ההנהלה הראשית
ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי
תאריך 03.06.2021 :
לכבוד:
משתתפי המכרז
מכתב זה הינו חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו חתום להצעה

מכרז פומבי מס'  72-42/21עבודות פיתוח וכבישים בפרויקט מגדל אשפוז במ.ר .שניידר
הבהרה מס' 2

שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") מבקשת להודיעכם כי חל עדכון בתנאי המכרז.
[בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,אלא אם נאמר במפורש אחרת].

בהמשך לפרסום מכרז שבנדון מיום  05.05.2020הרנו להודיעכם כי במקום האמור בסעיף 1א' לכתב ההזמנה
יבוא:
סיווג קבלן  -על המציע להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט 1969 -
והתקנות ,הצווים והכללים שעל פיו ,ובעל סיווג מתאים לביצוע העבודות הנדרשות על כל חלקיהן .ובהיקף
מתאים לצורך ביצוע העבודות הנ"ל.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על המציע להיות קבלן בעל סיווג ג  3-בענף  100או ענף .200


סיור קבלנים מס' ( 2חובה רק למי שלא השתתף בסיור מס'  – ) 1יתקיים ביום  20.6.2021בשעה 13:00
 .הסיור ייערך במקום ביצוע העבודות ,בכניסה הראשית בי"ח שניידר
(מרחוב קפלן) לפני הבידוק הביטחוני על המציע במכרז חלה חובת השתתפות בסיור.



כמו כן מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה עד ליום 21.7.2021
בשעה  12:00את ההצעות יש להגיש לתיבה האלקטרונית על פי ההנחיות שבמסמכי המכרז לאחר הסדרת
העניין באמצעות משיק .

הודעה זו מתפרסמת גם באתר הכללית – מכרזים פומביים בינוי WWW.clalit.org.il

 .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
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ההנהלה הראשית
ועדת מכרזים ארצית 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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