תאריך14/11/2021 :

הנדון :תשובות לשאלות הבהרה -מכרז פומבי מס'  25/2021למתן שירותי שמאות מקרקעין לוועדה
המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון  -לקט מס' 1

 .1להלן השאלות ותשובות ההבהרה למכרז שבנדון תוך הפניה לסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז.
 .2התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים ,מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על
הנוסח המובא במכרז.
 .3אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המועצה
המקומית מצפה רמון ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון ו/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 המכרזים ,ככל שיישלחו.
 .4מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז ,ועל
המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.
 .5אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות הסכמה
להנחותיו של השואל ,או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
 .6ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשות של הדין ,אין הן באות במקום ייעוץ משפטי
מוסמך ,וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
 .7יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה
כל שאלה.
 .8אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור
במסמכי המכרז.

מס"ד

סעיף

1

אמות מידה
בעמ' 8
למכרז

2

ערבות
השתתפות
במכרז

נוסח השאלה
האם תואר בניהול /מינהל עסקים לא נחשב לתואר אקדמי לפי
תנאי המכרז? (צוין רק הנדסה/אדר'/משפטים)
האם באמת יש חובה להמציא ערבות בנקאית מקורית בשביל
 ?₪ 5,000אף עיריה לא מבקשת ערבות כזו או בכלל בשלב המכרז
ורובן המכריע גם לא מהזוכים אח"כ.
האם ניתן יהיה להמיר להמחאה או לבטל דרישה זו בשלב זה?

תשובה
לצורך בחינת אמות
המידה ניתן להציג
גם תואר אקדמי
בניהול ו/או מינהל
עסקים.
דרישת הערבות
במכרז נשארת
בעינה.
לא ניתן להמיר
להמחאה או לבטל
את הדרישה.

וועדת המכרזים
המועצה המקומית מצפה רמון

