
 
 הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ 

 [2/2019מכרז מס' ]

הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם במסגרת מכרז להקמה והפעלה של מרכזי אנרגיה קטנים 
 בתל אביב יפו   3700המונעים בגז טבעי והמחוברים לרשת החלוקה בשכונת 

 

( מעוניינת לקבל הצעות להליך המיון המוקדם "הרשות"יפו בע"מ )להלן: -הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב .1
  (."המוקדםהמיון "שבנדון )להלן: 

פרטי המיון המוקדם, לרבות תנאי הסף להשתתפות בו ומנגנון דירוג ההצעות, מופיעים במסמכי המיון  .2
 המוקדם.

 eda.co.il-www.taניתן לעיין במסמכי המיון המוקדם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו  .3
 שרדי הרשות. או בתיאום מראש במ

למסמכי המיון המוקדם, לא יאוחר מיום  7את שאלות ההבהרה יש להגיש, באופן המפורט בסעיף  .4
 .12:00בשעה  10.12.2019

למסמכי המיון  6במסגרת המיון המוקדם מותנית בתשלום דמי השתתפות כמצוין בסעיף  הצעותהגשת  .5
 דת הרשות, כנגד קבלה )ולא חשבונית(., אשר ישולמו באמצעות המחאה לפקו₪ 3,000המוקדם, בסך של 

, 1למסמכי המיון המוקדם, לתיבת המכרזים מס'  14את ההצעות יש להגיש, באופן המפורט בסעיף  .6
 12.02.2020מיום , תל אביב, לא יאוחר 2, קומה 2הממוקמת במשרדי הרשות, קריית עתידים, בניין מס' 

  .12:00בשעה 

 לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הרשות.  5.11.2019ביום מובהר בזאת כי  ,על אף האמור לעיל

 או בדואר אלקטרוני 03-6497888, בטלפון לעו"ד דנה שרגל, מזכירת החברהלפרטים ניתן לפנות  .7
eda.co.il-dana@ta '15:00-9:00ה', בין השעות -, בימים א . 

 

 עידו שמיר, מנכ"ל
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The Economic Development Authority Tel-Aviv Yafo Ltd 

Tender # 2/2019 

1. The Economic Development Authority Tel-Aviv Yafo Ltd (the "Authority") hereby 

requests for tenders for the pre-qualification process (the "PQ") of the tender 

referenced above. 

2. Information regarding the PQ, including threshold requirements and the method of 

rating the offers, are brought in detail within the PQ documents. 

3. The PQ documents are available for perusal, free of charge, at the Authority's website 

at www.ta-eda.co.il, or at the Authority's offices (appointment required). 

4. Clarification requests may be submitted in accordance with Section 7 of the PQ 

documents, no later than December 10th, 2019 at 12:00 noon. 

5. Submissions of offers is conditioned upon the payment of participation fee as 

indicated in Section 6 of the PQ documents, in the sum of ILS 3,000, which shall be 

paid via cheque to the Authority against receipt (the payment shall not be invoiced). 

6. The offers shall be submitted, in accordance with Section 14 of the PQ 

documents, to submission box #1 at the Authority's offices at Kiryat Atidim, 

building 2, 2nd fl., Tel-Aviv – Yafo, no later than February 12, 2020 at 12:00 

noon. 

Note that at November 5th, 2019, the Authority's offices shall be closed to 

visitors. 

For further details please refer to Ms. Dana Shargal, adv., the Authority's secretary, at 

+972-3-6497888, Sun-Thu 9:00-15:00 or at dana@ta-eda.co.il. 

 

Ido Shamir,  

The Economic Development Authority Tel-Aviv Yafo Ltd 

CEO 
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