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לכבוד
משתתפי המכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 9/21
לביצוע עבודות תכנון ,אספקה ,הקמה ,הפעלה ,חיבור לרשת החשמל הארצית ותחזוקה
של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית ( )PVבהספק עד 200
קו"ט באתרים בחזקת נתיבי איילון
הודעת הבהרה מס'  - 1עדכון מועד מפגש המציעים ומועד סיור הקבלנים
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן" :החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מספר  1במכרז
שבנדון (להלן" :המכרז") ,כדלקמן:
 .1עדכון בנוגע לקיום מפגש מציעים מקוון:
לתשומת לב המציעים כי מפגש המציעים יתקיים באופן מקוון ביום ראשון 13 ,ביוני  ,2021בשעה ,12:00
ויועבר באופן מקוון באמצעות האפליקציה (יישומון) –. TEAM
בהתאם לאמור ,המציעים שמבקשים להשתתף במפגש המציעים ,נדרשים להתחבר במועד קיום מפגש
המציעים הקבוע לעיל באמצעות הקישור להלן באמצעותו יועבר המפגש המקוון כאמור:

פגישת Microsoft Teams
הצטרף במחשב או באפליקציה למכשירים ניידים
לחץ כאן כדי להצטרף לפגישה
קבל מידע נוסף | אפשרויות פגישה

ת שומת לב המציעים כי האחריות להורדת האפליקציה וההתחברות אליה במועד המפגש הינה על אחריות
המשתתפים ,אשר נדרשים לבצע את כל ההכנות הנדרשות בעניין זה מבעוד מועד.
נתיבי איילון מדגישה ,כפי שגם פורט במסמכי המכרז ,כי ההשתתפות במפגש המציעים אינה מהווה תנאי
חובה להגשת ההצעות למכרז.
המעניינים ליטול חלק במפגש המציעים מתבקשים לשתף פעולה ולפעול בהתאם להנחיות המפורטות בהודעה
זו.
 .2עדכון בנוגע לקיום סיור קבלנים באתרים נבחרים:
לתשומת לב המציעים כי סיור הקבלנים יתקיים ביום שלישי 15 ,ביוני  ,2021בשעה .11:00
נקודת המפגש לתחילת הסיור תהיה בעיר ראשון לציון ,במתחם "חנה וסע" ,חניון .A

הסיור יכלול את האתרים )1( :חניון "חנה וסע" ,ראשון לציון; ( )2מחלף מבוא איילון; ( )3מובל קוממיות ()4
מסוף האוניברסיטה ,תל אביב-יפו; ( )5מחלף כבישים .531/20
סיור הקבלנים צפוי להיערך כשעתיים.
יודגש כי ההגעה לנקודת המפגש וליתר האתרים הינה עצמאית ,ובאחריות המציעים בלבד .על כל המשתתפים
להצטייד באפוד צהוב.
נתיבי איילון מדגישה ,כפי שגם פורט במסמכי המכרז ,כי ההשתתפות בסיור הקבלים מהווה תנאי חובה
להגשת ההצעות למכרז.
המעניינים ליטול חלק במפגש המציעים מתבקשים לשתף פעולה ולפעול בהתאם להנחיות המפורטות בהודעה
זו.
לצורך הכוונה בלבד לנקודת המפגש ,ניתן להתקשר ביום הסיור לגב' חן פרבר בטלפון .054-643-4666

מסמך זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום
ממנו ל הצעתם
שם המציע_________________________ :
חתימת המציע_________________________ :

