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לכבוד
משתתפי המכרז

הנדון :מכרז פומבי מספר  02/20לביצוע עבודות בניה ,ביצוע עבודות שיפוצים ,ביצוע
עבודות חשמל ,ביצוע עבודות תשתית במבני ציבור ,במבני חינוך ובשטחים פתוחים
ברחבי העיר קרית גת  -מסגרת שנתית  -החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ

 פרוטוקול מס'  - 2הבהרה-.1יובהר ויודגש ,כי לעניין המועדים להגשת שאלות הבהרה לרבות קבלת פרטים ,הבהרות
וכיוצ"ב  -לעניין זה המועדים שונו והם יהיו על פי הפירוט הבא וכדלקמן:
פרטים נוספים בדבר המכרז ,לרבות בירורים ,פניות ,הבהרות ושאלות הבהרה יש להפנות
בכתב בלבד לחכ"ל עד ולא יאוחר מיום ה' ה  16/07/20 -עד השעה  14:00בלבד באמצעות
המייל בלבד  .maya@kgat.co.ilטלפון לבירורים ולאישור קבלת המייל במס' .08-6811422
לאחר מועד זה לא תתקבל כל פניה והמשתתפים ייחשבו כמי שמסכימים לכל תנאי המכרז
ונספחיו .תשובות לפניות האמורות תינתנה רק למציע הפונה בכתב באמצעות המייל וזאת
עד ליום ד' ה  22/07/20 -עד השעה  12:00בצירוף העתק לכלל המשתתפים במכרז (על
הפונים לציין בעת פנייתם את כתובת המייל שאליו תופנינה התשובות והשאלות .רק
תשובות ,הבהרות ופרשנות שיינתנו בכתב יחייבו את חכ"ל.

***

 .2לעניין המועד האחרון להגשת ההצעות ע"י המציעים  -לעניין זה המועד לא שונה.
ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי חכ"ל ביום
א' ה  02/08/20 -עד השעה ( 13:00להלן" :המועד האחרון למסירת ההצעה") .הצעה שלא תוגש
במועד ,לא תתקבל .חלקים מההצעה (לרבות מסמכים ,נספחים ואישורים) אשר יוגשו לאחר
היום והשעה הנקובים דלעיל ,ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על  -ידי החכ"ל.
***
כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל  -פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות
בכתב  -תחייבנה את החכ"ל .החכ"ל תהא רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות,
להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכ רז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים
והתיקונים כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כלל המציעים
במייל ו/או בפקסימיליה ו/או הכתובות שנמסרו על  -ידי המציעים בעת סיור וישיבת ההבהרות
במכרז.
פרוטוקול הבהרות זה כולל  1עמודים .ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל
משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
במקרה של סתירה ו/או אי התאמה ,הרי שהאמור בפרוטוקול זה גובר על האמור בחוברת המכרז.
על המשתתף לצרף פרוטוקול זה להצעתו כשהוא חתום כדין על  -ידי המשתתף.
החכ"ל מאחלת בהצלחה למשתתפי המכרז ומבקשת מהם לבדוק כל פרט ,כל דרישה ,כל מסמך
וכל נספח לרבות נספח הביטוח וערבות הגשת המכרז באופן המקצועי ביותר.
בכבוד רב ובברכה,
החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ
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