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מכרז פומבי מס'  03/2020לביצוע אספקה והתק ת מערכת צי ון ודשא סי טטי למגרש כדורגל
ברמת השרון )להלן" :המכרז"(
הודעה מס'  – 2הבהרה יזומה מטעם החברה – שי ויים בת אי המכרז לרבות ת אי סף
בשם רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ )להלן" :המזמי ה" או "החברה"( ,להלן יפורטו
השי ויים בת אי המכרז אשר יחייבו את המציעים כאילו כתבו במסמכי המכרז המקוריים.
האמור במסמך זה מהווה חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ומהסכם ההתקשרות שייחתם עם
הזוכה .להלן השי ויים:
 .1המועד האחרון להגשת הצעות:
 1.1המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום  19.08.2020בשעה .14:00
 .2מועד סיור קבל ים וסף:
 2.1ייערך סיור קבל ים וסף ביום  13.08.2020בשעה .12:00
 .3הגדרת סיור הקבל ים כרשות:
 3.1הן הסיור ש ערך ביום  29.07.2020והן הסיור ש קבע ליום  13.08.2020יוגדרו כסיורי
רשות ולא חובה וזאת על אף האמור במסמכי המכרז.
 3.2יחד עם זאת ,יש ה חובה להגיש את פרוטוקול הסיורים חתום על ידי המציע .לפיכך,
על מציע שיבחר שלא להצטרף לסיור לדאוג לקבל מאת החברה פרוטוקול לצורך
הגשתו יחד עם מסמכי המכרז.
 .4להלן השי ויים בת אי הסף:
 4.1סעיף  3.2.1יתוקן .להלן וסח הסעיף החדש המחליף את ה וסח הקבוע במסמכי
המכרז:
"המציע הי ו בעל מחזור כספי )הכ סות( מצטבר של ) 7שבעה( מיליון  ₪ללא מע"מ
בש ים  2018 ,2017ו 2019-יחד".
מצ"ב כ ספח  1למסמך זה ספח ב') 4אישור רואה חשבון בדבר אית ות פי סית(
מתוקן שיש לצרפו במקום ה ספח המצורף לחוברת המכרז.
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 4.2סעיף  3.3.2יתוקן .להלן וסח הסעיף החדש המחליף את ה וסח הקבוע במסמכי
המכרז:
המציע השלים אספקה והתק ה של דשא סי טטי ומערכות השקיה  /צי ון בשלושה )(3
מגרשי כדורגל בגודל של  5,400מ"ר לפחות )כל אחד( ,במהלך התקופה שהחלה מיום
 1.1.2015ועד למועד הגשת ההצעות למכרז ,עבור גוף ציבורי כקבלן ראשי או כקבלן
מש ה.
לפחות אחד משלושת המגרשים ה "ל אושר לתקן .FIFAQUALITY
לע יין ת אי זה:
"הושלמו"  -למועד ההשלמה ייחשב מועד אישור חשבון סופי  /אישור מסירה
.FIFAQUALITY
"גוף ציבורי /גופים ציבוריים" – המדי ה ,חברה ממשלתית לרבות חברת בת
ממשלתית ,רמ"י ,רשויות מקומיות ,תאגידים עירו יים ,תאגידי מים וביוב ,מוסדות
להשכלה גבוהה.
להוכחת עמידה בת אים בסעיף זה יצרף המציע את ספח ב' 5ו ספחי ב)5א( ב)5ב(
וכל האסמכתאות ה דרשות שם ביחס לכל אחד מהפרויקטים ,לרבות אסמכתאות
בע יין אישורי המזמין ואישורי  FIFAכ דרש בת אי הסף.
מצ"ב כ ספח  2למסמך זה ,ספחי ב' 5ב)5א( ו -ב)5ב( מתוק ים שיש לצרפם במקום
ה ספחים המצורפים לחוברת המכרז.
 .5שי וי באופן הגשת הצעות המחיר:
 5.1הגשת הצעת המחיר תהיה על דרך של ציון אחוז ה חה על כתב הכמויות המצורף
למסמך הבהרות זה )ולא באופן של מילוי מחיר בכתב כמויות כפי שפורסם( .ה "ל
יתוקן בהתאם בכל סעיפי המכרז והחוזה בשי ויים המחויבים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,להלן תיקו ים ספציפיים במסמכי המכרז והחוזה
בעקבות שי וי אופן הגשת הצעת המחיר:
 5.2להלן ה וסח המתוקן של סעיף  8למכרז )הצעת המחיר(:
 .6הצעת המחיר סעיף  8בת אי המכרז
 .6.1הצעת המחיר תוגש על גבי טופס הצעת המחיר – מסמך ב' למסמכי המכרז –
