 03דצמבר 2019
ה' כסלו תש"פ

הנדון :מכרז פומבי מס' ( 10/19עם הליך תחרותי נוסף) לביצוע עבודות תחזוקה ושיקום
תשתיות ניקוז בתחומי רשות ניקוז כינרת
הודעה מס'  -2תיקון תנאי הסף למכרז

מצורפת לידיעתכם ,הודעה בדבר שינוי תנאי הסף במכרז שבנדון שפורסמה היום .3.12.19
•

נא אשרו קבלת הודעה זו במקום המיועד לכך בסוף המסמך .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.

בברכה,
פנחס גרין
יו"ר ועד ת המכרזים

אישור קבלה
אני הח"מ ___________________ מאשר בזאת כי קיבלתי את הודעת מס'  - 2תיקון תנאי הסף למכרז
מס'  .10/19הנני מסכים לתוכנו ואפעל בהתאם לכל ההוראות והמסמכים שנמסרו לי.
__________________
שם הקבלן

__________________
חתימת הקבלן

__________________
תאריך

רשות ניקוז כנרת

מכרז פומבי )עם הליך תחרותי נוסף( מס' 10-2019
לביצוע עבודות תחזוקה ושיקום תשתיות ניקוז
בתחומי רשות ניקוז כנרת

הודעה למציעים בדבר תיקון
תנאי הסף למכרז
בהמשך ובנוסף להודעתנו בדבר פרסום מכרז  10/2019ומבלי לגרוע ממנה ,רשות ניקוז כנרת
מודיעה בזאת על תיקון תנאי הסף למכרז ,כדלקמן:
 .1את מסמכי וטופסי המכרז ניתן לרכוש באגף ניקוז ונחלים במשרדי רשות ניקוז ונחלים כנרת
בצומת צמח ,בניין מכבי אש )טל ,(04-8591917 :תמורת עלותם בסך של  ₪ 250שלא יוחזרו,
בין השעות  .8:00-16:00הודעות ועדכונים בנוגע למכרז מפורסמים על פי הצורך באתר
האינטרנט של רשות ניקוז כנרת בכתובת ,www.kineret.org.il :תחת לשונית "מכרזים".
 .2תנאי הסף הקבוע בסעיף  5.9לחוברת המכרז לעניין הסיווג הקבלני הרשום יתוקן ,כך שהמציע
יידרש להיות קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט 1969-והתקנות שנקבעו לפיו ,בלפחות אחד מהענפים המפורטים להלן ובדירוג שלא
יפחת מהדירוגים הבאים:
ענף ) 200כבישים ,תשתיות ופיתוח( – דירוג ג'1-
או
ענף ) 260ביצוע קווי מים ,ביוב וניקוז( – דירוג ב'2-
 .3מובהר כי לא יחול שינוי במועד האחרון להגשת ההצעות שנקבע ליום שלישי ,ה,31.12.2019 -
עד השעה  12:00בצהריים .ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתיועד
לכך ותימצא במשרדי רשות ניקוז כנרת ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .4לא יחולו תיקונים אחרים בתנאי המכרז לרבות בתנאי הסף ,למעט התיקונים המפורטים
בהודעה זו.

מוטי דותן – יו"ר
רשות ניקוז ונחלים כנרת

