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 ,רב שלום

 חמי בין) הביניים באזור החוף בסוללת ושיקום הגנה עבודות ביצועל 9/14מכרז פומבי מס' : הנדון
 (בוקק לעין זוהר

 מועדים דחייתו בדבר עדכון תנאיםהודעה 

 :מפורט להלןכ, מועדים דחייתו עדכון תנאי המכרז שבנדוןבזאת הודעה בדבר  נמסרת

  עדכון תנאים .1

 :אופן התמחור של ההצעה הכספית יעודכן כדלקמן – ההצעה הכספית .1.1

נשלח למציעים , אשר כתב הכמויות אומדןמסעיפי להציע מחיר לכל סעיף המציעים על  .1.1.1
מחיר העולה על המחיר לכל סעיף ניתן להציע מובהר כי במסגרת ההבהרה הקודמת. 

הנקוב באומדן או הנמוך מהמחיר הנקוב באומדן עבור אותו סעיף, ובלבד שסך ההצעה 
הצעה שהמחיר לא יעלה על המחיר הכולל של אומדן כתב הכמויות.  של המציע הכספית

 . תיפסל –האומדן המחיר הכולל של הכולל הנקוב בה יהא גבוה מ

ב הכמויות, המחיר עבור אותם מסעיפי כת או יותר במקרה של אי הכללת מחיר באחד .1.1.2
 סעיפים יהא בהתאם למחירי האומדן.

שלא עודכנו  ,הזמנהמסמך היתר ההוראות והתנאים ביחס להצעה הכספית המפורטים ב .1.1.3
 ללא שינוי.  , ימשיכו לעמוד בתוקפםבמסגרת הבהרה זו

תוח של יועלה לאתר האינטרנט של המזמינה קובץ פ ,בד בבד עם פרסום הבהרה זו .1.1.4
 .המציעים ידי-עמודה למילוי על אומדן כתב הכמויות, הכולל

 ערבות המכרז .1.2

בתוקף לכל הפחות  שהיאלמסמך ההזמנה יעודכן, כך  24תוקף ערבות המכרז המפורט בסעיף 
 . 25.3.2019עד ליום 

  דחיית מועדים .2

 להגשת הצעות יידחה כדלקמן: האחרוןהמועד 

 מועד אחרון מעודכן פעילות

 13:00עד השעה  25.12.2019 מועד אחרון להגשת הצעות

 

 במכרז, מעוניין לחזור בו מהשתתפותו אשר בשל שינוי שיטת התמחור של ההצעה הכספית מציע .3
 משלוח דוא"לרשאי להודיע על כך לראש תחום רכש והתקשרויות, עו"ד שרה מורלי, באמצעות 

)יש לוודא קבלה באמצעות דוא"ל  08.12.2019עד ליום וזאת , sarahm@haganot.co.ilלכתובת: 
לא יוחזרו דמי ההשתתפות מכל סיבה לאחר מועד זה  .ששילםדמי ההשתתפות  ויוחזרו לו, חוזר(

 שהיא.

 
 ,רב בכבוד
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