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  תשובות לשאלות הבהרה

  שתילי חינוך –הקמת מכרז רב תחומי משלוב לגיל הרך  – 7/19מכרז פומבי מס' 

  

  %2, 2ומתחלקת ל  %7בחוזה כתוב שהערבות היא  -ערבות לקיום ההסכם  .1
הינו גבוה ואנו לטובת העמותה. לפי דעתנו אחוז זה  5%לטובת העירייה ו 

 לפי המתכונת הבאה: ומציעים להפחית

 1.5% .עירייה 

 3.5% .עמותות 

  .2.5%חודשים  12ערבות הבדק ל 

לאחר השלמת השלד תקטן הערבות בחצי וכך תמשיך לפחות לפי שלבי ביצוע  .2
 מסוכמים על שני הצדדים.

 %2ולאחר סיום קומפלט של השלד נשחרר  %7: הערבות תישאר תשובתנו
לגבי ערבות הבדק אין שינוי  התקופה. תישמר עד לסוף %5בסך מהערבות והיתרה 

  .%5ותישאר 

מחיר הביצוע יוצמד למדד תשומות  –" תשלומי התייקרויות "  59סעיף  .3
 הבניה, כשמדד הקובע לחישוב ההצמדה יהיה המדד הבסיסי של ההסכם.

*** לחלופין אנו מציעים בכדי שתהיה הלימה בין עלויות הבניה ובין הערבות 
  לא כולל מע"מ. ₪ 200,000תהיה תוספת עלות של  –ההצמדות ביצוע מבחינת 

  לא ישולמו שום התייקרויות ושום הצמדות.: תשובתנו

 ₪ 3,000סך הפיצויים היומיים לא יעלו על  –" פיצויים מוסכמים "  43סעיף  .4
לכל המזמינים וזאת רק בתנאי שזמן הפיגור יהיה כתוצאה ישירה של קבלן 

נובע כתוצאה מהמזמינים או כתוצאה בירוקרטית כל עיכוב אחר ה הביצוע.
 אחרת לא יחשב כפיגור שבגינו על הקבלן לשלם פיצויים.

  .לכל מזמין בנפרד  ₪ 2,000: סך הפיצויים היומיים לא יעלה על תשובתנו

 )2,000  *3 (  

כאשר עיכוב הנגרם רק כתוצאה משינוי בתכניות לאחר אישור של האדריכל 
רק במקרה כזה  –במידת הצורך ובכתב  ז"בלוופיקוח יוגדר שינוי וחברת הניהול 

  העיכוב לא יחושב לקבלן כפיגור ובתשלום.

  

  

  

  



באם הקבלן המבצע יקדים את מועד המסירה למזמינות, יקבל הקבלן בונוס  .5
 לא כולל מע"מ. ₪ 600,000הקדמה בסך של 

 3מינימום  : באם יקדים הקבלן המבצע את מועד המסירה למזמינותתשובתנו
לא  ₪ 300,000חודשים קודם תאריך המסירה, יקבל הקבלן בונוס הקדמה על סך 

 יחול על העמותה בלבדתשלום הבונוס על סיום העבודה מוקדם יותר  כולל מע"מ.
  ולא ישולם ע"י עיריית בית שמש.

  

אם הקבלן יעביר במועד הגשת ההצעה  –הנוגע לתוספות ושינויים  53סעיף  .6
יחשבו התוספות והשינויים כפי שמופיע בכתב הכמויות  –את כתב הכמויות 

. אפשרות נוספת באם יגיש -25% אשר הגיש ולא תהיה הכפפה למחירון דקל
הקבלן אך ורק את הצעתו במעטפה סגורה ללא כתב הכמויות יהיו התוספות 

 .-5%והשינויים כפופים למחירון דקל 

יחשבו  –: אם הקבלן יעביר במועד הגשת ההצעה את כתב הכמויות תשובתנו
 התוספות והשינויים כפי שמופיע בכתב הכמויות אשר הגיש ולא תהיה הכפפה

  .-25%למחירון דקל 

אפשרות נוספת באם יגיש הקבלן אך ורק את הצעתו במעטפה סגורה ללא כתב 
תוספות בשינויים  .-%12הכמויות יהיו התוספות והשינויים כפופים למחירון דקל 

  ולא ע"י עיריית בית שמש. העמותה בלבדישולמו ע"י 

מחודש הביצוע  60חשבון הביניים של הקבלן ישולם בתנאי תשלום של שוטף + .7
מים ממנים ובתנאי שאושר ע"י המפקח וללא תלות בקבלת הכספים מגור

 למזמינים.

מחודש  60: חשבון הביניים של הקבלן ישולם בתנאי תשלום של שוטף +תשובתנו
הביצוע ובתנאי שאושר ע"י המפקח וללא תלות בקבלת הכספים מגורמים ממנים 

היתרה הפתוחה אצל הקבלן (חוב מהמזמינים) גדול  וסכוםלמזמינים רק במידה 
   .₪ ןמיליו 1.5מ 

לקבלן ע"י העמותה  5%בסך פריים +ישולם ריבית   ₪ ןמיליו 1.5במידה ונעבור את ה 
בגין כך ישולם ע"י התשלום  עבור המימון ע"י הגורם הממן המפגר בתשלומים.

  ולא ע"י עיריית בית שמש. העמותה בלבד

  

כל מגיש הצעה למכרז חייב להכניס מכתב זה למעטפה בצירוף חתימה וחותמת 
  החברה.

  

  

  חתימת מגיש ההצעה: _______________________

 


