
 1עדכון מס' 

עד השעה  19/9/16ליום ב'  13/9/16 -נדחה מה מועד הגשת המכרז שבנושא  .1
15:00. 

 סיכום הכנס + תשובות לשאלות שנשאלו במהלך הכנס נעביר בתחילת השבוע . .2
עד השעה  15/9/16שאלות נוספות, אנא העבירו למייל זה לא יאוחר מיום חמישי  .3

 .בצהרים 12:00
 .12:00עד  08:30ד' בין השעות  –יש אפשרות לרכוש את המכרז בימים א'  .4

 

 

 2עדכון מס' 

עד  26/9/16 -ל 19/9/16 -שוב והפעם מה נדחה  מועד הגשת המכרז שבנושא  .1
 בצהרים. 12:00השעה 

 , כנראה מחר.סיכום הכנס + תשובות לשאלות שנשאלו במהלך הכנס נעביר .2
עד השעה  15/9/16מיום חמישי  שאלות נוספות, אנא העבירו למייל זה לא יאוחר .3

 שימו לב, מועד השאלות לא עודכן, נשאר בעינו. -.בצהרים 12:00
 .12:00עד  08:30ד' בין השעות  –יש אפשרות לרכוש את המכרז בימים א' עדיין  .4

 

 

 3עדכון מס' 

 כמענה לשאלה על מועד רכישת המכרז:

, 19/9/16, תינתן אפשרות לרכוש המכרז עד יום ב' 26/9/16 -בשל דחיית מועד ההגשה ל

 במשרדי החברה הכלכלית שֹהם, 

 . 3, שֹהם, בבנין המועצה, קומה 63רחוב האודם 

 הרכישה תתאפשר במועדים ובשעות לפי הפירוט הבא:

 .12:30עד השעה   14/9/16יום ד', 

 14:00ועד השעה  08:30בין השעות  15/9/16יום ה', 

 .14:00ועד השעה  08:30בין השעות  19/9/16 –ו  18/9/16ב',  –ים א' ו ימ

 

 4עדכון מס' 

 בצהרים. 12:00 עד השעה  26/9/16מועד ההגשה נדחה ליום ב'   .1
 .בצהרים 12:00יידחה ליום א' עד מועד אחרון לשאלת השאלות   .2
 , כאמור במסמכי המכרז.30/11/2016הערבות הבנקאית בתוקף עד   .3
א המדד הידוע ביום הוצאת הערבות וצמוד למדד המחירים מדד הבסיס בערבות, הו .4

 לצרכן.
ד  . נשלח: יום3עדיין יש אפשרות לרכוש את המכרז לפי הפרוט בעדכון מס'  .5

 ניתן לשלם בצ'ק או במזומן.₪,  600, עלותו 10:43 14/09/2016



 5עדכון מס' 

החכ"ל מודיעה בזאת לכלל המציעים כי שכר הטרחה שישולם למנהל הפרויקט עבור שלב 

 ,15%תכנון, יעמוד על ה

עבור  85% -כפי שנכתב במסמכי המכרז המקוריים ו 10%משכר הטרחה הכולל, במקום 

 שלב הביצוע.

 2למסמך  7.4-ו 7.3)תנאי המכרז( ובס' 1למסמך  5.4הודעה זו משנה את האמור בס' 

 )החוזה( ובכל מקום אחר במסמכי המכרז, שבו ישנה התייחסות לנושא זה.

 

 


