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 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 

 לביצוע עבודות במרכז המבקרים בהר הזיתים בירושלים 3/2018מכרז פומבי מס' 

 מועדיםשינוי ו תיקון תנאי סף

 

 במכרז שבנדון, כלהלן:מועדים שינוי ופיתוח מזרח ירושלים בע"מ מודיעה בזאת על תיקון תנאי סף 

 ( יימחק. ה""ההזמנלהזמנה להצעת הצעות )להלן:  2.6.4סעיף  .1

 להזמנה )ערבות מכרז( יתוקן )שינויי מועדים ומדד בסיס(. 2.8סעיף  .2

 בעקבות האמור, יבוצעו התיקונים להלן במסמכי המכרז: .3

 יתוקן )יושמטו המילים שבסוגריים הראשונים בסעיף(. V.1.3.2.19סעיף  .א

 א' להזמנה יתוקן בהתאם.9טופס  .ב

 )נוסח הערבות הבנקאית( יתוקן. 10טופס  .ג

  בלבד השתתפו במועד המפגש הקודם שלאמציעים המיועד ל, בע מועד נוסף למפגש וסיור מציעיםייק .4

 .מרכז המידע בנחל קידרוןב, 09:30 בשעה (11.7.18ם ד', כ"ח תמוז, תשע"ח )ליו

, לא יאוחר rona@pami.co.ilshaרישום באמצעות מייל הוא מפגש המציעים הנוסף תנאי להשתתפות ב

עם גב' שרונה לוודא קבלת דוא"ל הרישום חובה  .12:00בשעה (, 9.7.18ב', כ"ו תמוז, תשע"ח )מיום 

 .15:00(, בשעה 9.7.17לא יאוחר מיום ב', כ"ו תמוז, תשע"ח ) 02-9660609מזרחי, בטל' 

בבקשה לקבלת הבהרות )סעיף  המועד האחרון לפנייה לחברהמציעים נוסף, וסיור ככל שיתקיים מפגש  .5

א', ג' אב, תשע"ח יידחה ליום , בלבדהשתתפו במפגש המציעים הקודם  שלאלמציעים  ,(זמנהלה 25.

 .13:00בשעה  (,15.7.18)

על המציע לשים לב  – להזמנה 3-ו 1.5, 1.4עיון בהם )סעיפים להמועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז ו .6

, ככל שיתקיים מפגש (23.7.18ב', י"א אב, תשע"ח )ליום  ( יידחהלכך, שהוא מעיין בקובץ המתוקן

 .(10.7.18מציעים נוסף. ככל שלא יתקיים מפגש מציעים נוסף, יידחה המועד ליום ג', כ"ז תמוז, תשע"ח )

, (25.7.18ד', י"ג אב, תשע"ח )יום ל יידחהלהודעה(  6המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )סעיף  .7

, תשע"ח ד' אב', בשלא יתקיים מפגש מציעים נוסף, יידחה מועד ההגשה ליום  . ככל12:00בשעה 

 .12:00בשעה  ,(16.7.18)

 ביתר תנאי המכרז לא יחול שינוי. .8

באתר האינטרנט של החברה ה המתוקנת למכרז וביתר מסמכי המכרז ניתן לעיין זמנבנוסח מלא של ה .9

 ,www.pami.co.ilבכתובת 
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