
 

 

 26/2/2020       ב"ה                                                                                                                          

 

 לכל המעוניין

 שלום רב,

 לביצוע עבודות עפר, קירות תומכים ותשתיות בשכונת "נגה" 04/2020הנדון: מכרז 

 1לקט מס'  -תשובות לשאלות הבהרה

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

 המכרז.

 

תשומת לב המשתתפים תופנה לכך כי נוכח שגגה שנפלה בכתב הערבות המתוקן שצורף  .2

, מצ"ב כתב ערבות מתוקן אותו יש להגיש 11/2/2020ההבהרה מיום לתשובות לשאלות 

 במסגרת המכרז.

 

כתב הערבות, נדחה מועד הגשת מסמכי המכרז ליום בנסיבות הצורך בתיקון  .3

 .15:00עד השעה  4/3/2020

 
התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  .4

 המובא במכרז. וגוברות על הנוסח

 

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם  .5

המועצה או ועדת המכרזים, ככל שניתנו, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות 

הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת 

 שיישלחו.המכרזים, ככל 

 

מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי  .6

 המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.

 

אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות  .7

 לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי 

 

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ  .8

 משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.



 

 

יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא  .9

 נענתה כל שאלה.בהכרח 

 

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות  .10

 כאמור במסמכי המכרז.

 

המפורסמות באתר  11/2/2020תשומת לב המשתתפים לתשובות לשאלות הבהרה מיום  .11

 המועצה. 

 

 בברכה,                          

 ועדת המכרזים                        

הסעיף  ס'מ
מחוברת 
"הזמנה 
להציע 
 הצעות"

 תשובה שאלה

הצעת  8נספח  1
 המחיר

להצעת המחיר 6במבנה  44חסר פרק   מעודכן 8רצ"ב נספח  

הצעת  8נספח  2
 מחיר 

 מעודכן 8רצ"ב נספח  הוספת עמודה סה"כ לאחר הנחה

הצעת  8נספח  3
 מחיר

שורה תחתונה לסה"כ הצעות מחיר לאחר הוספת 

 הנחה

 מעודכן 8רצ"ב נספח 

המתוקן שצורף לתשובות נפלה שגגה בנוסח הערבות  נוסח ערבות 4

.11/2/2020לשאלות ההבהרה מיום   

  

מצ"ב נוסח מתוקן. יש להתעלם 

הנוסח שצורף במסגרת תשובות מ

 11/2/20לשאלות ההבהרה מיום 

  .המצ"בולהגיש כתב ערבות בנוסח 

פתיחת  5
 מעטפות

 ניתן להגיע לפתיחת המעטפות. האם ניתן להגיע לפתיחת מעטפות

בשעה  4.3.20הפתיחה תהיה ביום 

המועצה חדר הישיבות של ב 16:00

המקומית מצפה רמון רח' נחל 

 מצפה רמון א' 2סלעית 