כשהוא מלא וחתום בחתימה מחייבת של המציע.
 .6.2הצעת המחיר תוצע כאחוז ה חה )ולא תוספת( אחיד ביחס לכל מחירי סעיפי כתב
הכמויות )מסמך ה'( ותתייחס לביצוע העבודות בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות
בהסכם ,במפרטים הכלליים ובמפרטים המיוחדים ובכתב הכמויות .התמורה
תשולם על בסיס מדידה כמפורט בהסכם וביתר מסמכי המכרז .הצעת מחיר
הכוללת תוספת למחירי כתב הכמויות ,תיפסל ולא תידון.
 .6.3הה חה ה קובה בהצעת המחיר לא תעלה על ) 20 %להלן" :תקרת הה חה"(.
הצעת מחיר בשיעור ה חה העולה על תקרת הה חה תיפסל ולא תידון.
 .6.4הצעת המחיר תחייב את המציע/הזוכה ,לפי הע יין ,ביחס לכל היקף עבודות אותו
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תחליט החברה להוציא אל הפועל במסגרת המכרז.
 .6.5המחיר המוצע על ידי המציע כולל את ביצוע כל העבודות והשירותים שיידרשו
מהקבלן בהתאם למכרז ולהסכם וכל עלות או הוצאה ישירה או עקיפה הכרוכה
בהם ,לרבות מס ישיר או עקיף ,למעט מע"מ ולרבות עלות כח אדם ,מסים ,אגרות,
היטלים וכל תשלומי חובה אחרים לרבות אגרות והיטלי ב יה ,ביטוח לסוגיו
השו ים ,אישורים ,רישיו ות ,שומרים ושוטרים וכל עלות אחרת ו/או הוצאה
אחרת בקשר עם ביצוע העבודות .עליות מחירים ו/או עליות בשיעור המיסים ו/או
ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר מי ימום וכל תשלומי חובה אחרים ,לא יהיה
בהם כדי לש ות את המחירים .כמו כן יודגש ,כי המחירים כוללים פי וי פסולת
שהי ה תוצאה ישירה או עקיפה מהעבודות ,מאתר הפרויקט לאתר מורשה לפי וי
פסולת בכל מרחק שיידרש ,לרבות התשלום ה דרש לצורך שפיכת הפסולת באתר
האמור .מובהר כי אין באמור משום רשימה סגורה .כל שי וי במחירי איזה
מהעלויות ה זכרות בסעיף זה לעיל ,לא יהיו בו כדי לש ות את המחיר המוצע.
 .6.6מודגש בזאת במפורש ,כי הצעת המציע תהא סופית .אי התקיימות איזו מהערכות
המציע ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו ,תחזיותיו או תוכ יותיו ,לא יהווה
בשום מקרה עילה לשי וי של הצעתו ו/או לכל שי וי אחר בת אים ובהוראות
הכלולים במסמכי המכרז.
 .6.7למחיר לא יתווספו התייקרויות מכל סוג שהוא אלא בכפוף להוראות החוזה –
מסמך ג' .על המציע להימ ע מהת יה או מציון בהצעת המחיר כי המחירים
צמודים למדד כלשהו או שתיווסף עליהם ריבית כלשהי .הת יה כאמור עלולה
להביא לפסילת ההצעה.
 .6.8למחיר יתווסף מס ערך מוסף כדין.
 .6.9החברה רשאית להחליף פריט/ים בפריט/ים שווי ערך .החלפה כאמור לא תהווה
תוספת או עבודה חדשה שתזכה את הקבלן בתוספת כלשהי לתמורה.
 .7להלן וסח מתוקן של סעיף  54.1לחוזה ) מחירי היחידה( :
מוסכם בין הצדדים כי מחירי היחידה האמורים בכתב הכמויות ,בהפחתת
אחוז הה חה ש ית ה על ידי הקבלן בהצעתו ,הם סופיים ומבטאים באורח
שלם ומוחלט את הסכומים המגיעים לקבלן בגין כל אחד מהפריטים ה זכרים
בכתב הכמויות.
 .8סעיף  - 13בחי ת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה:
 8.1בסעיף  13.7התגלתה טעות סופר ,ולכן במקום "בהתאם לסעיף  " 14יירשם "בהתאם
לסעיף ."13
 8.2בסוף סעיף  13.8יירשם:
"מובהר למען הסר ספק כי ככל והמזמי ה תבחר לקיים הליך תחרותי וסף
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) (Best&Finalהיא לא תהיה כפופה לתקרת הה חה ). (20%

