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_מאשר שקראתי הבנתי והסכמתי ____________________  

 

 י"ג תמוז תשפ"א 14
 2021יוני  23

 לכבוד
 11/2021רוכשי מכרז 

 

 והודעה אודות שינוי המועד האחרון להגשת הצעות הודעות תיקונים

 לביצוע עבודות בניה ושיפוצים  1202/11מכרז פומבי  

 
עד לשעה   19.07.2021 -בזאת כי המועד האחרון להגשת הצעות ידחה לתאריך ההמועצה מודיעה  .1

08:30  . 

 :בתנאי המכרז  מודיעה המועצה אודות השינויים הבאים בנוסף .2

מספר  שם המסמך מס
 עמוד 

מספר 
 סעיף 

 

 השינוי 

הוראות    .1
 1.4 3 למשתתפים 

 :הסעיף יתוקן וינוסח באופן הבא
 ₪ לשנה )לא כולל מע"מ(.   1,500,000 -  כ –בניה  1.4.1
ופיתוח    1.4.2 תשתיות  כולל    1,500,000  –   כ  –כבישים,  )לא  לשנה   ₪

 מע"מ( 
 ₪ לשנה )לא כולל מע"מ(.  1,000,000  - כ –איטום  1.4.3

2.  

הוראות  
 למשתתפים 

 

8 
 
 

7.2 
 
 

ההצעה ערבות  לתאריך    מכרז()ערבות    תוקף  עד  ,  202110.19.יהיה 
 - כדלקמןוסכום ערבות ההצעה יהיה 

 ₪.   37,000 -בהצעה לתחום עבודות בניה  7.2.1
 ₪. 37,000  –בהצעה לתחום כבישים, תשתיות ופיתוח  7.2.2
 ₪. 25,000 –בהצעה לתחום איטום   7.2.3

  – 1.2נספח  
נוסח כתב  

 ערבות 
  

הוראות    .3
 7.8 9 למשתתפים 

בתחום הבניה / כבישים, תשתיות    )ערבות ביצוע(  . גובה ערבות להצעה1
 ₪ .  75,000 -₪ ל 18,000 -תשונה מ ופיתוח, 

 ₪   50,000  -₪ ל  9,000  -. גובה ערבות להצעה בתחום האיטום תשונה מ2

הוראות    .4
)יובהר כי דרישת    הדרישה לביצוע עבודות עבור גופים ציבוריים תימחק 4.1.4 5 למשתתפים 

 גופים נותרת ללא שינוי(. 2הניסיון עבור לפחות 

המכ לסעיפי  תיקון  לכל כל  יתייחסו  ו/או  יפרשו  ו/או  יתקנו  זה  במסמך  הניתנת  לשאלות  תשובה  ו/או  רז 
 הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל עמוד.יש לצרף מסמך זה כ
 מובהר כי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו.

 לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו. המועצהההסכם שייחתם בין 

 .אי צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה

 

 דניאל חידקל, עו"ד
 ממונה תחום בכיר, לשכה משפטית 

 מועצה אזורית דרום השרון 

 

 


