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   022/2022מכרז פומבי   - 3הודעת הבהרה מס' הנדון: 
לביצוע עבודות תכנון, הקמת, תפעול ותחזוקת מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת  

 ונוסון מ-( ביהוד 1041)תמ"ל "  מערב-יהוד"בשכונת 

 כללי  .א

 .(המזמין"ו/או "  "העירייה)להלן "עיריית יהוד מונוסון מטעם   3מס'  ה להלן הבהר .1

וגוברות על האמור במסמכי המכרז.    זו מתקנות את האמור במסמכי המכרז  3  מס'הוראות הבהרה   .2
יתקנו/יפרשו/יתייחסו  זו  בהבהרה  הניתנת  לשאלות  תשובה  ו/או  המכרז  לסעיפי  תיקון                  כל 

ל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה  ללכ
 במפורש. 

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.  .3

 היש לצרפבהתאם  והליך הבקשה להציע הצעות  ממסמכי  בלתי נפרד  חלק    ההינ  וז  3מס'    הבהרה .4
 . י המציעל ידע מהא חתוי למסמכי ההצעה, כשה

  תיקוןהודעת  .ב

 :זמיןהודעת תיקון מטעם המלהלן  .5

לשאל  במענה  שנפלה  טעות  בזאת  מתקן  מס'  המזמין  מס'  במסגרת  ו  4ה  המזמין    210הבהרה  מטעם 
מס'   הבהרות  לסעיף  ו  2בקובץ  הצעות    48בהתייחס  לקבלת  האחרון  ) להזמנה  שאלות  להגשת  המועד 

 :כדלקמן )המעודכנים(מועדי המכרז לגבי  (  מכרזבהבהרה 

האחרוה הבהרה  ן  מועד  שאלות  מודיעה  -להגשת  האחרון  ינוי  שעל    העירייה                להגשת המועד 
 . 12:00בשעה   10.08.2022יום  המכרז ל תבמסגרשאלות הבהרה 

בלתי חלק  מהווה  זה  מסמך  כי  הצעותנפרד    מודגש,  לקבלת  הבקשה  על  מהליכי  ולפיכך   ,
 . כי ההצעהמסמהמציעים לחתום  על כל עמוד ועמוד ולצרף מסמך זה  ל

 
 

 בכבוד רב, 

 מנהל מנהלת הסכם הגג , דץ יעקב

 מונוסון -וד יה"ל החברה הכלכלית ומ"מ מנכ
 :  קיםהעת

 מונוסון -היועץ המשפטי של עיריית יהוד  -עו"ד רוני חלמיש  

 מונוסון -מנהל אגף איכות הסביבה של עיריית יהוד  -שגיא מסר  

 מונוסון  -יהודנציג אגף איכות הסביבה של עיריית    -אלי אמיר  

 מונוסון -ודעץ מקצועי לעיריית יהפיתוח סביבה וקיימות, יו  ESDחברת    -שמוליק ליפשין  
 מונוסון -יהוד  מוצאי מים יעוץ וניהול בע"מ, יועץ מקצועי לעיריית  - כלכלן ורו"ח  -יוסי לסטר  

   מונוסון-הודיית יי. מלמן, מנהל הפרויקט מטעם עיר  -למן, אנסטסיה בחטין  ה"ה יוסי מלמן, רוסלן רייז
 בועז נוה ושות', עורכי דין   -עו"ד בועז נוה  
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