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המועצה המקומית מזכרת בתיה
מכרז פומבי מספר 4/2017
לביצוע עבודות סלילה ,פיתוח והתקנת תשתיות

הודעה בדבר עדכון מסמכי המכרז ,תנאי הסף ,קיומו של מפגש מציעים נוסף
ודחיית המועד להגשת הצעות
 יש לצרף מסמך זה כחלק ממסמכי המכרז -המועצה המקומית מזכרת בתיה (להלן" :המועצה") ,מתכבדת בזאת להודיע כי בעקבות עדכון מסמכי המכרז ותנאי
הסף למכרז ,תקיים המועצה מפגש מציעים נוסף במכרז שבכותרת ,לביצוע עבודות סלילה ,פיתוח והתקנת
תשתיות
מפגש המציעים הנוסף יתקיים ביום  5.09.17בשעה  01:11במשרדי המועצה (להלן" :מפגש המציעים
הנוסף") ,כאשר השתתפות במפגש המציעים הנוסף הינה חובה ותנאי סף להשתתפות במכרז!
יודגש כי מפגש המציעים הנוסף הינו בנוסף למפגש המציעים שהתקיים ביום ( 01.10.01להלן ":מפגש
המציעים הקודם") ואינו גורע או מוסיף לתוכנו של מפגש המציעים הקודם.
משתתף שהשתתף במפגש המציעים הקודם אינו חייב להשתתף במפגש המציעים הנוסף .לצורך עמידה
בתנאי הסף במכרז די בהשתתפות באחד ממפגשי המציעים.
לכל המשתתפים במפגשי המציעים יופץ מסמך הבהרות והסברים משותף למכרז.
הצעות שיוגשו ע"י גורם כלשהו שלא השתתף באיזה מבין שני מפגשי המציעים ,ייפסלו על הסף ולא ייכללו במניין
ההצעות שיידונו בפני ועדת המכרזים של המועצה!.
בשים לב לאמור ,נדחה המועד הסופי להגשת ההצעות למכרז שבנדון ל 01.10.01-עד השעה .00:11

שים לב! חל שינוי בחלק מתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז .להלן הנסחים המעודכנים
והמחייבים של תנאי הסף שעודכנו:
במקום נוסחו של תנאי הסף הקבוע בסעיף (1א) בחוברת המכרז יבוא הנוסח כדלקמן:
(1א) "המשתתף ,ביום הגשת הצעתו ,הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 1161 -ותקנותיו) בעל סיווג קבלני רשום /200ג ,5/מוכר לעבודות בניה
עבור הממשלה (קבלן עם כוכבית)".
במקום נוסחו של תנאי הסף הקבוע בסעיף (1ג) בחוברת המכרז יבוא הנוסח כדלקמן:
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(1ג) "המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע כלל עבודות הפיתוח והתקנת התשתיות נשוא מכרז זה
ברשויות מקומיות ו/או במשרדים ממשלתיים ו/או בגופים אחרים בהיקף כספי של  30מיליון ( ₪כולל
מע"מ) ,במצטבר ,במהלך השנים ( 2014-2016כאשר ההיקף הכספי לשנת  2016מבוסס על מאזני בוחן ולא
מאזן מבוקר) .לעניין סעיף זה ייחשב משתתף כבעל ניסיון גם אם הניסיון הנדרש כמפורט בסעיף הנ"ל קיים
בידי מנהלו הכללי של החברה או בעל שליטה בה".

-

ההצעות יוגשו בהתאם לתנאים הקבועים במסמכי המכרז.

-

מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרף להצעתם מסמך זה כשהוא
חתום על ידם.

-

הוראות מסמך הבהרות זה גוברות על האמור במסמכי ההצעה והחוזה .כל תיקון לסעיפי ההצעה ו/או
תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי ההצעה
והחוזה ,גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

-

מסמך זה על נספחיו השונים ופרוטוקולים נוספים באם יהיו ,יצורפו כחלק ממסמכי החוזה שייחתם עם
המציע הזוכה.

פירוט אודות השינויים והעדכונים בתנאי הסף ובמסמכי המכרז ,מסמכי המכרז ,וכן הודעות ,פרסומים והבהרות
מטעם המועצה ניתן למצוא באתר האינטרנט של המועצה בכתובתhttp://mazkeret- :
batya.muni.il/index.php?id=282

בכבוד רב,
ירון טמיר
מזכיר המועצה
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בברכה
ירון טמיר
מזכיר המועצה
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