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 1הבהרה מספר

 
 

   14/2022מכרז פומבי מספר 
 

רערה עארה ע עבודות שיפוץ מוסדות חינוך עהצעות לביצוהזמנה לקבלת   
 

מחיר צבע סופר קריל בדקל  .1
 שח/מר במכרז .  20שח/מרלעומת 38

מאחר והקיר אינו חדש ונצבע כמה פעמים ,  
והרבה פחות צבע  העבודה הרבה יותר קלה 

 נכנס במ"ר ,המחיר נשאר ללא שינוי. 
שח/מר  17.20מחיר צבע פוליסיד בדקל .2

 שח/מר . 14.20לעומת במכרז 
כנ"ל התקרות צבועות יותר מפעם אחת  

ולכן העבודה יותר קלה  והרבה פחות צבע  

 נכנס במ"ר , המחיר נשאר ללא שינוי.

 
שח/  150 01.98.010העתקת שקעי חשמל .3

 .יח 
  20לאחר בדיקה ושיקול דעת יש להוסיף 

 ש"ח /יח.170שח/יח , כלומר המחיר יעודכן 

 
  700 06.051..02התקנת משקופי ברזל  .4

 שח/יח
  850 –לאחר בדיקה מעמיקה  המחיר יהיה 

 שח/יח 
ס"מ   10פירוק משטח בטון מזויין בעובי  .5

  10מ"ר מחיר למ"ר במכרז  10, כמות 
 מר\שח

טעות במחיר מלכתחילה כנראה נפלה 

₪ /מ"ר , כמובן פירוק   50המחיר המעודכן 

העמסה ופינוי לאתר מאושר לפסול בניין 

 )יש להציג תעודת משלוח ומשקל ( . 

 
  14ניסור אספלט  05.51.010.0430. סעיף 6

 מ' . \שח 
 המחיר טוב , נשאר ללא שינוי . 

 

 נשאר ללא שינוי .
 

עדכנתי את  25%בהתחשב בהנחה מעל  שח במכרז .  10מחיר למ"ר רובה . 7
 ש"ח/מ"ר .15 –המחיר ל 

 
 המחיר טוב זה יהיה מפנל פולימרי ולא עץ .  20₪מחיר למ"א פנל לפרקט   למא . .8

 
מחיר לא נכון "זול   –סעיף כריתת עצים . 9

 מדי " וגם דרוש אישור לכריתה . 
 נשאר ללא שינוי.          

 
אחת במכרז  . מחיר למר שפכטל שכבה 10

 מר \שח 40שח/מר , בדקל  22מופע 
  22מר במקום \שח  25 -יש לעדכן המחיר ל

 מר , )העבודה תבוצע בהוראה בכתב ". \שח
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חודש ימים , העבודה   -משך העבודה כ הערות 
 תבוצע בבתי הספר במקביל ולא בתור . 

 *ההנחה תהיה מכתב הכמויות המצורף . 
על   *עדכון שניתן על סעיף במבנה אחד חל

 כל המבנים . 
 

 
 
 

    .   תאריך תוקף הערבות הבנקאית שנקבע במכרז נותר ללא שינוי

 

 
 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפר ממסמכי המכרז . 
 יש לצרף מסמך זה חתום כחלק ממסמכי המכרז. 

 בהצלחה  
 

  
 
 

 בברכה  

 מודר יונס 
 ראש המועצה  

 
 
 
 
 


