
  

 
 הודעה על תיקון 

 4מ"ק, במכון מס'  2,000הקמת בריכת אגירה, בנפח  01/2017מכרז פומבי מס' 
 א', בטבריה

 
 בע"ממי רקת טבריה , "(המכרז)להלן: " בעניין המכרז שבנדון ופורסמאשר  ותלמודעבהמשך 
 מכרז, כדלקמן:המודיעה בזאת על שינויים בתנאי "( החברה)להלן: "

 
 בתנאי הסף כדלקמן: פויוחל למודעה שפורסמה 2בסעיף  יםתנאי הסף הנקוב

 
רשאים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל . 2"

 המצטברים המפורטים להלן:התנאים 
 

 

קבלנים הרשומים כדין, במועד הגשת ההצעה, בפנקס הקבלנים, על פי חוק  א.
קבלני בענף  בסיווג, 1969 -ט רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"

 .לפחות 2-ג  100ראשי 
 

קבלנים הרשומים כדין, במועד הגשת ההצעה, בפנקס הקבלנים, על פי חוק  ב. 
 קבלני בענף בסיווג, 1969 -רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 

או קבלן אשר לו הסכם בתוקף במועד הגשת הצעה עם קבלן  לפחות 2-ב 400
 .לפחות 2-ב 400סיווג במשנה 

 
קבלנים הרשומים כדין, במועד הגשת ההצעה, בפנקס הקבלנים, על פי חוק  . ג

 קבלני בענף בסיווג, 1969 -רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 
או קבלן אשר לו הסכם בתוקף במועד הגשת הצעה עם קבלן  לפחות 1-ב 160

 .לפחות 1-ב 160בסיווג משנה 
 

 

בהקמת שתי בריכות אגירת מים בעלי ניסיון מקצועי קודם ומוכח, בלנים ק  ד.
לא כולל ₪ מליון  2למעלה מ  קוב לפחות ובהיקף כספי של 2,000 בנפח של

 מע"מ לכל אחת מהבריכות. 
     

 

מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי  .ה
 המכרז.

 

 מציעים אשר השתתפו במפגש מציעים ובסיור קבלנים.  .ו
 

 
הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים 
הנדרשים במכרז, כולל, בין השאר, הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז 

 "אלא אם כן צוין במפורש אחרת. בלבד
 

נקודת המפגש: משרדי  .14:00בשעה  04.06.2017תאריך לנדחה  וסיור קבלנים מפגש מציעים
טבריה. ההשתתפות במפגש המציעים ובסיור הקבלנים הינה  1הנהלת החברה ברח' דרך גדוד ברק 

 חובה.
 

 . 12:00בשעה   25.06.2017 הוארך ליוםהמועד האחרון להגשת הצעות 
 
 

נהלת החברה ברח' דרך ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה במשרדי ה
 טבריה   1גדוד ברק 
 

 *** במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז.
 
 
 בכבוד רב,                       

 דוד, ראש עיריית טבריה                           שאול דוד, מנכ"ל-יוסי בן
                                                                                                                                      ויו"ר הדירקטוריון                                   


