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   לבחינת תקציבי משרד החינוך המוענקים לרשות המקומית ומיצויים 5/2020מכרז    הנדון:
 2לקט 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.

 

המקומית  המפורסמות באתר המועצה 1לקט מס'  - תשומת לב המשתתפים לתשובות לשאלות הבהרה .9

 מצפה רמון.

 

 

 



 

  

 

מס' סעיף במסמכי  מס' סידורי

 המכרז 

 תשובה שאלה
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תצהיר   - 2חלק ו' 
הרפרנט מטעם המציע 

 לעניין הניסיון.

 

שיטת העבודה בחברתנו  

הינה שישנם מס' 

רפרנטים המומחים 

בתחומי תקציבי חינוך 

רפרנט  -לדוג'  שונים.

אחד המומחה בתחומי  

העל  תקציבי החינוך 

יסודי ושכר עובדי 

ורפרנט שני  הוראה,

המומחה בתקציבי חינוך 

יסודי, גני ילדים 

 סעות חינוך.הוב

נודה לאישורכם להצגת  

שני רפרנטים, אשר כל  

אחד מהם עומד בתנאי  

הסף הנדרשים בתחום 

 התמחותו. 

 

 

מאשרים להציג שני רפרנטים 

ובלבד שכל אחד מהם בנפרד  

יעמוד בכל תנאי הסף הנדרשים  

 במכרז. 

 

תשומת הלב תופנה לכך כי בעת  

בחינת רכיב האיכות בקשר עם  

בניקוד   -הרפרנטים אשר יוצגו

שני  ציוני הסופי יעשה ממוצע של

 .המועמדים
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 .רכישת מסמכי המכרז

 

האם מציע אשר רכש את 

 29/2019מסמכי מכרז 

 שבוטל, נדרש לרכוש כעת

שוב את מסמכי המכרז  

 הנוכחי? 

 כן. מדובר במכרז חדש.

 

 

 

 בברכה,                             

 ועדת המכרזים 


