
 

 

 

 

 9.6.2022תאריך: 
 לכבוד

 13/2022המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 2022/13פומבי מכרז  - 2מס'  מסמך הבהרותהנדון:  
 לביצוע שרותי אכיפת איסורי חניה ופיקוח משולב

 כללי:

 במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.בכל מקרה של סתירה בין המפורט  .1

חתום  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא .2
 .על ידו, כיתר מסמכי המכרז

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 :במכרז ת הבהרה מטעם משתתףמענה לשאללהלן 

 תשובות  פירוט השאלה /הבהרה  סעיף עמוד מסמך מס
מספקת פתרונות  חברתנו 5.2 9 1פרק  1

 מיחשוב נשוא המכרז
 למספר גדול של רשויות.

לפיכך, ע"מ להגדיל את 
ספר המציעים הראויים מ
לאפשר למועצה את ו

אפשרויות  מקסימום
שירותי הבחירה, נבקש כי 

הגביה ינתנו באמצעות 
קבלן משנה וכי נסיון קבלן 
המשנה יחשב לצורך תנאי 

 הסף

 באמצעות ואו/ו בעצמוהזוכה  כי, יובהר
 .המכרז נשוא השירותים יבצע עובדיו

 :כלהלן יובהר ,זאת עם יחד
 לקבלן למסור רשאיהזוכה יהיה  .1

 מסוימת עבודה של ביצועה משנה
 לבצע נדרש אותה שהיא ככל

 מפורש בתנאי ,ההסכם במסגרת
 כפופה העבודה מסירת כי

 של ובכתב מראש לאשורו
 וכי, דבנפר מסירה לכל המועצה

 תחילה טעון המשנה קבלן
 .בכתב המועצה של אישורה

 לקבלן כאמור עבודה של מסירתה .2
 משחררת ולא פוטרת לא, שנהמ

 מהתחייבות או/ו מאחריותהזוכה 
 י"עפ מהתחייבויותיו כלשהי

 ויהיה הינווהזוכה , ההסכם
 י"ע שבוצעו הפעולות לכל אחראי

 או/ו פגם ולכל המשנה קבלן
 מגרעת או/ו השמטה או/ו שגיאה

 בחומרים או בעבודתו נזק או/ו
 בגין לרבות, השתמש בהם

 ודין, המשנה קבלן התרשלות
 כאילו, כאמור שבוצעו עבודות

 דבר לכל, הזוכה ידי על בוצעו
 ן. ועניי

 קבלן עם שלו בחוזה יקבעהזוכה  .3
 עבודה לשכר ביחס תנאים המשנה

 . לעובדים הוגנים עבודה ותנאי
 לדרוש רשאית תהא המועצה .4

לאלתר  המשנה קבלן של סילוקו
ביצוע העבודות על ידי לדרוש ו

הזוכה על ידי קבלן משנה אח. כן 



 

 

 

 

 תשובות  פירוט השאלה /הבהרה  סעיף עמוד מסמך מס
 את לקנוסת המועצה תהיה רשאי

 לא אם ליום ₪ 1,000 בסך הקבלן
 מבלי זאת, משנהה קבלן סולק
 העומדת אחרת זכות מכל לגרוע

 הסכם מכוח למנהל או/ו למועצה
 .דין כל י"עפ או/ו זה

להציג את ניסיון  לא ניתןיובהר כי  .5
קבלן המשנה כניסיון לצורך 

 עמידת בתנאי סף.

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה


