 19מאי2022 ,
אל:
משתתפי המכרז
ג.א.נ,.
הנדון :מכרז מס'  102/2020בנייה ,סלילה ופיתוח ולסלילת נת"צ ושביל אופניים בשד' מנחם
בגין ירושלים
מכתב הבהרה מס' 2
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ ,מתכבדת להודיע למשתתפים במכרז שבנדון ,כדלקמן:
 .1נשאלנו :נבקש לדחות את מועד הגשת שאלות ההבהרה וכן את מועד הגשת ההצעות.
תשובה :מועדי הגשת שאלות ההבהרה והגשת ההצעות במכרז יידחו כדלקמן:
הגשת שאלות הבהרה :עד ליום  31.5.2022לא יאוחר מהשעה  12:00בצהריים,
באמצעות הלשונית הייעודית במערכת הממוכנת.
הגשת הצעות :עד ליום  9.6.2022לא יאוחר מהשעה  12:00בצהריים .ההצעות
תוגשנה באמצעות המערכת הממוכנת בלבד ,למעט ערבות המכרז אשר יש להגישה
עד המועד האמור לתיבת המכרזים שבמשרדי מוריה (קומה .)3
 .2נשאלנו :לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  – 7.3נבקש לאפשר הצגת פרויקטים אשר טרם
הסתיימו ואשר הרכיב התחבורתי בהם הסתיים ונפתח לתנועה.
תשובה :הבקשה מתקבלת .תנאי סף  7.3יעודכן ,כך שיתאפשר למציע להציג ניסיון
כנדרש בסעיף בפרויקט "תשתיות תחבורתיות" אשר טרם הסתיים ושרכיב "התשתיות
התחבורתיות" בו הסתיים ונפתח לתנועה ,בכפוף להצגת אישור מזמין העבודה להנחת
דעתו של מנהל הפרויקט ,לפיו רכיב "התשתיות התחבורתיות" בו הסתיים ונפתח
לתנועה .בהתאם ,יתווסף לסעיף  7.3החלק הבא:
"מובהר ,כי באפשרות המציע להציג ניסיון בביצוע "תשתיות תחבורתיות" כנדרש
בסעיף זה ,באמצעות פרויקט "תשתיות תחבורתיות" אשר טרם הסתיים ושרכיב
"התשתיות התחבורתיות" בו הסתיים ונפתח לתנועה ,בכפוף לאישור מזמין
העבודה להנחת דעתו של מנהל הפרויקט ,לפיו הרכיב התחבורתי בו הסתיים
ונפתח לתנועה".
במידה שמוצג על ידי המציע פרויקט "תשתיות תחבורתיות" אשר טרם הסתיים ,על המציע
לציין במסגרת נספח 2א פרטים בנוגע למועד סיום רכיב "התשתיות התחבורתיות"
בפרויקט ופתיחתו לתנועה ,ולצרף להצעתו אישור מטעם מזמין העבודה בנוגע לאמור
ואסמכתאות נדרשות להנחת דעתו של מנהל הפרויקט.
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 .3נשאלנו :לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  – 7.4נבקש לאפשר הצגת פרויקטים אשר טרם
הסתיימו ואשר רכיב הגשר בהם הסתיים ונפתח לתנועה.
תשובה :הבקשה מתקבלת .תנאי סף  7.4יעודכן ,כך יתאפשר למציע להציג ניסיון כנדרש
בסעיף בפרויקט הקמת גשר המיועד לנסיעת כלי רכב ו/או רכבות אשר טרם הסתיים
ושרכיב הקמת הגשר המיועד לנסיעת כלי רכב ו/או רכבות בו הסתיים ונפתח לתנועה,
בכפוף להצגת אישור מזמין העבודה להנחת דעתו של מנהל הפרויקט ,לפיו רכיב הקמת
הגשר בו הסתיים ונפתח לתנועה .בהתאם ,יתווסף לסעיף  7.4החלק הבא:
"מובהר ,כי באפשרות המציע להציג ניסיון בביצוע פרויקט הקמת גשר המיועד
לנסיעת כלי רכב ו/או רכבות כנדרש בסעיף זה ,באמצעות פרויקט הקמת גשר
המיועד לנסיעת כלי רכב ו/או רכבות אשר טרם הסתיים ושרכיב הקמת הגשר
המיועד לנסיעת כלי רכב ו/או רכבות בו הסתיים ונפתח לתנועה ,בכפוף לאישור
מזמין העבודה להנחת דעתו של מנהל הפרויקט ,לפיו הרכיב התחבורתי בו
הסתיים ונפתח לתנועה".
במידה שמוצג על ידי המציע פרויקט הקמת גשר המיועד לנסיעת כלי רכב ו/או רכבות אשר
טרם הסתיים ,על המציע לציין במסגרת נספח 2ב פרטים בנוגע למועד סיום רכיב הקמת
הגשר המיועד לנסיעת כלי רכב ו/או רכבות בפרויקט ופתיחתו לתנועה ,ולצרף להצעתו
אישור מטעם מזמין העבודה בנוגע לאמור ואסמכתאות נדרשות להנחת דעתו של מנהל
הפרויקט.
 .4עדכון נספח 2ג :במסגרת נספח 2ג לחלק הכללי במכרז " -נוסח התחייבות בהתאם לתנאי
סף  "7.4נפלה טעות בסעיף  ,1כאשר צריך היה להיות מצויין כי קבלן המשנה הינו קבלן
רשום בענף  300בסיווג ג' ,5ולא כפי שצויין בנוסח שצורף למכרז .נוסח מתוקן של נספח
2ג ,אשר יבוא במקום הנוסח הקודם ,הועלה לאתר מוריה.
 .5עדכון נוסח הערבות הבנקאית :במסגרת נספח  4לחלק הכללי במכרז " -נוסח ערבות
המכרז בהתאם לתנאי סף  "7.9אשר צורף למכתב הבהרה מס'  1נפלה טעות ,כאשר תוקף
הערבות עד ליום  1.11.2022לא עודכן בנוסח הנספח שצורף למכתב ההבהרה .נוסח
מתוקן של נספח  ,4אשר יבוא במקום הנוסח הקודם ,הועלה לאתר מוריה.
 .6נשאלנו :נבקש לעדכן את מחירי כתב הכמויות לאור עליית המחירים בשוק.
תשובה :הבקשה לעדכון מחירי כתב הכמויות נדחית .יחד עם זאת ,יתוקן סעיף 11.4
לחלק הכללי למכרז ,באופן שתתאפשר הצעת תוספת (הנחה שלילית) עד לשיעור של
( 6%שישה אחוזים) .בהתאם ,להלן נוסחו העדכני והמחייב של סעיף :11.4
"הצעת המחיר תוגש בהזנת אחוז ההנחה המוצע בלשונית הייעודית לכך
במערכת הממוכנת בלבד ,לאחר שהמציע יאשר בלחיצה על כפתור אישור שליחת
הצעת המחיר .יובהר ויודגש ,כי הצעת המחיר לא תוגש בכל אופן אחר שלא
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באמצעות הלשונית הייעודית במערכת הממוכנת כאמור לעיל ,ולא תצורף ליתר
מסמכי המכרז המוגשים באמצעות המערכת הממוכנת.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי המציעים רשאים להציע אחוז הנחה או אחוז
תוספת (הנחה שלילית) .מובהר ,כי במקרה בו יוצע מטעם המציע אחוז תוספת
(הנחה שלילית) ,אין לחרוג משיעור תוספת של  - 6%הצעה שאחוז התוספת בה
יהיה גבוה מ 6%-תיחשב כהצעה בה ניתנה תוספת של ."6%
 .7נשאלנו :נבקש לקבל את כתב הכמויות בפורמט אקסל.
תשובה :הבקשה מתקבלת .כתב הכמויות בפורמט אקסל יועלה ללשונית המכרז במערכת
המכרז הממוכנת .מובהר ,כי כתב הכמויות בפורמט אקסל נועד לשימוש פנימי בלבד של
המשתתפים ,כאשר מסמך ה PDF-בלבד ישמש לצורך הגשת הצעתם במכרז.
 .8נשאלנו :נבקש להגיש את נספח 3ב – הצהרת רואה החשבון בדבר נתונים כספיים
בהתאם לתנאי סף  ,7.6-7.8בשינויים הבאים:
•
•
•
•
•
•

