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   לבחינת תקציבי משרד החינוך המוענקים לרשות המקומית ומיצויים 5/2020מכרז    הנדון:
 1לקט מס'  -תשובות לשאלות הבהרה

 

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

 
נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על   מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתיהתשובות המובאות להלן  .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

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

 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

 לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.

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

 וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

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

 שאלה.

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

 במסמכי המכרז.

 

 

 

 

 

 



 

  

מס' סעיף במסמכי  מס' סידורי

 המכרז 

 תשובה שאלה

 

1 

 

 

 

האם ניתן להשתמש  המלצות -חלק ו'

בהמלצות שנאספו לצורך 

 המכרז הקודם?

לא ניתן להשתמש בהמלצות של 

המכרז הקודם. נוסח ההמלצות 

במכרז זה שונה באופן שעל 

הממליץ לכתוב את מידת שביעות 

רצונו מהשרות שניתן לו בסולם של 

בכל קריטריון, דבר שלא היה   1-9

קיים בנוסח ההמלצות במכרז  

 הקודם.

 

 

2 

 

האם ניתן לא לצרף  ערבות השתתפות במכרז 

ערבות חדשה ולהשאיר  

את הערבות מהמכרז  

 הקודם? 

במכרז זה לא נדרשת ערבות 

 השתתפות במכרז.

 

3 

 

אישור קיום  -נספח ד'

 ביטוחים

למכרז לא צורף נוסח  

אישור קיום ביטוחים 

בנוסח שאושר על ידי 

 המפקח על הביטוח.

 אישור קיום ביטוחים בנוסח

המאושר על ידי המפקח על 

הביטוח מצורף למסמכי המכרז, 

למסמכי  21-26בחלק ד', עמ' 

המכרז בנוסחו כפי שפורסם באתר 

 המועצה המקומית מצפה רמון. 

כיצד ייקבע ניקוד   4

בפרמטרים של ניסיון 

המציע? לגבי פרמטרים  

ב,ג,ד, צויין כי הממליצים 

מטעם המציע ידרגו את 

", 9-ל 1רמת השירות בין 

מה הציון שיינתן 

להמלצה של רשות 

מקומית אחת בודדת  

וכיצד ישוקלל מספר 

הממליצים עם איכות 

 ההמלצות?

ייערך ממוצע של הציונים שניתנו 

 בכלל ההמלצות. 

 

  10-אין לצרף יותר מיובהר כי  

  10 המלצות. מציע שיצרף מעל

תיערך הבדיקה בקשר   -המלצות

ההמלצות הראשונות לפי   עשרעם 

 סדר צירופן.  

 

 

 

 בברכה,                             

 ועדת המכרזים 


