
לביצוע עבודות תכנון, אספקה התקנה ומתן   1/2019פומבי    מכרז –( בע"מ  1966החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )

מונסון, לטובת פרויקט להתייעלות אנרגטית וכן  –( בעיר יהוד LEDאחריות למתקני תאורת רחובות מסוג לד ) 

 לשדרוג תשתיות של מתקני תאורה קיימים 

 

                                                             2מתוך  1עמוד 

  
    

 חתימת המציע )מורשיי חתימה( + חותמת  

 

( 1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 בע"מ

 

 1/2019מס'  מכרז פומבי 

 
 4מס'  הודעה

מתן לביצוע  עבודות תכנון, אספקה, התקנה ו
                                   אחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג לד

 (LED ) לטובת פרויקט  מונוסון  –בעיר יהוד
לשדרוג תשתיות  וכן התייעלות אנרגטיתל

 מתקני תאורה קיימים של
  



לביצוע עבודות תכנון, אספקה התקנה ומתן   1/2019פומבי    מכרז –( בע"מ  1966החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )

מונסון, לטובת פרויקט להתייעלות אנרגטית וכן  –( בעיר יהוד LEDאחריות למתקני תאורת רחובות מסוג לד ) 

 לשדרוג תשתיות של מתקני תאורה קיימים 

 

                                                             2מתוך  2עמוד 

  
    

 חתימת המציע )מורשיי חתימה( + חותמת  

 

 

 

 1/2019"החברה הכלכלית לפיתוח יהוד בע"מ מתכבדת להודיע על שינויים ביחס למכרז 
( LED"לביצוע עבודות תכנון, אספקה והתקנה ומתן אחריות למתקני תאורת רחוב מסוג לד )

להתייעלות אנרגטית וכן לשדרוג תשתיות של מתקני תאורה בעיר יהוד מונסון, לטובת פרויקט 
 קיימים", כמפורט להלן:

 

מבקשת לעדכן את משתתפי מכרז  "(החכ"ל)להלן: " ( בע"מ1996יהוד ) לפיתוח הכלכלית "החברה
"לביצוע עבודות תכנון, אספקה התקנה ומתן אחריות למתקני תאורת רחובות מסוג   1/2019  פומבי
מונסון, לטובת פרויקט להתייעלות אנרגטית וכן לשדרוג תשתיות של  –( בעיר יהוד LEDלד ) 

 מתקני תאורה קיימים", כדלקמן:

, נמצא כי נפלה לחכ"ל בעניין זהשהגיעו  , ובעקבות פניות 3 –ו  1ת ההבהרה מס' ובהמשך להודע
(, "ערבות המכרז" ( )להלן:9טעות סופר בנוסח של ערבות המכרז שצורפה לחוברת המכרז )טופס 

"הנוסח " )להלן: ( בע"מ1996חברה כלכלית לפיתוח יהוד )בכך ששמה של החברה נכתב בטעות כך :"
 ( . "המתוקן"הנוסח " )להלן: ( בע"מ1996כלכלית לפיתוח יהוד )החברה ה" ( במקוםהמקורי"

כי , ובשים לב לעובדה ולמען הסדר הטוב עם זאת, לאחר בחינה של הנושא, ולפנים משורת הדין
מי מהפונים, חלקם כבר פעלו להפקת ערבות בנקאיות בנוסח המקורי, תבקש החכ"ל  לטענת 

מציעים שיבחרו הלהבהיר, כי על מנת שלא להצריך את המשתתפים הנ"ל בהפקת ערבויות חדשות, 
, יידרשו לצרף יחד עם המתוקן כאמורת ערבות המכרז בנוסח המקורי ולא בנוסח לצרף להצעתם א

במקרה של , מכתב הבהרה מטעם הבנק מוציא הערבות, לפיה וכחלק בלתי נפרד ממנה ערבות זו
דרישה לחילוט הערבות ע"י החכ"ל, ערבות זו תכובד על ידו על אף ההבדל בין הנוסח המקורי לנוסח 

 "ל. המתוקן בשמה של החכ

 יש לצרף הודעת הבהרה זו כחלק ממסמכי המכרז. 

 

 

 
 


