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 1מס'מסמך הבהרות  - למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופים ציבוריים 17/21מכרז מס'  הנדון:

 

  .להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון 

  ,על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 ת המועצהתשוב שאלת המציע

1.  

נבקש,  כמו בכל מכרזי המועצה האזורית  כללי 

תמר, גם במכרז זה להוסיף סעיף האומר 

שהמועצה רשאית להעדיף מציע אשר הינו 

המועצה, כך שבמידה  תושב אחד מישובי

וההצעה הכספית של אותו מציע תהיה 

מן ההצעה הזולה ביותר,  10%יקרה בעד 

תוכרז הצעתו של אותו המציע כזוכה 

 במכרז.

 

לדברי ההסבר הכלליים ישונה  33.2סעיף 

ההצעה בעלת הציון הכולל  באופן הבא:

הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה 

לספקים במכרז. במכרז זה, תינתן עדיפות 

מקומיים כך שבמידה והציון הכולל של 

מן  5%אותו ספק מקומי יהיה נמוך בעד 

ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר, תוכרז 

הצעתו של אותו ספק מקומי כזוכה במכרז 

)ספק מקומי: יחיד אשר הינו תושב 

 ;המועצה על פי רישומי משרד הפנים

תאגיד שבעל השליטה בו )כהגדרתו בסעיף 

החברות( הינו תושב המועצה על  לחוק 268

פי רישומי משרד הפנים במועד הגשת 

      על אף האמור, שומרת המועצה  ההצעה. 

לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא 

או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה 

בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק 

ו/או לבטל את המכרז ולעשות כל פעולה 

ל דעתה הבלעדי אחרת על פי שיקו

והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או 

דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי 

מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה 
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 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 ת המועצהתשוב שאלת המציע

המועצה את הזכות לנהל משא ומתן עם 

המציעים, כולם או חלקם )בין בטרם 

ההתקשרות עם הזוכה ובין לאחריה( ואף 

 להתקשר עם שני מציעים בו זמנית.

 
 

2.  

, בתחתית 3בנוסח הערבות המופיע במסמך   3

העמוד מופיע: בכבוד רב, הבנק, והסניף. 

בבנק לאומי אין אפשרות להוסיף את 

הסניף. בסיום כתיבת הערבות באופן 

אוטומטי מופיע: בכבוד רב, בנק לאומי , 

מבלי שתהיה אפשרות להוסיף את הסניף. 

האם זה מקובל? ואם לא מהו הפתרון 

 .שאתם מציעים

 

 הבקשה מתקבלת

 

 

 

 

 

 

 :דגשים להגשת המכרז

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

בלבד כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע  (נספח א' לחוזהטופס האישור על קיום ביטוחים )יש לצרף להצעה את  .2

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויותעם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(,  )לאחר שוידא

 אופן הגשת ההצעות"." ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: ההצעההגשת  הוראות מלאות בנוגע לאופן .3

 

 

 

 

הב כ ר  ,ב

 יערית הרוש
 והתקשרויותמנהלת רכש מכרזים 


