
  מודעה לעיתונות
  

  1/2011' מסמכרז 
  יפוא "להקמה של התצוגות במרכז המבקרי� במתח� גני שרונה בעיר תולביצוע עבודות לתכנו� מכרז 

  תיקו� תנאי ס� ועדכו� מועדי�

, מודיעה בזאת כי תנאי הס� להשתתפות במכרז שבנדו� תוקנו) "החברה": להל�(מ "אחוזות החו� בע .  1
 :כדלקמ�

  ת במכרזתנאי ס� להשתתפו

 :במצטבר, הנ�, תנאי הס� להשתתפות מציע במכרז

על פי ) אל� שקלי� חדשי� מאה וחמישי�($  150,000 לשס! בהמציע המציא ערבות המכרז  .1.1
 .הוראות תנאי המכרז

המציע הנו בעל ניסיו� מוכח בביצוע שני פרויקטי� של תכנו� והקמת תצוגות למרכז מבקרי� או  .1.2
 'מה� לא יפחת מ אחדאשר היק� , ורשת או ההיסטוריהבתחו� המ, בישראל, מוזיאו�

 500,000 'לא יפחת מ השנימ והיק� "לא כולל מע, )שני מיליו� שקלי� חדשי�($  2,000,000
מ ואשר הקמת� הסתיימה במהל! חמש השני� "לא כולל מע, )חמש מאות אל� שקלי� חדשי�(

 .האחרונות

 כל אחד מה�אשר , פרויקטי� שניצגת למע� הסר ספק מודגש כי הדרישה הנה לה: הבהרה
 .ועומד בתנאי הס� דלעיל ג� תכנו� וג� הקמהכולל 

 .בהערכה המקצועית] אפשריות 70מתו! [נקודות  55הצעת המציע זכתה לציו� מינימאלי של  .1.3

  .1976 –ו "התשל  ,כל האישורי� הנדרשי� לפי חוק עסקאות גופי� ציבוריי�הנו בעל  המציע .1.4

 .ת המכרזהמציע רכש את חובר .1.5

 .המציע השתת� בסיור הקבלני� .1.6

 סיור קבלני� חובה .  2

, בוטל ובמקומו נקבע מועד חדש 13.3.11סיור הקבלני� אשר נקבע ליו� , כפי שפורס� במודעה קודמת
  :כמפורט להל�

בסמו! : מקו� המפגש 11:30: בשעה 28.3.11 שנייער! ביו� , סיור קבלני� באזור ביצוע העבודות .2.1
 .תל אביב 14רחוב אלברט מנדלר , 123מבנה , למרכז המבקרי�

  . חובהההשתתפות בסיור הקבלני� הינה  .2.2

 :בתאריכי� הבאי� סגורי�משרדי החברה יהיו , לתשומת לבכ� .  3

 .לרגל השתלמות 24.3.11'  23.3.11בימי�  .3.1

 .בשל חופשה מרוכזת לרגל חג הפסח 25.4.11עד יו�  18.4.11מיו�  .3.2

 להגשת הצעות המועד האחרו� .  4

המועד האחרו� " –להל� ( 11:00בשעה  4.5.11 רביעייו� נדחה ויהיה המועד האחרו� להגשת הצעות 
לדחות את המועד האחרו� , עד למועד האחרו� להגשת הצעות, החברה רשאית בכל עת .)"להגשת הצעות
בתיבת , ה שהיאמכל סיב, הצעות שלא תהיינה. וזאת ללא צור! במת� הודעה מוקדמת, להגשת הצעות
 .לא תישקלנה, למועד האחרו� להגשת הצעותהמכרזי� עד 

מר גדי , לראש מנהלת גני שרונה, החברהלמשרדי בלבד שאלות הבהרה לגבי המכרז נית� לשלוח בכתב  .  5
 חברהמסרנה ליובלבד שה� ת o.ilmichrazim@ahuzot.cל "או בדוא 03 – 6099055בפקסימיליה , רויטמ�

 .16:00: בשעה 11.4.11שני יו� עד ולא יאוחר מ

עי� ימופה� אלו ההפרטי� המלאי� והמחייבי� אודות המכרז . פרסו� זה הינו לידיעה כללית בלבד .  6
  . בלבד החברהבמסמכי המכרז שנרכשו מ

  
  ל"מנכ, רוני איכר

  מ"חברת אחוזות החו� בע


