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הזמנה להציע הצעות למתן שירותי יעוץ, ניהול פיקוח על פרויקט מתקנים סולאריים  01/2019מכרז פומבי מס' 

 קסום עצמאיים עבור המועצה אזורית אל

 עדכון בדבר שינויים – 1מסמך הבהרות מס'  

  המועצה האזורית אל קסום, מתכבדת לעדכן בשינויים במכרז הנדון וכפי שיפורט להלן: .1

 

 :שלהלן הסעיף יבוא (המכרז למסמכי 36 עמודמפרט השירותים )ל  2.2 בסעיף האמור במקום .2

 הכיתות בעלות מאפיינים מרבית המחוברים לגנרטורים.כיתות ומרכז קהילתי אחד  56ביישוב המועצה כיום,  2.2"

  "מ"ר. 100עד  80זהים ושטח גגן 

 למסמכי המכרז( יבוא הסעיף שלהלן: 37 )עמוד. למפרט השירותים 6.1.1במקום האמור בסעיף  .3

המבנים שצוינו ב  לרבות בגנרטורים  לפיו המועצה על כל מוסדותיה לא יזדקקו לשימוש כלל בניית מודל  6.1.1"

, גודל למכרז זה. על המודל להתייחס לשוני במהות השימוש במבנים, סוג הגג הקיים והתאמתו למערכת,  2.2סעיף 

לתהליך קבלת החלטות בנוגע להחלפת השימוש נוספת אחרת/ סוגיה מערכת לרבות מערכות אגירה הנדרשות וכל 

  "מערכת סולאריות עצמאיות.לבגנרטורים 

 . מבוטל -למסמכי המכרז(  37)עמוד  למפרט השירותים 6.1.2 סעיף .4

 

 להלן:כלמסמכי המכרז( יבוא סעיף  37עמוד )למפרט השירותים  6.1.5סעיף כ .5

 תמיכה - 4.41הוראת מנכ"ל  לפי הפרויקט לתקצוביגיש הספק בקשה את ההצעה ו בשם המועצה יכין  6.1.5"

  "חממה. גזי פליטות והפחתת באנרגיה בהתייעלות

 נערכו שינויים. שלב ג'ביחס להצעת מחיר  -נספח ב' .6

 מעודכן, עליו יש להציע הצעת המחיר ואותו יש לצרף להצעה. )הצעת המחיר( מצ"ב נספח ב'

 המכרז, ויש לצרפו להצעה, חתום ע"י המציע.מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי       

 

 בברכה,

 מזכירות ועדת המכרזים                                                                                                                                              



 נספח ב'

 הצעת מחיר

 )מעודכן(
 

 .יש למלא את המחירים המוצעים במקום המיועד המופיע מטה -

הצעה אשר תחרוג המחירים שיוצעו יהיו כפופים לאומדן המכרז שיוכנס לתיבת המכרזים.  -

 באופן ניכר מאומדן המכרז, תיפסל מבלי שתידון.

בהתאם למפרט השירותים המחירים המוצעים יכללו את כלל השירותים נשוא המכרז  -

)נספח א' להסכם( והצעת המחיר )מסמך זה( ויתר התחייבויות הספק ע"פ המכרז כמפורט 

 בין שנכתבו במפורש ובין במשתמע אשר כרוכים במסגרת השירותים.לעיל ולהלן, 

 על המציע לקחת בחשבון בהצעתו את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים והנלווה להם.  -

 ו/או במתכונת שונה מהמפורט לעיל עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל.הצעה חלקית  -

 המועצה לא תכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע. -

ובהתאם למפורט ב"תנאי המכרז"  60%כאמור, המשקל שיינתן לרכיב הצעת מחיר יהא  -

 )אמות המידה לבחירת הזוכה(. 

 

 

 ההצעה

 

זהירה את כל תנאי המכרז הנ״ל ואת ההסכם המצורף לו, וידועים לנו כל תנאי  אחר שבחנו בחינה

מתן השירותים נשוא המכרז. תמורת מילוי התחייבותנו ומתן השירותים, להלן המחיר המוצע על 

 ידנו:

 

 

 

 לרבות כל הכרוך בו והנלווה לו, הינה בסך של:  שלב א'הצעתנו לביצוע 

 

 מע"מ.בתוספת _______________ ₪ 

 

 בתוספת מע"מ.₪ ובמילים: ________________________________ 

 

 

 

 



 לרבות כל הכרוך בו והנלווה לו, הינה בסך של:  שלב ב'הצעתנו לביצוע 

 

 בתוספת מע"מ._______________ ₪ 

 

 בתוספת מע"מ.₪ ובמילים: ________________________________ 

 

 

 

 הכרוך בו והנלווה לו, הינה בסך של: לרבות כל  'גשלב הצעתנו לביצוע 

 

 מעלות הביצוע בפועל המאושרת לתשלום לקבלן המבצע.____________ %

 

אחוז מעלות הביצוע ובמילים: ________________________________ 

 בפועל המאושרת לתשלום לקבלן המבצע.

 

 

ג' יבוצעו רק באמצעות הזמנת עבודה שתהא חתומה על ידי מורשי  -ידוע לי כי שלבים ב' ו

החתימה במועצה )ראש המועצה, גזבר וחשב מלווה(, הזמנה שתצא בגין כל שלב בנפרד, בהתאם 

לפיכך, אין המועצה מתחייבת לביצוע כלל ולשיקול דעתה של המועצה ובהתאם לצרכיה. 

 השלבים.

 

בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת  הצעה זו היא

  אותי כאמור דלעיל.

 

ידי כנקוב לעיל, יתווסף מע"מ, אשר -למחירי המועצה האזורית בניכוי ההפחתה המוצעת על

 ישולם על ידי המועצה האזורית, בהתאם לשיעורו עפ"י דין.    

  

____________________________ת.ז./ח.פ. שם המציע: 

_______________________ 

 נא לפרט תיאורו אדם, חברה, שותפות או אחר:_________________________   

כתובת:_____________________________   

 טלפון:_______________________________  

 המציע:  שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם 

 ____________________________________________________________ 



    __________________________________________________ חתימות:

 )ראה פרוט דרישות לחתימות במסמך תנאי המכרז(. 

 _____________________.  תאריך: 

 

 

  )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוצב'(אישור חתימה: 

  

אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם 

 ע"י: 

  
 ה"ה __________ ת.ז. ___________  )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1

  
 ה"ה __________ת.ז. ____________ )ימולא כשהמציע הוא תאגיד(  .2

  
מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולחייב אותו, וכי וכי אלה 

 חתמו על

 מסמך זה בפני.

 

       ______________                                ________________          

 חתימה                   תאריך 

 

 

 

 
 

חתימה וחותמת: 
 ________________________________ 

:     שם חותם/ים
________________________________ 

תפקיד/ם:           
________________________________ 

 

 
 

 

 

 
 


