
   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 בתשפ" כ"ב באדר א' 

 2202, בפברואר  23

            לכבוד
 01/22המשתתפים במרכז מס' 

 

 ג.א.נ.,

 

להקמה ופיתוח מרכז חירום אזורי ועבודות בניה ושיפוצים נוספות ברחבי  01/22מכרז פומבי  הנדון:

 המועצה

 1מסמך הבהרות   

 

  .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.

 

 

 

 

 המועצהתשובת  שאלת המציע מראה מקום שאלה

 כללי  .1

נבקש בדיקתכם את המחיר למ"ק שכן חברתנו חוששת 
למ"ק ולא ₪  1,240שנפלה טעות סופר והמחיר אמור להיות 

 למ"ק₪  24כפי שנכתב 

אכן נפלה טעות סופר, 
הסעיף הינו 

)יש תוספת  02.041.0030
מושלם  40-לבטון ב

מ"ק -בנפרד( והמחיר ל
 ₪  1,240הינו 

 
כמו כן, הסעיף ימוקם 

קורות  – 02.041בפרק 
 יסוד

 כללי  .2

כניות המכרז שהתקבלו לא נמצאו פרטים עבור במסגרת ת
 .עבודות האלומיניום

יצורף לפני תחילת 
וכתב התכנון )ביצוע. 
 נותנים מידע הכמויות

  . (התמחורלצורך  ומענה

פסולת בניין תפונה  להיכן מפנים את פסולת הבניין? כללי  .3
  למטמנות אפעה.

 כללי  .4
תיאור הסעיף לא  -בכתב כמויות 3עמוד  02.011.0030סעיף 

 תואם את המחיר 

 1ראו תשובה לשאלה 

 כללי  .5

חסר מחיר  -בכתב הכמויות 44עמוד  42.001.0010סעיף 

 לסעיף 

גם כאן נפלה טעות, ולא 
 הוכנס מחיר יח'. 

 
₪ /  1533המחיר הינו 

 יח' 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

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

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 :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' לחוזהלהצעה את טופס האישור על קיום ביטוחים )יש לצרף  .2

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

 "ההצעות אופן הגשתהוראות מלאות בנוגע לאופן הגשת ההצעה ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: " .3

ה כ ר ב  ,ב

 יערית הרוש
 והתקשרויותמנהלת רכש מכרזים 

 


