
 

 

 
 19.9.2022תאריך: 

 לכבוד
 2022/16המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 2022/16פומבי מכרז  - מסמך הבהרותהנדון:  
 למתן שירותי ייעוץ וליווי הליכי רכש ואינוונטר

 כללי:

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

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

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

 מטעם מתעניינים במכרז:להלן מענה לשאלות הבהרה 

 תשובה שאלה הפניה למכרז מס"ד

 1, א'3מסמך ב', ס'  1
 .ג3מסמך ג', סעיף 
 3.3.6מסמך ד', סעיף 

 

דרישת סף להשתתפות עוסק 
 הינני עוסק פטור –מורשה 

יובהר כי עוסק פטור יכול לגשת למכרז ובלבד 
שיש לו האישורים הנדרשים על פי חוק 

 עסקאות גופים ציבוריים.

לאור ניסיוני לדעתי המינימום  8מסמך ב', ס'  2
-לעבודה בסדר גודל של גני

 תשעות חודשיו 40תקווה הם 

 לא יחול שינוי בתכולה והיקף העבודה

 6מסמך ג', ס'  3
 

רק אני הכוח  -אין לי כוח אדם 
 אדם המיומן

ככל שנותן השירות אינו מעסיק עובדים ונותן 
על כך  השירות בעצמו באופן אישי, יגיש

הצהרה ובהתאמה, הסעיפים הרלוונטיים 
 הקשורים להעסקת עובדים מתייתרים.

 .ב.7מסמך ג', ס'  4
 13מסמך ד', ס', 

 מסמך ה'
 

לא מקובל שעל עסקה שנתית 
לשנה ₪  60000בסדר גודל של 

 5000אני צריכה לתת ערבות של 
₪ 

הבקשה נדחית. לא יחול שינוי בדרישת 
נדרשת לצורך הערבות. יובהר כי הערבות 

בטוחה עבור מתן השירות והיקפה נגזר 
מהיקף הכספי של השירות המבוקש במכרז, 
 לכלל תקופת השירות כולל תקופות אופציה.

 8מסמך ג', ס'  5
 

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז לא מקובל

 10מסמך ד, ס'  6
 

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז לא מקובל

 11מסמך ד', ס'  7
 

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז לא מקובל

אין קשר  -סכומים לא הגיוונים  מסמך ו' 8
 בין סוג והעבודה והסעיפים.

לא הועברו בקשות ספציפיות לבחינה מול 
הייעוץ הביטוחי. ככל שתועבר בקשה 
ספציפית עם התייחסות לפערים שניתן לבחון 
אותה, הבקשה תועבר להתייחסות יועץ 

 ביטוח 

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה


