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 - ציבורייםלמתן שירותי ייעוץ ופיקוח למועצה בעניין אחזקת גני נוי   2022/11מכרז פומבי מס׳  הנדון: 

 הארכת מועדים והודעה על שינוי תנאי סף למכרז 

 ( 27.6.2022, אשר מתווסף על תשובות לשאלות הבהרה מיום  1)קובץ הבהרות מס׳ 

 

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

 - :שינוי בתנאי הסף למכרז .1

 -למסמכי המכרז )תנאי המכרז והוראות למשתתפים( יתוקן וינוסח כדלקמן: 1-למסמך א  4.3סעיף 

תאגיד, מי    . במקרה שהמציע הינו2המציע בעל הסמכה כאגרונום ו/או הנדסאי אדריכלות נוף ו/או גנן סוג  "

אשר יתן את השירותים בפועל למועצה מטעם המציע, אשר יהיה מנהל במציע או עובד שכיר במציע, הינו  

 .  "בעל הסמכה כאמור 

 

 -למסמכי המכרז )תנאי המכרז והוראות למשתתפים( יתוקן וינוסח כדלקמן: 1-למסמך א  4.4סעיף 

מכרז זה בלפחות רשות מקומית אחת ובמהלך  על המציע להיות בעל ניסיון מוכח במתן השירותים נשוא "

 (.  2018-2021לפחות שלוש מתוך ארבע השנים האחרונות )

מודגש, כי גם ניסיון שצבר מציע כעובד בפועל של רשות מקומית ו/או כעובד של תאגיד המעניק שירותים  

 ת בסעיף.כדוגמת השירותים נשוא מכרז זה לרשויות מקומיות, יענה על דרישות הניסיון הנקובו

במקרה שהמציע הינו תאגיד, מי אשר יתן את השירותים בפועל למועצה מטעם המציע, אשר יהיה מנהל  

 . "במציע או עובד שכיר במציע, הינו בעל ניסיון כאמור

 

 - :מועדים מעודכנים להמשך ניהול ההליך המכרזילאור השינויים הנ״ל, להלן   .2

שאלות הבהרה יש לשלוח    .12:00בשעה    6/7/2022המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו עד ליום   2.1

לוודא קבלת    WORDבאמצעות קובץ    ,yehuda.muni.il-mankal@evenלמייל   בלבד. על המציע 

או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. מודגש, כי שאלות    8915002-09הודעת הדוא״ל בטלפון  

 לא תיעננה.  PDFה באמצעות קובץ שתועברנ 

יאוחר מתאריך    ימסרובכתב  הבהרה  תשובות   2.2 ו/או מי מטעמו תהא  10/7/2022לא  . תשובת המנכ״ל 

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. 

בצהריים. את ההצעות יש    12:00בשעה    13/7/2022קבוע ליום  המועד האחרון להגשת הצעות למכרז   2.3

 . באבן יהודה 53להגיש במסירה ידנית במשרדו של מנכ״ל המועצה )לא לשלוח בדואר( רח׳ המייסדים 

 

 .אין שינוי ביתר הוראות המכרז .3
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 האמור במסמכי המכרז. מובהר כי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז, והוראותיו גוברות על 

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. 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לצרף מסמך זה כנספח למסמכי ההצעה, כשהוא חתום על ידי המציע כ

 עמודים.  2מספר העמודים במסמך הבהרות זה הוא :  

 

 

 בברכה,

 אבי הררי, 

 ראש המועצה המקומית אבן יהודה

 

 

 


