ההנהלה הראשית
ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי

תאריך 14.01.2021 :
לכבוד:
משתתפי המכרז

שלום רב,
מכתב זה הינו חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו חתום להצעה
מכרז פומבי מס'  72-209/20ביצוע עבודות שיפוץ מחלקה פנימית ד' – בי"ח העמק
הבהרה מס' 2
שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") מבקשת להבהיר את האמור להלן:
[בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,אלא אם
נאמר במפורש אחרת]

מס'
1

2
3

שאלה

תשובה

מי חברת המבנה בבית חולים העמק

מדובר במבנה ישן שבוצע ע"י מספר קבלנים.
שידרוג חוות הצ'ילרים הראשית של בית
החולים בוצע ע"י חברת קרניל .

מי חברת בקרת המבנה בבית חולים העמק

חברת הבקרה של בית החולים היא חברת ארדן
מקובל – יסופק הדגם הנ"ל בצבע לבן.

בתכנית (רשימת קוריאן) בגליון מס'  15מצוין
דגם של הכיור "כיור דגם "7310
כיור מדגם הזה מגיע אך ורק בצבע לבן ולכן
לא ניתן לספק כיור בגוון משטחי הקוריאן
כמפורט ברשימת הגמרים
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ההנהלה הראשית
ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי

 .1מעבר לאמור לעיל ,לא חל כל שינוי במסמכי המכרז ובתנאיו.
 .2בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי המכרז לבין הקבוע במכתב הבהרה זה ,יגבר הקבוע במכתב
הבהרה זה.
 .3מכתב הבהרה זה הוא חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין ,ועל כן ,עליכם לצרפו להצעתכם כשהוא
חתום בכל עמוד בחתימה מחייבת במקום המיועד לכך ,כחלק בלתי נפרד מההצעה למכרז.
בכבוד רב
ועדת המכרזים הארצית
לענייני בינוי

הצהרת המציע:
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 .1קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
 .2קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות מכתב הבהרה זה ,הבנתי
את תוכנם ,משמעותם והשלכותיהם ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם
והצעתי כוללת התחשבות בכל מסמכי המכרז ,לרבות האמור במכתב הבהרה זה.

______________
שם הקבלן

______________
חתימה וחותמת הקבלן

___________
תאריך
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