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המרכז האקדמי לב
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סיוון תשע"ה

מפורטים להלן "עדכונים ותוספות" למכרז חדר כושר  , 04/15שיחד עם מסמכי מכרז חדר כושר
 ,04/15יהוו "מסמכי מכרז חדר כושר  04/15א' ".
להלן ה"עדכונים ותוספות":
 .1סעיף  5.5בעמ'  5יוחלף בנוסח הבא:
המציע השלים לפחות  3פרויקטי בניה של מבני ציבור ו/או מבני מגורים ,בהיקף של לפחות 200
מ"ר לכל פרויקט ,במהלך  3השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו .את הפרויקטים יש לפרט על גבי
הנוסח המצורף כנספח ג' למסמכי המכרז .מובהר בזאת כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד
למועד הגשת ההצעה למכרז לא ייחשבו כפרויקטים אשר הושלמו לצורך עמידה בתנאי זה.
 .2סעיף  5.6בעמ'  5יוחלף בנוסח הבא:
הקבלן עובד עם מנהל עבודה רשום ובעל תעודה שהינו מוסמך לכך מטעם משרד הכלכלה (משרד
העבודה) ,במשך למעלה משנה בשיתוף פעולה או שמנהל העבודה הוא עובד של הקבלן .מנהל
העבודה הנ"ל ינהל מטעם הקבלן את כל תהליך הבנייה במשך כל תקופת הבנייה מתחילתו ועד
סופו ,וכן ישהה באתר בכל שעות הפעילות באתר .מנהל העבודה יהיה אחראי הבלעדי לבטיחות
בעבודה באתר ,ויש לו ניסיון של לפחות  3שנים בניהול עבודות במבני ציבור ו/או מבני מגורים.
את ניסיון מנהל העבודה יש לפרט על גבי הנוסח המצורף כנספח ג' למסמכי המכרז.
 .3סעיף  8בעמ'  8יוחלף בנוסח הבא:
אופן הגשת ההצעות וניהול מו"מ
ניתן לרכוש את מסמכי ההצעה תמורת סך של ( ₪ 500שלא יוחזרו) ובאמצעות המחאה לפקודת
המרכז האקדמי לב ע"ר ,טלפון  ,02-6751096מיום חמישי כ"ד סיוון  11.06.15ועד לתום סיור
הקבלנים שייערך ביום חמישי א' תמוז  . 18.06.15ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באגף כספים-
בקמפוס מכון לב של המזמינה.

בס"ד
 .4להלן טבלת מועדי מכרז  04/15א':
שלב המכרז
מועדי רכישת מסמכי המכרז
מועד סיור קבלנים

המועד
ימים ראשון  -חמישי 14.06.15-18.06.15
יום חמיש י א' תמוז 18.06.15
מקום מפגש :קמפוס לב ,עמדת השומר בשעה
10:00

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה

יום ראשון ד' תמוז  21.06.15עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

יום חמישי ח' תמוז  25.06.15עד השעה 12:00

שימו לב:
מציע אשר נכח בסיור הקבלנים שהתקיים במסגרת מכרז 04/15
בתאריך  , 26.05.15לא יידרש להיות נוכח בסיור שיתקיים בתאריך
 ,18.06.15וכן לא יידרש לשלם עבור מסמכי מכרז  04/15א' בשנית.
בברכה,
המרכז האקדמי לב

