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4/1.16/24 
 

 כ"ה אב תשפ"א 
 2021אוגוסט  03

 לכבוד
 21/21רוכשי מכרז 

 
 מפקח לעבודות בישובים  21/21מכרז פומבי    -  הבהרה תשובות לשאלות

 
 להלן תשובת המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלות אצלה:

מספר  שם המסמך מס
 עמוד 

מספר 
 סעיף 

 

 תשובה שאלה 

1.  
הוראות  

 למשתתפים 
 נספח ב' 

6 
 
44 

8.2 
 מהו מחיר המקסימום? 

מוגבלים  אינם  המציעים 
לשעת  מקסימום  למחיר 

 עבודה בהצעתם. 
לזכות  כפוף  כי האמור  יובהר 
הצעות  לפסול  המועצה 

 חריגות מאומדן המועצה. 

2.  
הוראות  

 למשתתפים 
 

את  5 4 לשים  יש  מעטפה  באיזו 
 ערבות המכרז? 

המכרז  ערבות  את  לשים  יש 
המסמכים 1מעטפה  ב שני   .

)העליונים(  הראשונים 
הערבות   1במעטפה   יהיו 

הצעת  וטופס  הבנקאית 
 המחיר. 

3.  
הוראות  

 למשתתפים 
 

סעיף   2
2.1.3 

את  להגיש  לאפשר  נבקש 
לשעה  עד  המכרז  מסמכי 

עד    14:00 כמצוין    8:30ולא 
 במסמכי המכרז. 

 
 

 הבקשה נדחית 

4.  
  –נספח ג' 

נספח  
 ביטוחי 

45 - 
מבקשת  שלנו  הביטוח  חברת 
מזהה  עסק/ח.פ/מספר  מספר 

 מועצה 

אזורית מועצה    ישות   מספר
 .500242201 הוא דרום השרון

כי   הגשת יובהר  בשלב 
לצרף  צורך  אין  ההצעות 

ביט קיום  חתוםוחיאישור   ם 
 ע"י חברת הביטוח. 

תשלום  - - -  .5 לבצע  אפשר  האם 
 עבור המכרז בכרטיס אשראי 

 כן.
יש לפנות טלפונית לתאיר עם 

 03-9000638עד 

6.  - - - 
האם ניסיון בתשתיות ופיקוח 
מתאים למכרז זה או שמחייב 

 ניסיון בבינוי? 

נדרש ניסיון בתשתיות, בנוסף 
וסלילת  בבינוי  ניסיון  על 

 4.3כמפורט בסעיף  וכבישים, 

בחודש      .7 ההעסקה  היקף  מה 
 ממוצע? 

חודשיות  90עד   , שעות 
 בחוזה.  5כמפורט בסעיף 

המכ לסעיפי  תיקון  לכל כל  יתייחסו  ו/או  יפרשו  ו/או  יתקנו  זה  במסמך  הניתנת  לשאלות  תשובה  ו/או  רז 
 הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 
 יש לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל עמוד.

 מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו. מובהר כי הוראות
 לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו. המועצהההסכם שייחתם בין 

 .אי צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה

 
 דניאל חידקל, עו"ד

 ממונה תחום בכיר, לשכה משפטית 
 השרון מועצה אזורית דרום 


