מכרז פומבי מס'  :5/2021הקמת מתקן שובר לחץ (בריכת ויסות)
בסמוך למכון טיהור שפכים שורק (להלן" :המט"ש")
פרסום חוזר ,עקב שינוי תנאי סף
חברת מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ (להלן" :מבט"י" או "המזמינה") ,מודיעה בזה על שינוי תנאי
הסף במכרז שבנדון .לפיכך ,מציעים מתאימים רשאים להציע הצעות לעבודות הקמת מתקן שובר לחץ
(בריכת ויסות) ,כמפורט להלן ,בכפוף לרכישת מסמכי המכרז עד ולא יאוחר מיום  ,11.8.2021והכל
כמפורט להלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

תיאור העבודות מפורט במסמכי המכרז הכוללים בין השאר :מסמך הזמנה להגשת הצעות ,נוסח חוזה,
מפרט טכני כללי ,מפרטים מיוחדים וכיו"ב.
מסמך ההזמנה להגשת הצעות וכן תשובות הבהרה על-ידי המזמינה ,עומדים לעיון הציבור באתר
האינטרנט של המזמינה ,בכתובת www.jwpe.co.il :תחת הקישור" :מכרזים והודעות מיוחדות".
פירוט בדבר רכישת מסמכי המכרז ,ושאר תנאים כלליים להשתתפות במכרז – כמפורט במסמך
ההזמנה להגשת הצעות המפורסם באתר האינטרנט של המזמינה.
עדכון תנאי סף למסמך ההזמנה להגשת הצעות ,מפורסמים באתר האינטרנט של המזמינה ,במסמך
תשובות  1לשאלות מציעים.
סיור קבלנים נוסף (חובה) יתקיים ביום ( 12/8/21יום חמישי) בשעה  11:00במשרדי מבט"י באתר
מכון טיהור שפכים שורק .סיור הקבלנים הנוסף יתקיים רק במידה ויהיו מציעים נוספים אשר ירכשו
את מסמכי המכרז ,עד לתאריך  11/8/21בשעה .14:00
השתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה למציעים אשר השתתפו בסיור הראשון שהתקיים ביום .13/7/21
ההצעות תוגשנה עד ולא יאוחר מיום  ,14/9/21בשעה  13:00בדיוק (להלן" :המועד האחרון להגשת
הצעות") בצירוף ערבות מכרז ושאר המסמכים שחובה לצרפם ,כמפורט במסמכי המכרז.
שאלות הבהרה בנוגע למכרז ניתן לשלוח עד ולא יאוחר מיום  17/8/21בשעה .16:00
מובהר כי לא תתקבל הצעה כלשהי לאחר המועד האחרון להגשת הצעות ,והצעה כאמור תושב למציע
מבלי שתיפתח ותידון כלל.
הוראות נוספות מפורטות במסמכי המכרז ,והן גוברות על כל האמור במסמך זה ,ככל שישנה סתירה
ביניהם.
המזמינה רשאית לשנות כל אחד מן המועדים לעיל ,לפי שיקול דעתה.

יב .אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת כלשהי .כמו-כן ,המזמינה
שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה ו/או ע"י מי
מטעמה.