מסמך זה מהווה חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז.
על כל משתתף לצרף להצעתו מסמך זה ,וכן כל מסמך אחר שתוציא החברה בע יין שב דון,
אם תוציא ,כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.
במקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין הקבוע במסמכי המכרז יגבר הקבוע במסמך
זה.

בברכה,
ערן שורץ ,מ כ"ל
רימו ים – החברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
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רשימת ה ספחים המתוק ים המצורפים למסמך הבהרות זה אשר אותם יש
להגיש במקום ה ספחים שפורסמו במכרז.

מס' ספח

תיאור

ב'4

אישור רואה חשבון בדבר אית ות פי סית

ספחב')5א(

טבלת ריכוז הפרטים באשר ל יסיו ו של המציע לצורך
הוכחת ת אי הסף

ספח ב)5ב(

וסח אישור מזמין

מסמך ב'

טופס הצעה ,הצהרות והתחייבויות

מסמך ה'

כתב כמויות מתוקן  -צורף גם למסמך ב' )הצעת המחיר(
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ספח ב' – 4אישור רואה חשבון בדבר אית ות פי סית
לכבוד
רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ/המציע
רח' אוסישקין 5
רמת השרון
ה דון :אישור בדבר אית ות פי סית

ג.א,. .

לבקשת _______________________________ ח.פ/.ח.צ/.מ.ר ,_______________ .המציע
במכרז פומבי מס'  03/2020ביצוע עבודות התק ת מערכת צי ון וה חת דשא סי טטי במגרש כדורגל
ברמת השרון )להלן" :המציע" ו" -המכרז"( וכרואה חשבון של המציע ,ביקר ו פרטים מסוימים
בהצעת המציע אשר אושרו על ידו.
 .1אישור זה מתייחס לפרטים שאושרו ע"י המציע בתצהיר המציע ) ספח ב 3בחוברת המכרז(,
כדלקמן:
 1.1המציע הי ו בעל מחזור כספי )הכ סות( מצטבר של ) 7שבעה( מליון  ₪ללא מע"מ
בש ים  2018 ,2017ו 2019-יחד .
 1.2המציע אי ו לקוח מוגבל באמצעים ברשימת החשבו ות המוגבלים של ב ק
ישראל.
 1.3לא תלויה ועומדת לגבי המציע בקשה לכי וס
הליכים/הסדר ושים.

כסים/פירוק/הקפאת

 1.4ככל שהמציע הוא תאגיד ,לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע
לש ים  2018ו  2019 -הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך
ולהתקיים כ"עסק חי" ,כהגדרתו בתקן ביקורת מספר  58של לשכת רו"ח
בישראל.
 .2הצהרתו ה "ל של המציע )להלן " -האישור"( הי ה באחריות ה הלת המציע .אחריותי היא
לחוות דעה על האישור בהתבסס על ביקורתי.
 .3ערכתי את הביקורת בהתאם לתק י ביקורת מקובלים .על פי תק ים אלה דרש מאת ו לתכ ן
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין באישור ה "ל הצגה מטעה
מהותית .הביקורת כוללת את בחי ת ה תו ים ש מסרו ע"י ה הלת המציע וכן בדיקה מדגמית
של ראיות התומכות ב תו ים שבאישור .הביקורת כוללת גם בחי ת הערכת אותות ההצגה
באישור .א י סבור שביקורתי מספקת בסיס אות לחוות דעתי.
 .4לדעתי ,האישור משקף באופן אות בהתאם לספרי החשבו ות של המציע ובהתאם למסמכים
אחרים ,מכל הבחי ות המהותיות ,את המידע הכלול בו.
________
תאריך

