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2023מרץ  60  
אדר תשפ"ג ג"י  

 לכבוד:

 2023/4משתתפי מכרז פומבי מס' 

 ג.א.נ, 

 
  הנדון: מסמך הבהרות  - מכרז מסגרת פומבי מס'   4/2023

 לביצוע עבודות שיפוץ בתי ספר, גני ילדים ומבני ציבור לרבות עבודות שדרוג ותוספת מבנים ושיפוצי קיץ 

 
"( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר עם המכרז המועצהתל מונד )להלן: "להלן המענה של המועצה המקומית 

 שבנדון: 

המסמך  'מס
או הנספח 

אליו 
מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלוונטיים

 תשובה נוסח השאלה

 3.2סעיף  3עמוד  .1
 לתנאי הסף

עתי לגופים צהאם ניתן להציג פרויקטים שבי
 גם כקבלן משנה ? ציבוריים

 

 הבקשה נדחית

האם אפשר להגיש לכם ערבות מכרז של חברת    .2
 ביטוח ?

 הבקשה נדחית

חוברת  .3
 מכרז

, ההיקף כולל מע"מ או  1,500,000היקף כספי  3.2
 לפני מע"מ

 לפני מע"מ

חוברת  .4
 מכרז

 בכפוף הינה ההתקשרות ספק הסר למען 2.4
נא להסביר מה  - הפנים משרד י"ע ר"תב לאישור

 הכוונה לסעיף זה

לביצוע העבודות במסגרת מכרז זה קיים 
תב"ר ייעודי אשר נדרש לקבל אישור 
ממליאת המועצה. הזמנות העבודה אשר 
יוצאו למציע הזוכה במסגרת המכרז יהיו 

 כפופות לאישור התב"ר כאמור. 
חוברת  .5

 מכרז
לה לא מוגדר מה זה היקף קטן. ההזמנה יכו מה המינימום להזמנת עבודות? -היקף קטן  2.9

 ש"ח 1,000להיות על כל סכום, אפילו 
פרוטוקול  .6

 סיור
מה הכוונה  - הפרויקט כולל עבודות אחזקה 1.2

בעבודות אחזקה? )קריאה לתיקון ידית דלת, 
 ברז....(

 כן, כל עבודה שתידרש

 

 :כללי

המכרז, ומהוות חלק . ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי 1
 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

. ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל מסמכי 2
 המכרז על נספחיהם )לרבות החוזה ונספחיו(, אף אם לא צוין הדבר במפורש. 

 . יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.3

ידי מורשה -ם לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין בסוף כל עמוד על.על המציעי4
 .החתימה מטעמם

 

 חתימה: ________________________ שם המציע: ______________________


