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הספקה והתקנה של מערכות הגברת קול 
הודעת תיקון

הננו להודיע על תיקונים בתנאי הסף להשתתפות במכרז, כמפורט להלן:
סעיף ג. לנוסח המודעה המקורית )סעיף 1. א. לפרק 2 של מסמכי המכרז - תנאים   .1

מוקדמים להשתתפות במכרז ]תנאי סף[(: להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה:
"המציע הינו יצרן הרמקולים במערכת הגברת הקול )להלן: "המערכת"( המוצעת    

בהצעתו. 
לחילופין: נכון למועד הגשת ההצעה המציע, לרבות מי מטעמו או הקשור אליו, הוא    
נציג רשמי של יצרן הרמקולים במערכת / יבואן מורשה מטעמו / תאגיד-בת שלו / 

מפיץ מורשה מטעמו או מטעם היבואן המורשה מטעמו – בישראל."
סעיף ד. לנוסח המודעה המקורית )סעיף 1. ב. לפרק 2 של מסמכי המכרז - תנאים   .2

מוקדמים להשתתפות במכרז ]תנאי סף[(: להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה:
"נכון למועד הגשת ההצעה, מערכות הגברת קול המתבססות על הרמקולים שישולבו    
במערכת )או על רמקולים הדומים להם ו/או מהווים דגם קודם של הרמקולים( מותקנות 

.UEFA ופועלות באופן שוטף וסדיר בלפחות 5 אצטדיונים בעולם המאושרים ע"י
)למען הסר ספק, הקביעה הסופית ביחס לשאלה האם רמקולים כלשהם אכן דומים    
לרמקולים שישולבו במערכת המוצעת בהצעה של מי מהמציעים ו/או מהווים דגם 
קודם של אותם רמקולים, תיעשה על ידי המזמינה בהתאם לשיקול דעתה המקצועי 
ולנתונים שישתקפו מן ההצעה הנבחנת. קביעה זו תחייב את המציעים לכל דבר ועניין(."
סעיף ה. לנוסח המודעה המקורית )סעיף 1. ג. לפרק 2 של מסמכי המכרז - תנאים   .3
מוקדמים להשתתפות במכרז ]תנאי סף[(: להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה: 
"המציע צירף להצעתו הצהרת יצרן הרמקולים שישולבו במערכת בנוסח מסמך א'7-."
לאור התיקונים כאמור, באתר המזמינה, ובצמוד להודעה זאת, מתפרסם נוסח חדש   .4
ומתוקן של הצהרת יצרן הרמקולים שישולבו במערכת )מסמך א'7- למסמכי המכרז(. 

כמו כן, לאור התיקונים כאמור, המזמינה תפרסם חוברת מכרז מעודכנת )ובה יוטמעו   .5
כלל השינויים כמפורט לעיל, לרבות שינויים הנובעים מן השינויים כאמור(. את חוברת 
המכרז המעודכנת ניתן לקבל עד ליום 22.01.13 במשרדי חברת קידן בע"מ ברח' 
טשרניחובסקי 35, חיפה, טלפון 04-8332994,  בימים א' - ה' ובשעות 16:00 - 08:30. 
מסירת חוברת המכרז המעודכנת תיעשה כנגד קבלה על תשלום בסך 1,000 ש"ח )סכום 
זה לא יוחזר בכל מקרה( לזכות חברת האצטדיון הבינלאומי חיפה בע"מ, בבנק הפועלים,  
סניף מספר 562, חשבון מספר 611142(, ומסירת שם הרוכש, כתובת, מס' טלפון, מס' 
פקסימיליה ושם נציג המציע בהליכי המכרז. תשלום התמורה בעד השתתפות במכרז 
מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה )מציעים שכבר שילמו את התמורה בעד השתתפות 
במכרז אינם נדרשים לשלמה שוב וחוברת המכרז המעודכנת תישלח אליהם במישרין(. 
לאור האמור לעיל, המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה עד ליום 07.02.13 )כולל(   .6
בשעה 15:00, והכל בהתאם לנוהל כמפורט במסמכי המכרז )מציעים שכבר הגישו הצעות 
במענה למכרז, הצעתם תוחזר להם הואיל ומעטפות הצעת המחיר טרם נפתחו עד לשלב 

זה(. את ההצעות במכרז יש להגיש אך ורק על גבי חוברת המכרז המעודכנת
הודעת תיקון זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים   .7
המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. במקרה של סתירה בין האמור בשאר 

מסמכי המכרז לבין האמור בהודעת תיקון זו, יגבר האמור בהודעת תיקון זו.
www.hec.co.il :מודעה זאת מתפרסמת גם באתר המזמינה
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