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 שמש- עיריית בית

  הודעה על דחיית מועד הגשת מכרז

  

נדחתה   השלמת בית הכנסת ומקווה טהרה אהלי יוסף 53/17הגשת מכרז 
  .12:00עד השעה  08/11/17לתאריך 

את ההצעות בצירוף הערבות בנקאית וכל המסמכים הדרושים יש להגיש 
במסירה אישית בלבד ולהכניס במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בשלכת 

עד התאריך  3, קומה C, קניון נעימי, בניין 4, דרך רבין סמנכ"ל העירייה
  בצהריים. 12:00עד השעה  08/11/17

  הצעות שתגענה לאחר מועד זה לא תילקחנה בחשבון.

  

  ובתשובות לשאלות ההברה באתר העירייה. ליש להתעדכן בפרוטוקו
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  53/17מכרז מס' 
  )4מסמך א'(

נוסח ערבות 
  מכרז

  

  
  לכבוד

  עיריית בית שמש
  
  

  ערבות בנקאית:  הנדון
  

") אנו ערבים בזה המבקש(להלן: "ח.פ ________________  על פי בקשת _________________  
את בקשר עם השתתפות המבקש במכרז וז ₪)(מאה אלף  100,000 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

  להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקש ע"פ תנאי המכרז. __________מס' 
  

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע 
או לדרוש , ומבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשה, אלינו

את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת 
  הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

  
שכל , אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות

  בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך הכולל הנ"ל., סכום הנ"ל בלבדאחת מהן מתייחסת לחלק מה
  

  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
  
  

  ועד בכלל.   01/02/18ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
  לא תענה. 01/02/18דרישה שתגיע אלינו אחרי  

  ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.   01/02/18לאחר יום 
  
  

  ות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערב
  
  

  , בכבוד רב              
  - בנק-                   
      



  

  

  בס"ד

  

  

  בית הכנסת אהלי יוסף פרוטקול סיור קבלנים

  

  סקירה כללית של מהות העבודהניתנה 

 ₪. 100000ערבות מכרז  .1

 .2/11/2017שאלות הבהרה עד  .2

 ממחירי כתב הכמויות יתומחרו כפי שמופיע בחוברת המכרז. 20%הנחה של  מנימום .3

 15%מינוס דקל עבודות נוספות שאינם מופיעות בכתב הכמויות יתמחרו  .4

 .12בשעה  5/11/2017הגשת הצעות עד  .5

 הקבלנים ציינו שלא מופיע באתר של עיריית בית שמש כתבי הכמויות.. .6

 הכמויות למדידה. בכל מקרה העבודות לא יחרגו מהתקציב. .7

ון את כל עלויות הבטיחות והבטחון העבודה מתבצעת בסמוך לגן ילדים יש לקחת בחשב .8

 .הנדרשים

בהתאם למדידה בשטח ולצורך מתן הנחה במכרז לאחר קביעת הזוכה  הכמויות הן בקירוב .9

באפשרות העירייה  , ובטרם צו התחלת עבודה ייקבעו הסעיפים לביצוע בהתאם לתקציב

 להפוך את ההצעה לפואשלי כפי שמופיע במכרז.

  

  

 ולצרפו להצעה. ליש לחתום על הפרוטוקו



  בס"ד

 

 שאלות הבהרה לסיור קבלנים אהל יוסף  

 האם קיימות תכנית מפורטות לביצוע העבודות, במידה וכן האם ניתן לקבל במייל טרם קניית המכרז? . 1
 איך אנו אמורים להכניס בטון לאזור המקווה והאם זה יחשב כתוספת תשלום? . 2
חשמל שהופיע כקומפלט ובמחיר במהלך הסיור ראינו את האומדנים לעבודות ונתקלנו בסעיפים של ארון  . 3

מסוים לא ניתן להבין איך אנו יכולים לתת הנחה במצב כזה בנוסף היה סעיף של מערכת מיזוג אוויר שגם 
 אותה לא ניתן לתת הנחה מכיוון שלא ידוע איזה מערכת דורשים שם?

וג אוויר,אינסט' האם קיים כלל תכנית מפורטות לביצוע העבודות הנדרשות כגון תכנית חשמל,קונסט',מיז . 4
 וכד'?

 האם ניתן לתת צק במקום ערבות בנקאית. . 5
  
  
  
 

 

 

 להלן תשובתנו:

אין תכנית מפורטות  .1 

ישנם מספר שיטות לבחריתכם כדוג' שימוש במשאבות מיקו, לא תינתן תוס' תשלום  .2 

"ס של חברת כ 7יחידות מיני מרכזי כל אחד  3מצ"ב תכנית לוח חשמל, בנוגע לתכנית מיזוג אויר דרוש . 3
יציאות  9פתח אויר חוזר +  1תדיראן או ש"ע, במה שצויין קומפלט הכוונה כל הנדרש להתקנה מושלמת: 

+ צנרת אויר שרשורית מבודדת לפי תקן כיבוי אש 60*60אויר נכנס לתקרות מנרליות  . 

אין תכנית מפורטת   .4 

 .לא, רק ערבות בנקאית.5


