
 
 2021נובמבר  10רביעי  יום

 ו' כסלו תשפ"ב 
 

 לכבוד
 612/2021 פומבי מס' משתתפי מכרז

 בדוא"ל 
 

 א.ג.נ.,
 1מסמך הבהרות מספר  – 2021/612  מס'  מכרז פומבי  הנדון:

 
יון משתתפי המכרז  ע בע"מ )החברה( מתכבדת בזה להעביר לשבע  -לפיתוח בארהחברה הכלכלית  

הודעה בדבר קיום מפגש מציעים נוסף והארכת מועדי המכרז וכן  , הכולל  1מסמך הבהרות מספר  
 . הפחתת תכולות עבודה

 
 למסמך הבהרות זה נוסח פרסום אודות הארכת מועדי המכרז. 1כנספח מצ"ב 

 
 /  במכרז מס'

  /במפרט  
 בנספח 

 התשובה  השאלה 

הבהרה יזומה מטעם   במפרט הטכני  1
 החברה 

היום  מעון   ריצוף יבוצע    PVCבמקום    –  ריצוף 
מט   60/60פורצלן    גרניט בון  אוקטביה  ס"מ  

 . ספק זהבי עצמון או שווה ערך    R9מונוליטי, 
הבהרה יזומה מטעם   במפרט הטכני  2

 החברה 
במקום   -חיפוי אבן קירות חוץ    -  בבית הכנסת

טובזה  בגימור  חירבה  במפרט   אבן  שהוגדרה 
  .תבוצע אבן כורכר בגמר טובזה גס הטכני
ע שליכט  פה( יבוצ)טרס    HPLחיפוי    ם  ובמקו

 . לפי בחירת האדריכל אקרילי ציבעוני
 

יוםבמע חוץ,  חיפוי    –  ון  חיפוי   ם  במקוקירות 
HPL    אקרילי ציבעוני ע שליכט  פה( יבוצ)טרס  

 . לפי בחירת האדריכל
 

הבהרה יזומה מטעם   במפרט הטכני  3
 החברה 

במקום גמר    –   פנימייםחיפוי עמודי בית הכנסת  
  M100רילי  בטון חשוף יבוצע טיח ושליכט אק

 . לבחירת האדריכל
הבהרה יזומה מטעם   במפרט הטכני  4

 החברה 
י מטבח  -ום  מעון  במחיר    –  ציוד  כלול  אינו 

 .הפאושלי
הבהרה יזומה מטעם   במפרט הטכני  5

 החברה 
קורות מתחת לגדרות,  ,  קירות פיתוח  -  מעון יום

כיתות   חצרות  בין  גדרות  למעון,  היקפית  גדר 
שערים   פשפשים,  כלולים    –המעון,  אינם 

 . במחיר הפאושלי ויבוצעו ע"י אחרים
 

 בהצלחה! 
     
  

 בברכה, ובכבוד רב              
  

הכלכלית       בארהחברה  בע"מ שבע  -לפיתוח 
   

 
 מסמך זה, על נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.
 
 

 _______________   _______________   _________________ 
 חתימה + חותמת        שם המציע                     תאריך 



 
 
 
 

 1למסמך הבהרות מספר    1נספח  
 

 בע"מ לפיתוח באר שבע החברה הכלכלית 
 

 612/2021 מס' מכרז פומבי 
 

בנאיות )בית כנסת ומעון יום תלת כיתתי( בשכונת  לביצוע עבודות 
 הפארק בבאר שבע 

 
 והארכת מועדי המכרז תכולות עבודת הקבלן במכרז עדכון 

 
מודיעה כי בעקבות פניות אשר הופנו אליה החליטה על  בע"מ  לפיתוח באר שבע  החברה הכלכלית  

קיום סיור קבלנים נוסף והארכת מועדי המכרז,  הפחתת תכולות עבודת הקבלן במכרז זה וכן על  
 כדלקמן: 

 
 . 15:30בשעה  16/11/2021נוסף יתקיים ביום  סיור קבלנים .1

 
מכרז אך אינו חובה למשתתפים שנטלו  צורך השתתפות בהנוסף הינו חובה לסיור הקבלנים  

 הראשון.בסיור הקבלנים חלק 
 

סיור הקבלנים הנ"ל יתקיים באמצעות היוועדות חזותית. משתתפים המעוניינים לקחת  
( על TEAMS)  טימסחלק בהליך המכרז מוזמנים לעשות כן באמצעות חיבור לאפליקציית  

 שיפורסמו באתר החברה הכלכלית יום לפני קיומו של מפגש המציעים. פי הפרטים 
 

 . 0012:בשעה  22/11/2021יוארך עד ליום   שאלות הבהרההמועד האחרון למשלוח  .2
 

 ., בדיוק0015:בשעה  30/11/2021יוארך עד ליום   הצעות במכרזהמועד האחרון להגשת  .3
 

בחוברת  .4 במלואם  המופיעים  המכרז  תנאי  את  ממצה  אינו  זה  הבהרות  במסמך  האמור 
 החברה הכלכלית. המכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  

 
                                                                                                      

                                                                                                       
 

 ל , מנכ" איתי קריספין    
בע"מ לפיתוח באר שבע החברה הכלכלית 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K:\2012\הפחתת תכולות עבודה והארכת מועדים(. 1הודעת הבהרה מספר   -מכרז בית כנסת ומעון יום בשכונת הפארק \1מסמך הבהרות מספר \מסמך הבהרות\כנסת ומעון יום בשכונת הפארקמכרז לביצוע עבודות בנאיות בית \2021מכרזים \ מכרזי הנדסה\מכרזים(docx 


