
                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 9112 מאי 1
 תשע"ט ניסן וכ"

 9109112סמ: 
 לכבוד

 המכרז שתתפימ
 

 א.ג.נ
 

לביצוע עבודות הנחת קווי מים ו9או החלפתם בעיר  9101/70מכרז פומבי מס'  - 1ודעה מס' ה הנדון:
 אשדוד

 
על הארכת המועד להגשת שאלות הבהרה ודחיית המועד מודיע בזאת תאגיד יובלים אשדוד בע"מ 

, ןביוזמת התאגיד0המזמישנערכו תוספות ושינויים במסמכי המכרז  וכן למכרז, להגשת הצעות 
 :כדלקמן

 

 .10:00, בשעה /11.5.1המועד האחרון לשליחת שאלות הבהרה מוארך עד ליום  .1

 . 00-10:00:/, בין השעות /9.1.1הגשת המכרז תדחה ליום ב',  .9
 

 כדלקמן:  בסעיףמוחלף   ,חוזה ;מסמך ד'ל 39סעיף  .3
 

 רכת השינוייםהע. 91

במידה והמנהל מעוניין לבצע עבודות אשר אינן מופיעות בכתב הכמויות ו0או בשאר מסמכי 
 מכרז זה הרי שהצדדים יפעלו כדלקמן:

ייקבע  -הדרושים על ידו אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה פריטים זהים לאלה  .א

 לפי מחירי היחידה בחוזה.הפריטים ערכם של 

ייקבע   -הדרושים על ידו לולים בחוזה פריטים דומים לאלה אם לדעתו של המנהל כ .ב

  ., בהתאמות הנדרשותערכם של השינויים על בסיס מחירי היחידה שבחוזה

בחוזה פריטים דומים או זהים לאלה שבהוראת השינויים  איןם לדעתו של המנהל א .ג

 , בהתאמות הנדרשותמשכ"ל בהתאם למחירון  ואספקותהמחיר לעבודות  יקבע

 .11% הנחה שלבו

פריטים דומים או זהים לאלה שבהוראת מחירון משכ"ל ב איןם לדעתו של המנהל א .ד

, בהתאמות דקלבהתאם למחירון  ואספקותהמחיר לעבודות  יקבעהשינויים 

 .92% בהנחה שלו הנדרשות



                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

פריטים דומים או זהים לאלה שבהוראת מחירון דקל ב איןם לדעתו של המנהל א .ה

, בהתאמות המפעלבהתאם למחירון  ואספקותלעבודות  המחיר יקבעהשינויים 

 . 31%ובהנחה של  הנדרשות

יובהר, כי אם יעשה שימוש במחירון דקל0משכ"ל בהתאם לאמור בסעיף זה הרי שהתמורה 

שיקבל הקבלן תהא בהתאם לנקוב בסעיף הרלוונטי במחירון דקל0משכ"ל בלבד, וזאת  ללא 

, תוספת בגין שימוש ב"קבלן משנה", תוספת תוספת רווח קבלני כל תוספת באשר היא, לרבות

בשל מרחק, תוספת בשל עבודה בלילה וכיו"ב. כמו כן, במידה ובמחירון דקל0משכ"ל ישנן 

מספר אפשרויות שונות וממילא שישנם מחירים שונים הרי שהמזמין יקבע בהתאם לשיקול 

 לא יוכל לערער על כך. דעתו הבלעדי את הסעיף אשר בו יעשה שימוש והקבלן 

מוצהר ומוסכם בזאת כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועם של השינויים או ההוספות 
ועליו לבצעם מייד עם קבלת או בשל מחלוקת הנוגעת לקביעת ערכם מחמת אי קביעת ערכם 

 ההוראה מאת המנהל.

 .57.15.15וכן בסע'  00.15מובהר כי סעיף זה גובר על האמור במפרט הטכני בפרק 
 

 שאר תנאי המכרז עומדים בעינם. .9
 

מסמכי המכרז לרבות הודעות הבהרה מפורסמים באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת  .2
www.yuvallim.co.il. 

 
 כחלק ומסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להגישלמען הסר ספק,  .6

 מהצעתם בצירוף חתימה וחותמת החברה. י נפרדבלת
 
 
 
 
 

 בכבוד רב                                                                                                                                                                                                

 בע"מ יובלים אשדוד                                                                                                            
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