____________________________
)שם רוה"ח ,חתימה ,חותמת(

* באשר ל תו י ש ת  ,2019יתן להתבסס על דו"ח בלתי מבוקר  ,חתום ע"י רו"ח ,היה ולא יהיו
בידי המציע דו"חות מבוקרים במועד הגשת ההצעה למכרז.
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ספח ב')5א( – טבלת ריכוז הפרטים באשר ל יסיו ו של המציע לצורך הוכחת ת אי הסף

תיאור
הפרויקט של
מגרש כדורגל
סי טטי
ותשתית

זהות "הגוף
הציבורי"
מזמין
העבודה .יש )יש לסמן( V
לסמן האם
כקבלן
ראשי /קבלן
מש ה

.1

__________
__________
__________

_________
_________
_________

.2

__________
__________
__________

.3

__________
__________
__________

מס

אשר בוצע
ע"י המציע,
ומיקומו

מועד
הפרויקט אושר
 FIFAQUALITהשלמת
 Yאו  .FIFAPROהפרויקט



כן



לא

איש קשר
אצל

המזמין
)יום ,חודש ,ופרטי

ש ה(

לאחר ה-
1.1.2015

שם מלא,
תפקיד,
טלפון
ודוא"ל


________




קבלן
מש ה

_______



______
______
______
______
___קבל
ן ראשי



קבלן
מש ה



______
______
______
______
___קבל
ן ראשי



קבלן



לא


________

אישור מזמין

_______

קבלן
ראשי



אישור מזמין העבודות
מאת הקבלן

התקשרות

_______

כן

אסמכתא מצורפת )חובה()
יש לסמן( V

אישור מזמין

_______

_______

_______


כן



לא


________

אישור מזמין

_______

_______

_______
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מש ה

.4

__________
__________
__________

.5

__________
__________
__________

.6

__________
__________



______
______
______
______
___קבל
ן ראשי



קבלן
מש ה



______
______
______
______
___קבל
ן ראשי



קבלן
מש ה



______
______
______
______
___קבל
ן ראשי



קבלן
מש ה



______
______
______
______
___קבל
ן ראשי



קבלן
מש ה

__________

.7

__________
__________
__________



כן



לא


________

אישור מזמין

_______

_______

_______


כן



לא


________

אישור מזמין

_______

_______

_______


כן



לא


________

אישור מזמין

_______

_______

_______


כן



לא


________

אישור מזמין

_______

_______

_______



.8

__________
__________



______
______



כן



לא


________

אישור מזמין

_______
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__________

.9

__________
__________

______
______
___קבל
ן ראשי


קבלן
מש ה



______
______
______
______
___קבל
ן ראשי



קבלן
מש ה

__________

תאריך :

_______

_______



כן



לא


________

אישור מזמין

_______

_______

_______

חתימת המציע______________ :

חתימת המשתתף _________________
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ספח ב)5ב(  -וסח אישור מזמין

אישור זה יוגש ביחס לכל פרויקט המוצג בטבלה שב ספח ב)5א(
לכבוד
רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
רח' אוסישקין 5
רמת השרון
ג.א,. .

ה דון :אישור בדבר יסיון
הרי י לאשר כי _______________________________________ )"המציע"( ,ביצע פרויקט
כדלקמן:
יש לסמן  Vבמקום המתאים ולהשלים:
הפרויקט_______________________ :
הגוף הציבורי עבורו בוצע הפרויקט___________________________ :
מזמין העבודות מאת המציע___________________________ :
 .1גודל המגרש עליו הותקן דשא סי טטי על ידי המציע  ______________ :מ"ר
 .2המציע התקין גם מערכת השקיה/צי ון .
יתן לפרויקט אישור .FIFAQUALITY

.3



כן



לא

 .4הפרויקט הושלם במהלך התקופה שהחל מיום  1.1.2015ועד למועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז )למועד ההשלמה ייחשב מועד אישור חשבון סופי  /אישור מסירה /
.(FIFAQUALITY
מועד השלמת הפרויקט____________ :
על החתום:
____________ _____________
שם מלא

תפקיד אצל המזמין

_____________
תאריך

______________
חתימה

חתימת המשתתף _________________
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מסמך ב'  -טופס הצעה ,הצהרות והתחייבויות
לכבוד
רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
רח' אוסישקין 5
רמת השרון
ג.א,. .
טופס הצעה ,הצהרות והתחייבויות בע יין מכרז פומבי מס' ) 03 /2020להלן" :המכרז"(

