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י"א תשרי ,תשע"ט
 02ספטמבר 0202
הודעת עדכון מס'  - 0מכרז פומבי מס' 480202
לאספקה והתקנה של ציוד במבנה היכל הספורט הרב תכליתי בחדרה
הננו לעדכן את המשתתפים ,כדלקמן:
.1

עדכון תנאי הסף – הוספת סעיף חדש ,סעיף  0102להזמנה
יתווסף להזמנה סעיף  ,0.12אשר נוסחו יהא ,כדלקמן:
"  0102המציע רשאי להדגים את הניסיון הנדרש כאמור בסעיף  010לעיל
באמצעות ספק או קבלן משנה שאינו ישראלי ,ובלבד שיתקיימו כל
התנאים המצטברים שלהלן:
 010210ספק המשנה ביצע בפועל ,בארבע השנים האחרונות ,לפחות פרויקט אחד
של אספקה והתקנה של ציוד ספורט באולם ספורט המשמש למשחקי
ליגת  NBAאו ליגת על אירופאית ,בהיקף כספי של לפחות ,₪ 0,222,222
ללא מע"מ1
להוכחת הניסיון הנ"ל יש לצרף להצעה ,בנוסף לאמור בסעיף  010לעיל,
גם אישור חיצוני (של המזמין) על ביצוע הפרויקט והיקפו1
 010210המציע יצרף להצעתו הסכם תקף עם ספק המשנה לביצוע פרויקט
האנרבוקס ,מותנה בזכייה במכרז1
 010212המציע יצרף להצעתו התחייבות של ספק המשנה לפיקוח צמוד על
הביצוע ,היינו :נוכחות רצופה של נציג הספק בעת ההתקנות באתר וכן
התחייבות של ספק המשנה לאשר בתום הביצוע שהציוד הותקן בהתאם
לסטנדרט  NBAאו ליגת על אירופאית"1

.0

עדכון המפרט הטכני (מסמך ג')4
מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהודעת עדכון זו נוסח מעודכן של המפרט הטכני (מסמך ג'.)4
יובהר ,כי הנוסח המעודכן המצ"ב הנו הנוסח הסופי והמחייב.

.3

עדכון כתב הכמויות (מסמך ג')5
מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהודעת עדכון זו נוסח מעודכן של כתב הכמויות (מסמך ג'.)5
יובהר ,כי הנוסח המעודכן המצ"ב הנו הנוסח הסופי והמחייב.

לוגו

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ
הודעת עדכון מס'  - 0מכרז פומבי מס' 480202
לאספקה והתקנה של ציוד במבנה היכל הספורט הרב תכליתי בחדרה
הננו לעדכן את המשתתפים ,כדלקמן:

.4

עדכון תנאי הסף – הוספת סעיף חדש ,סעיף  0102להזמנה
יתווסף להזמנה סעיף  ,0102אשר נוסחו יהא ,כדלקמן:
"  0102המציע רשאי להדגים את הניסיון הנדרש כאמור בסעיף  010לעיל באמצעות ספק
או קבלן משנה שאינו ישראלי ,ובלבד שיתקיימו כל התנאים המצטברים
שלהלן:
 010214ספק המשנה ביצע בפועל ,בארבע השנים
האחרונות ,לפחות פרויקט אחד של אספקה
והתקנה של ציוד ספורט באולם ספורט המשמש
למשחקי ליגת  NBAאו ליגת על אירופאית ,בהיקף
כספי של לפחות  ,₪ 0,222,222ללא מע"מ1
להוכחת הניסיון הנ"ל יש לצרף להצעה ,בנוסף
לאמור בסעיף  010לעיל ,גם אישור חיצוני (של
המזמין) על ביצוע הפרויקט והיקפו1
 010215המציע יצרף להצעתו הסכם תקף עם ספק המשנה
לביצוע פרויקט האנרבוקס ,מותנה בזכייה במכרז1
 010212המציע יצרף להצעתו התחייבות של ספק המשנה
לפיקוח צמוד על הביצוע ,היינו :נוכחות רצופה של
נציג הספק בעת ההתקנות באתר וכן התחייבות של
ספק המשנה לאשר בתום הביצוע שהציוד הותקן
בהתאם לסטנדרט  NBAאו ליגת על אירופאית"1

.5

.6

סיור קבלנים נוסף

.5.1

סיור קבלנים נוסף יתקיים ביום ג' ה 810210202 -בשעה ( 02:22להלן" :הסיור הנוסף").
נפגשים במשרדי החברה ,ברח' המסגר  ,00חדרה.

.5.0

מובהר ,כי השתתפות בסיור הנוסף הנה חובה לכל קבלן שלא השתתף בסיור הקבלנים
שהתקיים ביום  .03.2.12מובהר ,כי איחור של מעל  15דקות לסיור ייחשב כאי השתתפות.

דחיית מועד הגשת ההצעה

.6.1

המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה ליום ה' ,ה 010010202-בשעה  .02:22את ההצעות
במעטפות ההזמנה ,יש לשלשל ,במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] לתיבת המכרזים
שבמשרדי החברה ,ברחוב המסגר  ,00חדרה.

.6.0

לא יחול כל שינוי במועד תוקפה של הערבות הבנקאית (ערבות המכרז) הנדרשת ,והערבות
תהא בתוקף עד למועד שנקבע בסעיף  4.1להזמנה.
בכבוד רב,
החברה הכלכלית לחדרה בע"מ

לוגו

.7

הוספת שרטוט מיקום מחיצות ההפרדה
מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהודעת עדכון זו תכנית מחיצות הפרדה ,אשר תהווה חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז.

.2

סיור קבלנים נוסף
.2.1

סיור קבלנים נוסף יתקיים ביום ג' ה 810210202 -בשעה ( 02:22להלן" :הסיור
הנוסף") .נפגשים במשרדי החברה ,ברח' המסגר  ,00חדרה.

.2.0

מובהר ,כי השתתפות בסיור הנוסף הנה חובה לכל קבלן שלא השתתף בסיור
הקבלנים שהתקיים ביום  .03.2.12מובהר ,כי איחור של מעל  15דקות לסיור
ייחשב כאי השתתפות.

.9

.12

דחיית מועד הגשת ההצעה
.9.1

המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה ליום ה' ,ה 010010202-בשעה  .02:22את
ההצעות במעטפות ההזמנה ,יש לשלשל ,במסירה אישית [לא לשלוח בדואר]
לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ,ברחוב המסגר  ,00חדרה.

.9.0

לא יחול כל שינוי במועד תוקפה של הערבות הבנקאית (ערבות המכרז) הנדרשת,
והערבות תהא בתוקף עד למועד שנקבע בסעיף  4.1להזמנה.

האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.
על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים
אשר יוגשו על ידו במסגרת הצעתו.
בכבוד רב
החברה הכלכלית לחדרה בע"מ

