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 ' אב, תש"ףז

 2020יולי,  28

 כבודל

 משתתפי מפגש המציעים

 

 ג.א.נ.

 

למתן שירותי אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים ולביצוע עבודות  2/2020מכרז  מכרז פומבי

 בתחום הגינון באזור מזרח ירושלים

 מכי המכרזון מסתיק

 שינוי מועדים

 

 מכי המכרז.כם על תיקון מסלהודיע ו, הרינ24.6.2020מיום בהמשך למכתבנו 

 

', וניתן זיםרכמ'הועלו לאתר האינטרנט של החברה, תחת הלשונית וקנים מסמכי המכרז המת

 להזמנה להצעת הצעות )להלן: 1.5-ו 1.4ות סעיפים או לפעול בהתאם להוראו/ להורידם מהאתר

 (."ההזמנה"

 

 מועדי המכרז, כלהלן:בהמשך לאמור, מוארכים 

, 'גלהזמנה מוארך עד ליום  5.2סעיף להוראות , בהתאם ות הבהרההמועד למשלוח שאל .1

 . 12:00עה ( בש4.8.2020י"א אב, תש"פ )

נשלחו עד למועד מכתבנו זה לא ייענו. על מובהר בזאת, כי שאלות ההבהרה ש

חן מחדש, בהתאם שתתפים שמעוניינים במתן מענה לשאלות שנשלחו בעבר לשולמ

 .להוראות מסמכי המכרז

 

להזמנה, מוארך עד  3-ו 1.5, 1.4, כאמור בסעיפים ולקבלתם כרזיון במסמכי המלע המועד .2

 (.13.8.2020)כ"ג אב, תש"פ ה', ליום 

 

כ"ו  להזמנה, מוארך עד ליום א', 8.5.8ות, כאמור בסעיף המועד האחרון להגשת ההצע .3

 בדיוק. 12:00בשעה  (16.8.2020) אב, תש"פ

 

עות חתימה במקום המיועד ה באמצמסמך זלאשר קבלת להזמנות,  5.7בהתאם להוראות סעיף 

 , עד ליוםsharona@pami.co.ilבדוא"ל  גב' שרונה מזרחיללכך להלן ולשלוח את המסמך החתום 

 .13:00בשעה  (,29.7.2020) ד', ח' אב, תש"פ
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להגיש מסמך זה, כמו גם את כל מסמכי הבהרות  היה עליכםלהזמנה, י 5.8כמו כן, בהתאם לסעיף 

בהתאם , כחלק מהצעת המציע למכרז ים ע"י המציע,ע"י החברה, חתומשינויים שנשלחו ו

 .להחלטת החברה על המשך ההליכים במסגרת המכרז

 

 

 

                                                                              

 בכבוד רב,                                                                                          

 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ        

 

 

 

 עו"ד ניסן כוחי, יועמ"ש העתק: 

 מנהל הפרויקט 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 לכבוד

 ע"מ פיתוח מזרח ירושלים ב

 ונה מזרחיב' שרעבור ג

 6247137-02בפקס' 

 

 .28.7.2020מיום  כתבכםהננו לאשר קבלת מ

 שם החותם: _______________

 

 

 

 _    חתימה: _______________שם המשתתף: _____________    תאריך: ________


