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הנדון :הבהרה ותיקון מס' – 3
מכרז פומבי לבחירת מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולביצוע עבודות צנרת גז
טבעי בלחץ גבוה בפרויקט "שורק ( )INGL/TENDER/2021/06( "2להלן" :המכרז")
 .1כללי
אלא אם יאמר להלן אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
.1.1
השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי
.1.2
אחר שנשלח ו/או שישלח על ידי החברה ,ככל שישלח בעתיד.
האמור במסגרת מסמך זה אינו גורע מן האמור במסמכי המכרז ,אלא אם יאמר אחרת במפורש.
.1.3
הנכם מתבקשים לאשר קבלת מסמך זה באמצעות חתימה על כל דפי מסמך זה והאישור שבסופו
.1.4
ולהעבירו למשרדי החברה עם קבלתו .כמו כן ,עליכם לצרף להצעתכם מסמך זה יחד עם כל
המסמכים המצורפים אליו (ככל שמצורפים) כשהם חתומים בתחתית כל עמוד.
"המכרז"  -מסמך מס' .426634
.2

עדכון תנאי הסף במכרז
תנאי הסף שבסעיף  7.2למכרז יעודכן ,ויתווסף אליו סעיף  7.2.3שנוסחו כדלקמן:
.2.1
על אף האמור לעיל ,מציע ייחשב כמי שעומד בתנאי הנסיון הקודם שלעיל ,במידה וביצע והשלים
עבודה אחת לפחות ,שעונה לכל הדרישות המפורטות בסעיף  7.2.1לעיל ,וכן עבודה אחת נוספת
לפחות ,העונה לכל הדרישות המפורטות סעיף  7.2.2לעיל.
ביתר הוראות סעיף  7.2למכרז לא יחול שינוי.
.2.2

.3

עדכון כתב כמויות
הסעיפים כדלקמן בכתב הכמויות – בוטלו ,ולפיכך אין לתמחרם.
.3.1

.3.2

.4

installation of 8" pipeline by auger boring. 01.01.08.002

מטר

60.000

mobilization for 8" pipeline - up to 6 m depth. 01.01.08.003

יח'

1.000

המציעים מתבקשים להכניס בעמודת המחיר של סעיפים אלה בכתב הכמויות את הספרה "אפס".
בכל מקרה ,לצורך בדיקת הצעות המחיר ,תחשב החברה את מחיר ההצעות באופן שלסעיפים אלה
יצויין מחיר "אפס" ש"ח.

עדכון המועד האחרון להגשת הצעות
מועד הגשת ההצעות נדחה .המועד המעודכן להגשת הצעות בסעיף  4.5למכרז הינו :החל מיום  10/5/21בין
השעות  ,16:00 – 09:00ועד לא יאוחר מיום  11/5/21בשעה  .16:00יתר מועדי המכרז יוותרו ללא שינוי.
בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
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אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי קיבלנו את הבהרה ותיקון מס' ) 3סימוכין - (440876 :מכרז פומבי לבחירת
מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולביצוע עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה בפרויקט
"שורק ( )INGL/TENDER/2021/06( "2להלן" :המכרז") וכן ,ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי
המכרז לכל דבר ועניין ,כאילו נכלל בהם מלכתחילה .אנו מאשרים ,כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי מכרז
המסגרת ומסמכי סבב ההצעות הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך
רשמי אחר שישלח על ידי החברה ,ככל שישלח ,בעתיד.
תאריך__________________ :

חתימה ________________ :חותמת________________ :
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