
-08טלפון רק קווי: 
8595100 

 08-8598094פקס: 

www.bney-ayish.muni.il 

ש    “עי, בני  370ת.ד. ‘,  א4הכהנים ‘ רח  

   ש“מועצה מקומית בני עי

Local Council of Bney-Ayish  

 מנכ"ללשכת 

    ________________________________    

  המציעותמת תימה וחח                                                                          

  

 

  16.08.2020תאריך: 

  שירותי הסעות למתן  11/2020מכרז פומבי מס' 

  שהמקומית בני עי"עבור המועצה  למסגרות המחלקה לשירותים חברתיים ושירותי הסעות נוספים

   1מס'  מסמך הבהרות

  שצוין לעיל.להלן תשובות ועדת המכרזים לשאלות ובקשות הבהרה שהופנו אליה במסגרת המכרז  .1
השאלות המפורטות בטבלה להלן אינן זהות בהכרח לנוסח השאלות שהוצגו בפועל על ידי  ,מובהר כי .2

תיקוני הנוסח שהוכנסו, מקום שהוכנסו, נועדו לתמצת את השאלה ו/או לטשטש . המציעים השונים
  /הפונה.הות השואלאת ז

אפשר שהתשובה מתייחסת לנוסח אחד  –במקרים בהם נשאלה השאלה על ידי יותר ממציע אחד  .3
 .מתוך כלל השאלות הדומות שנשאלו

כל האמור במסמך הבהרות זה יש לראות אותו כחלק ממסכי המכרז ובכל מקרה בו ההבהרות משנות  .4
 .יש לראות אותן כגוברות על הוראות המכרז –ו/או מוסיפות ו/או מתקנות על האמור במסמכי המכרז 

, רואים אותו כמי שמסכים לתנאים כפי שהם מפורטים זהכל מציע הבוחר להגיש הצעה במכרז  .5
 תנאי המכרז.התאם לחובה עליו לחתום על מסמך זה ולצרפו בשלמותו להצעתו בבמסמך הבהרות זה ו

 .מסמך זה, תעמודנה בתוקפןבהוראות המכרז אשר לא שונו  .6
  

  ת המועצהותשוב  ת הבהרהשאלה/בקשה  סעיף  עמוד  מס"ד

 – 3נספח   1
 44עמ' 

אישור קיום 
  ביטוחים

האם יש לצרף להצעה אישור קיום   
  ביטוחים?

  להלן.  7לא. נא ראו סעיף 

 - 17עמ'   2
  ערבות מכרז 

מה התאריך של הערבות וסכום   
  הערבות? 

יש להמציא ערבות מכרז 
בנוסח מדויק כפי שמפורסם 
בחוברת המכרז המתוקנת. 
נא ראו התייחסות לכך 

  להלן.  7בסעיף 
טופס הצעה   3

  כספית
האם ניתן לתת אחוזי הנחה רק לגבי   

מחירי מקסימום שנקבעו בעמודת 
ולא על מחירי מקסימום  ותהסע

  בעמודת הליווי? 

במסלולים  תשובה שלילית.
לגביהם נקבע הסעה+ליווי 
לא ניתן להפריד. יש לתת 
אחוז הנחה אחיד עבור 

 ההסעה+ליווי בעמוד
הרלוונטית בטופס הצעה 

  כספית. 
 

) פורסם באתר המועצה הנוסח התקין של 16.08.2020בנוסף לאמור לעיל מודגש בזאת, כי היום ( .7
 המכרז ויש להתייחס אליו בלבד. 

 
 :לעיל, להלן שינויים בלוחות הזמנים 7בסעיף  לאור האמור .8

  
ניתן לשלוח שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בנושאים  17:00שעה  17.08.2020עד ליום  .8.1

, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן מכרזהקשורים ל
ת בכתב בלבד בדואר , יש להפנומכרזהמדויק של כל סעיף או פרט במסמך כלשהו ממסמכי ה
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מספר  . בנושא ההודעה יש לצייןayish.muni.il-m_revaha@bney :אלקטרוני לכתובת דוא"ל
לא יינתן מענה לשאלות שיומצאו לאחר המועד שצוין לעיל. עדכונים, הודעות המכרז ושמו. 

 באתר המועצה. ותשובות לשאלות הבהרה יפורסמו
 

בתיבת מכרזים  ,בלבד 13:00שעה  20.08.2020עד ליום הינו  המועד האחרון להגשת הצעות .8.2
 .בני עי"ש 4בלשכת מנכ"ל המועצה ברחוב הכהנים 

  
  המינים כאחד. 2-וראות הליך זה מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר/ נקבה, אך מתייחסות לה .9

  

  

  

  

  בברכה,
  

  איל דפנה
  מנכ"ל המועצה

  
  

  

  

                                                                                                                                                                            


