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באמצעות המייל  
א.ג.נ., 

 
הנדון : מכרז פומבי מספר 16/2019 לביצוע עבודות הנגשה בשטח המרכז הרפואי הלל יפה- הודעה על 

תיקון מסמכי המכרז. 
  

1.  המרכז הרפואי הלל יפה (להלן – "המזמין") פרסם מכרז פומבי מספר 16/2019 לביצוע עבודות 
הנגשה בשטח המזמין  ביום 7.11.2019. 

 בהמשך לפניות של ספקים , המרכז הרפואי מודיע על תיקון מסמכי המכרז, כדלקמן: 
 
 

2. תנאי סף ד.1.  במסמך א' למסמכי המכרז ישונה לנוסח שלהלן: 
 

1. מציע, אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, הינו קבלן רשום בענף משנה 
131  ומעלה , בפנקס המתנהל ברשם הקבלנים בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות 

הנדסה בנאיות, התשכ"ח -  1969 והתקנות שמכוחו. 

   
3. שינוי מועדי המכרז :  

 
א. המועד להגשת הצעות הוארך עד ליום 10.12.2019 בשעה 13:00, לתיבת המכרזים, שבמשרדי 
המזמין, משרדו של המנהל האדמיניסטרטיבי בבניין אשפוז א'. הצעה שתגיע לאחר המועד 

הנ"ל תפסל. 
 

ב. סיור קבלנים נוסף, ייערך ב- 21.11.2019 בשעה 11:00,  בספרייה הרפואית, בניין אשפוז א' 
במזמין. יובהר כי השתתפות בסיור מציעים מהווה תנאי סף במכרז, עם זאת, מציעים 
שהשתתפו בסיור המציעים שנערך ביום 14.11.2019, אינם מחויבים להשתתף בסיור הנוסף. 

 
ג. המועד להגשת שאלות הבהרה הוארך עד ליום 28.11.2019. 

 
4.  הצעות שיוגשו למכרז יכללו הודעה זו כשהיא חתומה על ידי המציע. 

  
5.  שאר תנאי המכרז ישארו ללא שינוי.  

 
6. לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב לגב' אפרת קולטון זלמה, מרכזת ועדת מכרזים, באמצעות: 

11 בנובמבר 2019  תאריך :  לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי 
י"ג בחשוון תש"פ    

 2000-2003-2019-0012274 סימוכין :   



 EfratKZ@hymc.gov.il  פקס 04-6344752, כתובת ת.ד. 169 חדרה או בדוא"ל
המזמין לא יתחשב בפרטים או מידע שנמסרו ע"י גורם אחר.  

פניות כאמור, יתקבלו עד ליום 28.11.2019 בלבד, מציע שלא יגיש פניה עד למועד זה יראוהו 
כמסכים לתנאי המכרז במלואם וכמוותר על קבלת פרטים נוספים והבהרות. 

 
7. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי 

המכרז.  
 
  
 

         
             

         בברכה, 
 

              אפרת קולטון זלמה,  
              מרכזת ועדת מכרזים 

         מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות 
 

העתק: 
חברי ועדת המכרזים, כאן 

ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן 
אינג' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן 

תיק 
ת.ת 

 
 

תאריך ________________ 
 

חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____________ 
 

חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם כל האמור בו. 
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