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בס"ד
כ"ט ניסן ,תשפ"א
 11אפריל2021 ,
מכרז פומבי מס'  – 1/2021לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון רחובות בעיר
העתיקה בירושלים ובסביבתה
הודעה על קיומו של מפגש מציעים נוסף
הודעה על שינויים במועדי המכרז
בהתאם לסמכותה של החברה מכוחם של סעיפים  1.6.4ו 1.9-להזמנה להציע הצעות ,מסמך א' למסמכי
המכרז שבנדון (להלן" :ההזמנה" ו"-המכרז" בהתאמה) ,מודיעה החברה ,כלהלן:
 .1יתקיים מפגש מציעים נוסף ,המיועד ,אך ורק ,למי שלא השתתף במפגש המציעים שהתקיים
ביום ד' ,כ"ה ניסן ,תשפ"א ( .)7.4.21מפגש המציעים הנוסף יתקיים ביום ב' ,ז' אייר תשפ"א
( ,)19.4.21בשעה  .12:00נקודת המפגש תהיה במתחם חוצות היוצר בירושלים.
 .2בהמשך לאמור יידחו המועדים ,המופיעים במכרז ,כלהלן:
א .המועד האחרון למשלוח פניות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז,
יידחה ליום ה' ,י' אייר ,תשפ"א ( ,)22.4.21בשעה .13:00
ב .המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז ולעיון בהם במשרדי החברה יידחה ליום ה',
כ"ד אייר ,תשפ"א (.)6.5.21
ג .המועד האחרון להגשת ההצעות במסגרת המכרז יידחה ליום א' ,כ"ז אייר ,תשפ"א
( ,)9.5.21בשעה .12:00
 .3ביתר הוראות המכרז ,ככל שלא תוקנו במסגרת הודעה זו ,לא יחול שינוי.
 .4מובהר בזאת שוב ,כי דברים שנאמרו בע"פ ,לרבות במסגרת מפגש המציעים ,לא יחייבו את
החברה ,אלא אם הועלו על הכתב ונחתמו ע"י הגורמים המוסמכים במסגרת המכרז.
 .5להזכירכם :בהתאם להוראות סעיף  5.7להזמנה ,על משתתפי מפגש המציעים לאשר קבלת
מסמך זה באמצעות חתימה במקום המיועד לכך להלן ולשלוח את המסמך החתום למשרדי
החברה בדוא"ל  ,sharona@pami.co.ilעבור גב' שרונה מזרחי ,עד ליום ב' ,ל' ניסן ,תשפ"א
( ,)12.2.21בשעה .12:00
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 .6כמו כן ,בהתאם לסעיף  5.8להזמנה ,על כלל המציעים יש להגיש מסמך זה ,כמו גם את כל
מסמכי ההבהרות והשינויים שנשלחו ו/או שיישלחו ע"י החברה ,חתומים ע"י המציע ,כחלק
מהצעת המציע למכרז.

בכבוד רב,
פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------לכבוד
פיתוח מזרח ירושלים בע"מ
עבור גב' שרונה מזרחי
בדוא"ל sharona@pami.co.il
הננו לאשר קבלת ההודעה מיום  ,11.4.21במסגרת מכרז פומבי .1/2021
.
שם החותם_______________ :
שם המשתתף _____________ :תאריך _________ :חתימה_______________ :
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