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הנדון :מכרז פומבי מס'  -7/2021לביצוע עבודות שיפוץ מבנה והקמת "המרכז לצעירים"
בכפר יונה

הבהרה יזומה מטעם החברה
(קובץ הבהרות מס' )3
החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ (להלן" :החכ"ל") ,מתכבדת להודיע על שינוי בתנאי הסף הקבועים
במכרז וכדלקמן:
 .1שינוי בתנאי סף:
סעיף  3.1.5למכרז (תנאי סף) ישונה כדלקמן:
"למציע ניסיון קודם ומוכח בביצוע לפחות עבודה אחת להקמת ו/או שיפוץ מבנה תרבות כגון :מרכז
קהילתי ,אולם כנסים וכיו"ב ,עבור גופ/ים ציבורי/ם* ,ובהתקשרות ישירה בין המציע למזמין ,אשר
הושלמה ונמסרה במהלך  5השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז ,בהיקף כספי של  4מיליון ₪
לפחות (לא כולל מע"מ).
* גוף ציבורי לעניין סעיף זה -רשות מקומית ,תאגיד עירוני ,משרדי ממשלה ,חברות ממשלתיות ,גופים
סטטוטוריים וכיו"ב.
* יש לצרף פירוט ניסיון קודם בנוסח המצ"ב כנספח א'(מעודכן) וכן אישור ביצוע מטעם מזמין העבודה
בנוסח המצורף כנספח א' 1למכרז.
 .2מועד נוסף לכנס מציעים
לאור התיקון בתנאי הסף לעיל ,כנס מציעים נוסף יתקיים ביום  21.11.21בשעה  .11:30כנס המציעים
יתקיים בחברה הכלכלית כפר יונה הרצל .9
השתתפות במפגש הינה חובה למציע שלא השתתף בכנס המציעים הקודם .החכ"ל תהיה רשאית
לקיים את כנס המציעים באמצעות תוכנת " "ZOOMבקישור
https://us02web.zoom.us/j/89965239333?pwd=VzR6em9mVG1GNTZZZS80SGJzZ1VF
QT09
מובהר ,כי חובה על מציע להשתתף בכנס מציעים אחד לפחות לצורך הגשת הצעה במכרז .מציע
שהשתתף בכנס המציעים הקודם אינו מחויב להשתתף בכנס נוסף.
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 .3מועדי המכרז
א .המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום  28/11/2021בשעה  .12:00את ההצעות יש
להגיש במשרדי החברה הכלכלית כפר יונה ,רחוב הרצל  9ב' כפר יונה ( 40300בחניון האחורי של הקניון).
החכ"ל לא תדון בהצעות שיתקבלו אחרי המועד האחרון להגשת ההצעות.
ב .המועד האחרון לפניה בשאלות /בקשות הבהרה הינו עד ליום  23/11/2021בשעה  ,13:00באמצעות
דוא"ל בלבד ,לכתובת  , hakal1@kfar-yona.org.ilתוך ציון שמו ומספר הפקס או כתובת למתן
תשובה ,וכן את מהות השאלה ו/או אי הבהירות.
.1

מובהר כי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי ההזמנה והוראותיו גוברות על האמור במסמכי
ההזמנה.

.2

כל תיקון לסעיפי ההזמנה ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל
הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי ההזמנה גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

.3

יש לצרף מסמך זה כנספח למסמכי ההצעה בהזמנה כאמור כשהוא חתום על ידי המציע כחלק בלתי נפרד
ממסמכי ההזמנה.

.4

ההסכם שייחתם בין החכ"ל לבין הזוכה בהזמנה יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו ,ככל והיו כאלה.

.5

מספר העמודים במסמך הבהרות זה הוא 2 :עמודים.
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נספח א'
פירוט בדבר ניסיון קודם להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  0למכרז
 .1אני הח"מ _________ ,בעל/ת ת.ז ,___________ .משמש כמנהלה/תה של המציע _________________ מספר
תאגיד/עוסק מורשה ______________ (להלן" :המציע").
 .2הריני לאשר כי למציע ניסיון קודם ומוכח בביצוע לפחות עבודה אחת להקמת ו/או שיפוץ מבנה תרבות כגון :מרכז
קהילתי ,אולם כנסים וכיו"ב ,עבור גופ/ים ציבורי/ם* ,ובהתקשרות ישירה בין המציע למזמין ,אשר הושלמה
ונמסרה במהלך  5השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז ,בהיקף כספי של  4מיליון  ₪לפחות (לא כולל מע"מ).
* גוף ציבורי לעניין סעיף זה -רשות מקומית ,תאגיד עירוני ,משרדי ממשלה ,חברות ממשלתיות ,גופים
סטטוטוריים וכיו"ב.
 .3להלן פרטי העבודה הקודמת-
שם הפרויקט_______________________________ :
תיאור הפרויקט_________________________________________________ :
____________________________________________________________________
מיקום הפרויקט:
מועד הביצוע

גמר:

התחלה:

היקף כספי של הפרויקט (בש"ח ,ללא מע"מ)
שם המזמין ____________________________טלפון
איש קשר אצל המזמין _______________________ טל' ________________ :
הערות:
 .1יש לצרף אישור חתום ע"י מזמין העבודה /מנהל הפרויקט בדבר ביצוע פרויקט ביחס לעבודה
שפורטה לעיל בנוסח המצורף.
 .2ניתן לצרף צילומים של הפרויקט (רשות בלבד).
 .3ניתן לצרף דפים נוספים במתכונת זו.

שם המשתתף_____________________ :
חתימת וחותמת המשתתף____________ :
תאריך____________________ :
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