הנדון :מכרז פומבי מס׳  5/2022עבודות להקמת משרדי מחלקות חינוך ,רווחה והשירות הפסיכולוגי החינוכי של
המועצה המקומית אבן יהודה-הודעה על שינוי תנאי סף למכרז ,שינוי מועד סיום העבודות ,הארכת מועדים
וקביעת מועד נוסף לכנס מציעים
(קובץ הבהרות מס׳ )1

המועצה המקומית אבן יהודה (להלן :״המועצה״) מתכבדת להודיע על שינוי בתנאי הסף למכרז שבנדון כדלקמן-:
.1

.2

.3

.4

.5

שינוי בתנאי הסף למכרז-:
סעיף  4.2.1למסמך א 1-למסמכי המכרז (תנאי המכרז והוראות למשתתפים) יתוקן וינוסח כדלקמן-:
״המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ״ט 1969 -ותקנותיו) ,ענף בניה  100בסיווג ג 1-לפחות;
התקופה להשלמת ביצוע העבודות מושא המכרז-
על אף הוראות המכרז ,לרבות הוראות הסכם ההתקשרות ,על המציע הזוכה להשלים את העבודות בתוך 6
חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה חתום על ידי המנהל.
מועד נוסף למפגש מציעים-:
לאור התיקון בתנאי הסף לעיל ,מפגש מציעים נוסף יתקיים ביום  24/4/2022בשעה  .12:00מפגש המציעים
יתקיים במשרדי אגף ההנדסה ,ברחוב המייסדים  ,53באבן יהודה.
מובהר ,כי חובה על מציע להשתתף במפגש מציעים אחד לפחות לצורך הגשת הצעה במכרז .מציע שהשתתף
במפגש המציעים הקודם שהתקיים ביום  30.3.2022אינו מחוייב להשתתף במפגש הנוסף ,כאמור לעיל.
לאור השינויים הנ״ל ,להלן מועדים מעודכנים להמשך ניהול ההליך המכרזי-:
 4.1המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו עד ליום  28/4/2022בשעה  .12:00שאלות הבהרה יש לשלוח
למייל  ,mankal@even-yehuda.muni.ilבאמצעות קובץ  WORDבלבד .על המציע לוודא קבלת
הודעת הדוא״ל בטלפון  09-8915002או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו .מודגש ,כי שאלות
שתועברנה באמצעות קובץ  PDFלא תיעננה.
 4.2תשובות הבהרה בכתב ימסרו לא יאוחר מתאריך  .3/5/2022התשובות תישלחנה בכתב ובאופן אחיד
לכל משתתפי מפגש הקבלנים ,ולהם בלבד .תשובת המנכ״ל ו/או מי מטעמו תהא סופית .כל פירושים,
הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד המנכ״ל ו/או מי מטעמו לא יחייבו את
המועצה.
 4.3המועד האחרון להגשת הצעות למכרז קבוע ליום  11/5/2022בשעה  12:00בצהריים .את ההצעות יש
להגיש במסירה ידנית במשרדו של מנכ״ל המועצה (לא לשלוח בדואר) רח׳ המייסדים  53באבן יהודה.
 4.4תוקף ערבות המכרז יעודכן כך שהערבות תהיה בתוקף עד ליום  13/7/2022לפי דרישת המועצה ,אם
תבוא כזו ,עקב התמשכות הליכי המכרז ,יאריך המציע את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד
לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז זה.
אין שינוי ביתר הוראות המכרז.
ראש המועצה

גזבר המועצה

חתימת הקבלן

מובהר כי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז ,והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז.
כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים
הרלוונטיים שבמסמכי המכרז ,גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
יש לצרף מסמך זה כנספח למסמכי ההצעה ,כשהוא חתום על ידי המציע כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
מספר העמודים במסמך הבהרות זה הוא  2 :עמודים.
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