נבקש לשנות בפסקה הראשונה במקום אנו רואי החשבון המבקר של לרשום
"לבקשתכם וכרואי החשבון המבקרים של".
בפסקה הראשונה נבקש להחליף את המילה "מאשרים" במילה "מדווחים".
בפסקה הראשונה נא להוסיף בסוף "המצורף בזה והמסומן בחותמת משרדינו
לשם זיהוי".
בפסקה הרביעית להוסיף אחרי המיל הנתונים "הכספיים".
בפסקה הרביעית אחרי לדוחות הכספיים להוסיף את המילה "מאוחדים".
האישור יהיה על נייר לוגו של הפירמה.

תשובה :הבקשה מתקבלת .ניתן להגיש את נספח 3ב ,הן בנוסח שצורף למכרז ,והן
בנוסח לאחר השינויים המבוקשים.
 .9נשאלנו :נבקש לבצע שינויים בסעיף  1לנספח  – 8נספח הביטוח.
תשובה :כלל הבקשות הנוגעות לשינויים בסעיף  1בנספח -8נספח הביטוח נדחות ,למעט
הוספת הפסקה הבאה בסוף סעיף  1לנספח :8
"ביטוח העבודות הקבלניות יכלול הוראה מפורשת לפיו הינו קודם וראשוני
לביטוחי הקבלן וקבלני משנה מטעמו ,וכי המבטחת מוותרת על זכות השיתוף
בביטוחי הקבלן וקבלני משנה מטעמו ,וכן הוראה כי המבטחת מוותרת על זכות
התחלוף כלפי הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו למעט כלפי מי שגרם לנזק
בזדון .מובהר ומוסכם בזאת כי האמור בפסקה זאת לעיל כפוף לאישור מפורש
ובכתב של מבטחת ביטוח העבודות הקבלניות".
 .10נשאלנו :נבקש להוסיף הוראה לסעיף  7לנספח  – 8נספח הביטוח.
תשובה :הבקשה מתקבלת בחלקה .ברישא סעיף  7בנספח  8תתווסף ההוראה הבאה:
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"מוריה תעביר לקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות העתק של פוליסת העבודות
הקבלניות".
 .11נשאלנו :בסעיף  8לנספח  – 8נספח הביטוח ,נבקש להחליף את המילים "באופן מידי"
במילים" :בהקדם האפשרי".
תשובה :הבקשה נדחית.
 .12נשאלנו :בסעיף  3.1.3לנספח  – 8נספח הביטוח ,נבקש למחוק את המילים" :הביטוח
כולל כיסוי ...לכלי".
תשובה :הבקשה נדחית.
 .13נשאלנו :נבקש להסיר את הדרישה שבסעיף  3.1.4לנספח  – 8נספח הביטוח ,שכן היא
ממילא מכוסה תחת ביטוח העבודות הקבלניות.
תשובה :הבקשה מתקבלת.
 .14נשאלנו :נבקש להוסיף בסיפא של סעיף  4.1.5לנספח  – 8נספח הביטוח ,את המילים
"אולם אין באמור כדי לפגוע בזכויות המבטחים על פי דין".
תשובה :הבקשה מתקבלת בחלקה .בסיפא לסעיף  4.1.5בנספח  8תתווסף ההוראה
הבאה:
"אולם ,אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח
על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א ."1981 -
 .15נשאלנו :במסגרת הדרישה שבסעיף  5לנספח  – 8נספח הביטוח ,נבקש לציין כי אישור
קיום הביטוחים יומצא  5ימים טרם כניסת הקבלן לאתר העבודות לשם תחילת ביצוע
העבודות.
תשובה :הבקשה נדחית.
 .16נשאלנו :במסגרת סעיף  9לנספח  – 8ביטוח ,נבקש להוסיף לאחר המילה "אחראי" את
המילים" :על פי דין".
תשובה :הבקשה נדחית.
 .17נשאלנו :בסעיף  12לנספח  – 8נספח הביטוח ,נבקש למחוק את המילה "מיד" ובמקומה
להוסיף את המילים" :בהקדם האפשרי".
תשובה :הבקשה נדחית.
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 .18נשאלנו :בסעיף  14לנספח  – 8נספח הביטוח ,נבקש להוסיף את המילים" :על אף האמור
