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 סריקת מסמכי תיקיי רישוי ובניה, הטמעתם וטיוב נתונים 
 
 

  1מספר הודעה 
  עדכונים למסמכי המכרז 

 

 ים הקבוע ההשתתפות במכרזתשומת לב המציעים והמתעניינים מופנית לעדכון  בתנאי  .1
 בהתאם לנוסח המפורט להלן:   6.3ו  6.2פים בסעי

פרויקטים של סריקת תיקי בניה לוועדות מקומיות או  3ע ביצע בהצלחה לפחות המצי 6.2

(, 2014 2015 2016השנים האחרונות ) 3מרחביות לתכנון ובניה במדינת ישראל במהלך 

תיקי רישוי בניה בכל אחד  5000ומתוכם לפחות   שני פרויקטים הכוללים סריקה של לפחות 

לפחות משני הפרויקטים כלל שיוך התיקים למערכת משני הפרויקטים, כאשר פרויקט אחד 

 רישוי ובניה מבית היוצר של בר טכנולוגיות  והסתיים בהצלחה ולשביעות רצון של הלקוח.    

למסמכי  1על המציע למלא את הפרטים בדבר גופים אלו בטבלה המצורפת כנספח ב' לפרק 

ש וועדות לתכנון ובניה מכתבי המלצה משלו 3המכרז. על המציע לצרף להצעתו לפחות 

מקומיות או מרחביות הכוללים פרוט  השירותים  אותן סיפק המציע עבור אותה ועדה, 

 וחוות דעת של מהנדס והוועדה.  

 

מהשנתיים  בכל אחת)לפני מע"מ( ₪ מיליון  1.0מחזור העסקים השנתי של המציע הינו מעל  6.3

 (. 2016-2015האחרונות )

 .נוסח המצורף למסמכי המכרז המעיד על כךעל המציע לצרף אישור רו"ח ב

 

ניתן להעביר . 12:00עד השעה  10/8/2017הוארך עד ליום מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה  .2

ולוודא קבלת המסמכים  yossip@shoham.muni.il  -לכתובת דוא"ל Wordבקובץ , בכתבשאלות 

 .03-9723030בטלפון מספר  

 

 .16:00עד השעה   22/8/2017את ההצעה כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש עד יום  .3

 

בתוספת  מורשי החתימה של המציעיש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י  .4

 חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

וראותיו גוברות על האמור במסמכי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז וה .5

המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו 

לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה 

 במפורש. 

 כבוד רב,ב                          

 גזבר המועצה ץ, סגןיוסי פר          

 
 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע. מסמך זה מהווה
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 yossip@shoham.muni.ilלכתובת     נא להחזיר המסמך חתום כמפורט מטה
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