
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 

 
 1מס'  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  

 

 

 

 1/2019החברה 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:

 
במקום יום  14:00בשעה  7.10.2019המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז יהיה עד ליום  .1

22.9.2019. 

 
. 12.9.2019 במקום יום  19.9.2019 מועד האחרון להגשת שאלות הבהרה יהיה עד ליום ה .2

 .17.9.2019במקום יום  24.9.2019ז לשאלות ההבהרה יינתן ביום בהתאם לכך מענה מרוכ

 
חוברת המכרז שפורסמה באתר האינטרנט של החברה, נפלו מס' טעויות סופר בכתב ב .3

נספח ג' למסמכי המכרז. לאתר האינטרנט עלה כתב כמויות מתוקן  –הכמויות לפרויקט 

מום לכתב הכמויות של במסגרת חוברת המכרז )הכולל בין היתר: הוספת מחירי מכסי

" מחירי הוספת הבהרה בתחתית כתב הכמויות של שלב א' בנוסח הבא:  שלב א';

המכסימום המפורטים בכתב הכמויות לשלב זה )שלב א'( כוללים את כל תחולת 

 08.3הורדת תת פרק  העבודה הדרושה לביצוע העבודות הנ"ל לרבות עבודות פירוק";

 .ת תאורה""שדרוג תשתיולכתב הכמויות של 

 
 –וברת המכרז שפורסמה באתר האינטרנט של החברה, פורסמה ללא המפרט הטכני ח .4

 נספח א' למסמכי המכרז. המפרט הטכני עלה לאתר החברה.

 
 ובהר, כי יש לצרף הודעה זו כחלק ממסמכי המכרז.מ .5

 
עצמה, המפורסמת עתה באתר האינטרנט כוללת את המסמכים  וברת המכרז ח .6

 להודעה זו וזהו הנוסח הקובע" 4 –ו  3יפים המתוקנים כמפורט בסע

 


