ידי החברה  בכתב ההצעה המסומן כנספח א' להסכם זה, קבלן ה

 "(.  בגין הבנייה התמורה" )להלן: ןדה ובתוספת מע"מ בשיעורו כדיבמסגרת הזמנת העבו

נספח א' למסמכי המכרז, על המציע לצרף  המסומן משתתף הצעת  כתב/טופסבמקום לעיל, לאור האמור   .3
 להודעת עדכון זו. המצ"בף חדש שתתטופס/כתב הצעת מ

  ון.סל ולא תידדכון זו, הצעתו תפהמעודכן והמצ"ב להודעת ע ף/כתב הצעת משתתהצעה שלא תוגש על טופס

ן ו/או כיתות לכיתות ג הצעות להתקשר בהסכם מסגרת לתכנון אספקה והצבה של  מבנים יביליםפונה לקבלת    .2
  לימוד ו/או בתי כנסת בעיר בבית שמש. 

 ו ון זעדכ תהודעהאמור בבו תיווצר סתירה בין או הסכם ההתקשרות ו/או בנספחיו במסמכי המכרז ו/בכל מקום    .5
 .הודעת עדכון זו, תגברנה הוראות הסכם ההתקשרות ו/או בנספחיובאו במסמכי המכרז ו/לאמור 

, ככל שלא שונו כאמור לעיל, יו ההתקשרות ו/או בנספחהסכם מועדים במסמכי המכרז ו/או באו הם ו/תנאיהיתר    .6
 בשינויים המחייבים.ימשיכו לחול 

 

 בברכה

  זאב לכוביצקי מנכ"ל         

 



 ' א נספח
 מ"בע שמש בית מ"בע שמש בית לפיתוח העירונית החברה

  1ון מס' כעת עדמעודכן על פי הוד -  02/4040'_מס פומבי במכרז משתתף הצעת  כתב/טופס

 מסמכי כל את ובדקתי עיינתי ,קראתי כי בזה מאשר __________________________________ ,מ"הח אני
 כנסת בתי או/ו לימוד כיתות או/ו גן לכיתות יבילים מבנים  של והצבה אספקה נוןתכל 02/4040'  מס  פומבי מכרז
 .פיהם על לפעול ומתחייב להם מסכים הנני וכי שמש בבית בעיר

 על מן"ר נטו  שיוזמ 49של   ודלבג-כיתת לימוד  -, אספקה, התקנה וחיבור של מבנה יביל ייצורתכנון,  עלות .1
למפרטים הטכניים  ובהתאםלהסכם זה  1רט הטכני המסומן כנספח ג'ידי החברה בהתאם למפורט במפ

לקבלת  עדוהמפורטים במבוא לתנאים הכללים,  וזאת  מצורפים למכרז  הדרושים לביצוע העבודות אשר אינם
  הינו  לעירייהתעודת גמר ומסירה המבנה  לקבלת הנדרשותהפיתוח  עבודות לרבותטופס אכלוס, 

  )להלן: התמורה בגין הבניה"( בדין שיעורו פי על"מ מע בתוספת ₪ ...,00

 על המחיר הנקוב לעיל. הנחה________________ %   מציע  הנני

ידי  על ן"ר נטו  שיוזממ .0בגודל של  - גןכיתת  -, אספקה, התקנה וחיבור של מבנה יביל ייצורתכנון,  לותע .2
למפרטים הטכניים הדרושים  ובהתאםזה להסכם  1החברה בהתאם למפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג'

לקבלת טופס  עדוזאת  מצורפים למכרז והמפורטים במבוא לתנאים הכללים,   לביצוע העבודות אשר אינם
  ינו ה לעירייהתעודת גמר ומסירה המבנה  לקבלת הנדרשותהפיתוח  עבודות לרבותאכלוס, 

  בגין הבניה"( )להלן: התמורה בדין שיעורו פי על"מ מע בתוספת ₪ .131,56

 על המחיר הנקוב לעיל. הנחה________________ %   מציע  הנני

מ"ר נטו  שיוזמן על ידי  ..1בגודל של  - כנסת בית –וחיבור של מבנה יביל ייצור, אספקה, התקנה  תכנון, עלות .3

ושים להסכם זה ובהתאם למפרטים הטכניים הדר 1החברה בהתאם למפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג'
אשר אינם  מצורפים למכרז והמפורטים במבוא לתנאים הכללים,  וזאת עד לקבלת טופס  עבודותלביצוע ה

