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ת מאגר מתכננים ויועצים בתחומים שונים עבור חברת עזרה ובצרון להקמ 1275פומבי מספר מכרז  הנדון:
 בע"מ

 1מסמך הבהרות מספר 

 : המכרז בנדוןעל השינויים הבאים בקשר עם חברת עזרה ובצרון בע"מ מתכבדת להודיע בזאת  .1

 : כללי -תנאי סף  שינוי .1.1

נקבעו תנאי הסף המקצועיים נוסח ההערה הכללית   לנספח ו' למכרז בו 21בעמוד  .1.1.1

 ישונה לנוסח הבא : 

"הערה כללית : בכל פעם שנדרש להציג ניסיון בפרויקט הכוונה לפרויקט שהסתיים  

 במהלך ארבע השנים האחרונות". 

מובהר כי בכל מקום אחר בתנאי הסף המקצועיים שבנספח ו' בו ישנה התייחסות  .1.1.2

דהיינו   –יגבר האמור בהוראה הכללית שלעיל  – לניסיון הנוגע לשנים אחרות

 הניסיון ייבחן בארבע השנים האחרונות. 

 יועץ חשמל :  –שינוי תנאי סף  .1.2

 יעודכן הסעיף הרביעי לנוסח הבא : .1.2.1

בעל ניסיון מוכח של אישור והקמת חדרי השנאה )טראפו ומיתוג(  –"ניסיון נוסף 

הכל  –וג והשנאה פרטיים וכן בתכנון מערך חשמל במתח גבוה לרבות חדרי מית

 ".במבני חינוך ו/או במבני ציבור

 יועץ מעליות:  –שינוי תנאי סף  .1.3

 לנוסח הבא : השלישייעודכן הסעיף  .1.3.1

בעל ניסיון בייעוץ מעליות עבור מבני ציבור ו/או מבני  –"ניסיון אישי של היועץ 

 חינוך ואשר ייעץ לפחות לחמישה פרויקטים במהלך ארבע השנים האחרונות". 

 : נספח ט' –עדכון טבלאות שכר טרחה  .1.4

טבלת שכר הטרחה הנוגעת לאדריכלות תימחק שכן תחום זה אינו נכלל במסגרת   .1.4.1

 מכרז זה.

מנהלי פרויקטים עד חמישה  בנוסף, נוספו טבלאות שכר למקצועות הבאים:   .1.4.2

והן מופיעות באתר האינטרנט   –  שירותי כמאותו  יועץ נגישות,  יועצי תנועה,  מלש"ח

 ה. של החבר

 . ללא שינוייוותרו  המכרזיתר תנאי  .2

כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת   המכרזיש לצרף מסמך זה למסמכי   .3

 .המכרזהחברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

והוראותיו גוברות על האמור במסמכי  המכרזהוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי  .4

ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו  המכרזסעיפי . כל תיקון להמכרז

גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה  המכרזלכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי 

 במפורש. 
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