בס"ד

יום שני ג' תשרי תשפ"א
 21ספטמבר 2020

לכבוד
משתתפי המכרז

הנדון :מכרז פומבי מס'  17/20מכרז פומבי מס'  17/20לביצוע שיפור חזות הישוב עטרת –
רחוב הזית ,שצ"פ ואמפי ישובי -מסמך שינויים והבהרות מס'1
הרינו מתכבדים להודיע על שינויים במסגרת המכרז שבנדון ,כדלקמן:
לצורך הוכחת תנאי הסף לעניין הניסיון הנקוב בסעיף  3.1.2נדרשים המציעים להחתים מזמיני
עבודות קודמות על נספח א' 2אשר צורף למכרז.
בשל משבר הקורונה והקושי להחתים מזמיני עבודה קודמים רשאים המציעים להוכיח ניסיון
כנדרש במסגרת המכרז גם על גבי נוסח התצהיר המצ"ב נספח א'2מעודכן (וזאת כחלף הצגת הניסיון
על גבי נספח א' 2אשר צורף למכרז).

בכבוד רב,
ליחן חלפון
רכזת מכרזים והתקשרויות
על המציעים לצרף מסמך זה להצעתם חתום על ידם בחתימה ובחותמת.

נספח א'  -2מעודכן

לכבוד
חברה כלכלית בנימין בע"מ
ג.א.נ.

הנדון :אישור על ביצוע עבודות פיתוח/תשתית – פרויקט 1 -
אני החתום מטה מורשה חתימה ב________________________ (שם המציע) מאשר כי המציע
סיים לבצע עבור _____________________________(שם הגוף עבורו בוצעו העבודות) ,את
העבודות המפורטות להלן:
.1

עבודות פיתוח/תשתית כן  /לא (נא להקיף בעיגול)

.2

פירוט העבודות שבוצעו בהתאם לסעיף  1לעיל:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________
האם המציע שימש כקבלן ראשי לעבודות? כן  /לא (נא להקיף בעיגול)
.3
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________
.4
.5

היקפן הכספי של העבודות לא כולל מע"מ__________________ .₪
המציע סיים את העבודות
שנת__________________

ומסר

את

הפרויקט

בחודש_________

פרויקט 2-
.1

עבודות פיתוח/תשתית כן  /לא (נא להקיף בעיגול)

.2

פירוט העבודות שבוצעו בהתאם לסעיף  1לעיל:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____
.3

האם המציע שימש כקבלן ראשי לעבודות? כן  /לא (נא להקיף בעיגול)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______
.4

היקפן הכספי של העבודות לא כולל מע"מ__________________ .₪

המציע סיים את
.5
שנת__________________

העבודות

ומסר

את

הפרויקט

בחודש_________

פרויקט 3 -
.1

עבודות פיתוח/תשתית כן  /לא (נא להקיף בעיגול)

.2

פירוט העבודות שבוצעו בהתאם לסעיף  1לעיל:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____
.3

האם המציע שימש כקבלן ראשי לעבודות? כן  /לא (נא להקיף בעיגול)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______
.4

היקפן הכספי של העבודות לא כולל מע"מ__________________ .₪

המציע סיים את
.5
שנת__________________

___________
תאריך

העבודות

ומסר

את

_____________
חתימת המורשה

הפרויקט

בחודש_________

____________________
חתימה וחותמת המציע

אישור
אני הח"מ ____________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום
___________ הופיע בפני גב'/מר_________________________________ נושא ת.ז.
_________________ וכי הינו הרשאי ומוסמך להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין את
תוכן ומשמעות התחייבותו והצהרתו לעיל ,חתם בפני על התצהיר וכתב התחייבות זה.
____________
עורך  -דין

