יהוד 23 ,אוגוסט 2022
לכבוד

רוכשי המכרז ומשתתפי מפגש המציעים למכרז פומבי מס' 022/2022
בדוא"ל
ג.א.נ,.

הנדון :הודעת הבהרה מס'  - 8מכרז פומבי 022/2022
לביצוע עבודות תכנון ,הקמת ,תפעול ותחזוקת מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת
בשכונת "יהוד-מערב" (תמ"ל  )1041ביהוד-מונוסון
א .כללי
 .1להלן הבהרה מס'  8מטעם עיריית יהוד מונוסון (להלן "העירייה" ו/או "המזמין").
 .2הוראות הבהרה מס'  8זו מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות על האמור במסמכי המכרז.
כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת בהבהרה זו יתקנו/יפרשו/יתייחסו
לכלל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה
במפורש.
 .3יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.
 .4הבהרה מס'  8זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי הליך הבקשה להציע הצעות ובהתאם יש לצרפה
למסמכי ההצעה ,כשהיא חתומה על ידי המציע.
ב .מענה לשאלות ההבהרה למכרז
 .5להלן מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו עד כה:
מס"ד

הסעיף

1

סעיף 81
להזמנה
לקבלת
הצעות

תשובה

שאלה

התקבלה אצל המזמין שאלה לאחר המועד הבקשה נדחית.
האחרון להגשת שאלות -
המועד האחרון להגשת ההצעות במסגרת
אנו עושים מאמצים רבים להכין הצעה המכרז הינו יום  01.09.2022בשעה .12:00
איכותית ותחרותית.
מפאת החופשות בישראל ובאירופה למרות
המאמצים הרבים אנו מתקשים להעמיד את
ההצעה ב  1/6/2022ומבקשים שבועיים דחיה
במועד ההגשה.

מודגש ,כי מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהליכי הבקשה לקבלת הצעות ,ולפיכך על
המציעים לחתום על כל עמוד ועמוד ולצרף מסמך זה למסמכי ההצעה.
בכבוד רב,
יעקב דץ ,מנהל מנהלת הסכם הגג

העתקים:
עו"ד רוני חלמיש  -היועץ המשפטי של עיריית יהוד-מונוסון
איליה קארפ  -מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח יהוד ( )1996בע"מ
שגיא מסר  -מנהל אגף איכות הסביבה של עיריית יהוד-מונוסון
אלי אמיר  -נציג אגף איכות הסביבה של עיריית יהוד-מונוסון
שמוליק ליפשין  -חברת  ESDפיתוח סביבה וקיימות ,יועץ מקצועי לעיריית יהוד-מונוסון
יוסי לסטר  -כלכלן ורו"ח  -מוצאי מים יעוץ וניהול בע"מ ,יועץ מקצועי לעיריית יהוד-מונוסון
ה"ה יוסי מלמן ,רוסלן רייזלמן ,אנסטסיה בחטין  -י .מלמן ,מנהל הפרויקט מטעם עיריית יהוד-מונוסון
עו"ד בועז נוה  -בועז נוה ושות' ,עורכי דין
ה\155\7\11

____________________
חתימה וחותמת המציע

