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  23.08.2020תאריך: 

  המועצה המקומית בני עי"ש  לשירותי מוקד עירוני עבור 22/2020 מכרז פומבי מס'

   2מס'  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 המציעים השונים ,מובהר כי .2

  /הפונה.תיקוני הנוסח שהוכנסו, מקום שהוכנסו, נועדו לתמצת את השאלה ו/או לטשטש את זהות השואל
התשובה מתייחסת לנוסח אחד מתוך כלל השאלות אפשר ש –במקרים בהם נשאלה השאלה על ידי יותר ממציע אחד  .3

 .הדומות שנשאלו
כל האמור במסמך הבהרות זה יש לראות אותו כחלק ממסכי המכרז ובכל מקרה בו ההבהרות משנות ו/או מוסיפות ו/או  .4

 .יש לראות אותן כגוברות על הוראות המכרז –מתקנות על האמור במסמכי המכרז 
חובה , רואים אותו כמי שמסכים לתנאים כפי שהם מפורטים במסמך הבהרות זה וזהז כל מציע הבוחר להגיש הצעה במכר .5

 תנאי המכרז.התאם לעליו לחתום על מסמך זה ולצרפו בשלמותו להצעתו ב
 .מסמך זה, תעמודנה בתוקפןבהוראות המכרז אשר לא שונו  .6
 אשר הוגשו נכון למועד זה: הבהרה, להלן מענה המועצה לשאלות  .7

 
  ת המועצהותשוב  ת הבהרהשאלה/בקשה  סעיף  עמוד  מס"ד

בו מצוין כי  9.1קיימת סתירה בין סעיף   הצעה כספית     1
בו  1ההצעה הכספית כוללת מע"מ, לבין נספח 

  רשום כי ההצעה הכספית לא כוללת מע"מ. 

 אינו כולל מע"מאנא הבהירו כי המחיר 
  בהצעה הכספית.  

 יתוקן :לתנאי המכרז   9.1סעיף 
  . "לא כולל מע"מ"

בטופס הצעה כספית יש לנקוב 
  בהצעה כספית לא כולל מע"מ. 

תנאי -5  2
הסף 

להשתתפות 
במכרז, 

  7עמוד 

תנאי הסף -5
להשתתפות 

 -במכרז
  5.2.1סעיף

 במתן נסיון להציג ניתן כי הבהרתכם אנא
 הפועלים מים תאגידי עבור מוקד שירותי

 הצגת לאופן בהתאם, מקומיות ברשויות
 מאפשר אשר, 3 מספר בטופס המציע נסיון
  עירוניים בתאגידים נסיון הצגת

הבקשה נדחית. יש להציג ניסיון 
בטופס מרשויות מקומיות בלבד. 

ב בפרטי רשות וקלניש  3מס' 
  מקומית בלבד. 

אופן  -6  3
הגשת 

מסמכי 
ההצעה, 

   8עמוד 

אופן  -6
הגשת 

מסמכי 
 –ההצעה 

   6.3סעיף 

נבקש אישורכם לחתום בכל תחתית עמוד 
בחותמת מלאה של מורשה חתימה וחותמת 

  חברה. 

  הבקשה מתקבלת. 

אופן  -6  4
הגשת 

מסמכי 
ההצעה, 

   8עמוד 

אופן  -6
הגשת 

מסמכי 
  -ההצעה

   6.7סעיף 

ניכר כי נפלה טעות במס' סעיף והכוונה היא 
   4.4בסעיף שיש להגיש את המעטפה כמוגדר 

לתנאי  6.7סעיף נפלה שגגה באכן 
המכרז. ההפניה בסעיף זה תתוקן 

   . )3.4(במקום   4.4לסעיף 

בחינת  – 10  5
הצעות, 

  9עמוד 

 –שלב א 
בחינת עמידה 

 –בתנאי הסף 
  10.1.1סעיף 

ניכר כי נפלה טעות במס' סעיף והכוונה היא 
  לעיל. 5בסעיף כפי שהוגדרו 

 10.1.1סעיף נפלה שגגה באכן 
לתנאי המכרז. ההפניה בסעיף זה 

  .)4 (במקום  5 לסעיףתתוקן 

 – 3נספח     6
 אישור קיום

 ביטוחים:

בעמודת "נוסח ומהדורת הפוליסה" יש 
להחליף את המילים "ביט ____", במילים 

  ".2020"מגדל ביט 

  מאושר.
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 –סוג ביטוח 
  צד ג':

  

בעמודת "כיסויים נוספים", יש להחליף קוד 
  .321בקוד  318

  מאושר.

 –סוג ביטוח     7
אחריות 

  מעבידים:

בעמודת "נוסח ומהדורת הפוליסה" יש 
____", במילים  להחליף את המילים "ביט

  ".2020"מגדל ביט 

  מאושר.

  

  בברכה,
  

  איל דפנה
  מנכ"ל המועצה

  
  
  
  

  

  

                     


