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 מתן רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות ליבה ודיגיטל
 
 

 1מספר הודעה 
 הבהרותעדכון מועדים ו

 
מצ"ב תשובות לשאלות המשתתפים. הודעה זו מכילה שינויים ו/או תיקונים ביחס להוראות מסמכי  .1

 המכרז.
 
וראות מהוע רלג ודעה זהבאמור בה בתשובות. מובהר, כי איןת ואלוהמציעים נדרשים לעיין היטב בש .2

 מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.  
 

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם  .3
 יתר מסמכי המכרז, כשעמודיה חתומים על ידם.

 
 . 14:00בשעה  21.11.2021ניתן להגיש הצעות עד ליום  .4

 
 המכרז.אין שינוי ביתר הוראות מסמכי  .5

 
בתוספת חותמת  יעמצה למורשי החתימה שע"י יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום  .6

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. החברה. המסמך מהווה
 
המכרז.  כיסמי המכרז והוראותיו גוברות על האמור בממכסהאמור במקנות את הוראות מסמך זה מת .7

כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל 
 ש. וינו במסמך זה במפורפים הרלוונטיים לא צמכרז גם אם הסעיה כימים הרלוונטיים שבמסהסעיפ

8.     
 ים.  את המציעתשובות ההבהרה מחייבות  .7.1
 המכרז שנרכשו על ידו.   בצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכילא י המציע .7.2
ז השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכר .7.3

שתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה הצעתו. על המת גשהלהביאם בחשבון ב 
 וחותמת, להצעתו במכרז. 

 

                     
 

 כבוד רב,ב
 זבראליה וינטר, ג           

 מועצה מקומית מצפה רמון
 
  

 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

1.  

לאור העובדה כי המכרז פורסם בתאריך  כללי כללי

המועד האחרון לשאלות נקבע ו 19/10/2021

דבר שלא מאפשר למציעים  24/10/2021לתאריך 

נבקש כי מספיק זמן להיערך ולבחון את המכרז, 

המועד האחרון לשאלות הבהרה ידחה בשבוע ימים 

 ם. וכי המועד האחרון להגשה ידחה בהתא

ניתן להעביר שאלות עד ליום 

 18:00עד השעה  28.10.2021

 .ביתר מועדי המכרז אין שינוי

2.  
נבקש כי המכרז ינוהל באופן דו שלבי, משמע הצעת  כללי כללי

אחר שלב המחיר תוגש במעטפה נפרדת ותפתח רק ל

 האיכות להצעות וניקודו.בחינת 

 הבקשה נדחית

3.  
נבקש לבטל את מחיר המינימום שנקבע ולאפשר  כללי כללי

הגשת מחיר פתוח עד תקרת מחיר המקסימום 

 שנקבע.

 הבקשה נדחית



 ידי המציע.רד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על חלק בלתי נפ הווהה מך זסממ
2 

 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

4.  

בדבר המכרז שבנדון,  מהיוםבהמשך לפרסום   22.1 12
האחרון להגשת שאלות הבהרה למכרז נקבע המועד 

, לו"ז שאינו מאפשר 24.10.21ון הקרוב ליום ראש
 עיון ולמידת המכרז באופן מעמיק. 

ימים למועד  10לפיכך אודה לקבלת דחייה בת 

 האחרון להגשת שאלות. 

 .1ראו תשובתנו לשאלה מס"ד 

 

 

  rg.ilwinter@mzp.o    –ובת  לכת   נא להחזיר המסמך חתום כמפורט מטה

 23/2021מכרז  – 1 מס'ההודעה  ני מאשר קבלת מסמךהנ

 _______ו  ________המאשר ותפקיד________________ שם       רה + חותמתשם החב

 _________________.דוא"ל:  ון: _________   פקס : _________ פטלחתימת המאשר ________  
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