בסעיף ,הזכות לניהול מו"מ והזכות לקבלת תגמולי ביטוח בגין נזקים מבוטחים לעבודות
ו/או לרכוש המזמין בסך של עד  5מליון  ,₪תהיה נתונה לקבלן ותגמולי הביטוח שיתקבלו
ישמשו לצורך קימום הנזק".
תשובה :הבקשה נדחית .יחד עם זאת ,לאחר סעיף  2יתווסף הסעיף כדלקמן:
"מובא לידיעת הקבלן כי למוריה ו/או למי שמוריה תורה עליו ,תהא הזכות
הבלעדית לקבלת תגמולי ביטוח על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות בגין
פרק א' (רכוש) ,אשר תכלול הוראות בהתאם .אולם ,בכפוף למילוי כל
התחייבויות הקבלן על פי ההסכם ,בקרות מקרה ביטוח על פי פרק א' (רכוש) של
ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא הסכם זה ,מוריה תעביר לקבלן
כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח (אם יתקבלו)
בגין הנזק שנגרם למבוטח עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק
לעבודות המבוצעות על ידי הקבלן ,כפי שאושר על-ידי המבטח והשמאי מטעם
המבטח ,זאת בהתאם להתקדמות הקבלן בשיקום האבדן או הנזק ובכפוף
לתנאי השעבוד או המימון עם הבנק ,ובניכוי סכום ההשתתפות העצמית הנקוב
בפוליסה (בכפוף לאמור בסעיף  6להלן לעניין השתתפות עצמית)".
 .19נשאלנו :נבקש להסיר את סעיף  15לנספח  – 8נספח הביטוח.
תשובה :הבקשה נדחית.
 .20נשאלנו :במסגרת סעיף  18לנספח  – 8נספח הביטוח ,נבקש להוסיף כי השיפוי יינתן
לאחר קבלת פסק דין שביצועו לא עוכב.
תשובה :הבקשה נדחית.
 .21נשאלנו :נבקש להסיר את סעיף  20לנספח  – 8נספח הביטוח.
תשובה :הבקשה מתקבלת.
 .22נשאלנו :נבקש להסיר את נספח ד'  1לנספח  – 8נספח הביטוח.
תשובה :הבקשה נדחית.
 .23נשאלנו :בנספח ד' 2לנספח  – 8נספח הביטוח ,אישור קיום ביטוחי הקבלן  ,נבקש למחוק
את קוד כיסוי ( 302אחריות צולבת).
תשובה :הבקשה מתקבלת.
 .24נשאלנו :נבקש למחוק את נספח ד'  – 3כתב ויתור לנספח  - 8נספח הביטוח.
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תשובה :הבקשה נדחית.
לאור השינוי בתנאי נספח  – 8נספח הביטוח ,הועלה לאתר מוריה נוסח מעודכן של נספח
זה ,אשר יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויצורף להצעת המציע ,ויבוא תחת הנוסח
הקודם שפורסם.
 .25נשאלנו :התבקש עדכון תכנית פרטי המבנה.
תשובה :עודכנו תכניות  RAM-HW-NTZ_BGN_B-V10-600X-6001וRAM-HW-
 ,NTZ_BGN_Z-V07-600X-6001והועלו ללשונית המכרז באתר האינטרנט.
 .26למען הסר ספק יובהר ,כי הקבלן אחראי לתכנון ואישור הסדרי התנועה הזמניים .כן
מובהר ,כי קיימת אפשרות שביצועם של הסדרים זמניים שהוכנו יאושר רק בשעות
הלילה או אחה"צ ולא בהכרח בשעות הבוקר וכו' ,וכן ייתכן וינתנו מגבלות כאלה ואחרות
ע"י המשטרה והעירייה .עוד מובהר ,כי מבחינת המשטרה יש לשמור על כמות הנתיבים
כך שבמקסימום מורידים נתיב אחד ולא יותר.
 .27תשומת לב המשתתפים מופנית לכך שעודכנו הסעיפים הבאים בכתב הכמויות (נוסח
מעודכן של כתב הכמויות הועלה לאתר מוריה):
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סעיף קיים

