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

 

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

 וסח המובא במכרז.הנ

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

ועדת המכרזים, ככל שניתנו, בכל פורום  מצפה רמון ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון ו/או

או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים 

 שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.

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

 לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.

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

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

 
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.

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

 שאלה.

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

 במסמכי המכרז.

 

 

 

 

 



 

  

 
 תשובה פרוט ההבהרה סעיף עמוד מסד

כתב  1
 ערבות

  .27בתחילת הערבות ישנו סעיף  
 

" (לאחר המשפט "שיוצמד למדד תשומות בניה
 ( -ישנו סוגר חסר משמעות 

 
 

לאחר המשפט "שיוצמד למדד תשומות בניה( 
" צריכה להיות השלמה אך אין ________

 צורך בהשלמה.
  

אודה אם תאשר לי כי אכן טעויות אלו לא 
 אמורות להיות בערבות מכרז

 ע"מ למנוע טעויות בהגשת המכרז הנ"ל.
 

מדובר בשגיאות סופר אשר 
אין בהן כדי לפגום בכתב 

 הערבות.
 

כתבי ערבות יובהר כי יתקבלו 
בנוסח שבמכרז וגם כתבי 

ערבות בהם יימחקו הסימנים 
, הסוגר 27המיותרים )המספר 

המיותר והקו לאחר המילים 
 "תשומות בניה".

 אל"ש. 87סכום המבנים סוטה ב   2

 
 

מאחר וההנחה ניתנת על כל 
אין להתייחס  -פרק בנפרד

 -לסכום הכולל אשר נכתב
 . ש"ח9,149,772

 
 
 
 
 

 בברכה,                                            
 

 וועדת המכרזים                  

  המועצה המקומית מצפה רמון


