
 

  

  23.11.2022תאריך:           

  

  

  

  1לקט מס'  -25/2022 מכרז פומבי מס' -תשובות לשאלות הבהרה  הðדון: 

  

  

 להלן השאלות ותשובות ההבהרה למכרז שבðדון תוך הפðיה לסעיף הרלווðטי במסמכי המכרז. . 1

 

ðפרד ממסמכי המכרז וגוברות על  המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתיהתשובות  . 2

ðוסח המובא במכרז.ה  

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

רזים, ככל שðיתðו, בכל פורום ועדת המכ מצפה רמון ו/או הוועדה המקומית לתכðון ובðיה מצפה רמון ו/או

או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות היðם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות ðוספים 

  שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.

  
מסמך זה ייחשב כחלק מתðאי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הðוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע  . 4

  הצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.לצרפו ל

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

  של השואל, או כדי לשðות בדרך כלשהי את פרשðות תðאי המכרז.

 
מקום ייעוץ משפטי מוסמך, ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הðוגעות לפרשות של הדין, אין הן באות ב . 6

  וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

  
יובהר כי אין ðוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לðוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח ðעðתה כל  . 7

  שאלה.

  
אלא אם ðאמר אחרת, לכל המוðחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשðות כאמור  . 8

 רז.במסמכי המכ

  

  

  

  

  

  



 

  

  תשובה  שאלת ההבהרה  לשון הסעיף במכרז  סעיף  עמוד  מס"ד

האם ðיתן להגיש         
המלצות שðכתבו 
במסגרת ההכðות 

למכרז הקודם 
שפורסם? התאריך 

המופיע עליהם הוא 
 .7/22מוחדש 

  

  כן.
  בפורמט שðדרש

בðוסח הערבות בסעיף         
כתוב שתוקף  5

הערבות הוא עד 
ðראה   06.03.20223ל

שðפלה כאן טעות 
סופר, האם ðיתן לתקן 

 ? 06.03.2023ל

  

  ðיתן לתקן.
  טעות סופר

אישור  -א 2סעיף     א 2סעיף     
מורשה חתימה ðוגע 

רק לחברה בע"מ, 
האם מציע שהייðו 
עוסק מורשה יכול 

לצרף צילום תעודת 
 זהות במקומו?

  

כן ðיתן לצרף עותק 
  של תעודת זהות.

חלק ב'     

-1סעיף 

  ג':

ג': -1חלק ב' סעיף   
הגשת ההצעה  בשðי 

האם יש  -עותקים
להכðיס את שðי 

העותקים למעטפות 
ðפרדות או שðיתן 
להכðיסם לאותה 

 המעטפה?
  

ðיתן להכðיס לאותה 
  מעטפה.

ערבות הצעה וערבות ביצוע, לא         
מדוע יש צורך  -ברורה הדרישה 

 בערבות עבור ריטייðר? מיילא
ערבות לקיום הצעה(גם מיותר 
אבל מיילא) אבל ערבות ביצוע? 
צריך להבין שהערבות הזאת גם 
עולה לðו הרבה כסף כל שðה 
וגם דורשת להקפיא בחשבון 
שלðו את סכום ההלוואה ללא 
 .אפשרות להשתמש בסכום זה

לא ðהוג לבקש ערבויות על 
  .משרות אמון
ובכל זאת החלטתם שאתם  

חוðות ? רוצים איזה שהם בט
תעכבו את תשלום הרייטיðר 
אצלכם לחודש והðה יש לכם 
ערבות הרבה יותר טובה 
מועילה ושלא תבזבז כסף לשðי 
 .הצדדים
 

  

   ערבות הביצוע לא תבוטל



 

  

מופיע ðוסח ערבות  19בעמוד         
בðוסח זה יש להבטחת ההצעה, 

 מספר טעויות:
סימðי סוגריים   . 1

 לא במקום.
אין מקום  . 2

לרישום שם 
המילה  –הðערב 

"מאת" ðמצאת 
בתוך סוגריים 

ואין לידה מקום 
 לרישום שם. 

כתובה  5בסעיף  . 3
 20223השðה 

 .2023במקום 

כידוע אי דיוק בðוסח הערבות 
(גם אם הוא קטן ) מהווה סיבה 
לפסילת ההצעה, לכן אודה לכם 

ד על פירסום ðוסח ערבות מא
  מדויק.

מצורף למייל זה ðוסח הערבות 
מתוך חוברת המכרז לשם 

  הðוחות.
  

  מצ"בðוסח הערבות תוקן. 

            

            

            

            

            

            

           

  
  
  
  
 

  בברכה,                                                
  

  וועדת המכרזים                  

    מוןהמקומית מצפה רהמועצה 