.1

.2

.3

.4
.5

הח"מ
א י/ו
לידיעתי /ו,
שהובאה
להודעתכם
בהתאם
____________________________ מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבח תי /ו לעומק
והב תי /ו את כל הת אים למכרז ,החוזה ,המפרט/ים הטכ י/ים ,כתב הכמויות והתכ יות
המפורטים בחוברת המכרז והמצורפים אליה ,ולאחר שביקרתי /ו במקום ש ועד לביצוע
העבודות בפרויקט שוא המכרז )להלן" :העבודות" או הפרויקט"( ,ובדקתי /ו אותו ,ולאחר
ש ודעו לי /ו ,בעקבות בירורים שערכתי /ו ,כל הפרטים ה וגעים לביצוען של העבודות
והאפשרויות לביצוען ,ה י/ו מציע/ים בזאת לבצע את העבודות הכל על פי התוכ יות,
המפרטים וכלל מסמכי המכרז ,במחיר המפורט בטופס זה להלן.
קראתי /ו והב תי /ו היטב את כל מסמכי המכרז ות איו והגשתי /ו הצעתי /ו זו על סמך
בדיקתי /ו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי /ו ואהיה /היה מ וע/ים מלהציג כל תביעות
ו/או דרישות שתתבסס ה על אי -ידיעה ו/או אי הב ה של ת אי המכרז ומסמכיו או כל חלק
מהם וא י /ו מוותר/ים מראש על טע ות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי א י/ו מקבל/ים על
עצמי /ו את כל ההתחייבויות והת אים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות .
מוצהר ומוסכם בזאת ,כי א י/ו ביססתי /ו את הצעתי /ו זאת על סמך בדיקותיי /ו כאמור
בסעיפים  2- 1דלעיל ועל כן אהיה /היה מ וע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבסס ה
על כל טע ות של אי ידיעה וגם/או אי-הב ה של ת אי המכרז או איזה מקרב המסמכים ה "ל
וא י/ו מוותר/ים מראש על כל טע ות כאלה.
ידוע לי /ו וא י/ו מסכים/מים כי העבודות תתבצע ה בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה
תשולם לי /ו על בסיס הצעתי /ו בטופס זה ,ובהתאם להוראות החוזה – מסמך ג' ,על
צרופותיו וא י/ו מוותר/ים על כל טע ה בקשר לכך.
הצעתי /ו היא לבצע את העבודות ושא המכרז בהתאם לכל ת אי המכרז ובמסגרת לוח
הזמ ים הקבוע במסמכי המכרז והחוזה תמורת המחיר הבא אשר יהווה את התמורה:
הערות

הצעת המחיר )לא כולל מע"מ(
) ______ %במילים ______________________:אחוז
ה חה(
אחוז ה חה אחיד
על כלל מחירי סעיפי כתב הכמויות
הה חה לא תעלה על ) 20 %להלן" :תקרת הה חה"( .הצעת מחיר
בשיעור ה חה העולה על תקרת הה חה תיפסל ולא תידון

.6

התמורה תשולם על בסיס מדידה
כמפורט במסמכי המכרז
הצעת המחיר תחייב את
המציע/הזוכה ,לפי הע יין ,ביחס
לכל היקף עבודות אותו תחליט
החברה להוציא אל הפועל
במסגרת המכרז.

ידוע לי כי לתמורה יתווסף מע"מ כדין.

חתימת המשתתף _________________
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.7

