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   החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ 
 בתחום מועצה אזורית דרום השרון גגות ושטחים שכירותהזמנה להציע הצעות ל 

 (  PVמערכות סולאריות פוטו וולטאיות )  ה ותחזוקה שללשם הקמ 
 

, וצירוף תשובות  ונספחים לרבות בדבר עדכון מועדים ,הודעה למשתתפי המכרז
 לשאלות הבהרה 

 

)להלן:    תשובות החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מריכוז  להודעה זו מצורף קובץ הכולל את   .1
   .  29.11.2021עד ליום  "( לשאלות ההבהרה שהתקבלוהמזמינה"

ועל כל אחת  וההתקשרות על פיו,  התשובות לשאלות ההבהרה ייחשבו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז   .2
מעמודי התשובות לשאלות הבהרה וכן על הודעה זו ולצרף מסמכים אלה  מהמציעות לחתום על כל אחד  

 ה למכרז.  ת להצע

ג'   3נספח א'  , העדכני  2נספח ג' בנוסף, המזמינה מצרפת את   .3 וזאת    , טבלת זמנים  -  7העדכני וכן נספח 
   .עדכני  סקר גגות / חניות, קירוי מגרשים וגדרותשערכה לאחר 

ו  3א'   -ו  2לנספחים ג'דגשים שבמכרז ביחס  במודגש, כי אין כל שינוי בהסתייגויות ו .4 באמור  או  / הנ"ל 
לנספחים   הרלבנטיות  ההבהרה  בסעיף  בתשובות  מאיזו  לעיל  3הנזכרים  זה  כהוא  גורע  איננו  והוא   ,

 לעריכת סקר ומיפוי עדכני.   לרבותמהתחייבויות היזם 

מציע בכל אחד  העל ידי    כשהם חתומים למסמכי הצעת המציע    הנספחים הנ"ל  3את  גם  כמו כן, יש לצרף   .5
   מעמודיהם.

לעיל, יועלו לאתר המזמינה    3קובץ התשובות לשאלות ההבהרה, וכן קבצי הנספחים הנזכרים בסעיף   .6
 לעיון.  

 כדלקמן:   ,הבאים והם בלבדמוארכים המועדים  לאור האמור לעיל,  .7

ליום   עד  יוארך  המכרז  מסמכי  לרכישת  האחרון  בשעה  ב)יום    6.12.2021המועד    בצהריים.   12:00'( 
המועד האחרון  שלא להמתין לשעה האחרונה של  ברכישת מסמכי המכרז  ממי שחפץ  מובהר, כי מצופה  

 .  שונים הנ"ל ועליו להביא בחשבון אילוצים משרדיים

 בצהריים.    12:00)יום ב'( בשעה    6.12.2021יוארך עד ליום  נוספות  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  

    להסרת ספקות, מובהר כי אין שינוי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 

הודעות מטעם המזמינה, ובכלל  ה מובהר ומודגש, כי יש לעקוב בצורה יזומה אחר הפרסומים ו/או  עוד   .8
יועלו לאתר המזמינה בכתובת  ואשר  זאת תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו ו/או יתקבלו, לפי העניין,  

 הבאה:  

https://www.dsharon.co.il/auction/ 
 
 

  מנכ"ל, בן ציון איתן
 לפיתוח דרום השרון בע"מהחברה הכלכלית 
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