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 4/15מכרז פומבי מס' 
 מעבדה בדיקותשירותי למתן 

 
 והודעה בדבר דחיית מועד 1הבהרה מס' 

 

 לכבוד
 4/15 המשתתפים במכרז

 
 שלום רב, 

 

, וכן הודעה בדבר דחיית ביחס למסמכי המכרז שבנדוןעדכונים מטעם המזמין הכוללת  1להלן הבהרה מס' 

 לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. מסמך זה יהפוך ההזמנה, למסמך  18 לסעיף. בהתאם מועד

 

של  ןנוסח מעודכ, וכן להסכם( נספח ד')כ מפרט טכניעם פרסום מסמך הבהרות זה יפרסם המזמין  בבדבד 

. את השינויים המפורטים במסמך ההבהרות להלן יםכולל הםכאשר  ,ההסכםההזמנה וו כתב הכמויות

 מציעהיחתום  הםעלי יםהמחייבויהיו המסמכים  מיםהקייהמסמכים את יחליפו מסמכים מעודכנים אלו 

 ויגיש במסגרת הצעתו.

 

 בכתב הכמויות. יםהמקסימום המופיע ימובהר כי בהצעתו מוגבל המציע למחיר

 

ועל המציע מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, 

  לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע בתחתית מסמך זה.

 

לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של  המזמיןשל  והתייחסותאין באי 

 השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

 

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, 

 וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

  

 כון ביוזמת המזמיןעד

 

  דחיית מועד להגשת הצעות - הזמנה 

 14:00בשעה  20151.4.האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה בזאת מיום  המועד .1

 .שינוי כל יחול לא, המכרז מועדי יתר בכל. 14:00 בשעה 2015.414. ליום

 להזמנה 9סעיף 

 



 חתימת המציע: ______________

 :המכרז להליכי המתוכנן הזמנים לוחות מתווה טבלת, להזמנה 9 בסעיף

 "14:00בשעה  1.4.2015 –"המועד האחרון להגשת הצעות  המילים במקום

 :יבוא

 "14:00בשעה  2015.414. –"המועד האחרון להגשת הצעות 

  עדכון סעיפים –כתב כמויות  

 כתב הכמויות.בהמזמין ערך שינויים  .2

 

הכמויות  כתבמחליף את  והואכתב הכמויות המעודכן הועלה לאתר המזמין 

 .הצעתו במסגרת ויגיש המציעויהיה המסמך המחייב עליו יחתום  הקיים

 

אשר אין לחרוג  מקסימום מחירי כולל המעודכן הכמויות כתב, לבכם לתשומת

 .מהם

 כתב הכמויות

  הוספת מפרט –מפרט טכני 

 המזמין מצרף למכרז זה מפרט טכני. .3

 

באשר ויחייב את המציע להסכם(  'ד נספח)כהמפרט הטכני הועלה לאתר המזמין 

  אופן ביצוע העבודות.ל

 מפרט טכני

  עדכון סעיפים – הסכם 

 1.3סעיף  "מפרט טכני – 'ד נספח"יתווסף:  1.3בסוף סעיף  .4

 נספח ד'", בהתאם למפורט ב, בסוף הגדרת "הפרויקט/ים" יתווסף: 2.2בסעיף  .5

 "(טכניהמפרט ה)

, הגדרת 2.2סעיף 

 הפרויקט/ים

 כדלהלן: 2.4 -ו 2.3ספו סעיפים תווי .6

 משמעיות  -דו או/ו התאמה-אי או/ו הבדל או/ו סתירה של מקרה בכל     2.3"

-בלתי חלק המהווים השונים המסמכים או/ו הנספחים הוראות בין

 בעניין שהכרעתו מנהל הפרויקט להכרעת הסוגיה תובא מההסכם נפרד

   .סופית תהא

 סתירה של מקרה בכל כי בזאת ומוסכם מוצהר, לעיל מהאמור לגרוע בלימ    2.4  

 הסכם הוראות בין התאמה-אי או/ו משמעיות-דו או/ו בהירות-אי או/ו

 בעזרת לפותרם ניתן לא אשר עצמם לבין בינם מסמכיו או/ו נספחיו, זה

 תמיד וייוחסו הוראות אותן תמיד יחולו אז כי, לעיל 2.3 סעיף הוראות

 הפירוש תמיד ויחול הזכויות מירב את למזמין הנותנים פירושים אותם

 נספחיו על ההסכם הוראות. העניין בנסיבות המזמין לטובת שיהיה

 כבאות ולא המזמין זכויות על להוסיף כבאות תמיד יפורשו ומסמכיו

-אי או/ו סתירה של מקרה בכל כי יובהר אף זה בהקשר. מהן לגרוע

הפרויקט  מנהל יהא, כאמור התאמה-אי או/ו משמעיות-דו או/ו בהירות

לקבוע את הפרשנות הנכונה ו/או לתקן את אי הבהירות, הסתירה  רשאי

לא יהא רשאי  והספקאו אי ההתאמה, לפי שיקול דעתו המוחלט, 

 "קביעת המנהל כאמור. בעניןלהעלות כל טענה 

 2.4 -ו 2.3סעיפים 



 חתימת המציע: ______________

 הטכני המפרטעל פי נספחיו, לרבות  עללאחר המילים "בהסכם זה" יתווסף: " .7

 ",'(ד)נספח 

 4.1סעיף 

 'ד נספח .נספח המפרט הטכני –ד'  נספחבסוף ההסכם יתווסף  .8

 

 

 בכבוד רב,
 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ


