תאגיד השידור הישראלי

מכרז פומבי מס'  14/2019למתן שירותי
הובלה וסבלות עבור תאגיד השידור הישראלי
.1

תאגיד השידור הישראלי (להלן  " -התאגיד ") מתכבד להודיע על שינוי בתנאי הסף
בסעיף  6.2.7למכרז כך שנוסחו של תנאי הסף יהיה בנוסף כדלקמן ויחליף את
הנוסח הקודם  .ביתר תנאי הסף במכרז לא יחול שינוי.
"...
 6.2.7בבעלות המציע או שהוא מחזיק לפי הסכם שכירות/ליסינג לפחות  3משאיות
גדולות ו  3 -משאיות קטנות כהגדרתן בהמשך .להוכחת העמידה בתנאי סף זה יצרף
המציע העתק רישיון רכב בתוקף של המשאיות כאמור וימלא את הפרטים
המתאימים בתצהיר הע מידה בתנאי הסף (טופס  3לנספח א' למכרז).
לצורך מכרז זה:
" משאית גדולה "  -כלי רכב מסוג  N2כהגדרתו בתקנות התעבורה ,התשכ"א , 1961
באורך של  6מטרים לפחות ובגובה מקסימלי של  3.2מטרים ,ששנת ייצורו הינה
לפחות  2013ומעלה ,המשמש ומתאים להובלת ציוד וריהוט שעל שלדתו מותקן
ארגז הניתן לסגירה ,ומערכת הרמה הידראולית להעמסה ופריקה;
" משאית קטנה "  -כלי רכב מסוג  N1כהגדרתו בתקנות התעבורה ,התשכ"א , 1961
בגובה מקסימלי של  3.2מטרים ,ששנת ייצורו הינה לפחות  2013ומעלה ,המשמש
ומתאים להובלת ציוד וריהוט ,בעל ארגז הניתן לסגירה.
"...
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בהתאם לאמור ,סיור מציעים נוסף יתקיים ביום  22 .5.2019בשעה  10:00באתר
התאגיד ברחוב צלע ההר  , 44מודיעין ,קומ ת כניסה .השתתפות בסיור המציעים
הנ"ל היא חובה לכל המציעים שלא השתתפו בסיור הקודם  .על המציעים
שמע וניים להשתתף בסיור המציעים ,לה י רשם מראש אצ ל ג ב' איילת אלינסון
במייל . ayelete@kan.org.il :על הנציג מטעם המציע להירשם אצל נציג התאגיד
בתחילת סיור המציעים .מציע שנציג מטעמו לא יירשם כאמור ,ייחשב כמציע שלא
הגיע למפגש המציעים .יש להקפיד ו להירשם בשמו המדויק והמלא של המציע.
פרוטוקול סיור המציעים יפורסם באתר התאגיד ועל כלל המציעים להגישו חתום
בהצעתם במכרז.
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מועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ידחה ליום  26.5.19בשעה  12:00בצהריים.
הצעות שתוגשה לאחר מועד זה תיפסלה ולא תידונה.
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תשומת הלב מופנית לתשובות ההבהרה למכרז שפורסמו באתר האינטרנט של
התאגיד בכתובת  , www.kan.org.ilלרבות עדכון תנאים נוספים במכרז .מסמכי
ההליך המעודכנים המפורסמים באתר האינטרנט הם הקובעים ויש להגיש את
ההצעות בהליך באמצעותם בלבד .מציע שהגיש הצעה באמצעות מסמכי המכרז
הקודמים ,הצעתו עלולה להיפסל .
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ב כל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז המעודכנים,
האמור במסמכי המכרז המעודכנים ,יגבר .

