
 בס"ד

 המועצה הדתית אריאל
 מועדים במכרז ושינויתנאי סף עדכון הודעה על 

 10/ 2019מכרז פומבי מס' 
  בית כנסת –מבנה הספדים עבודות לבניית 

 בבית העלמין המרכזי אריאל

"( מבקשת להודיע בזאת על העדכונים הבאים בקשר המועצה" )להלן:המועצה הדתית אריאל 

 עם המכרז שבנדון:

תוקף מועד וכן   )להלן: "המודעה"( 1/11/2019 ביום במודעה שפורסמה 1בסעיף  סףתנאי 
 :יתוקנו כמפורט להלןהערבות 

 תנאי סף: .1
או אישור קבלן \ו 100בענף ראשי  1-אישור רישום בפנקס הקבלנים מתאים לסיווג ג .א

 . 1סיווג  150רשום בענף קונסטרוקציות פלדה 
 פי דין, כמפורט במסמכי המכרז.הצגת תעודות, רישיונות והתרים על  .ב
 כל יתר תנאי סף מנהליים ומקצועיים כמפורט במסמכי המכרז. .ג
 ניסיון קודם בביצוע עבודות בנייה, בהיקף דומה לעבודות נשוא מכרז זה. .ד
השנים הקודמות למועד  3 -בשנה, ב ₪ 1,000,000מחזור הכנסות שנתי של לפחות  .ה

 המכרז.האחרון להגשת מכרז זה, כמפורט במסמכי 
שישי ג' באדר יום שתהיה בתוקף עד לתאריך:  ₪ 20,000צרוף ערבות מציע בסך  .ו

 ועד בכלל. )בהתאם לנוסח במסמכי המכרז(. 2020 פברוארב 28 , תש"פ

 : (למודעה 6, 4, 2סעיפים )להלן שינוי לוחות הזמנים 

אריאל  7משעול א/ברחוב את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי המועצה הדתית  .2
 2020בינואר  16י"ט בטבת תש"פ  חמישימיום החל לאחר סיור קבלנים,  2407407

 .12:00משעה 
בלבד בתיבת המכרזים המצויה במבנה המועצה  יש להפקיד ידניתאת טופסי המכרז  .3

 בלבד." 10/2019מכרז מס' "הדתית אריאל, במעטפה סגורה, נושאת ציון 
 2020בינואר  30חמישי ד' בשבט תש"פ יום המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז הינו  .4

. מעטפה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד האמור לא תתקבל ולא תובא 18:00שעה 
 לדיון.

המועצה הדתית, לאחר פתיחת תיבת המכרזים, שומרת לעצמה את הזכות לפנות  .5
 למציעים שהגישו הצעתם לצורך השלמת פרטים וקבלת הבהרות נוספות.

שעה ב 2020בינואר  16פ, תש"ט בטבת י" חמישייום בקיים סיור מציעים חובה ית .6
ל. )כניסה דרך כיכר שער הגיא(. שטח בית העלמין המרכזי החדש אריאב. 11:00

 השתתפות בסיור הינה אחד מתנאי הסף במכרז.ה
האמור במסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, כלל התנאים ובכללם תנאי הסף  .7

 מפורטים במסמכי המכרז.
מלא של הוראות המכרז ובכלל זה של תנאי הסף המפורטים במכרז והאמור בו יגבר נוסח  .8

 על נוסח הפרסום.
 בכבוד רב,

 עמוס צוריאל
 ממונה המועצה הדתית


