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 2/16מכרז פומבי מס' 

 תכנון הקמה ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי של ים המלחל

 עדכון מועדיםוהודעה בדבר  3הבהרה מס' 

 לכבוד

 162/המשתתפים במכרז 

 

ביחס למסמכי  "(החברההחברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: "הבהרות שערכה מסמך להלן 

ההזמנה, הבהרות אלו יהפכו לחלק למסמך  16. בהתאם לסעיף יםמועדעדכון וכן הודעה בדבר  המכרז שבנדון

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 

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

  לצרפו להצעתו כשהוא חתום בתחתית מסמך זה.

 

 בבד עם פרסום מסמך הבהרה זה תעלה החברה לאתר את מסמכי ההזמנה וההסכם בגרסה מעודכנת.  בד

 

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

 וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

 עדכון מועדיםהודעת החברה בדבר 

 המועדים הבאים יעודכנו כדלקמן:

במתחם  פלאז'היצא ממלון קראון הסיור . 10:00בשעה  10.1.2017ביום סיור מציעים )חובה( ייערך  .1

 .עין בוקק בים המלח

 .22.1.2017עד ליום מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה יהא  .2

)כפי שנמסר בהודעה למשתתפים  14:00בשעה  28.2.2017ליום עד יהא אחרון להגשת הצעות  מועד .3

 (.27.12.16מיום 

 ביתר מועדי המכרז לא יחול כל שינוי.  

 

 המכרזהודעת החברה בדבר עדכון מסמכי 

, מעודכנת בגרסה וההסכם ההזמנה מסמכי את לאתר החברה תעלה זה הבהרה מסמך פרסום עם בבד בד



 ______________חתימת המציע: 

קריטריונים לקריטריוני -תמצית תכולת השירותים, הוספת תתי – (2במסמך א)שינויים  הכוללים, בין היתר,

אבני הדרך עדכון תכולות שלבי השירותים, הזמנים, הניקוד )ללא שינוי הקריטריונים הראשיים(, עדכון לוח 

 הכל כמפורט במסמכים המעודכנים. –תזרים התשלומים ו

 

והחברה לא תפרסם מסמך  לשאלות הבהרה שנתקבלו מן המציעיםמתייחס גם חלק מעדכון מסמכי המכרז 

ואין במסמכים המעודכנים כדי לתת מענה לכל שאלות ההבהרה שהעבירו, מענה פרטני לשאלות כאמור. ככל 

בהתאם למועד שנקבע עד למועד האחרון להעברת שאלות הבהרה, להעביר שאלות נוספות יוכלו המשתתפים 

 לעיל.

 

 בכבוד רב,

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

 

 חתימת המציע: ______________ 


