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מכרז פומבי מספר  17/19לביצוע עבודות להקמת מתחם מעונות סטודנטים
בראשון לציון
מסמך הבהרות למכרז
מסמך מס' 2
להלן קישור לכתב הכמויות בקובץ בינארית.
.1

פרטי כניסה ראשונית:
.1.1

היה ומדובר בכניסה ראשונית למכרזית – ענן
יש להקליק על הלינק המצורף ליצירת קיצור דרך למכרזית – ענן על שולחן
העבודה.
התקנת התחברות למכרזית-ענן

.1.2

התחברות למכרזית  -ענן
יש להפעיל את קיצור הדרך למכרזית – ענן ולמלא את פרטי ההתחברות
זיהוי מפיק המכרז40 :
זיהוי המכרז :מעונות3946
סיסמת המכרז500114 :

.1.3

ברישום למכרז יקבל המשתתף קוד משתתף וסיסמא אישיים למילוי ההצעה
הכספית.

אופן הגשת ההצעה הכספית
.2

המשתתף ימלא את הצעתו הכספית ע"ג קובץ הבינארית .על המשתתף לנקוב במחיר
המוצע על ידו בש"ח (ללא מע"מ) לכל אחד מהפריטים בכתב הכמויות ,כאשר חובה לנקוב
במחיר לכל פריט.
עם סיום מילוי המחירים וטרם נעילה ושיגור על המשתתף לפעול כדלקמן:
.2.1

יש לשמור את ההצעה הכספית על גבי החסן נייד ולהגיש את ההחסן הנייד
במסגרת ההצעה.

.2.2

יש להדפיס את  8הדפים האחרונים – ריכוז ההצעה לפי פרקים – לחתום
בתחתית כל דף ולצרף דפים אלו להצעה.

.3

.2.3

בנוסף לאמור ,המשתתף ינקוב בסכום הכולל של הצעתו בנספח א' 1להסכם
"הצעת המשתתף" במקום המיועד.

.2.4

רק לאחר שמירת ההצעה על גבי החסן נייד והדפסת דפי הסיכום על המשתתף
לנעול את ההצעה הכספית ולשגר אותה לחברת בינארית בהתאם להוראות
המפורטות באתר.

מובהר כי ציון הסכום הכולל בהצעת המשתתף ,נספח א' 1להסכם  -הינו לצורך השוואת
ההצעות בלבד וכי הכמויות המופיעות בכתב הכמויות הנן בבחינת אומדן בלבד .החכ"ר
אינה מתחייבת להיקף הכמויות בפועל.
מובהר בזאת כי הקובע בכתב הכמויות הם המחירים בהם נקב המשתתף ביחס לפרטים
השונים ,וחכ"ר רשאית לתקן טעויות חישוב (באם יהיו) בחישוב המכפלות ,בסיכומן,
בהוספת המע"מ וכיו"ב ,כך שתיקוניה ייחשבו להצעתו הסופית של המשתתף.
התמורה לה יהא זכאי הזוכה במכרז בפועל תחושב בהתאם למחיר הנקוב בכתב הכמויות
כשהוא מוכפל בכמויות אשר יושקעו בפועל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה.

.4

בנוסף להצעה הכספית יצרף המשתתף להצעתו את המסמכים כנדרש בסעיף  5למסמך
"הוראות למשתתף".
יובהר ,כי בנוסף על המשתתף לצרף להצעתו את כלל מסמכי המכרז חתומים בתחתית כל
עמוד ולצרף את ההחסן הנייד הכלול בערכת המכרז.

על המשתתף לצרף להצעתו מסמך זה כשהוא חתום בתחתית כל עמוד.

