החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
עבור עיריית כפר סבא ועבור תאגיד המים והביוב ,פלגי שרון מייסודן של עיריית כפר סבא והמועצה
המקומית כוכב יאיר -צור יגאל בע"מ
מכרז מסגרת משותף מס' 07/2016
לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות ניקוז ,מים וביוב בעיר כפר סבא

הודעה מעדכנת והודעה בדבר דחיית מועדים
 .1בעקבות החלטה משותפת של עיריית כפר סבא (להלן – העירייה) ושל תאגיד המים והביוב פלגי
השרון בע"מ (להלן – התאגיד) הוחלט על הרחבת היקף העבודות אשר תבוצענה על פי הוראות מכרז
זה והכללתן של ביצוע עבודות תשתית ביוב ברחבי העיר כפר סבא עבור התאגיד.
 .2בהתאם לאמור לעיל ,יוגדר המכרז כמכרז משותף לחברה ותאגיד ולפי כך בכוונת החברה ,בשיתוף
התאגיד ,לתקן הוראות המכרז.
 .3משכך ,החליטה החברה על דחיית מועדי המכרז ,כדלקמן:
א.

סיור קבלנים נוסף (שאינו חובה) יתקיים ביום  9/8/16בשעה  14:00במשרדי החברה ברח'
התע"ש  ,11כפר סבא.

ב.

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה יידחה ליום  18/8/16בשעה .12:00

ג.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יידחה ליום  25/8/16בשעה .15:00

 .4את חוברת המכרז המתוקנת ניתן לרכוש במשרדי החברה ,רח' התע"ש  ,11כפר סבא בין השעות
 ,16:00 - 09:00תמורת סך של  + ₪ 3,500מע"מ (אשר לא יוחזרו) .ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא
תשלום ,לפני רכישתה ,במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת:
.www.ksaba-com.co.il

 .5לשימת לב המציעים – מציע אשר רכש את חוברת המכרז יהא זכאי לקבלת עותק מלא מחוברת
המכרז המתוקנת ללא תמורה נוספת; מציע אשר רכש את חוברת המכרז ואינו מעוניין להגיש
הצעתו בהתאם להוראות המכרז המתוקנות יהא זכאי לקבלת החזר כספי בגין רכישת חוברת
המכרז בלבד.
 .6מציע אשר הגיש הצעתו נכון ליום פרסום מודעה זו יהא רשאי לקבל הצעתו ,כשהיא חתומה
ואטומה כפי שהוגשה ,ולהגיש הצעה חדשה תחתה.
 .7אין החברות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
 .8האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז .בכל מקרה,
יגבר האמור במסמכי המכרז.
 .9טלפון לבירורים( 09-7674615 :לפנות לגתית).
אלעד קנדל ,מנכ"ל
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

