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 מאשר שקראתי הבנתי והסכמתי _____________________

 

 ד' טבת תשפ"ב 
 2021דצמבר  08

 לכבוד
 4/2021משתתפים בקול קורא  

 

 הבהרה  תשובות לשאלות

 שירותי ייעוץ בתחומים שונים   1202/4  קול קורא 

 
 להלן תשובת המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלות אצלה:

שם  מס
 המסמך 

מספר 
 עמוד 

מספר 
 סעיף 

 

 תשובה שאלה 

1.     

המקצועות שניתן    ברשימת 
להגיש מועמדות מצוין מתכנני  
המכרז  במסמכי  ואילו  ערים 
מצומצמת  רשימה  מצוינת 
לא  ובה  מקצועות  של  יותר 

 מצוין מתכנני ערים.  

 האם רלוונטי למתכנני ערים ?

דרישה   מכיל  אינו  הקורא  הקול 
 . למתכנן ערים

2.     

מסירה  הינה  שההגשה  רשום 
ידנית ואילו יש אופציה להגיש 
כולל  בקישור  המסמכים  את 
)בוצע  הנספחים.  כל  צירוף 

 (  עובדניסיון חלקי ואכן זה 

 מה צורת ההגשה הרלוונטית ?

 ההגשה הינה ידנית בלבד. 

עם   מתבלבל  השואל  הנראה  ככל 
המועצה,   של  היועצים  מאגר 

לקול קורא  ויובהר כי אינו רלוונטי  
 זה.

3.     
במאגר  שרשום  מי  האם 
יועצים צריך להירשם גם לקול 

 ?  הקורא

 כן.

המועצה תבהיר כי מאגר היועצים  
למועצה שירותים  עבור  ,  מיועד 
  ם והקול הקורא הינו עבור הוועדי

 המקומיים. 

4.     
האם ניתן להגיש הצעה במייל 

 ?  או רק באופן ידני
ניתן להגיש הצעות רק באופן ידני,  

 . 4כמפורט בסעיף 

5.     
מוסמך    בודקיש צורך ב  םהא

 למתקני ואביזרי הרמה 
 אין צורך. 

 10  1נספח    .6

האם ניתן להציג יועצת נגישות 
הניסיון   בעל  ושירות  מתו"ס 
נגישות  תעודות  בעלת  הנדרש 
אך  השירות  ונגישות  מתו"ס 

 ? רשומה בפנקס ההנדסאים

 הבקשה מתקבלת.

בפנקס   הרשום  נגישות  מורשה 
ההנדסאים, ועומד ביתר התנאים,  

 רשאי להגיש הצעה.
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 מאשר שקראתי הבנתי והסכמתי _____________________

 

שם  מס
 המסמך 

מספר 
 עמוד 

מספר 
 סעיף 

 

 תשובה שאלה 

7.     
סביבה  יועץ  גם  יש  האם 

 ? בקטגוריות היועצים

דרישה   מכיל  אינו  הקורא  הקול 
 יועץ סביבה. ל

8.     

ה את  לבטל  אפשרות מבוקש 
בטיחות   להכין  לממונה 

)ראה   בטיחות לאירועתוכנית  
 (דרישות משטרה למי מוסמך 

 ה נדחית. הבקש

ממונה   באפשרות  כי  על  יובהר 
הרישוי   קצין  ובהסכמת  בטיחות, 
אירועים   לאשר  המשטרה,  של 

 ימים. מסוי

ש יובהר  מקרה  ם  האישוריבכל 
יעשו   לתת  הממונה  שיתבקש 

 ף לכל דין.בכפו

9.     
שגם     להנדסאי מבוקש 

 .תאפשר לתת אישור לבמותי

 ת.ה מתקבל הבקש

כי זאת בכפוף   על  לסמכות  יובהר 
 פי דין. 

 
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 

 


