3.1.2019
מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 04/2018
לביצוע

עבודות מזדמנות של בניה ,פיתוח ותשתיות ,תחזוקה ,פיתוח ושיקום תשתיות
ניקוז בתחומי רשות ניקוז כנרת
הודעה מס'  1למציעים
בהמשך ובנוסף להודעתנו בדבר פרסום מכרז  04/2018ומבלי לגרוע ממנה ,ובהמשך להודעת ההבהרה מיום
 24.12.18בדבר הסיווג הקבלני הנדרש כתנאי סף להגשת הצעות במכרז (להלן" :הודעת ההבהרה") ,ועדת
המכרזים של רשות ניקוז כינרת מודיעה כדלקמן:
 .1למסמך ה' לחוברת המכרז -החוזה ,יצורף נספח חדש" :נספח מס'  – 8הצהרה והתחייבות בדבר
רישום קבלני בענף  100בסיווג ג ,"1בנוסח המצורף להודעה זו.
 .2מבלי לגרוע מיתר מסמכי המכרז ,המציעים יצרפו למעטפת משנה מס'  ,1כהגדרתה בחוברת המכרז,
אשר תוגש על ידם לתיבת המכרזים ,את נספח מס'  8הנ"ל כשהוא חתום על ידם ,ואשר יהווה חלק
בלתי נפרד ממסמכי ההצעה ,ויחייב את המציע/ים אשר יוכרז/ו כזוכה/ים במכרז לכל דבר ועניין.
 .3לא יחול כל שינוי אחר בתנאי המכרז כמפורט בחוברת המכרז ,לרבות בתנאי הסף ו/או בהודעת
ההבהרה.
 .4נא אשרו קבלת הודעה זו במקום המיועד לכך בתחתית הודעה זו .יש לשלוח את המסמך ,כשהוא
חתום למשרדי רשות ניקוז כינרת לפקס  ,04-6752820תוך  24שעות ממועד קבלתו ולוודא בטלפון
 04-8591917שהוא התקבל .כמו כן ,יש לצרפו להצעה המוגשת על ידכם .הודעה זו מהווה חלק
ממסמכי המכרז.

ועדת המכרזים
רשות ניקוז כינרת

אישור קבלה
אני הח"מ ___________________ מאשר בזאת כי קיבלתי את הודעה מס'  1למכרז מס'  . 4/18הנני
מסכים לתוכנה ואפעל בהתאם לכל ההוראות והמסמכים שנמסרו לי.
__________________
שם הקבלן

__________________
חתימת הקבלן

__________________
תאריך

נספח מס'  -8הצהרה והתחייבות בדבר רישום קבלני בענף  100בסיווג ג1
לכבוד
רשות ניקוז כנרת
צמח
ד.נ .עמק הירדן
א.ג.נ,
הנדון :מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס'  – 4/2018לביצוע עבודות מזדמנות של פיתוח
ותשתיות ,תחזוק ה ,פיתוח ושיק ום תשתיות ניקוז בתחומי רשות ניקוז כינרת
אני הח"מ ,המציע במכרז שבנדון ,מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
 .1ככל ואזכה במכרז והמזמין יטיל עלי במהלך תקופת ההתקשרות עבודה מסוימת אשר לצורך ביצועה
נדרש להחזיק בסיווג קבלני רשום בענף ( 100ענף בניה ראשי) בסיווג ג' 1בהתאם לתקנות רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) ,תשמ"ח ,1988-הריני מתחייב בזאת באופן
בלתי חוזר כי אחזיק בכל תקופת ביצוע העבודה בתעודה מתאימה המעידה על סיווג קבלני רשום
כאמור ,או לחלופין אתקשר עם קבלן משנה מטעמי לטובת ביצוע העבודה אשר יחזיק בסיווג הקבלני
כמפורט לעיל.
 .2ידוע לי כי ככל ואבקש לבצע את העבודה עם קבלן משנה עימו אתקשר ,אזי ההתקשרות ביני לבין
קבלן המשנה תהיה כפופה להוראות החוזה ,ובמיוחד להוראות סעיפים  7.2-7.3לחוזה והוראות נספח
 6לעניין העסקת קבלני משנה .בנוסף ידוע לי כי אצטרך לקבל את הסכמת המזמין מראש ובכתב
להתקשרות עם קבלן המשנה כאמור.
 .3הצהרה והתחייבות זו תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והחוזה ותחייב אותי לכל דבר ועניין.
 .4הצהרה והתחייבות זו אינה גורעת מכל הצהרה ו/או התחייבות אחרת בקשר עם המכרז שבנדון.

בכבוד רב,

______________
תאריך

______________
שם המציע

______________
חתימה וחותמת המציע

______________
מס' ח.פ  /ע.מ.

