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 בס"ד

 ' אדר, תשפ"אד

 2021פברואר,  16

 לכבוד

 משתתפי מפגש המציעים

 

 א.נ.ג.

 

להסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, שידרוג ואחזקה בעיר  - 9/2020מכרז פומבי מס' הנדון: 

 העתיקה בירושלים ובסביבתה

 נוסח ההזמנה )מסמך א' למסמכי המכרז(תיקון 

 8.2.21מכתב תשובות לשאלות הבהרה מיום 

 

שבנדון  להצעת הצעות במסגרת המכרז הלהזמנ 1.9סעיף בהמשך למכתבנו שבסימוכין, ובהתאם ל

(, "החברה"פרסמה פיתוח מזרח ירושלים בע"מ )להלן: , בהתאמה( "המכרז"ו "ה"ההזמנ )להלן:

 .תנאי הסףהודעה על תיקון 

 

 בהמשך לאמור, פורסם נוסח חדש של ההזמנה באתר החברה.

 

תשומת לבכם לדברים להלן )למען הסר ספק, הנוסח המחייב הוא נוסח ההזמנה, כפי שפורסם באתר 

 החברה(:

להזמנה: החברה הודיעה על כוונתה לקיים מפגש מציעים נוסף, ככל שיירשמו מציעים  1.6סעיף  .1

כאמור. ככל שיתקיים מפגש, כאמור, יידחה מועד הגשת ההצעות. פוטנציאליים למפגש, 

 במקרה כזה, תפורסם הודעה מתאימה באתר החברה. 

להזמנה: הסעיף תוקן בכל הנוגע לעבודות השימור. היקף עבודות השימור המינימאלי  2.4סעיף  .2

חליטה . כמו כן, עקב קושי בקבלת אישורי רע"ת לביצוע העבודות, ה₪ 100,000הנדרש הוא 

 החברה להסתפק בהוכחת ביצוע עבודות השימור בדומה להוכחת יתר העבודות, כאמור בסעיף.

בהמשך לצמצום בדרישת עבודות השימור והוכחתה, החליטה החברה לוותר על בחינת האיכות  .3

להזמנה בנוסחה הקודם(. ציון ההצעה ייקבע בהתאם לציון ההצעה הכספית  10.10.2)סעיף 

 תנאי הסף(.)בכפוף לעמידה ב

, כמפורט בהזמנהיצוין, כי תשובות לשאלות ההבהרה, ככל שהיה בהן שינוי בתנאי המכרז,  .4

 הוטמעו בגוף ההזמנה.

 

, לא יחייבו את החברה, מציעיםמובהר בזאת שוב, כי דברים שנאמרו בע"פ, לרבות במסגרת מפגש ה

 המכרז.אלא אם הועלו על הכתב ונחתמו ע"י הגורמים המוסמכים במסגרת 
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לאשר קבלת מסמך זה באמצעות חתימה במקום יש , הלהזמנ 5.7סעיף בהתאם להוראות  :להזכירכם

עבור  ,sharona@pami.co.il בדוא"ל המיועד לכך להלן ולשלוח את המסמך החתום למשרדי החברה 

 .10:00בשעה  (,18.2.21תשפ"א ), אדר ו'ה',  גב' שרונה מזרחי, עד ליום

 

כמו גם את כל מסמכי הבהרות ושינויים להזמנה, יש להגיש מסמך זה,  5.8כמו כן, בהתאם לסעיף 

 ם ע"י המציע, כחלק מהצעת המציע למכרז.מיחתוע"י החברה, ו/או שיישלחו שנשלחו 

 

 

 

 בכבוד רב,                     

 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ        

 

 

 עו"ד ניסן כוחי, יועמ"ש העתק: 

 מנהל הפרויקט 

 

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

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ 

 עבור גב' שרונה מזרחי

 6247137-02בפקס' 

 

 16.2.21ההזמנה מיום ההודעה בדבר תיקון הננו לאשר קבלת 

. 

 

 שם החותם: _______________

 

 שם המשתתף: _____________    תאריך: _________    חתימה: _______________

mailto:sharona@pami.co.il

