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לכבוד
משתתפי המכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס'  6/21לביצוע עבודות דחיקת קו הולכה לביוב AYN
הודעת הבהרה מס'  - 2דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ,עדכון תנאי סף ופרסום
מסמכים מעודכנים
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן" :החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מס' - 2
הבהרות למסמכי המכרז ומענה לשאלות הבהרה ,במסגרת המכרז שבנדון (להלן" :המכרז") ,כדלקמן:
 .1דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ויהיה ביום  24.10.2021בשעה  .12:00את ההצעות למכרז
יש להגיש באמצעות המערכת הממוכנת בלבד ,לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות .הצעה שלא
תמצא במערכת הממוכנת במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
 .2עדכון תנאי הסף הקבוע בסעיף  2.2.1לחוברת תנאי המכרז
תנאי הסף הקבוע בסעיף  2.2.1לחוברת תנאי המכרז יעודכן ויוחלף לנוסח כדלקמן:
"המציע הינו בעל ניסיון ,כקבלן ראשי ,בביצוע של פרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות שהסתיים,
בהיקף כספי של  80מיליון  ₪לפחות ,במהלך התקופה שהחל מיום  1.1.2014ועד למועד האחרון להגשת
הצעות למכרז".
 .3עדכון תנאי הסף הקבוע בסעיף  2.3לחוברת תנאי המכרז
תנאי הסף שבסעיף  2.3יתוקן ויוחלף בנוסח שלהלן:
"המציע עצמו ,או קבלן דחיקה (כהגדרתו לעיל) ,הקשור עם המציע כקבלן משנה מטעמו ,הינו בעל ניסיון,
במהלך התקופה שהחל מיום  1.1.2014ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,בביצוע עבודות דחיקת
צנרת לביוב או מים בלבד (לא כולל צנרת ניקוז) בקוטר פנימי של לפחות  100ס"מ ובאורך כולל ורציף
של  200מטר לפחות (כולל שוחות ופירים) ,במסגרת פרויקט אחד לפחות שהסתיים".
 .4פרסום מסמכים מעודכנים
להלן קישור אליו נדרשים המציעים להיכנס ולהוריד את המסמכים המעודכנים המפורטים.
https://drive.google.com/drive/folders/1HbnoO6bAoC0_Oc2Cb3AvtimkNPBb1Llj?usp=s
haring
 4.1תוכניות מעודכנות.
 4.2מכתבי סיכום תיאום הנדסי;
 4.3טבלת קנסות  -ניכוי פיצויים מוסכמים בגין אי ביצוע הוראות המפקח (סעיף  41להסכם
הקבלני);
 4.4הוראה לביצוע אטמים בכל פיר ופיר.

-2המציעים נדרשים לחתום על הנוסחים המעודכנים של מסמכי המכרז ,ולצרף עותקים חתומים מהם
להצעתם למכרז.
מסמך זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום
ממנו להצעתם.
***
חתימת המציע_________________:
שם המציע____________________ :
תאריך___________________ :

