
 

 

 2022מאי,18
 י"זאייר,תשפ"ב

 וכן מענה לשאלות הבהרה  2.25.10פרוטוקול סיור מציעים מתאריך  הנדון:

 236, חלקה 8389לביצוע עבודות קבלניות עבודות פיתוח במגרש בגוש  2022/8מכרז פומבי מס' 

 בפארק תעשיות עמק חפר

 .לביצוע העבודות בפארק התעשיות עמק חפרנערך סיור בשטח המיועד 

:נוכחים

 מנכ"ל חכ"ל עמק חפר -  יואב-שגיא בן 

  חכ"ל עמק חפרמנהלת פארק התעשיות ואגף פיתוח עסקי,  -  ענבר נבו 

 ע.יפה ניהול פרוייקטיםמנהל פרויקט,  -  רומן טוצ'ינסקי 

 מנהל פרויקט, ע.יפה ניהול פרוייקטים -  שלב בן גיגי 

משתתפיםשנכחובסיור:

 )רשימת משתתפים מצויה במשרדי החברה(

עיקריהמפגש

 ניתנה סקירה כללית של מסמכי המכרז.  .1

 hacalm@hefer.org.il – יש לפנות בדוא"ל ללצורך עיון ולימוד  .2

 -לצורך הגשת הצעה במכרז יש לרכוש את מסמכי המכרז. יש לתאם זאת מול משרדי החברה הכלכלית 

 )גב' שרונה שרעבי(. 09-8981610בטלפון 

 וסביבתו. נערך סיור פיזי בשטח, במסגרתו הנוכחים התרשמו מתנאי העבודה, השטח המיועד לביצוע .3



 

 

תוכלליותהבהר

  :.8:30השעהלאיאוחרמעד1/6/2022יוםד',מועד אחרון להגשת ההצעות
לאתתקבלנההצעותלאחרמועדזה.

  08:30בשעה  1/6/22,  ד'מועד פתיחת הצעות: יום.  

  חובה לצורך הגשת הצעה( ₪ 2,000המכרז: רכישת חוברת עלות( 

 מיקום תיבת ההצעות: משרדי החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר.  
 כתובת בוויז: "ירוק"  מרכז יזמות עמק חפר )קמפוס רופין(.

 
 להלן שאלות הבהרה שהתקבלו אצל המזמין בקשר למכרז, וכן התייחסות מתאימה של המזמין:  .4

 1שאלהמס'

 .31/10/2021ההצעות ליום מבוקש לדחות את מועד הגשת 

תשובה

.אין שינוי במועדים

 
בעותקובנוסףעותקיםמודפסים)מקורוהעתק(,2-באת ההצעות המלאות והחתומות יש להגיש,  .5

במעטפה לבנה, ללא כיתוב כלשהו,  -באופן פיזי לתיבת המכרזים  (PDF)עלגבידיסקאוןקיסרוק

 ע"י המציע.  וכן לצרף להצעה את הקבלה על רכישת המכרז

 תשובות ההבהרה מחייבות את כלל המציעים. .6

 מסמך זה אינו ממצה את כלל הוראות ותנאי המכרז, ולעניין זה יש לעיין היטב במסמכי המכרז. .7

תשובות ההבהרה במסמך זה גוברות  -ת קודמות שנמסרו )אם נמסרו( במקרה של סתירה לגבי תשובו .8

 על פרסומים קודמים.

 גבי מסמכי המכרז.  -המציע לא יבצע מחיקות/שינויים/הסתייגויות על .9

 תשומת לב המשתתפים לדברים הבאים: .10

באתרהאינטרנטשלהמועצה)לרבותביחסלמועדיםותנאים(הנכםמתבקשיםלעקובאחרשינויים .11

 תחתמכרזיהחברההכלכלית.,אזוריתעמקחפרה

 תשובות הבהרה ועדכונים שיפורסמו שם יחייבו את כלל המשתתפים.

 נשמח להגשת הצעה מטעמכם במכרז.  .12

לצרפו כחלק בלתי נפרד מההצעה, כשהוא חתום בחותמת המציע ונא לאשר בחוזר קבלת מסמך זה,  .13

 ובחתימת מורשי החתימה מטעמו.

בכבודרב,

שגיאבןיואב

מנכ"ל

  



 

 

אישור


אני הח"מ ____________________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר כי קיבלתי את מסמך 

ואני אצרף העתק חתום של מסמך זה והמסמכים והמידע הנדרשים  , מכרזהתשובות ההבהרה במסגרת 

 לפי מסמך זה, להצעתי במכרז. 

 
 שם המשתתף : _____________________     חתימה: _________________________


