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 2019לאוקטובר  6

 אחזקה של גני משחקים במוסדות חינוך ובגנים ציבוריים בתחום המועצה  ביצוע עבודות   2019/27מכרז הנדון: 
 ודחיית מועדים הודעה בדבר תיקון תנאי סף 

 
  –שת המועצה להודיע , מבק  22.9.19בהמשך לישיבת הבהרות שהתקיימה ביום 

 
המבטל את הסעיף  6.2הנדרש שונו. להלן נוסח מתוקן של סעיף לניסיון למכרז, הנוגע  6.2תנאי הסף בסעיף 

 הקיים במכרז.
 

 להלן התנאי המעודכן:

תקופה  אחתרשות מקומית עבור לפחות  בביצוע עבודות אחזקת מתקני משחק ניסיוןהמציע בעל  .1.1
 רצופה של שנתיים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז. 

 ותסיפק את השירות כאמור. בהמלצ ת המקומיות להיע יצרף להצעתו המלצות מאת הרשוהמצ
, מספר המתקנים ביחס אליהם ניתן השירות ומידת שביעות הרצון של תצוין תקופת מתן השירות
 הממליץ מהשירות שסופק. 

 
המבטל את הסעיף  6.3הנדרש שונו. להלן נוסח מתוקן של סעיף לניסיון למכרז, הנוגע  6.3תנאי הסף בסעיף 

 הקיים במכרז.
 

 להלן התנאי המעודכן:
 

 , בכל אחת משתי השנים האחרונות.גני משחק בשנה 60 לפחות אחזקת של המציע בעל ניסיון .1.2

 אותן משחק שיפוץ ו/או אחזקה של מתקני עבודות רשימת להצעתו להוכחת ניסיון זה המציע יצרף
, מקומיות רשויות מאת לו שניתנו, המלצות להצעתו יצרף המציעוכן  מקומיות רשויות עבור ביצע

 .העבודות בוצעו ן שעבור

 כדלקמן: הפירוט אתרשימה הכוללת  המציע יצרףלעיל,  6.3 -ו 6.2בנוסף להמלצות כנדרש בסעיפים 

  ומועדה. העבודה ביצוע מקום  (1)

  כספי. היקף   (2)

 העבודה. ביצוע זמן משך   (3)

 ו / או כתובת דוא"ל. פקסימיליה מספר לרבות, להתקשרות טלפון ומספר הממליץ הגורם שם   (4)

 

  15:00עד השעה   23/10/19בתאריך  ד'המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום  ףלאור שינוי דרישות הס .1

 תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.   .2

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.   .3
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השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם בחשבון  .4
 בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.

 
 עינב אבוחצירה, עו"ד

  מנהלת מחלקת מכרזים     
 שם המשתתף : _____________________

 חתימה:__________________________
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