
 

 

 
 
 
 

לבניית  47/2021מועדים למכרז ו תנאי המכרז, הודעה על עדכון תנאי סף
 כרכור -חנה אודיטוריום בבית הספר "אורט חקלאי" בפרדס 

 יעודכן כדלקמן: 2.6תנאי הסף 

היקף כספי שאינו , בהיכל תרבות /םאודיטוריו( 1אחד )לפחות והקמה של המציע הינו בעל ניסיון קודם ומוכח בביצוע "

במהלך ל מזמין העבודות  )קבלן ראשי( העבודות נשוא מכרז זה, אשר בוצע במסגרת התקשרות במישרין מו נמוך מהיקף

 (.כולל 2021עד  2015השנים שלפני פרסום מכרז זה ) השנים( שבע) 7

יודגש כי על המציע להציג עבודה שהסתיימה )בוצע חשבון סופי( ולא פרויקט שעדיין בביצוע. להוכחת תנאי סף זה על המציע 

 למכרז. 3למלא את פרטי הפרויקט בטבלה הרצ״ב כנספח 

מודגש, כי המונח "בהיקף כספי שאינו נמוך מהיקף העבודות נשוא מכרז זה" ייחשב בהתאם לאמור במסגרת כתב הכמויות 

 נשוא מכרז זה )לפני מע"מ( וזאת ללא הנחה. 

וף עבורו ביצע המשתתף את העבודה הנ״ל, על לגבי הפרויקט שיפרט המציע בטבלה כאמור, עליו לצרף להצעתו מכתב מהג

 ."למכרז 4פי הנוסח הרצ״ב בנספח 

 

 :לתנאי המכרז יעודכנו כדלקמן 3.2-3.1סעיפים 

ולא תשולמנה תוספות כלשהן מבלי שנחתמה הזמנת עבודה מיוחדת   כמותי ביצועבשיטת ההצעה למכרז הינה הצעה " 3.1

 ."על ידי מורשי החתימה במועצה

אחוז ההנחה האחיד שייקוב חיר בלבד. הצעת המחיר תוגש על גבי כתב הכמויות הרצ״ב למכרז ונספח הצעת המ" 3.2

את ההצעה יש להגיש  . אין לציין מחירי יחידות בנפרד.ט בכתב הכמויותילמחיר ליחידה ביחס לכל פרהמציע יתורגם 

המחירים אך ורק על גבי כתב הכמויות ונספח הצעת המחיר ללא הכנסת שינויים, הוספות או מחיקות אילו שהם. 

  ."בהצעה אינם כוללים מס ערך מוסף

 :47/2021הצעת המשתתף למכרז  -ג'  נספח

, ומבוססת על כתב הכמויות, תכניות מצורפות, נספחים ומפרטים יביצוע כמותצעת המחיר מבוססת על שיטת ה" .1

 . "טכניים

 למכרזלו"ז מעודכן 

, חדר ישיבות משרדי 01.11.2021יום ב'  - חובה )עבור משתתפים שלא נכחו במפגש המציעים הקודם( -נוסף מפגש מציעים 
  , פרדס חנה.1, קומה 1הוועדה המקומית. מבנה תבורי, רח' הגלעד 

 .12:00עד השעה  08.11.2021מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות: עד ליום ב' 

 .12:00עד השעה  22.11.21מועד אחרון להגשת ההצעות: עד ליום ב' 

 .22.02.2022תוקף ערבות הצעה: עד לתאריך 

 שינויללא  -יתר תנאי המכרז 

 בברכה,  

 נבואייל 

 

 מכרזים מנהל מחלקת                 חתימה וחותמת המציע: _____________________


