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לכבוד
משתתפי המכרז
ג.א.נ,
מסמך הבהרות מס' 1
הנדון :מכרז פומבי מס'  - 04/2018לביצוע עבודות קירוי יציע דרומי אצטדיון טדי ירושלים

 .1כללי
 .2אריאל  -חברה עירונית לניהול קרית ספורט ,תרבות ופנאי בירושלים בע"מ (להלן" :החברה" או
"אריאל") מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות קירוי יציע דרומי באצטדיון טדי ירושלים כמפורט
במסמכי מכרז ובהנספחים המצורפים.
 .3עורך המכרז מבקש להבהיר ולעדכן את הסעיפים הבאים כדלהלן :
א .הארכת מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז .
ב .עדכון תנאים להשתתפות – תנאי סף .

 .4מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז והעברת שאלות הבהרה עמ'  8-9בהתאמה במסמכי המכרז בסעיפים
הבאים  6.2 :ו . 8.2
מעטפת המכרז תופקד בתיבת המכרזים במשרדי מזכירות חברת אריאל  ,רחוב בנבנישתי ,1
6.2
ירושלים ,עד ליום שלישי ה 17.4.2018-בשעה  12:00בדיוק .הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור
לא תפתח (למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל , .משתתפים במכרז
מתבקשים לעקוב אחר הבהרות באתר האינטרנט של התאגיד תחת לשונית מכרזים בכתובת הבאה :
. www.ariel-jer.org.il l
 .8.2עד יום _ 8.04.2018בשעה  16:00יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לגב' מיכל חי ,באמצעות
דוא"ל  , hMichal@jerusalem.muni.ilשאלות הבהרה בקובץ  WORDבלבד .העתק השאלות
והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ובאתר האינטרנט של החברה ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז.
 .5הבהרה ועדכון עמ'  3-4בהתאמה בסעיפים הבאים  – 2.9 , 2.6 , 2.3 , 2.2 :בעניין "תנאים להשתתפות
במכרז "  ,להלן הנוסח המעודכן לסעיפים הבאים :
 2.2המציע הינו קבלן קונסטרוקצית פלדה העומד בדרישת בצוע של  3פרויקטי קונסטרוקציות מרחביות מפלדה
במשקל של  600טון לפחות במצטבר בכל (3 -שלוש) הפרויקט בין השנים  2017 -2013ועד למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז זה  ,מובהר כי פרויקטים אלה יכולים להיות בחפיפה עם הפרויקטים המוצגים בסעיף
.2.1
להוכחת עמידתו בתנאי זה ,על המשתתף לצרף להצעתו אישור חתום בידי מורשה חתימה של מזמיני
עבודה והעתק של חשבון שאושר על ידי פיקוח לתשלום עבור המשתתף בגין אותן עבודות ,ויש בהם
להעיד על ביצוע עבודות קונסטרוקציה כאמור.

 2.3עוד נדרש המשתתף להראות כי לפחות באחד מהפרויקטים האמורים לעיל (סעיף  2.1ו )2.2-יש מפתחים
חופשיים באורך של  40מטר לפחות.
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הדורש מפתחים חופשיים באורך של  40מטר לפחות באחד מהפרויקטים
ימציא המשתתף אישור מהקונסטרוקטור אשר תכנן את עבודות הקונסטרוקציה בפרויקט הרלבנטי
,במסגרתו יאשר הקונסטרוקטור כי הוא תיכנן את עבודות הקונסטרוקציה בפרויקט הרלבנטי וכי
המפתחים החופשיים באותו פרויקט הם באורך של  40מטר לפחות.
2.6

המציע יצרף העתק נאמן למקור כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה  ,הינו קבלן רשום ,בפנקס
הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  ,תשכ"ט ,1969-בענף ראשי  150סיווג א' 3
לפחות .

2.9

תנאי הסף שבסעיפים  2.6-.2.1יכולים להתקיים ע"י המציע או ע"י קבלן משנה מטעמו.

 .6שאר המפורט בחוברת המכרז למעט הבהרות מספר  – , 1נותר ללא שינוי.
 .7מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .
 .8כל מקום שבו יתכן ויש סתירה בין האמור במכרז לאמור במסמך זה ,יגבר האמור במסמך זה.
.9

על כל משתתפי המכרז לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעה המוגשת על ידם.

 .10בהצלחה.
בברכה,
ציון תורג'מן – מנכ"ל
החברה העירונית אריאל

