
 

 

 
 
 
 

 14/22מכרז פומבי מס'  – 1הודעת עדכון מס' 
 לביצוע עבודות חשמל, תשתיות ותאורת רחובות בעיר פ"ת 

 הננו לעדכן את המשתתפים, כדלקמן: 

 דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .1

נדחה   .1.1 זה  במכרז  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד  כי  לעדכן  עד  ,  12.6.2022-ה _'אליום  הננו 

תתקיים במשרדי החברה ישיבת ועדת    14:30בסמוך לאחר המועד הנ"ל, בשעה:      .14:00השעה  

מציע   כל  המציעים.  נציגי  בהשתתפות  "זום"  באמצעות  המכרז  מעטפות  לפתיחת  המכרזים 

 רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות. להלן קישור לישיבת הזום: 

https://zoom.us/j/98156668484?pwd=NFQwQkN1ZFRpYy9zZ1VoRVRXaXVMd

z09   

 כרז, כפי שנקבע במסמכי המכרז.  למען הסר ספק מובהר כי לא יחול שינוי בתוקף ערבות המ .1.2

 משתתפים ותשובות החברה לצידן:נוספות של להלן שאלות   .2

 תשובת החברה  שאלה  

התייקרויות   1 עקב  המחירים  את  לשפר  ניתן  האם 

אינם    במשק? והחומרים  העבודות  של  המחירים 

מבדיקה   בכלל.  במשק  היום  המצב  את  משקפים 

שוק   למחירון  דומים  לא  המחירים  שערכנו 

בעשרות   פחותים  המחירים  דקל,  כמו  מקובלים 

 אחוזים ממחירון המכרז. 

 

 

 

פריטים  מחירי  בהם  במקרים 

העבודות   במחירון  צוינו  אשר 

א' פחותים 3)מסמך  הנם   )

אחוזים ממחירון דקל  בעשרות  

אזי   המעודכנת  במהדורתו 

שיקול   לפי  תשקול,  החברה 

לשלם  האם  הבלעדי,  דעתה 

לזוכה את התמורה לפי מחירי  

במהדורתו   דקל,  מחירון 

שנתן   ובהנחה  המעודכנת, 

 הזוכה במכרז. 

האם נותנים הנחה גם בפרק של אספקות ציוד כגון   2

 עמודים, פנסים וכו'? 

בסעיפי פנסים  מלבד  ם כן. 

שמוזכרים בחוזה במחיר גולמי  

 אשר עליהם לא תינתן הנחה. 

3 
תשומות   למדד  המחירים  את  להצמיד  ניתן  האם 

מדד   שכן  לצרכן  המחירים  למדד  ולא  הבניה 

חומרי  התייקרויות  תשומות הבניה משקף יותר את  

 ם המסופקים? להג

 

מחירון   מחירי  מאושר. 

יהיו   א'(  )מסמך  העבודות 

בנייה  צמודים למדד תשומות ה

 )ולא מדד המחירים לצרכן(.  

https://zoom.us/j/98156668484?pwd=NFQwQkN1ZFRpYy9zZ1VoRVRXaXVMdz09
https://zoom.us/j/98156668484?pwd=NFQwQkN1ZFRpYy9zZ1VoRVRXaXVMdz09


-  2   - 

 

 

 

מודרך   4 קבלנים  סיור  מבקשים  אנו  הגשה  טרם 

 ומפורט. 

 

 לא יתקיים סיור.  

דחופות    כספיתתוספת    ישהאם   5 קריאות  עבור 

 ? שעות בלתי שגרתיות וכן שבתות וחגיםב

  14תוספות הנן כמפורט בסעיף  

 (.  2לחוזה )מסמך א'

7 
רשום   4סעיף  8לאחר עיון במכרז הנ"ל בדף מס' 

 עבור רשויות מקומיות.  שנדרש חוזי התקשרות
  

האם חוזי משרדי ממשלה כגון משרד הביטחון  
מבחינת   מספיקים משרד ראש הממשלה וכדומה

 תנאי הסף עבור מכרז זה ? 
 

עמידה   אין  לצורך  הסף  בתנאי 

חובה כי הניסיון יהיה מרשויות  

ניסיון   להציג  ניתן  מקומיות. 

משרד  כגון  אחרים  ממזמינים 

 הביטחון או משרדי ממשלה. 

האם ניתן יהיה לצרף במקום    -תנאי סף  2.4סעיף  8

רק    עובדים שכירים בעלי רישיון חשמלאי מוסך 5

 עובדים? 4

  12/2022בהתחשב בזה שבמכרז נוסף שלכם 

 עובדים   5עובדים במקום   4אשרתם 

 לא יחול שינוי בתנאי הסף 

 

 האמור בהודעה זו, כל נספחיה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.  .3

על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על  

      ידו במסגרת הצעתו. 

 

 בכבוד רב, 

 החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ 