 ומסירה המבנה לעירייה הינו   מרבות עבודות הפיתוח הנדרשות לקבלת תעודת גאכלוס, לר

 בתוספת מע"מ על פי שיעורו בדין )להלן: התמורה בגין הבניה"(  ₪ .151,10

  חה על המחיר הנקוב לעיל.____________ %   הנמציע ____ הנני

"ר נטו שיוזמן על ידי מ .15בגודל של  - סתכנ בית –, אספקה, התקנה וחיבור של מבנה יביל ייצור, תכנון עלות .4
להסכם זה ובהתאם למפרטים הטכניים הדרושים  1החברה בהתאם למפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג'

פורטים במבוא לתנאים הכללים,  וזאת עד לקבלת טופס מצורפים למכרז והמ לביצוע העבודות אשר אינם 
  :לת תעודת גמר ומסירה המבנה לעירייה הינואכלוס, לרבות עבודות הפיתוח הנדרשות לקב

 בתוספת מע"מ על פי שיעורו בדין )להלן: התמורה בגין הבניה"(  ₪ ..430,0

  ר הנקוב לעיל.מציע ________________ %   הנחה על המחי הנני

בגודל של  -העורף ממ"ד מאושר פיקוד , אספקה, התקנה וחיבור של מבנה ייצור, תכנון עלותבגין מציע  הנני .5
להסכם זה  1במפרט הטכני המסומן כנספח ג'כמפורט ועל פי הקבוע בתקנות התגוננות גן ילדים ל "ר נטומ 14

פורטים במבוא אינם  מצורפים למכרז והמובהתאם למפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות אשר 



לתנאים הכללים,  וזאת עד לקבלת טופס אכלוס, לרבות עבודות הפיתוח הנדרשות לקבלת תעודת גמר 

 :שיוזמן על ידי החברה, מבנה לעירייהומסירה ה

  בתוספת מע"מ על פי שיעורו בדין )להלן: התמורה בגין הבניה"(  ₪ __________ 

בגודל של  -העורף ממ"ד מאושר פיקוד , אספקה, התקנה וחיבור של מבנה ייצור, תכנון תעלובגין מציע  הנני .6
להסכם  1במפרט הטכני המסומן כנספח ג'כמפורט ועל פי הקבוע בתקנות התגוננות מוד ת ליכיתל "ר נטומ 15

מבוא פורטים בזה ובהתאם למפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות אשר אינם  מצורפים למכרז והמ
לתנאים הכללים,  וזאת עד לקבלת טופס אכלוס, לרבות עבודות הפיתוח הנדרשות לקבלת תעודת גמר 

 :שיוזמן על ידי החברה , מבנה לעירייהומסירה ה

  בתוספת מע"מ על פי שיעורו בדין )להלן: התמורה בגין הבניה"( ₪ __________

בהתאם "ר נטו מ 21בגודל של -שירותים בור של מבנה , אספקה, התקנה וחיייצור, תכנון עלותני מציע בגין הנ .7
להסכם זה ובהתאם למפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות  1ט במפרט הטכני המסומן כנספח ג'למפור

פורטים במבוא לתנאים הכללים,  וזאת עד לקבלת טופס אכלוס, לרבות אשר אינם  מצורפים למכרז והמ
  :שיוזמן על ידי החברה, ודת גמר ומסירה המבנה לעירייהעבודות הפיתוח הנדרשות לקבלת תע

  ת מע"מ על פי שיעורו בדין )להלן: התמורה בגין הבניה"(בתוספ ₪ ___________

 :  הערות .8

  מובהר אם ההנחה כוללת שברי אחוזים, היא תכתב בצורת שבר עשרוני אשר יכלול לא יותר משתי ספרות
 אחר הנקודה. 

הוצאות התכנון כאמור בהסכם כל  כוללים אתמורה בגין הבנייה סך התל ספק כי מובהר בזאת למען הסר כ
  סכם ההתקשרות .ות נשוא ההחומרים ועבודות העזר הדרושים לביצוע העבודההתקשרות וכל 

 

_________   ____________  ____________ 

   /מ"בע חברה 'מס/ז"ת               המציע חתימת    המציע שם

   שומהר שותפות' מס          

  __________________  המציע טלפון_____________________________ המציע כתובת

       :המציע בשם החתומים חתימה מוסמכי פרטי

  ______________ :תאריך

    __________   __________   __________ _____________ 
   .ז.ת     שם           .ז.ת       שם      

  
 
 


