
 2020 בדצמבר 20' א יום

 "אתשפ ה' טבת  

            לכבוד 

 2020/12משתתפי מכרז פומבי מס' 

             ג.א.נ.,

 2020/12מכרז פומבי מס'  – 2מסמך הבהרות מס' הנדון: 

 לשירותי הכנת פרוגרמה כללית למבני ציבור בשטח המועצה, 
 עבור המועצה המקומית קדימה צורן

 

 "( בקשר למכרז שבנדון:המועצההמועצה המקומית קדימה צורן )להלן: "בהרות להלן ה

 

 

 במקרה שהניסיון המוצג הוזמן על ידי קבלן/יזם/משרד ממשלתי כאמור, יש לציין בטבלת הניסיון )במסמך ו' * 

(, בטור של 'שם הרשות' גם את שם ופרטי המשרד האמור ופרטי איש הקשר  1המעודכן שצורף להבהרות 

 המשלם כאמור. /היזם/קבלן/אדריכל/משרד ממשלתי המזמיןאצל  

(, יש לעמוד 1)שהובהר במסמך הבהרות  3.2ביחס לסעיף  יש לעמוד בתנאי הסף שבמכרז.מובהר כי  .2
ב. )כמובן שניתן להצביע על עמידה בשתי האפשרויות, אך לא ניתן  3.2בתנאי סעיף  אוא. 3.2בתנאי סעיף 

 ב'(.3.2א' ועל חלק מתנאי הסף 3.2מתנאי הסף להסתפק בהצבעה על עמידה בחלק 
 . 'ג 3.2בכל מקרה יש לעמוד בתנאי סעיף  

  :כללי

  .12:00  מהשעה יאוחר לא 12.202027. הינו  המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .3

  .09:30בשעה  2029.12.20ביום פתיחת מעטפות תהיה  .4

המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז, ומהוות חלק ההבהרות במסמך זה מחייבות את כל משתתפי  .5

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על  .6

 כל מסמכי המכרז על נספחיהם )לרבות החוזה ונספחיו(, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

טופס   -ומסמך ז', הצהרה על ניסיון המציע -סמך ו' את מכי להצעה יש לצרף המשתתפים,  תשומת לב .7

 . 1הבהרות מסמך שצורפו להמעודכנים  -אישור והמלצת לקוח

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.  .8

ידי מורשה החתימה -על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על .9

 מטעמם.

 ______________________ שם המציע : 
 

 כתובת:        ________________________ 
 

 _________________________טלפון:        
 

 _________________________חתימה:    
 

  :כדלקמן ויהיה ישונה (1)כפי שהוצג במסמך הבהרות  למכרז 3.2 הסף תנאיתת סעיף ד' ב .1
 

  כקבלן )  לאדריכל  או לקבלן , ליזם סיפק שהמציע  שירותים גם  להציג ניתן , זה סף בתנאי  העמידה לצורךד. , 3.2

או שירותים שהוזמנו ו/או שולמו על ידי משרד ממשלתי )לרבות מנהל התכנון,   תו מקומי תיו רשו עבור( משנה

יות מקומיות כאמור בתתי  הותמ"ל, ו/או הרשות להתחדשות עירונית(, ביחס למוסדות ציבור כאמור עבור רשו

 ג' לעיל. -סעיפים א 


