כ"ז שבט ,תשפ"א
 9פברואר2021 ,
לכבוד
משתתפי המכרז שבנדון
ג.א.נ,.

הנדון :מכרז פומבי מספר  01/2021להפעלת מערך חניה עירוני
בתחום עיריית רהט (להלן" :המכרז")
הודעת תיקון מספר 1
החברה הכלכלית רהט ( )2015בע"מ ,מביאה בזאת לידיעת משתתפי המכרז ,כי בוצע עדכון
למסמכי המכרז ,כדלקמן:
תיקון תנאי סף – סעיף  :7.2תנאי הסף הקבוע בסעיף  7.2למכרז ישונה ובמקומו יבוא:

.1

"המציע בעל נסיון של שלוש שנים ( )3לפחות ,וזאת לפחות בשבע ( )7השנים האחרונות אשר
קדמו למועד פרסום המכרז ,במתן שירותי הפעלת מערך חניה ופיקוח עירוני ,לשלוש ()3
רשויות מקומיות הכוללות עיר אחת ו/או חברות עירוניות לפחות שאחת מהן בעירייה".
השלמת המחיר והשיעור המרבי בסעיף  11בנספח  4.7למכרז :הפרטים שהושמטו בחוברת
המכרז הושלמו להלן:

.2

סידורי

מחיר מרבי
(בש"ח) /
שיעור מרבי
(באחוזים)

רכיב התמורה

1

שיעור (באחוזים) העמלה
מסכום הגבייה בפועל של
דוחות חניה ,שייגבו בתקופת
ההתקשרות

2

הוצאות הגביה
בפועל
שייגבו
ההתקשרות

והאכיפה
בתקופת

3

סכום קבוע עבור כל דוח חניה
שהונפק עקב צילום במצלמה
נייחת או מצלמה המוצבת על
גבי ניידת פיקוח ,ובתנאי
שהדוח נגבה בפועל

5

אגרת חניה – מובהר כי כל
הסכומים שייגבו בגין אגרת
חנייה לא יהוו חלק מהתמורה

35%
לא למילוי על
ידי המציע.

₪ 28

לא למילוי על
ידי המציע.
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מחיר מוצע
(בש"ח)  /שיעור
מוצע (באחוזים)

_________%
כל ההוצאות שייגבו
בפועל (בהתאם לדין).

_________ ₪

₪0

_________________
חתימת המציע

.3

בכפוף לשינויים לעיל בהודעת תיקון זו ,יתר הוראות המכרז תיוותרנה ללא שינוי.

.4

הוראות הודעת תיקון זו מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות על האמור במסמכי
המכרז .כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובות לשאלות שניתנו בהודעת תיקון זו יתקנו,
יפרשו ויתייחסו לכל הסעיפים הרלבנטיים במסמכי המכרז ,גם אם לא צוינו מפורשות
בהודעת תיקון זו.

.5

התיקון למכרז ,כמו גם תשובות ההבהרה שתפורסמנה ,מחייבים את משתתפי המכרז.

.6

המשתתף במכרז לא יבצע מחיקות ו/או שינויים ו/או תיקונים על גבי מסמכי המכרז שיוגשו
על ידו.

.7

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ועל המשתתף במכרז לצרף מסמך זה
להצעתו ,כשהוא חתום על ידו בתחתית העמוד.

.8

בהמשך לבקשתי לרישום מינוי הח"מ ככונס נכסים בחלקות שבנדון ,קיבלתי הודעתכם
לפיה הטיפול בבקשה מושהה כיוון שמבוקש לרשום הערת כונס על זכויות חברת צמרות
בעוד הבעלים הם רובננקו שמואל אחזקות בע"מ.

בכבוד רב,

החברה הכלכלית רהט ( )2015בע"מ
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_________________
חתימת המציע

