לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 18/2018
הנדון :מכרז מסגרת פומבי מס'  18 /2018לקבלת הצעות לרכש ואספקת חומרי ניקוי ומתכלים

הודעה בדבר תיקון תנאי סף ודחיית מועדים
המועצה האזורית חבל מודיעין מבקשת להודיע על עדכון במסמכי המכרז ודחיית מועדים –

 .1מחירון /כתב הכמויות של המכרז יעודכן – מצ"ב מחירון מעודכן (נספח ה' )2וטופס הצעת מחיר מעודכנת (נספח ה'.)1
למען הסר ספק ,ההנחה המוצעת תחול על מחירי מחירון המעודכן ,נספח ה' 2המצ"ב.
 .2עקב השינוי בתנאי הסף ,נדחו המועדים כדלקמן-
.2.1

שאלות הבהרה ניתן להעביר עד ליום  15.11.18בהתאם לפרטים הכלולים במכרז.

.2.2

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום א' בתאריך  25.11.18עד השעה  15:00פתיחה בשעה 17:00

 .3מובהר בזאת כי על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז ,כתב הכמויות המתוקן המצ"ב הינו ללא מע"מ
לתמורה לזוכה יתווסף מע"מ כשיעורו במועד הזמנות העבודה בפועל.
.4
 .4.1תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.
 .4.2המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.
 .4.3השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם בחשבון
בהגשת הצעתו .על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה ,חתום על ידו בחתימה וחותמת ,להצעתו במכרז.

דנה מורי
רכזת חוזים ומכרזים
מועצה אזורית חבל מודיעין
שם המשתתף _____________________ :
חתימה__________________________:

נספח ה '1מעודכן

הצעת הספק וכתב כמויות – מעודכן
לכבוד
המועצה האזורית חבל מודיעין

ג.א.נ.
הנדון :הצעת מחיר -
מכרז פומבי מס'  18/2018לקבלת הצעות לרכש ואספקת חומרי ניקוי ומתכלים -

 .1הריני מתכבד להגיש בזאת ,בשם _____________________________________ (שם המשתתף) ,את הצעת
המחיר לאספקת חומרי ניקיון ומתכלים עבור המועצה האזורית חבל מודיעין  ,על פי המפורט במסמכי המכרז
וההסכם ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרט.
 .2המחיר המוצע על ידי ,עבור ביצוע העבודות נשוא ההסכם להלן" :התמורה") ,מהווה מחיר סופי וכולל את כל
ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא
ההסכם לרבות העסקת עובדים ,אספקת ציוד  ,ואמצעים ואחזקתם ,וכל אמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם
של העבודות נשוא הסכם זה  ,הובלות ,פריקה ,הרכבה באתר הלקוח ,שימוש בכלי רכב ,ביטוחים ,מסים ,היטלים וכל
דבר אחר הדרוש לביצוע העבודה .
 .3ידוע לנו כי המועצה תקבע שלושה זכיינים לביצוע השירותים ,כאשר חלוקת העבודה תעשה ע"פ שק"ד המועצה
כמפורט במסמכי המכרז .כן ידוע לנו כי בתום הליכי המכרז וככל שנקבע כזוכים ,נדרש להשוות מחיר להצעה הזולה
וככל שלא נעשה כן תהיה רשאית המועצה לשקול נושא זה במסגרת שיקוליה לביצוע הזמנות עבודה .ידוע לנו כי
מדובר במכרז מסגרת אשר אין כל התחייבות שהמועצה תרכוש ציוד בהיקף כלשהו מאת הזוכה .הובהר לנו היטב
אופן קביעת הזכיינים.
 .4הצעתנו זו לביצוע העבודות הינה בהתאם להנחה כמפורט להלן ,וככל שנקבע כזוכים אנו מתחייבים לבצע את
השירותים ע"פ מחירים אלו.
 .5ככל שנזכה במכרז ,הספק מתחייב כי מחיר הציוד שיימכר למורשים מטעם המועצה לא יעלה על מחירי כתב
הכמויות (בהפחתת ההנחה כאמור לעיל) .הספק יהיה רשאי לפרסם מבצעים מיוחדים למועצה ו/או להעניק למועצה
הנחה מיוחדת נוספת .הספק לא יהיה רשאי לגבות מהמועצה ו/או מורשים מטעם המועצה מחיר העולה על מחירי
כתב הכמויות ובמקרה של פריטים שלא נכללו בכתב הכמויות – לא יגבה מחיר שיעלה על מחירי החנות בהפחתת
ההנחה המוצעת .על רכישות המורשים מטעם המועצה יחולו בכל עת מבצעים החלים על כלל לקוחות החנות /העסק
של הספק.
ידוע לנו כי המועצה תהיה רשאית לבצע פיקוח על קיומו של סעיף זה באמצעות "לקוח סמוי" בכל עת .הפרת סעיף זה
מהווה הפרה יסודית של ההסכם ועלולה לגרום לביטול ההסכם וחילוט ערבות ההסכם/ערבון.
 .6הצעתנו מביאה בחשבון כי אנו נדרשים לכל האמצעים והתשומות הנדרשות לביצוע כל העבודות ,שקבעה המועצה,
כמו גם את מכלול העלויות הכספיות הכרוכות בביצוע העבודה.
 .7אנו מצרפים להצעה את כל המסמכים שהתבקשו במכרז.

 .8מחירון המועצה/כתב כמויות מעודכן מצורף כנספח ה'.2
הצעתנו זו לביצוע העבודות הינה בהנחה של  ________________%למחירי כתב הכמויות (נספח
.9
ה' ) 2המצורף למסמכי המכרז וככל שנקבע כזוכים אנו מתחייבים לבצע את השירותים ע"פ מחירי
כתב הכמויות בהפחתת ההנחה כאמור .ההנחה כאמור תחול על כל רכיבי כתב הכמויות.

.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

הצעתנו מביאה בחשבון כי אנו נדרשים לכל האמצעים והתשומות הנדרשות לביצוע כל העבודות,
שקבעה המועצה ,כמו גם את מכלול העלויות הכספיות הכרוכות בביצוע העבודה.
ידוע לנו כי הציוד ירכש במחסני הספק ו/או יסופק ע"י הספק לאתרים במועצה – ללא שינוי במחיר.
אנו מצרפים להצעה את כל המסמכים שהתבקשו במכרז.
מוצרים שאינם כלולים לעיל ,ככל שיידרשו מאת המציע  -ישולם בגינם מחיר בחנות בהפחתת הנחה
המציע לעיל.
המחיר לעיל אינו כולל מע"מ .לתמורה לזוכה יתווסף מע"מ כשיעורו במועד הזמנות העבודה בפועל.
אספקה במועדים הקבועים בהסכם.
פרטי המציע
שם המציע__________________________________ :ח.פ________________ .
מספר טלפון_______________________:
מספר פקס'_______________________:

פרטי החותם מטעם הספק
שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז ___________ .תפקיד ________________

תאריך_______________ :

חתימה  +חותמת _______________ :

