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  02/2020מכרז פומבי מס'  – 2מסמך הבהרות מס' הנדון: 
 למתן שירותי תכנון תנועה ותחבורה עבור המועצה המקומית קדימה צורן 

 
"( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר המועצה)להלן: "להלן המענה של המועצה המקומית קדימה צורן 

  למכרז שבנדון:

 תשובה שאלה מיקום בהליך מס'

, לאור דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז שבנדון ולאור לתשומת לב המציעים כללי .1
עדכון מסמכי המכרז הנ"ל, על המעוניינים להגיש הצעות במסגרת המכרז, לעשות זאת 
אך ורק באמצעות מסמכי המכרז המעודכנים המופיעים באתר האינטרנט של המועצה 

"( תחת לשונית אתר המועצה)להלן: " www.kadima-zoran.muni.il בכתובת: 
 – "מכרזים". יובהר, כי על גבי מסמכי המכרז המעודכנים נרשם "חוברת מכרז מעודכנת 

 ".2020יוני 

יובהר, כי ככל שהוגשה על ידי מי מהמציעים הצעה לתיבת המכרזים טרם קבלת 
נפתחה, המציעים רשאים להגיש  היננו להודיעכם כי תיבת המכרזים טרם -הודעתנו זו

בצירוף הודעה שההצעה החדשה היא   )על גבי מסמכי המכרז המעודכנים(   הצעה חדשה
זו שתחייב אותם, בעוד שההצעה שהוגשה קודם לכן לא תילקח בחשבון. ככל שלא תוגש 

  לא תידון.על ידי מי מהמציעים הצעה חדשה, ההצעה שהוגשה כאמור, 

ברצוננו לדעת למה המכרז הקודם  כללי .2
 בוטל?

 מסמכי המכרז עודכנוהמכרז לא בוטל,    :הבהרה
כך שנעשו שינויים בתנאי המכרז והחוזה על 

 נספחיהם. 

במסמכי המכרז המעודכן אין ערבות  כללי .3
כפי שהיה בהגשה הקודמת מבקשים 

 לקבל את הערבות בחזרה

לאור דחיית המועד האחרון להגשת  :הבהרה
 .ההצעות תיבת המכרזים טרם נפתחה

ניתן יהיה לקבל את הערבות שהוגשה על ידכם 
  לאחר פתיחת המעטפות במכרז זה.

מבקש לקבל שבועיים ממעוד קבלת  6, עמוד 3.5.1ס'  .4
 למועד הגשת הכרזמכתב הבהרות עד 

 הבקשה נדחית.

קנינו את המכרז הקודם ויש לנו קבלה  6, עמוד 4.3ס'  .5
האם ניתן להשתמש בה במכרז 

 המעודכן

מדובר בעדכון מסמכי המכרז ולכן ניתן   :הבהרה
 .2/2020להשתמש בקבלה המתייחסת למכרז 

מסמך ב'  , 21ס'  .6
הצהרת המציע  -

וההצעה 
 , עמודהכספית

23  

לא מובן האם לפי תעריפי משרד 
הביטחון או לפי תעריפי משרד הבינוי 

 והשיכון נא התייחסותכם

הצהרת המציע  -מסמך ב' , ל"21.3סעיף 
משרד " יםיתוקן, כך שהמיל "הכספיתוההצעה 

משרד " ןוירשם במקומ ומחקי" הבינוי והשיכון
 ". הביטחון

 להלן נוסח הסעיף המתוקן:

אשר ניתן לנקוב בו   שיעור ההנחה המרבי"
לעיל, ביחס לתעריפי משרד  21.1בסעיף 

מציע אשר ינקוב באחוז   . 12%הינו הביטחון 
הנחה העולה על שיעור ההנחה המרבי אשר  

אז  –נקבע לשם כך על ידי המועצה כאמור
 ."הצעתו תיפסל

 7.2.8.1הוראות בסעיף ל תשומת לב המציעים
לעניין תעריפי משרד הבינוי  ,11למכרז, בעמוד 

 והשיכון.



2 

 

  :כללי
ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז,  .1

 ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על  .2

 , אף אם לא צוין הדבר במפורש.)לרבות החוזה והנספחיו( המכרז על נספחיהםכל מסמכי 

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.  .3

ידי מורשה החתימה -על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על .4

 מטעמם.

 ________________________ שם המציע : 
 

 כתובת:        ________________________    
 

 _________________________טלפון:        
 

 _________________________חתימה:    
 
 

מסמך ב'  , 21ס'  .7
הצהרת המציע  -

וההצעה 
 , עמודהכספית

23  

לאור אופי הפרויקטים מבקשים 
לבחון עבודות רק מול תעריף משרד 

 הבינוי והשיכון ולא משרד הביטחון

  הבקשה נדחית.
 

מסמך ב'  , 21ס'  .8
הצהרת המציע  -

וההצעה 
 , עמודהכספית

23  

האם תעריף משרד הביטחון נדרשת 
 10%הנחה בנוסף להנחת תעריף של 

 המקובל במשרד הביטחון

  להלן. 9ראו את המענה בסעיף 

מסמך ב'  , 21ס'  .9
הצהרת המציע  -

וההצעה 
 , עמודהכספית

23  

מבקש לחייב הנחה מקסימאלית 
מתעריף משרד הביטחון כפי שהוגדר 

 במשרד הבינוי והשיכון

שיעור ההנחה  לעיל. 5ראו את המענה בסעיף 
למסמך  21.1המרבי אשר ניתן לנקוב בו בסעיף 

 .12%ביחס לתעריפי משרד הביטחון הינו ב' 

לחוזה,  6.1.2ס'  .10
 52עמוד 

משרד " יםיתוקן, כך שהמיללחוזה  6.1.2סעיף  
משרד " ןוירשם במקומ ומחקי "הבינוי והשיכון

 ". הביטחון

 להלן נוסח הסעיף המתוקן:
הצעות פרטניות לא יגרעו  יובהר, כי "

מהתחייבויות הספק שבחוזה זה. כן יובהר כי  
בכל מקרה, הצעות המחיר שיגישו ספקי  
המסגרת בפנייה הפרטנית, לא יעלו על המחירים  
המפורטים בתעריפי משרד הביטחון העדכניים 
החלים בעת ביצוע הזמנת השירות/ים, בהתאם 
  לשיעור ההנחה שהוצע על ידי הספק במסמך ב'

 על תעריפי משרד הביטחון." 


