
 
 

 
 

 
 י"ב כסלו תש"פ

  2019דצמבר  10
            לכבוד

 3/19 המשתתפים במכרז מס'
 

 ,שלום רב

 
עבור החברה הכלכלית  הבתעשיישירותי ניהול פרויקטים ל 3/19 מספרפומבי מכרז  הנדון:

 "(החכ"ל)להלן: "חבל ים המלח בע"מ 
 

 1הבהרות  מסמך
 
 
 
 

בחכ"ל תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו שינויים בתנאי הסף מטעם החכ"ל וכן להלן  •

 ביחס להוראות המכרז שבנדון. 

בעניין  החכ"לעל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שתוציא  •

 המכרז שבנדון, אם תוציא, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 

 

 

 

 

 

 שינוי תנאי סף

 כללי

עוסק מורשה לצורך מע"מ לפי חוק מס ערך מוסף, הדורש כי המציע יהיה  7.3תנאי סף 

 למכרז.  11.3.3במועד הגשת ההצעה יבוטל. כמו כן ימחק בהתאמה סעיף  1976 –התשל"ו 

יום ממועד הודעת החכ"ל  30הזוכה יידרש להמציא אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ בתוך 

 על זכייתו. 

למציע אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  7.4תנאי סף 

כמו כן ימחק בהתאמה סעיף במועד הגשת ההצעה יבוטל.  1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

 . למכרז 11.3.5

 יום ממועד הודעת החכ"ל על זכייתו.  30הזוכה יידרש להמציא אישור בתוקף כאמור בתוך 

 ישונה ונוסחו יהיה כדלקמן:  1למסמך  26.2לאור האמור, סעיף 

אישור עוסק מורשה ימציא הזוכה לחכ"ל ימים ממועד ההודעה כאמור,  30"בתוך 

אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות וכן לצורך מע"מ 

המסמכים והאישורים שעליו להמציא  . יתר1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

, יומצאו על ידי כמפורט בהסכם, לרבות עותק חתום של ההסכם על כל נספחיו

 "ימים ממועד ההודעה כאמור. 7בתוך הזוכה לחכ"ל 



 
 

 
 

 

 

 :דגשים להגשת המכרז

מדיה דיגיטלית תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי במלואה )כולל נספחים( ההצעה  .1

 )דיסק און קי(.

 אופן" :פרקמסמכי המכרז בב למצוא ניתן ההצעה הגשת הוראות מלאות בנוגע לאופן .2

 ."ההצעות הגשת

 

 

 

ה כ ר ב  ,ב
 

 שירי בן שחר
 מנכ"לית

 

 

 רהתשובות לשאלות הבה

 תשובת החברה שאלת המציע מראה מקום #

 כללי 1

עביר במסגרת המכרז ההאם ניתן ל

מס' מועמדים למשרה המוצעת או רק 

 מועמד אחד?

ניתן להציע יותר ממועמד 

אחד ויש להגיש עבור כל 

מועמד את כל המסמכים 

 הנדרשים במכרז. 

יש להציע הצעה  אולם,

 . כספית אחת בלבד

בתנאי  יעמדו אשר מועמדים

ה של תיעברו לבדיק הסף

האיכות המוגדרת  ועדת

  במכרז.

המועמד מטעם החברה 

שיקבל את ציון האיכות 

הגבוה ביותר, יהיה המועמד 

מטעם החברה לשלב חישוב 

 הציון הכולל של ההצעה. 


