אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות
 3יולי7102 ,
סימוכין269971 :

לכבוד
משתתפי מכרז 150-02

הנדון :הבהרה ודחיית הגשת מכרז  – 150-02צינורות פלדה לדלק (להלן "המכרז")
הרינו להביא לידיעתכם כי בנספח ו' ,אשר צורף למסמכי המכרז ,נפלה טעות :בתצהיר מורשי החתימה
בפסקה הראשונה נרשם כי "המציע סיפק בהצלחה ...בסכום מצטבר מינימלי של  1מליון  "₪הסכום המצטבר
צריך להיות  2מליון  ,₪כאמור בתנאי סף  – 3.3מצ"ב נספח מעודכן.
הרינו להודיעכם כי המועד האחרון שנועד להגשת ההצעות למכרז הנ"ל נדחה לתאריך ( 00.2.02במקום
.)7.6.26
יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.
לתשומת לבכם :מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז ,ויש לצרף אותו להצעה כשהוא חתום.

בברכה,
טלמור סלע
מחלקת רכש והתקשרויות
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אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות
נספח "ו"
נסיון המציע במכירת צינורות העומדים בתקן ( API-5Lתנאי סף )3.3
יש להגיש עם מסמכי המכרז את המסמכים הבאים:
 .1הטבלה הבאה ,כשהיא מלאה ומאומתת כנדרש:

שם הלקוח

פרטי הפרויקט

שנת  /תקופת
ההתקשרות

סכום המכירה

שם איש קשר  +מס'
טלפון
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הנדון  :תצהיר מורשי חתימה
אני הח"מ_______________ מאשר/ת בזאת ,בהתאם לסעיף  3.3בהזמנה להציע הצעות למכרז 150-02
("המכרז") ,כי המציע סיפק בהצלחה ,במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז,
צינורות העומדים בתקן  , API-5Lבסכום מצטבר מינימלי של  2מיליון ש"ח.
אישור
הנני מאשר כי ביום ______________ הופיע/ו בפני ,עו"ד ___________ ,ה"ה
________________________ ,נושא ת.ז .מס' ____________________/המוכר/ים לי באופן אישי
ואשר הינם מורשי חתימה בשם המציע  -חברת _______ בע"מ ,ואחרי שהזהרתי אותו/ם כי עליו/הם
להצהיר אמת וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/יעשו כן ,אישר/ו נכונות ההצהרה
הנ"ל וחתם/מו עליה.
_______________
__________ ,עו"ד

 .2אישור רו"ח מבקר של החברה כי המציע סיפק בהצלחה ,במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז ,צינורות העומדים בתקן  , API-5Lבסכום מצטבר מינימלי של 1,111,111
ש"ח.
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