תיאור סעיף קיים

כמות
קיימת

תיאור סעיף מעודכן

קורות ראש מבטון ב30 -בחתכים כלשהם ,יצוקות
1.2.3.0010
במפלס עליון קירות חפורים ('' )"Slurryאו כלונסאות

תיאור ללא שינוי

קורות ראש מבטון ב30 -בחתכים כלשהם ,יצוקות
1.2.4.0010
במפלס עליון קירות חפורים ('' )"Slurryאו כלונסאות

תיאור ללא שינוי

מחיר
יחידה
קודם

מחיר
יחידה
מעודכן

סה"כ קודם

97,200 ₪ 1,080 ₪ 1,200 ₪ 81

סה"כ מעודכן
87,480 ₪

189,000 ₪ 210,000 ₪ 1,080 ₪ 1,200 ₪ 175

איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם
הקרקע בסביבה שאינה משתכת  -מריחת פריימר איטום אלמנטי בטון הבאים במגע עם הקרקע
בהתאם למפרט המיוחד
ושתי שכבות ביטומן ,כמפורט במפרט המיוחד,
 1.5.1.0010לרבות שכבת הגנה.
תא''מ  )S( 19בעובי 4ס''מ עם אגרגט גס בזלתי תא''צ  19בעובי  4ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי
סוג א' וביטומן PG70-10
 1.51.4.0050סוג א' וביטומן "PG70-10
תא''צ  19בעובי  5ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי
תא''מ 19מ' ( )Sבעובי  5ס''מ עם אגרגט גס
סוג א' וביטומן PG70-11
 1.51.4.0060בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10
איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם
איטום אלמנטי בטון הבאים במגע עם הקרקע
הקרקע בסביבה שאינה משתכת  -מריחת פריימר
בהתאם למפרט המיוחד
 2.5.1.0010ושתי שכבות ביטומן ,כמפורט במפרט המיוחד.
מערכת איטום מסעות גשרים ביריעות ביטומניות מערכת איטום מסעות גשרים לפי המפרט
2.5.1.0020
המיוחד
משוכללות
כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (-Micro
כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (או בכל שיטה
 )Pileמבטון ב 40-יצוק באתר בקוטר  60ס"מ
2.23.1.0020
אחרת) בטון ב 40 -יצוק באתר בקוטר  60ס''מ
לפי מפרט
יריעות ניקוז דו שכבתיות בעובי כולל של  9מ"מ
יריעת ניקוז בעובי  9מ"מ מותקנת בגב קירות
 3.2.1.0070מורכבות מיריעת פילטר  P.Pויריעת אטימה
( )Delta Terraxכולל יריעת פוליאתילן
 H.D.P.Eלקירות ציפוי היצוקים אל הסלע.
איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם
איטום אלמנטי בטון הבאים במגע עם הקרקע
הקרקע בסביבה שאינה משתכת  -מריחת פריימר
בהתאם למפרט המיוחד
 3.5.1.0010ושתי שכבות ביטומן ,כמפורט במפרט המיוחד.
איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם
איטום אלמנטי בטון הבאים במגע עם הקרקע
הקרקע בסביבה שאינה משתכת  -מריחת פריימר
בהתאם למפרט המיוחד
 3.5.2.0010ושתי שכבות ביטומן ,כמפורט במפרט המיוחד.
איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם
איטום אלמנטי בטון הבאים במגע עם הקרקע
הקרקע בסביבה שאינה משתכת  -מריחת פריימר
בהתאם למפרט המיוחד
 3.5.4.0010ושתי שכבות ביטומן ,כמפורט במפרט המיוחד.
כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה ( )Micro-Pileכלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (-Micro
 3.23.2.0020או בכל שיטה אחרתבטון ב 40 -יצוק באתר בקוטר  )Pileמבטון ב 40-יצוק באתר בקוטר  60ס"מ
לפי מפרט
 60ס''מ
ברגי סלע מברזל מצולע ,בקוטר  28מ"מ מגלוון
סעיף מבוטל
3.54.1.0030
בקוטר קידוח " 6באורך עד  15מ'
ברגי סלע מברזל מצולע ,בקוטר  32מ"מ
ברגי סלע מברזל מצולע בקוטר  32מ"מ מגלוון
3.54.1.0040
מגולוון בקוטר קידוח  "4-6באורך עד  15מ'
בקוטר קידוח " 4באורך עד  15מ'
ברגי סלע מברזל מצולע ,בקוטר  32מ"מ מגלוון
סעיף מבוטל
3.54.1.0050
בקוטר קידוח " 6באורך עד  15מ'
ברגי סלע מברזל מצולע ,בקוטר  28מ"מ
ברגי סלע מברזל מצולע בקוטר  28מ"מ מגלוון
3.54.1.0060
מגולוון בקוטר קידוח  "4-6באורך עד  15מ'
בקוטר קידוח " 4באורך עד  15מ'
קירות ציפוי מבטון ב30 -בעוביים כלשהם ,יצוקות
כנגד כלונסאות וביניהם (העובי לחישוב הינו אך
ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות מפני הקיר
תיאור ללא שינוי
4.2.1.0100
לפני מישור כלונסאות הדיפון ,לא ישולם עבור
הנפח שבין הכלונסאות) לרבות קידוח ועיגון
הקוצים לכלונסאות.
מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ500W -
 4.2.1.0824לזיון בטון לפי ת"י /4466חלק  ,3בכול הקטרים
תיאור ללא שינוי
והאורכים
איטום מישקי הפרדה באלמנטי בטון (יריעת איטום
סעיף מבוטל
4.5.1.0185
בתפר בין קירות תמך)
איטום אלמנטי בטון הבאים במגע עם הקרקע
תיאור ללא שינוי
4.5.1.9000
בהתאם למפרט המיוחד
כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (-Micro
כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה ()Micro-Pile
 )Pileמבטון ב 40-יצוק באתר בקוטר  45ס"מ
4.23.1.0551
בטון ב 40 -יצוק באתר בקוטר  45ס''מ
לפי מפרט
כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (-Micro
כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה ()Micro-Pile
 )Pileמבטון ב 40-יצוק באתר בקוטר  60ס"מ
4.23.1.0559
בטון ב 40 -יצוק באתר בקוטר  60ס''מ
לפי מפרט
ברגי סלע מברזל מצולע ,בקוטר  32מ"מ מגולוון
תיאור ללא שינוי
4.54.1.2550
בקוטר קידוח  "4-6באורך עד  15מ'
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157,734 ₪ 157,734 ₪

