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 לכבוד

 משתתפי המכרז

 אתר המועצהדוא"ל/ באמצעות 

 

 ( ולשרותים נוספיםGISלהספקת זכות שימוש במערכות מרחביות ) - 10/2022מס' מכרז הנדון: 

  1הודעת המועצה מס'

  

 

 :לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדוןלהלן תשובות המועצה 

פרק וסעיף  מסמך/נספח #
 רלבנטיים

 תשובת המועצה שאלת הבהרה

מסמך א'  1

הוראות והנחיות 

 למשתתפים

1.5  

 שורה רביעית

לשם הכנת מענה מיטבי נבקש כי 

ממועד פרסום המענה לשאלות ועד 

 10למועד הגשת המכרז יהיו לפחות 

 ימי עבודה.

 מקובל.

מסמך א'  2

הוראות והנחיות 

 למשתתפים

 למה כוונתכם "מתאימה למקור"?  4.6

האם הכוונה צילום/ העתק של 

 המקור?

מאושרת ע"י עו"ד "נאמן 

 למקור"

מסמך א'  3

הוראות והנחיות 

 למשתתפים

 למה כוונתכם "מתאים למקור"?  4.8

האם הכוונה צילום/ העתק של 

 האישור?

 כנ"ל.

נספח - 4נספח ב/  4

 התמורה

 + 

 – 15נספח א/

 טבלת מסמכים

  – 4סעיף 

 10עמ' 

 

טבלת מסמכים"  – 15הן בנספח "א/

"מסמכים שיש לצרף  – 4והן בסעיף 

להצעה" לא נכתב כי יש לצרף את 

 נספח התמורה למסמכי ההצעה. 

נכתב כי יש להכניס את  5.4.1בסעיף 

כלל המסמכים למעטפה אחת 

 סגורה. 

יש את על כן, לא ברור כיצד להג

 נספח התמורה.

האם יש להגיש את כלל המסמכים 

)כולל נספח התמורה( במעטפה 

 אחת? 

מעטפות  2 -האם יש להגישם ב

נספח התמורה הוא חלק 

ממסמכי המכרז, לא 

שלבי -מדובר במכרז דו

ולא נדרשת הפרדת 

 ההצעה הכספית.

יש להכניס את כל 

המסמכים כולל הצעת 

המחיר למעטפה אחת, 

וכן לסרוק את כל תכולת 

ההצעה )לרבות נספח 

 התמורה( לדיסק און קי.
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פרק וסעיף  מסמך/נספח #
 רלבנטיים

 תשובת המועצה שאלת הבהרה

נפרדות כפי שנדרש ברוב המכרזים 

)מעטפה אחת "מסמכי המכרז", 

מעטפה שנייה "נספח התמורה" 

המעטפות הללו להכניס  2ואת 

למעטפה שלישית עליה ירשם 

? נא ''10/2022"מכרז מס' 

 הבהרתכם.

 

 מועדי המכרז:

  מועד הגשת ההצעות:

הצעות שתוגשנה באיחור לא  – 12:00עה שב 10/1/2023יום ג'  האחרון להגשת ההצעות למכרזהמועד 

)ללא שינוי מהאמור  בכפר שמריהו 18תתקבלנה. ההגשה ידנית בלבד במשרדי המועצה ברח' קרן היסוד 

 .בחוברת המכרז(

 :מועד פתיחת תיבת המכרזים

 יפורסם בהמשך באתר המועצה.

 במעמד פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות למכרז. כל אדם רשאי להיות נוכח

 

 יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת, לחוברת המכרז המוגשת למועצה בהצעת המציע.

 

  בברכה, 

 

 ניר-ֹנעה גולדשמידט

 מנהלת מכרזים


