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כ"ח תמוז תשע" ט
לכבוד
משתתפי מכרז 03/2019
א.נ;.

הנדון :הודעת הבהרה מס'  01למכרז מס'  03/2019לתפעול השוק העירוני בלוד
א .כללי
 .1להלן הבהרה מטעם החברה הכלכלית ללוד (להלן "החכ"ל").
 .2הוראות הבהרה זו מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות על האמור במסמכי המכרז.
כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת בהבהרה זו יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל
הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה
במפורש.
 .3יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.
 .4הבהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה ויש לצרפה למסמכי ההצעה ,כשהיא
חתומה ע"י המציע.
ב .דחיית המועד להגשת ההצעות למכרז
 .5המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום ה'  22.08.2019בשעה .15:00
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ג .עדכון מפרט שירותים נדרשים (חלק ח') :
מפרט השירותים למכרז יעודכן כדלקמן (נספח זה מחליף את הנספח המצורף למכרז):
ח – '1שירותים לשוק הדרומי
יום א'
 3עובדי אחזקה

יום ב'
 1סדרן

 3עובדי אחזקה

 1סדרן

שמירת הסדר
והניקיון,
תיאום עם
הפיקוח
העירוני בשעות
08:00-18:00
 10שעות
עבודה
 1שומר ערב

תחזוקת ניקיון
השוק בבין השעות
08:00-18:00

שמירת הסדר
והניקיון ,תיאום עם
הפיקוח העירוני
בשעות
08:00-18:00

 30שעות עבודה

 10שעות עבודה

 5עובדי אחזקה

 3עובדי אחזקה

בין השעות
 21:00עד 06:00

בין השעות
 21:00עד
06:00

ניקיון שוק בין
השעות
 18:00עד 21:00

 9שעות עבודה

 9שעות עבודה

 15שעות

פירוק רשתות צל
ושמשיות ואחסונן
בין השעות 18:00
עד 21:00
 9שעות

הקמת רשתות
צל ושמשיות בין
השעות
18:00-21:00
 9שעות עבודה
 1שומר ערב

 2עובדי
אחזקה
תחזוקת
ניקיון השוק
בין השעות
08:00-18:00

יום ג'

 20שעות
עבודה

ח – '2שירותים לשוק הצפוני
יום ג'
 3עובדי אחזקה

 1סדרן

תחזוקת ניקיון
השוק בבין השעות
18:00-08:00

שמירת הסדר
והניקיון ,תיאום עם
הפיקוח העירוני
בשעות
18:00-08:00
 10שעות עבודה

 30שעות עבודה
 5עובדי אחזקה
ניקיון שוק
בין השעות
 17:00עד 21:00
 20שעות
ח - '3שירותים אופציונליים
ניקוי באמצאות רכב טיאוט עם גרניק

 4שעות עבודה

איסוף האשפה ופינוייה על ידי משאית עם מנוף

יום ג' 18:00 ,עד 21:00

הקמה ופירוק כ 190-דוכנים פריקים מסוג "גזיבו"
 +הצבת  2שומרי ערב בין השעות  21:00עד 06:00
ביום ב' בלבד.

לפי הזמן שידרש ,עבור הקמת כלל
הדוכנים
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ד .עדכון כתב ההצעה למכרז (חלק י') :
כתב ההצעה למכרז יעודכן כדלקמן:
יודגש כי נספח זה מחליף את הנספח המצורף למכרז ועל המציע להגיש את הצעתו על גבי
כתב ההצעה זה בלבד.

