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  לבחינת תקציבי משרד החינוך המוענקים לרשות המקומית ומיצויים 29/2019מכרז   הנדון:
 תשובות לשאלות הבהרה

 

 הרלוונטי במסמכי המכרז.להלן השאלות ותשובות ההבהרה למכרז שבנדון תוך הפניה לסעיף  .1

 
נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על  התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי .2

 וסח המובא במכרז.הנ

 
אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המועצה או ועדת  .3

צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה המכרזים, ככל שניתנו, בכל פורום או 

 זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.

 
מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע  .4

 ל כל עמוד.לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע ע

 
אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו  .5

 של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

 

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך,  .6

 המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.וכל 

 
יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל  .7

 שאלה.

 
אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור  .8

 במסמכי המכרז.

 

 

 

 

 



 

  

 

ף במסמכי מס' סעי מס' סידורי

 המכרז

 תשובה שאלה

 

1 

 

 

 

 

 חלק ו' למסמכי המכרז

 

האם אפשר להשתמש 

שנחתמו בהמלצות 

לאחרונה לצרכי מכרזים 

אחרים בנוסח דומה 

 להוכחת ניסיון?

 

לא ניתן להשתמש בנוסח 

אחר, שכן השאלות 

המפורטות בנוסח ההמלצות 

מותאמות לצרכי הרשות. 

בנוסף, נוסח ההמלצות 

ההצעה משמש אף לניקוד 

ומכאן החשיבות בנוסח זהה 

 לכלל המשתתפים.
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 מפרט העבודות -חלק ח'

 

כולל  1המפורט בסעיף 

שיפוי בגין שמירה. מדובר 

על תוספת תחום לעומת 

מפרט קודם. האם לאור 

זאת ניתן להעמיד את 

 לעהמחיר המקסימאלי 

 ₪? 5,100סך של 

 

מאושר להעלות את המחיר 

 ,0034המקסימאלי לסך של 

וזאת בשים  מע"מבצירוף ₪ 

לב לכך שהצורך בקבלת 

השירות הינו מצומצם 

הקטנה כמות ה נוכח ביותר

  .שומריםשל ה
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 2חלק ב' סעיף 

 

ציון בגין מחיר ההאם 

מחושב בצורה הבאה: 

Pmin/p*30   כאשר

Pmin   זה מחיר המציע

 הזול ביותר

 

כן. להלן הנוסחה לחישוב 

 הציון בגין המחיר:

 

 X 30המחיר הנמוך ביותר 

__________________ 

 המחיר המוצע ע"י המציע

לא צוין מספר השעות  12חלק י' סעיף  4

 החודשיות

הסעיף תוקן. להלן הנוסח 

 המלא של הסעיף:

"ידוע לי כי העבודות נשוא 

ההליך יבוצעו בהיקף ממוצע 

שעות חודשיות,  25-של כ

בהתחשבנות שנתית וישיבה 

 במצפה רמון".אחת בחודש 

. 

 



 

  

 בברכה,                            

 ועדת המכרזים