2,921

54 ₪ 54 ₪

750

33 ₪ 26 ₪

19,500 ₪

35,000

35 ₪ 40 ₪

1,225,000 ₪ 1,400,000 ₪

24,750 ₪

707

54 ₪ 54 ₪

38,178 ₪

38,178 ₪

1,257

72 ₪ 69 ₪

86,733 ₪

90,504 ₪

1,492

530 ₪ 530 ₪

2,223

33 ₪ 31 ₪

68,913 ₪

1,897

54 ₪ 54 ₪

102,438 ₪ 102,438 ₪

4,536

54 ₪ 54 ₪

244,944 ₪ 244,944 ₪

790,760 ₪ 790,760 ₪

73,359 ₪

750

54 ₪ 54 ₪

40,500 ₪

40,500 ₪

176

530 ₪ 550 ₪

96,800 ₪

93,280 ₪

100

סעיף
205 ₪
מבוטל

20500

0

13,100

280 ₪ 280 ₪

3,668,000 ₪ 3,668,000 ₪

50

סעיף
295 ₪
מבוטל

14,750 ₪

13,729

195 ₪ 195 ₪

2,677,155 ₪ 2,677,155 ₪

3,212 ₪ 1,310 ₪ 1,460 ₪ 2

0

2,882 ₪

880,380 ₪ 936,338 ₪ 3,650 ₪ 3,882 ₪ 241
183

סעיף
38 ₪
מבוטל

6,935 ₪

0

1,389

54 ₪ 50 ₪

69,445 ₪

75,001 ₪

429

290 ₪ 291 ₪

124,410 ₪ 124,839 ₪

2,103

530 ₪ 532 ₪

1,114,696 ₪ 1,118,902 ₪

554

280 ₪ 295 ₪

155,232 ₪ 163,548 ₪

מובהר כי כמפורט במסמכי המכרז ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל
המשתתפים להגישו ,במצורף להצעתם ,כשהוא חתום על ידם כנדרש במסמכי המכרז ,וזאת ביחד
עם הגשת יתר מסמכי המכרז.
חתימת המציע_________________ :
בכבוד רב,
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
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