חלק י -כתב הצעה עדכני מכרז 03/2019
לאחר שביקרתי בשוק העירוני נשוא המכרז ,לאחר שבדקתי היטב את כל תנאי המכרז כפי שפורטו
במכרז ,בחוזה ובמסמך ההוראות למשתתפים על כל נספחיהם ,וכן לאחר שבדקתי את כל הוראות
הדין ,התקנים והנהלים החלים על אספקת שירותי התפעול נשוא המכרז ,ולאחר שהבאתי בחשבון
כל פרט העלול להשפיע על הצעתי זו וקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי החכ"ל
בבחירת הזוכה במכרז;
אני הח"מ ,מוסמך להצהיר ולחתום על
________________________ ,מצהיר כדלקמן:

ההצעה

למכרז

03/2019

בשם

המציע

 .1הנני מצהיר ,קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והבנתי אותם וכן תנאיו ידועים ומוכרים לי,
וקיבלתי מנציגי החברה הכלכלית ללוד את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לגיבוש הצעתי
והתחייבויותיי ,ולא תהא לי כל טענה כלפי החברה הכלכלית ללוד בקשר עם אי -גילוי מספיק או
גילוי חסר ,טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות לביצוע השירותים ,וכי בהתאם לכך
קבעתי את הצעתי.
 .2אני מציע לספק להחברה הכלכלית ללוד את שירותי התפעול לשוק העירוני בלוד ,כמפורט להלן:
המחיר הכולל והסופי המוצע לאספקת השירותים
בעבור חודש קלנדרי (לא כולל מע"מ)

תכולת ההצעה
כלל השירותים לשוק הדרומי
כמפורט בסעיף ח '1לחלק ח' למכרז

________  ₪במילים___________________ :

כלל השירותים לשוק הצפוני
כמפורט בסעיף ח '2לחלק ח' למכרז

________  ₪במילים___________________ :

שירותים אופציונאליים כמפורט בסעיף ח '3לחלק ח' למכרז
ניקוי באמצאות רכב טיאוט עם גרניק.

________  ₪במילים___________________ :

איסוף ופינוי האשפה ע"י משאית עם ________  ₪במילים___________________ :
מנוף
הקמה ופירוק כ 190-דוכנים פריקים  ₪ ________ +במילים___________________ :
הצבת  2שומרי ערב בין השעות 21:00
עד  06:00ביום ב' בלבד.
 .3אם אזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי על פי המכרז בהתאם לכל תנאי
המכרז לשביעות רצון החברה הכלכלית ללוד ו/או נציג מטעמה ,ועל פי הוראות החוזה ובכפוף לכל
דין.
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 .4אני מצהיר בזאת כי במחיר המוצע על ידי ,כלולים כל מרכיבי התמורה שתשולם לי על ידי החברה
הכלכלית ללוד עבור מתן השירותים על פי חוזה זה והמסמכים הנלווים ,לרבות כל עלות או הוצאה
הדרושים לביצוע מיטבי של השירותים ,ולמעט מע"מ על פי חוק.
 .5ידוע לי ,כי החכ"ל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
 .6ידוע לי ,כי החכ"ל תהא רשאית להגדיל את היקף העבודה על פי שיקול דעתה ,על בסיס המחיר
הנקוב בהצעה.
 .7כנגד ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן על פי תנאי המכרז והחוזה ,לרבות כל הוצאה,
מס ,היטל ותשומה שיידרשו לשם ביצוען המיטבי של התחייבויות הקבלן הנ"ל ,תשולם תמורה
כוללת כאמור בתנאי המכרז וההסכם ,בהתאם להצעתי להלן.

ולראיה באתי על החתום:

שם המציע

___________________ מס' ח.פ/.ת.ז_______________ .

מס' טלפון ______________ כתובת מייל ________________________________
מורשי חתימה

_____________________)1

חתימה______________________ :

 _____________________ )2חתימה ______________________ :
כתובת למשלוח הודעות _____________________:דוא"ל___________________________:

אישור עו"ד
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ.ר,)___________ .
במשרדי שברחוב ____________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז.
שמספרה___________ המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שזיהיתיו כמורשה חתימה
______________ ח.פ( _________________ .להלן" :המציע") ,אישר/אישרה את נכונות
תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

________________________

_____________________

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

יודגש כי נספח זה מחליף את הנספח המצורף למכרז ועל המציע להגיש את הצעתו על גבי
כתב ההצעה זה בלבד.
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