.8

.9
.10
.11
.12

.13
.14
.15

.16

.17

.18

בדקתי /ו ומצאתי /ו ,כי התמורה ה קובה בהצעתי /ו מ יחה את דעתי /ו ומהווה תמורה
מלאה ,שלמה והוג ת לכל התחייבויותיי /ו שוא מכרז זה .עוד א י/ו מאשר/ים התמורה
ה קובה בהצעתי /ו הי ה סופית ,לא תשת ה ,והיא כוללת את כל ההוצאות ,בין המיוחדות,
בין הכלליות ובין האחרות ,מכל מין וסוג ,הכרוכות בביצוע העבודות ,בהתאם לדרישות
מסמכי המכרז וכל המסמכים המצורפים הצעתי /ו זו ולביצוע התחייבויות הקבלן לפיהן וכי
לא א /ציג שום תביעה או טע ה בשל אי הב ה ,או אי ידיעה של ת אי החוזה או של כל אחד
מהמסמכים הקשורים לחוזה או של מסמכי ההצעה.
א י/ו מצהיר/ים כי ברשותי /ו המומחיות ,הידע ,הרשיו ות ,האישורים ,כוח האדם וה יסיון
הדרושים לשם ביצועו של הפרויקט שוא המכרז וכי הצעת ו זאת הי ה בגדר הסמכויות,
הכוחות והמטרות של ו עפ"י מסמכי היסוד של ו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים
המוסמכים במציע.
א י/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי העבודות יבוצעו על ידי /ו אך ורק באמצעות מי שמורשה
לבצען על פי כל דין ,מ וסה ומיומן וכי יהיו בידי /ו במהלך כל ביצוע העבודות כל הרישיו ות,
ההיתרים והאישורים ה דרשים בדין לביצוען על ידי /ו .
א י/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל ק ו יה ,קשירת קשר או חבירה
בחוזה עם כל מציע אחר לאותו מכרז.
אם הצעה זאת תתקבל ,א י/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה בתוך שבעה ימים מיום
קבלת דרישתכם הראשו ה ולמסור בידיכם כל המסמכים כ דרש במסמכי המכרז.
ידוע לי /ו וא י/ו מסכים/מים כי גם אם הצעה זאת תתקבל ,החברה אי ה מחויבת להוציא
אל הפועל באמצעותי /ו את כלל העבודות והיא תהא רשאית להקטין/לצמצם את היקף
העבודות שוא המכרז ,לשיקול דעתה הבלעדי .א י/ו מוותר/ים על כל טע ה ו/או תביעה כלפי
החברה בע יין זה לרבות טע ה בדבר ציפייה ו/או הסתמכות.
ה י/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי /ו על ספחיה הוא אמת וכי ה י/ו עומד/ים בת אים
ה דרשים במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכרז.
הצעה זו היא בלתי חוזרת ואי ה ית ת לביטול או לשי וי ותהא תקפה לתקופה של  90יום
מהמועד להגשת ההצעות למכרז .לפי דרישת החברה אאריך /אריך את תוקף ההצעה
לתקופה וספת כפי ה דרש ע"י החברה לשם בחירת הזוכה במכרז.
ה י/ו מסכים/מים לכך שהחברה תדרוש ממ י/ו ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,כל הוכחה
שתראה ל כון ,בדבר כושרי /ו ,סיו י /ו ורמתי /ו המקצועית ו/או בדבר היכולת הכספית
שלי /ו ,תפ ה ללקוחותיי /ו ולכל אדם אחר ,לפי בחירתה לקבלת מידע בקשר לכל הע יי ים
האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי /ו שהוא רלוו טי להצעתי /ו ולמכרז ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי.
ידוע ומוסכם כי ביצוע הפרויקט מות ה בקבלת אישור תקציבי מראש ,ובקבלת כל ההיתרים
כדין לביצוע העבודות  -וכן בהוצאת הזמ ה וצו התחלת עבודה .עיכוב בתחילת הפרויקט ו/או
ביטול הפרויקט ,אף לאחר שהוצאה הזמ ה ו/או אף לאחר שהוצא צו התחלת עבודה ,בשל
אי אישור התקציב ו/או בשל אי קבלת ההיתרים ,כאמור ,לא תהווה עילה לתביעה כלשהי
מצדי /ו כלפי החברה/העירייה.
ידוע ומוסכם כי החברה תהא רשאית לדחות את תחילת ביצועו של הפרויקט ו/או את תחילת
ביצועו של איזה משלביו מכל סיבה שהיא ,לרבות עד קבלת אישור למלוא התקציב הדרוש
ו/או עד לקבלת כל ההיתרים כדין לביצוע .כן תהא החברה רשאית לבטל את הפרויקט ו/או
לבצע רק חלק מן העבודות בפרויקט ,בהתאם לתקציב שיאושר ,וזאת בין אם טרם מסר צו
התחלת העבודה לביצוע הפרויקט ובין אם לאחר ש מסר ,הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי
של החברה ,וא י/ו מוותר/ים בזה באופן גמור וסופי על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טע ה
כ גד החברה בגין כל עילה לרבות ציפייה ו/או הסתמכות ו/או טע ה בגין מ יעת רווח.
ידוע לי /ו וא י/ו מסכים/מים ,כי החברה רשאית לשיקול דעתה ,להחליט שלא לדון ו/או לא
לקבל ו/או לבחור בהצעתי /ו אם לעירייה ו/או לחברה היה יסיון רע עמי /ו בכל הקשור
לעבודות שבוצעו על ידי /ו ובין היתר ,בקשר עם כושרי /ו ,בלוחות הזמ ים ועמידתי /ו בהם,
בטיב השירותים ,ביכולתי /ו לבצע את העבודות ,בדרכי הת הלותי /ו ,באמי ותי /ו,
במיומ ותי /ו ,ובאופן עמידה בהתחייבויות .כן תהיה החברה רשאית לפסול הצעה שהוגשה
בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם
חתימת המשתתף _________________
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.19

