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  :כללי

 . 12:30לא יאוחר מהשעה  02.08.2020 הינו המועד האחרון להגשת ההצעות למכרזמודגש בזאת, כי  .1
המכרז, ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי  .2

 ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על  .3

 כל מסמכי המכרז על נספחיהם )לרבות החוזה ונספחיו(, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.  .4

ידי מורשה החתימה -על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על .5

 מטעמם.

מיקום  מס'
 בהליך

 תשובה שאלה

מסמך ט  .1
,  3סעיף 
 32עמוד 

המכרז הינו על הפעלת חוגים 
 האם זו טעות קולמוס ?

 הבהרה:  
   סופר.מדובר בטעות 

 בנספח ט' יירשם כדלקמן:  3סעיף  
"לפיכך, ככל שאזכה במכרז זה, להפעלת חוגים במסגרת  
תל"ן בגני ילדים עבור המועצה המקומית קדימה צורן, 
אציג לידי המועצה אישור ממשטרת ישראל כנדרש  

 בחוק מכל המועסקים על ידי."
מסמך ז,  .2

  30עמוד 
האם ניתן להחליף את מסמך 

 הערבות בצ'ק בנקאי
 : הבהרה

 .2מסמך הבהרות מס'  המענה שניתן במסגרת ראו 
 הדרישה לצרף ערבות בנקאית הוסרה. 

 מסמך ז' מבוטל.  
מסמך ב',  .3

 יםעמוד
16-19  

 :מועצה מטעם ה  ותהבהר 
 

"בניכוי : , יימחקו המילים הבאותבמסמך ב'  3בסוף סעיף 
 אחוז ההנחה שציינתי בהצעתי. 

 
"בניכוי : יימחקו המילים הבאות ,במסמך ב' 6בסוף סעיף 

 אחוז ההנחה המוצע על ידי". 
 
 ויירשם כדלקמן: טעות סופר תוקןתבמסמך ב',  17סעיף ב
 
כנגד מילוי כל התחייבויותיי על פי חוזה ההתקשרות,  "

, לשביעות רצון המועצה ועבור ביצוע השירותים בפועל
בהתאם להצעת המחיר לשעה   אהיה זכאי לתמורה

)להלן:  18בסעיף  המוצעת על ידי להלן אחת, חינוכית
 ." "(התמורה"
 

 יימחקו.  19בעמוד  25-23סעיפים 
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