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מכרז מס' 04/2019
עבודות התקנה ,אחזקה ,ושרות למתקני רמזורים ושלטי  306בתחום מטרופולין חיפה
הודעה מס' 3
 .1כללי
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4

אלא אם יאמר אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי
המכרז.
ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד
מהמכרז.
השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה
בלבד ובכל מסמך רשמי אחר שנשלח וישלח (ככל שנשלח וישלח) על ידי החברה
במסגרת המכרז.
על המציעים לצרף להצעתם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל
שמצורפים) אליו ,כשהם חתומים בכל עמוד.

 .2עדכון מענה לשאלות הבהרה
 .2.1לגבי שאלת הבהרה מספר  6אשר התייחסה לסעיף  2.1.30במחירון  :מובהר כי בניגוד
למענה אשר ניתן בהודעה מס'  ,2הסימון לא התייחס לסכומי הקנסות אלא לקבוצות
הצמתים בלבד.
 .3אופן הגשת ההצעה
 .3.1עדכון לסעיף  9.3.2במסמך א' למכרז :
למעטפה  1יכניס המציע שני העתקים חתומים בחתימות מקוריות של מסמך ב'
ומסמך ג' על נספחיהם ,וארבעה העתקים חתומים בחתימות מקוריות של כלל נספחי
ההצעה (למעט הצעת המחיר אשר תוגש במעטפה  2בלבד ,כאמור להלן) וכן את כל
האישורים והמסמכים הנדרשים להגשה במסגרת המכרז ,בין היתר כמפורט בסעיפים
 6ו –  9.1לעיל.
ערבות המכרז תוגש במעטפה  1בלא שנכרכה ,שודכה וכיו"ב.

 .4המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הינו 13/06/2019 :עד השעה 12:00
מודגש כי אין להכניס למעטפה  1את ההצעה הכספית ו/או כל נתון כספי אחר.
מציע שלא יעשה כן ,הצעתו עלולה להיפסל.
בכבוד רב,
יפה נוף בע"מ
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אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי קיבלנו את הבהרה מס'  – 3מכרז מס'  04/2019עבודות
התקנה ,אחזקה ,ושרות למתקני רמזורים ושלטי  306בתחום מטרופולין חיפה וכן ,ידוע לנו שכל
האמור בו מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין ,כאילו נכלל בהם מלכתחילה .אנו מאשרים,
כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז ומסמכי ההזמנה הינם כמפורט במסמך זה בלבד
ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה ,ככל
שישלח ,בעתיד.
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