.20
.21

בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים ,קשרים בין חברות אחיות ,קשרים בין
חברות ב ות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיס ית.
אם לא אמלא /מלא אחר הצעתי /ו או לא אקיים /קיים איזה מהתחייבויותיי /ו כאמור,
תהיו רשאים ,מבלי להזדקק להסכמתי /ו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד
אחר ה תון לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,לחלט את הערבות הב קאית
המצורפת להצעתי /ו וזאת ,כפיצויים קבועים ומוערכים מראש ל זקים והפסדים העלולים
להיגרם לכם עקב כך.
למו חים בטופס זה תי תן המשמעות ה תו ה לבם בת אי המכרז ,אלא אם קבע מפורשות
אחרת.
מצ"ב להצעתי זו כל המסמכים והאישורים ה דרשים בת אי המכרז ,לרבות ערבות ב קאית
בסכום ,בת אים ולתקופה כמפורט בהזמ ה להגיש הצעות ות אי המכרז.

פרטי המציע:
השם_________________________ :

מספר הרישום ________________

כתובת______________________ :

מס' הטלפון________________:

פקס' _________________________
____________________
חתימת המציע)ה(
אימות חתימה
א י הח"מ___________________ ,עו"ד )מ.ר_______( ,מאשר כי ביום ______ הופיע/ה בפ י
מר /גב'_________________ ,ת.ז __________ ,לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי יהא/תהא צפי/ה לעו שים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפ י את
תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפ י.
חתימה וחותמת______________ :

חתימת המשתתף _________________
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כתב כמויות מתוקן
כתב כמויות זה יחליף את כתב הכמויות שפורסם במסגרת המכרז
)במסמך ב' הצעת המחיר ובמסמך ה' (
המציעים יציי ו בטופס הצעת המחיר את אחוז הה חה על כתב כמויות זה
פרק ב -עבודות שכבות מ קזות

כתב כמויות מכרז דשא

סעיף תאור העבודה
אספקה ופריסת יריעת יילון על כל
המגרש בחפיפות כפי שמופיע במפרט
ב5
המיוחד.
אספקת ופריסת בד גיאוטכסטיל כולל
ב6
חפיפות  .ע"פ המפרט
אספקה ופריסה של שכבת החצץ
המ קזת בשיפועים ובהידוקים
ב7
ה דרשים ע"פ המפרט
4-14
אספקה ופריסה של שכבת החצץ
המ קזת בשיפועים ובהידוקים
ב8
ה דרשים ע"פ המפרט 2-6
אספקה ופריסה של שכבת החצץ
המ קזת בשיפועים ובהידוקים
ב9
ה דרשים ע"פ המפרט 0-6
פרק ב' -עבודות שכבות מ קזות.
פרק ג -עבודות צי ון
סעיף תאור העבודה
ג1
ג2

ג3

ג4

אספקה והתק ת צי ור 90/16
להתחברות למקור המים כולל חפירה
וכיסוי ואביזרי חיבור להידרא ט קיים.
אספקה והתק ת של  I 50תוצרת חברת
"  "HUNTErאו ש"ע והכוללות
ממטיר+כל אביזרי החיבור.
אספקה והתק ה של צי ור 75\16הכל
כולל חפירה וכיסוי וכן כל אביזרי
החיבור ה דרשים לצי ורות
ולממטירים.
ראש המערכת
אספקה והתק ה של מגופים יד י
וחשמלי  "3וחיבורם לראש המערכת
ולצי ור  90כמפורט במפרט.

