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הודעה מס' 4
מכרז מס'  – 2203לשירותי בדיקות מעבדה וסקרים בתחומי קרקע ודרכים ,חומרי בניין
ומערכות בניין.
.1

מובא לידיעת המציעים כי תנאי הסף שבסעיף  5.1ותנאי הסף שבסעיף  5.2במכרז מס'  2203עברו
שינויים .להלן תנאי הסף החדשים:
 .1.1האמור בתנאי סף שבסעיף  5.2יימחק ובמקומו יבואו המילים הבאות" :המציע הינו בעל
אישור תקף מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (להלן" :הרשות") ו/או בהתאם
לחוק התקנים ,התשי"ג 1953 -בדבר היותו מעבדה מוסמכת ומאושרת לביצוע בדיקות ב -
 4קבוצות בדיקה לפחות מתוך רשימת קבוצות הבדיקה שלהלן:
1
2
3
4
5
6

קרקע וסלילה  -קרקע ,אגרגטים ומים – בדיקות כימיות ופיזיקליות
קרקע וסלילה  -אספלט ומוצרי נפט – בדיקות כימיות ופיזיקליות
פריטים הנדסיים  -מבנים ,תשתיות ובטון  -בדיקות לא הורסות
בנייה  -בטון ,חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון  -בדיקות פיזיקאליות
קרקע וסלילה  -ביסוס המבנה
בנייה  -מערכות הבניין  -תכן והתקנה

 .1.2האמור בתנאי סף שבסעיף  5.1יימחק ובמקומו יבואו המילים הבאות" :המציע הינו בעל
אישור תקף מטעם הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה ו/או הרשות להסמכת
מעבדות על היותו מעבדה מאושרת מכח חוק התקנים התשי"ג –  1953ו/או בהתאם לחוק
התקנים ,התשי"ג ,1953 -ושלא בוטלה הסמכתה בשלוש שנים האחרונות".

.2

לנוחיות המציעים ,באתר ר"י מפורסמת חוברת המכרז עם תנאי הסף החדשים בגרסת "עקוב
אחר שינויים" וכן בגרסה מעודכנת ונקייה ,המחייבת את המציעים.

.3

הודעה זו על נספחיה ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.

.4

מובהר ,כי יתר סעיפי ותנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.
בברכה,
רוויטל גל,
מרכזת תחום רכש בינ"ל
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