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לכבוד:
משתתפי המכרז
באמצעות דוא"ל
א.ג.נ,
הנדון :מכרז  -28/21מתן שירותי מדידה
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במסגרת המכרז נפלה טעות מהותית ,בתום לב ,כך שהצעת המחיר (טופס  )11אינה תואמת
להצעת המחיר הכתובה בהסכם .כוונת עורך המכרז הייתה שהכתוב בהסכם הוא זה שיהיה כתוב
בהצעת המחיר.
הטעות נתגלתה ביום הגשת ההצעות ולאחר שהוגשו כבר חלק מן ההצעות לתיבת המכרזים.
נוכח כך ,ההצעות שהוגשו לא נפתחו.
בכוונת העירייה לתקן את הטעות וליתן למציעים שהגישו את ההצעה אפשרות להגיש את
ההצעה המתוקנת (רק את טופס  )11על גבי מסמך מתוקן ,המצ"ב למכתב זה.
העירייה תאפשר לתקן את הטופס ולצרפו להצעה ובכך וועדת המכרזים תראה את הטופס
שהוגש כמבוטל ובטופס העדכני כהצעה המחייבת של המציעים .לחילופין ,יתאפשר לקבל את
מעטפת ההצעה הסגורה ולהגישה מחדש במועד הנדחה והכול ללא עלות נוספת בגין דמי
השתתפות.
כמו כן ,נוכח השינוי המהותי יערך פרסום מחדש לעשרה ימים להגשת הצעות ,לכל מי שיחפוץ
להשתתף במכרז .ככל שיש למי מן המציעים התנגדות לכך עליו למסורה לעירייה בתוך  48שעות
מתוך קבלת מכתבי זה .נציין ,כי התנגדות עלולה להביא לבטלות המכרז נוכח הפגם המהותי
שנפל בו.

בברכה,
דני אורן
מנכ״ל העירייה

טופס  – 11הצעת מחיר
תאריך____________ :
לכבוד:
העירייה המקומית באר יעקב
א.ג.נ,.
הנדון :הצעת מחיר במכרז ______ למתן שירותי מדידה
 .1אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ,עיינו ובדקנו את כלל מסמכי המכרז והוראותיו ,בין אם צורפו ובין אם לאו,
מתחייבים בזה לבצע את כלל השירותים נשוא המכרז ,בהתאם ובכפוף להוראות המכרז והחוזה ,בהתאם
להצעת המחיר שלהלן.
 .2הצעתנו למתן שירותי מדידה בהתאם למכרז היא כמפורט:
 .2.1שכר עבור יום עבודה בשטח בפועל ____________ .₪
 .2.2שכר עבור חצי יום עבודה בשטח בפועל _____________ [ ₪חצי מיום עבודה מלא].
 .2.3שכר עבור יום עבודה במשרד בפועל _______________ ש"ח.
 .2.4שכר עבור חצי יום עבודה במשרד בפועל _______________ ש"ח [חצי מיום עבודה מלא].
 .2.5שכר עבור דונם להכנת תצ"ר ______________ ש"ח.
.3
.4
.5
.6

כל הסכומים לא כוללים מע"מ.
אנו מאשרים ומצהירים בזאת כי הצעתנו שלעיל מוגשת לאחר שערכנו בדיקה זהירה ויסודית של כלל
ההיבטים המקצועיים והכלכליים הכרוכים בהגשת הצעתנו למכרז ,לרבות כח אדם ,היבטי מימון
וכדאיות כלכלית ,ולאחר שעיינו ובדקנו את תנאי התשלום ,ואנו נותנים להם הסכמתנו הבלתי חוזרת.
ידוע ומוסכם עלינו כי התשלום ישולם לנו על סמך עבודה בפועל בלבד ,בהתאם להוראות ההסכם ,ויהווה
תשלום מלא וסופי בגין ביצוע השירותים ,ואנו לא נהיה זכאים לכל תוספת תשלום ,למעט במקרים
המפורטים במפורש בהסכם.
הסכום לא יהיו צמודים למדד כלשהו .לא תשולם תוספת כלשהי .ההצעה משקפת מחיר סופי ומלא.
תאריך___________ :

חתימה וחותמת________________ :
אישור

אני הח"מ ___________ ,עו"ד מאשר כי מסמך זה נחתם על ידי _______________ ,ת.ז.
____________ וכן _____________ ,ת.ז _____________ .שהינם מורשי החתימה מטעם
______________ ,ח.פ"( _____________ .המציע") ,וכי חתימתם מחייבת את המציע לכל דבר
ועניין.
תאריך______________ :

חתימה___________ :

