לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי

תאריך  11 :אפריל 2018
כ"ו ניסן תשע"ח
סימוכין 02-2018-1375 :

לכבוד
-------------------------------באמצעות המייל
א.ג.נ,.
הנדון  :מכרז פומבי מספר 01/2018
לביצוע פרויקט עבודות בקומת הקרקע של מרכז הרווחה בשטח המרכז הרפואי הלל יפה
הודעה על תיקון מסמכי המכרז
וועדת המכרזים של קרן מחקרים רפואיים ,פיתוח תשתיות ושירות בריאות (ע"ר) ליד המרכז הרפואי הלל
יפה ,מודיעה על תיקון מסמכי המכרז שבנדון ,כדלקמן:
 .1תנאי סף ב' 4למסמך א' למסמכי המכרז ישונה לנוסח שלהלן :
מציע העומד בתנאים המצטברים שלהלן:


מציע שביצע לפחות  3עבודות בינוי ו/או גמר כאשר כל אחת מהן בהיקף כספי גדול או
שווה להיקף הכספי של העבודות נשוא מכרז זה בהתאם להצעת המחיר שתוצא על ידו.



במסגרת כל אחת מהעבודות לעיל ,היו כלולות עבודות אלומיניום ,ויטרינות ו/או
זכוכית בהיקף כספי של לפחות  ₪ 100,000כ"א.



העבודות כאמור בסעיף זה ,בוצעו במהלך  3השנים שקדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז זה.

 .2בחינת העמידה בתנאי זה היא על פי הצהרת המציע בתשקיף המשתתף כאשר על המציע לפרט
האמור בצורה ברורה ומפורטת ,כאשר יובהר כי ההיקף הכספי יבדק עבור כל אחת מהעבודות
שיפורטו.
 .3שינוי מועדי המכרז :
א .המועד להגשת הצעות הוארך עד ליום .8.5.2018
ב .המועד להגשת שאלות הבהרה הוארך עד ליום .26.4.2018
ג .סיור מציעים נוסף ,יערך ביום  ,22.4.18בשעה  11:00במרכז הרפואי הלל יפה ,בבית הספר
לאחיות בכיתה .2
יובהר כי השתתפות בסיור מציעים מהווה תנאי סף במכרז ,עם זאת ,מציעים שהשתתפו בסיור
המציעים שנערך ביום  ,29/03/18אינם מחויבים להשתתף בסיור הנוסף.
 .4הצעות שיוגשו למכרז יכללו הודעה זו כשהיא חתומה על ידי המציע.
 .5שאר תנאי המכרז ישארו ללא שינוי.
בברכה,
אפרת קולטון זלמה ,עו"ד
מזכירת ועדת מכרזים

העתקים:
דר' א .משה ,מנהל אדמיניסטרטיבי ,כאן
קורן רפי ,ס .מנהל אדמיניסטרטיבי ,כאן
רו"ח ליז משעלי ,מנהלת כספים ,כאן
עו"ד מיכל דיקשטיין ,יועצת משפטית ,כאן
ת.ת.

תאריך ________________
חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____________
חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם כל האמור בו.

