
  

  

 
 

 , האירוויזיוןתחרות  אתהמארחת  ,תל אביב-חברת אקספו
  5/5/2019מס'  פומבימכרז מפרסמת בזאת 

 לשיקום גשר מרכז הירידים מעל שדרות רוקח בתל אביב
 

"(, מזמינה בזאת הצעות לשיקום גשר מרכז הירידים החברהמרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ )להלן: "חברת  .1
יפו, לרבות ביצוע עבודות בנייה, שיקום, תיקונים ואחזקה, וביצוע עבודות בטון ומסגרות -אביב מעל שדרות רוקח, תל

"( והכל בהתאם ובכפוף למסמכי האתר", וכן "הפרויקט" ו/או "העבודותחדשות בגשר מרכז הירידים )להלן בהתאמה: "
 המכרז והחוזה.

 מצורף למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.תיאור מפורט של העבודות הנו בהתאם להוראות המפרט הטכני ה .2

)שבעה( חודשים, וזאת  7תקופת ביצוע העבודות עם המציע הזוכה תהא למן המועד שנקבע בצו התחלת עבודה ועד  .3
 בהתאם ובכפוף לאבני הדרך ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם.

 המכרז מסמכי בחוברת מפורטים, חברת מרכז הירידים עם ההתקשרות הסכם ונוסח מנחים עקרונות, הצעה הגשת אופן .4
 ."(המכרז מסמכי" -ולהלן  לעיל)

, 101המבקש להשתתף במכרז ירכוש את מסמכי המכרז באגף הכספים במשרדי המזמין בגני התערוכה, שדרות רוקח  .5
במזומן או  כולל מע"מ, במילים: אלף וחמש מאות שקלים חדשים, שישולם₪, 1,500אביב, תמורת סכום של -תל

 בהמחאה בנקאית, בלבד. סכום זה לא יוחזר למציע בשום מקרה.

. החברה רשאית להאריך את המועד לרכישת 10:00בשעה  5.5.2019-את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום ראשון, ה .6
 מסמכי המכרז. נהגה החברה כאמור, תפרסם על כך החברה הודעה. 

ם, בתאום מראש במשרדי החברה או באתר האינטרנט של החברה בכתובת ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלו .7
http://www.Expotelaviv.co.il/tenders. 

השתתפות בסיור כולו הנה חובה  מקום המפגש הינו לשכת המנכ"ל. .10:00 בשעה 6/6/19סיור מציעים יתקיים ביום ה',  .8
ומהווה תנאי להגשת הצעות למכרז. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים סיור אחד או יותר, על פי שיקול 

 דעתה.

ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב לחברה באמצעות מייל  .9
. תשובות/הבהרות יפורסמו באתר 14:00בשעה  20.6.2019וזאת עד ליום  mord@expotelaviv.co.ilשכתובתו: 

 האינטרנט של החברה.

לשכת שב יםבמסירה ידנית לתיבת המכרז בתוך מעטפה סגורה וחתומה,את ההצעות במסגרת המכרז יש להגיש  .10
בין השעות  11.7.2019יום חמישי, תאריך: באביב, וזאת -, תל101ערוכה, שדרות רוקח בגני הת, המנכ"ל של החברה

עבודות לשיקום גשר מרכז הירידים שמעל שדרות  5/5/2019על המעטפה יש לרשום "עבור מכרז מס'  14:00-10:00
 רוקח".

ם אך ורק באתר האינטרנט של תנאי כלשהו מתנאי המכרז, לרבות שינוי באחד מהמועדים המפורטים לעיל, יפורס שינוי .11
, ככל של החברה לבדוק באופן שוטף את ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנטבאחריות המציעים החברה. 
 .שתהיינה

ת כל נה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחויהחברה א .12
 הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף  .13
 עליהם. במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז לבין האמור במודעה זו, יגברו מסמכי המכרז.

 

 

 בברכה,

 מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ
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