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 לכבוד

 12/2019משתתפי מכרז פומבי מס' 
לביצוע עבודות שדרוג למערכת מיזוג אוויר במרכז פיס מבשרת ציון, וקביעת מועד חדש לסיור 

 קבלנים
 

' מס פומבי במכרז שנערך הקבלנים סיור ביטול בדבר הודעה - 1מסמך הבהרות מס' הנדון: 

 וקביעת מועד חדש לסיור קבלנים 12/2019

 שנערך הקבלנים סיור ביטול להודיע על"( מבקשת המועצה)להלן: " המועצה המקומית מבשרת ציון

 מבשרת פיס במרכז אוויר מיזוג למערכת שדרוג עבודות לביצוע 12/2019' מס פומבי מכרזבמסגרת 

 :כמפורט להלןוהכל , קבלנים לסיור חדש מועד קביעתעל ו, "(המכרז)להלן: " ציון

 .בטל ומבוטלהינו  - 21.07.2019 -סיור הקבלנים שנערך במסגרת המכרז ביום א', ה .1

 לאור האמור, להלן המועד החדש לסיור הקבלנים: .2

 .9:00, בשעה   12.8.2019 –ה   שני יום 

רח' יסמין ההתכנסות לסיור הקבלנים הינה במועד ובשעה הנקובים לעיל, באולם מפעל הפיס, 

 , מבשרת ציון.1

תיחשב לעניין דרישת  לא – 21.7.19מובהר כי השתתפות בסיור הקבלנים הקודם שנערך ביום  .3

תיחשב לצורך עמידה  לאלמכרז, וכן  5.2.3ההשתתפות בסיור הקבלנים כנדרש בתנאי הסף 

 בתנאי הסף האמור.

נדרש להשתתף בסיור  – 21.7.19יודגש, כי כל מי שהשתתף בסיור הקבלנים הקודם שנערך ביום  .4

כמפורט לעיל, וכי עמידה בדרישת   12.8.2019 –ה הקבלנים שייערך במועד החדש ביום 

ההשתתפות בסיור הקבלנים בהתאם לדרישות ותנאי הסף במכרז כאמור לעיל, תיקבע על פי 

 .בלבדנוכחות בסיור הקבלנים החדש 

, ומהווה תנאי חובהכאמור הינה  עוד יובהר כי ההשתתפות בסיור הקבלנים במועד החדש .5

מקדמי להשתתפות במכרז. מציע אשר לא ישתתף בסיור הקבלנים שייערך במועד החדש ביום 

, מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמינה בקשר עם  12.8.2019 –ה 

במהלכו. למען השתתפותו בסיור הקבלנים הנדרש במסגרת המכרז, לרבות המידע שהוצג -אי

הסר ספק מובהר בזאת כי, כל תשובה, מידע, פירוש או הסבר שימסרו בסיור ולא יפורסמו 

בכתב בעקבותיו, בדרכים האמורות לעיל, לא יהוו חלק ממסמכי המכרז ולא יהיה להם כל 

 תוקף מחייב.
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והשינויים הנובעים מהן, מחייבים  שלעיל הוראותהכי הודעה זו הינה הודעה מעדכנת, וכי  ,מובהר

את המציע כאילו נכתבו במסמכי המכרז המקוריים והאמור בהן מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

 המכרז ומהסכם ההתקשרות שייחתם עם המציע הזוכה.

 

בתחתית מטעם המציע ולחתום עליו באמצעות מורשי חתימה , זה על המציע לצרף להצעתו מסמך

 .וראות המכרזכל עמוד ובהתאם לה

 

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית מבשרת ציון

 