מחיר
יחידה

סה"כ

מ"ר

5900.0

7.2

42480.0

מ"ר

5900.0

6.0

35400.0

מ"ק

815.0

140.0

114100.0

מ"ק

270.0

160.0

43200.0

מ"ק

110.0

110.0

12100.0

יחידה כמות

סה"כ:

יח'
מ"א
יח'

מ"א

קומפ'

כמות

247,280.0
מחיר
יח'

65.0 200.0
6.0

800.0

50.0 250.0

1.0

7,500.0

סה"כ
13,000.0
4,800.0

12,500.0

7,500.0
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אספקה והתק ה של ראש מערכת
המורכב מ 2ברזים . "3והכולל רקורדים
לפ י ואחרי הברזים ,כל אביזרי החיבור
ג5
וכן חיבור )כולל לוח חשמל( למחשב או
לבקר השקיה ולמשאבה.
פרק ג -עבודות צי ון
פרק ד -עבודות דשא
סעיף תאור העבודה
אספקה פריסה והדבקה של מרבד
הדשא הס טטי ,אספקה והחדרת חול
ופתיתי גומי ע"פ המפרט ופילוס
המשטח לרומים ה דרשים ע"פ המפרט
ד1
הכל כולל בדיקת פיפ"א QUALITY
כולל אחזקה ל 3חודשים ע"פ הוראות
היצרן.
אספקה והתק ה של בסיסי בטון
ד2
לשערים ולעמודי מתיחת הרשתות.
אספקה והתק ה של יסודות הבטון
ד3
לדגלי הקר ות.
פרק ד -עבודות דשא

קומפ'

1.0

8,000.0

סה"כ:
יח'

מ"ר

כמות

8,000.0
45,800.0

מחיר
יח'

סה"כ

5,415.0

115.0

622,725.0

יח'

8.0

750.0

6,000.0

יח'

4.0
סה"כ:

600.0

2,400.0
631,125.0

פרק ה ציוד ספורט למגרשים ) הכל לפי תקן
ישראלי ובדיקה בשטח(
סעיף תאור העבודה
ה1
ה2
ה3
ה4
ה5
ה6
ה7
ה8
ה9

יח'

כמות

מחיר
יח'

סה"כ

שער אלומי יום ייד  ,X52ציפוי א ודייז
מאותך ללא ברגים חיצו יים כולל
משקלות לעיגון שער.
כולל
ריתוך,
כולל
התק ת שער ייד,
יח'
הובלה
זוג רשתות  1.5/0.8/2/5לכדורגל
יח'
מפוליפרופילן  4מ"מ ת .הול ד ,ירוק

4.0

7,530.0

30,120.0

4.0

848.0

3,392.0

2.0

910.0

1,820.0

יח'

2.0

5,914.0

11,828.0

יח'

2.0

1,166.0

2,332.0

יח'

1.0

1,526.0

1,526.0

יח'

2.0

1,870.0

3,740.0

יח'

2.0

8,590.0

17,180.0

יח'

2.0

848.0

1,696.0

יח'

שער אלומי יום  X27קבוע ציפוי
א ודייז מרותך ללא ברגים חיצו יים.
מסגרת ח .אחורית מתקפלת לשער
מ X27קבוע
זוג רשתות סוכה ,X2X2X72
פוליפרופילן  4מ"מ ,לבן ,ת .הול ד.
זוג עמודי מתיחה לרשת סוכה לשער
 2/7קבוע
שער אלומי יום  X27ייד ,ציפוי א ודייז
מרותך ללא ברגים חיצו יים כולל
משקלות לעיגון השער .הכל לפי תקן
ישראלי.
התק ת שער ייד ,כולל ריתוך ,כולל
הובלה.
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ה 10זוג רשתות  2/0.8/2/7ירוק  4מ"מ
פוליפרופילן ת .הול ד
מתקן קבי ה לשחק ים  15מושבים.
ה 11בסיס אלומי יום כולל חיזוקי אמצע
חיפוי פוליגן  8מ"מ מסוג  ICEחצי
שקוף בעל הג ת .U.V
פרק ה'  -ציוד למגרשים
סה"כ כללי
מע"מ 17%
סה"כ כולל מע"מ

יח'

1.0

1,046.0

1,046.0

יח'

24,730.0 2.0

49,460.0

סה"כ:

124,140.0
1,048,345.0
178,218.7
1,226,563.7
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