
  תשובות לשאלות הבהרה

ש. נבקש לבטל את התנאי המתיר פיצול ההתקשרות בין שני זוכים בכל מקום בו יש התייחסות  . 1
א 17, 11ב, 5ג במסמך ג'; סעיפים 3יט במסמך א'; סעיף 13יח, 13יז, 13יא, 13ב, 4(סעיפים  לכך

 .במסמך ה')
  סעיפים אלו יבוטלו.ת. הבקשה מתקבלת. 

 עיון, נבקש להתייחס גם לסודות מסחריים/מקצועיים.כא זכות 13ש. סעיף  . 2
ת. הגם שאין צורך בתיקון זה, נוכח ההפניה בניסוח המקורי לתנאים הקבועים בדין, יתוקן 

  הסעיף לנוסח הבא:
ן המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר, כי קיימת זכות עיון בהצעתו בתנאים הקבועים בדי"

עם מתן זכות עיון כזו על ידי המועצה לצד שלישי, וזאת מבלי וכי הוא מוותר על כל טענה בקשר 
לגרוע לעניין סודות מסחריים/מקצועיים. על המציע לציין בהצעתו מהם המסמכים/נתונים 
המהווים סודות מסחריים/ מקצועיים ככל שקיימים, אותם הוא מבקש לא לחשוף בפני 

גש כי שמו וכתובתו של המציע משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוד
והמחיר שהוצע על ידו, לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי כל החלטה לעניין 
זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר, כי סימון חלקים 

צעותיהם של בהצעה כסודיים, מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה הינם סודיים גם בה
המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

  המציעים האחרים."

 ש. נבקש להסתפק בצ'ק בנקאי עבור חלף הערבות הבנקאית המבוקשת. . 3
  ת. הבקשה נדחית.

נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז בימים ספורים שכן נדרש לנו זמן נוסף על מנת להגיש  . 4
 הצעת מחיר מלאה.
  ת. הבקשה נדחית.

 

 ינויים נוספים מטעם המועצה:ש

; 40%יעמוד על  לניסיון המקצועי; המשקל שיינתן 40%יעמוד על  המחירהמשקל לרכיב הצעת  . 1
(ג)(א) במקום 11בהתאם בסעיף  .20% יעמוד על ההתרשמות של הוועדההמשקל שיינתן לרכיב 

 ".40" יבוא "60"
 אם ובין אדם בידי אם בין( הרס,  טבע פגעי, לחבלות בנוגע מיוחדבה יימחקו המילים "5בסעיף  . 2

  ".)לא

 (ג).8(ג) יבוא 9(ד) נפלה טעות סופר בהפניה לסעיף קודם, כך שבמקום 8בסעיף  . 3


