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 לבניית ישיבה תיכונית מצפה רמון  04/2022 מכרז פומבי מס' -תשובות לשאלות הבהרה הנדון: 

 

 

 להלן השאלות ותשובות ההבהרה למכרז שבנדון תוך הפניה לסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז. .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 .3

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

ים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירוש

 הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.

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

 המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.

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

 להנחותיו 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  .6

 ל אחריותו בלבד.מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת ע

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

 כל שאלה.

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

 במסמכי המכרז.
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 לא שבה 10 לתכנית מפנה הטכני המפרט

 האקוסטית המחיצה הדקור/ דלת מאופיינת

 אפיון או הנ"ל לגבי הבהרה ישנה האם .

 . זאת לדלת

 

 מצ"ב קובץ אפיון

 

183  

 הנדון לפרויקט הצעות להצעת בהזמנה

 חשבון כל מסך 3.5% תשלום על מדובר

 ד'(.1 )סעיף רמון מצפה לפיתוח לחברה

 תוספת מצויינת כמויותה שבכתב באומדן

 3.3% של בגובה ופיקוח ניהול תקורות

 (.183 )עמוד חשבון מכל

 החיוב למנגנון מפורשת הבהרה מבקשים

 חשבון. מכל הנדרש החיוב אחוז מהו וכן

 

על הקבלן להביא בחשבון       
שמתוך הסכום המגיע לקבלן 

יופחת בכל מקרה סכום של 
עבור החברה לפיתוח  3.5%

בנוסף לאחוזי מצפה רמון 
 ההנחה שציין הקבלן.

הובהר עוד כי התשלום עבור 
( 3.3%הפיקוח שמצויין באומדן )

לא יופחת מהסכום המגיע לקבלן 
 אך כלול בעלות הפרויקט.

כלומר בכל הגשת חשבון של 
 3.5%יהיה לקבלן ו 96.5הקבלן 

לחברה לפיוח, המפקח יגיש 
דרישת תשלום באופן עצמאי 

 שבון.מכל ח 3.3%בסכום של 
 

     

     

     

     

 
 

 מצורף אומדן מעודכן -
 

לתיבת המכרזים במשרדי המועצה המקומית  12:00בשעה   15/03/2022 ניתן להגיש את המכרז עד ליום -
 מצפה רמון.

 
 
 
 
 

 בברכה,                                            
 

 וועדת המכרזים                  

  מצפה רמוןהמועצה המקומית 


