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 מונד בתל 184-ו' ד148', א105 עות"תב בתחום נוספות פיתוח עבודות לביצוע
 מסמך הבהרות ושינויים

 
הכלכלית החברה שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת  02/2020למכרז מס' בהמשך  .1

 .כדלקמן במכרזוהבהרות על שינויים "(, החברה)להלן: " בע"מ תל מונדלפיתוח 

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום  .2

 לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.אי מענה 

 

 תשובה שאלה סעיף עמ' מס'

1 

 כללי 

נבקש לקבל תכניות לוחות חשמל 
למכרז שבנדון  PDFומרכזיה בקבצי 
 לטובת התמחרות

של  PDFמצ"ב קבצי 
התכניות לפי בקשת 

 הקבלנים בתשובה לשאלה 
 

2 

4 3.2 

מנהלת כגון: חברה  –האם יאושר מזמין 
עדי הדר, יורם גדיש, יהל מהנדסים, 

, דנה הנדסה וכד' על  CPM עמק אילון
 פרויקטים שבוצעו ברשויות מקומית?

ככל והעבודות בוצעו עבור 
רשות מקומית ו/או תאגיד 
עריוני, אין מניעה מהצגת 

 הנסיון.
3 

4 3.2 

משרד ממשלתי  –האם יאושר מזמין 
ממשלתית כמו משרד השיכון ו/או חברה 

על פרויקטים שבוצעו  כמו ערים
 ברשויות מקומית?

 לא.

4 

4 3.2 

חברות כמו יפה נוף  –האם יאושר מזמין 
המבצעת בחיפה והסביבה או מוריה 

על  בירושלים והסביבה המבצעת
 פרויקטים שבוצעו ברשויות מקומית?

אין מניעה מהצגת נסיון 
 בעבודות עבור תאגיד עירוני.

חברה כלכלית של  –יאושר מזמין האם  3.2 4 5
רשות מקומית/אזורית  על פרויקטים 

 ?שבוצעו ברשות מקומית/אזורית

אין מניעה מהצגת נסיון 
 בעבודות עבור תאגיד עירוני.

6 

 תוכניות 

 5בתכנית שצ"פ מרכזי פרטי פתוח גיליון 
כי יש נספח עם פרוט  18רשום בסעיף 

מתקני המשחק. הנספח לא נמצא בחומר 
 ! לנושקב

נא לשלוח שרטוטים / תמונות של 
 המתקנים

. מצ"ב תנוחת מתקני 1
במתחם  לדוגמא המשחק

ושביל  הפעוטות והילדים, 
. ניתן להציע הכושר

מכשירים שווי ערך.החברה 
תקבע האם המכשירים 

המוצעים הינם שווי ערך לפי 
 שיקול דעתה הבלעדי.

. מצ"ב מקרא למתקנים2  
 

 

מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה, יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או כתשובה שלילית מאת  .3

 .החברה

 0021:בשעה  22.06.2020 ההצעות הינו להגשת אחרון המועד, ו/או דרישותיו. להזכירכם המכרזאין שינוי ביתר מסמכי  .4

 .תל מונד, 52במשרדי המועצה המקומית תל מונד,  רח' הדקל  בדיוק

, על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה וחותמת המכרזמסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  .5

 .המכרזולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי 

        ________________ 
 בע"מתל מונד לפיתוח הכלכלית החברה       

 


