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 לכבוד 

 משתתפי המכרז 

 אתר המועצה /ל"אוד באמצעות

 

 

 מכרז מסגרת לעבודות תחזוקה ושיפוצים – 6/2021מכרז פומבי  הנדון:

 תשובות לשאלות הבהרה – 1הודעת המועצה מס' 

 

 להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון:

 המועצהתשובת  נוסח השאלה סעיף עמוד #

באיזה היקף מדובר? האם יכול  1.4 4 1

? או 500להיות שיש הזמנות ע"ס 

 הזמנה להחלפת ידית לדלת / ברז

 תונטק תודובע םיללוכ םיתורישה זרכמה יאנת יפ לע

 הרומתה חפסנב רדגוה ףאו ,האירק יפל (רבש ןוקית)

  .האירקל ₪ 500 לש הדובע תנמזהל םומינימ םוכס

ת וינידמ ,ףוחד ךרוצ ןיאש לככ יכ רהבומ תאז םע

 להזמנת עבודה תונטק תודובע רפסמ זכרל הצעומה

 .תחא

של  ןה הדובעה תונמזה בור ,רבעה ןויסינ יפ לע

 .םיצופיש תודובע

אין ) הנשל ₪ 500,000 -כ רעושמה תודובעה ףקיה

שם בנתון זה כדי לחייב את המועצה, והוא מוצג ל

 .(התרשמות בלבד

האם מחיר מתייחס למחירון דקל   כללי 2

 שיפוצים?

 .םכסהב "תורדגה" ףיעס ואר .ןכ

במידה ושימשתי קבלן משנה  תנאי סף 6 3

בפרויקטים בהם הקבלן הראשי 

, מזכה אותי בכך ה()בעל סיווג גבו

להגיש את הצעתי למכרז שאוכל 

הנ"ל ? כמו כן, ישנם חשבוניות על 

העבודות והמלצות מאנשים 

בכירים בעיריות שונות וגופים 

 ציבוריים על כך.

 עוציבל סחייתמה 3.3.2 ףס יאנתב הדימע םשל

 עיצמה יכ חיכוהל שרדנ –ץופיש לש םיטקייורפ

 ישאר ןלבקכ םא ןיב ,בפועל עצבמה ןלבקכ שמיש

 .הנשמ ןלבקכ םא ןיבו

 

 עוציבל סחייתמש 3.3.1 ףסה יאנתב הדימע ןיינעל

 עיצמה יכ שרדנ ,תרגסמ תורשקתה תרגסמב תודובע

 ותוא םע תרגסמה םכסה לע םותחה ןלבקה היהי

 דרשמ /ינוריע דיגאת /תימוקמ תושר) חוקל

 .(םהמ דחא לש ךמס ףוג /תיתלשממ הרבח /יתלשממ
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 המועצהתשובת  נוסח השאלה סעיף עמוד #

תנאי סף  6 4

 כח אדם–

מכיוון שחברתנו עובדת במגוון 

פרויקטים אנו משתמשים גם 

", אשר במנהלי עבודה "פרילנסרים

עובדים אצלנו באתרים השונים, 

להציג אותם כחלק האם אני יכול 

 ממסמכי המכרז ? 

 תויהל שרדנ הדובעה להנמ ףסה יאנת חסונ יפ לע

 "רסנלירפ" הדובע להנמ רמולכ ,עיצמה י"ע קסעומ

 .ףסה יאנתב דמוע וניא

 

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

 

 

  בברכה,

 

 ניר-ֹנעה גולדשמידט

 מנהלת מכרזים    


