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 כללי .1

 המכרז. במסמכי להם שניתנה המשמעות תהא זה במסמך המונחים לכל אחרת, יצוין אם אלא .1.1

 מהמכרז נפרד בלתי כחלק ויחשבו המציעים את יחייבו זה מסמך במסגרת והתיקונים ההבהרות .1.2
 והסכם ההתקשרות. 

 מסמך ובכל בלבד זה במסמך מפורש באופן כמפורט הינם המכרז במסמכי היחידים השינויים .1.3
 ההליך. במסגרת ידי המזמין על) יפורסם או/ו שפורסם )ככל אחר  רשמי

 תיבות. חתום בראשי המציע, להצעת ההבהרה לשאלות המענה את לצרף יש .1.4

, MS WORD, למענה שאלות הבהרה זה צורפו הנספחים הבאים בפורמט המציעיםלנוחיות  .1.5
 כדי להקל על המציעים למלא את הנספחים הדורשים מילוי פרטים. תשומת לב מופנית לסעיף

למכרז, לעניין האיסור על שינוי במסמכי המכרז. האחראיות על המציע לוודא כי נוסח  10.3
מכרז או במסגרת מענה לשאלות ההבהרה, בהתאמה. כמו הנספח המוגש זהה לנוסח שפורסם ב

שנדרשים המציעים לצרף להצעות, מעבר לנספחים האמורים,  למלוא המסמכיםכן, תשומת לב 
 .למכרז 11כמפורט בהרחבה בסעיף 

 נספח ח' )ערבות מכרז( 1.5.1
 נספח ט' )ניסיון היועץ המוצע( 1.5.2

 

 מענה לשאלות הבהרה .2

 תשובה שאלה סעיף פרק מס"ד

בסעיף הנידון נדרש להגיש הצעת  12.1 ד'  (1
מחיר בש"ח כאשר בטופס המצורף 
בנספח ב' יש רק שיעור ההנחה 

 באחוזים. 

נדרשת הבהרה ו/או תיקון של 
נספח ב' באופן שיאפשר הוספת 

 מחיר בש"ח או ביטול הדרישה.

למכרז המילה "בש"ח"  12.1בסעיף 
 תמחק. 

מובהר כי על כל מציע לנקוב בשיעור 
הנחה באחוזים, המוצע מתעריף 
החשכ"ל הרלוונטי בו הוא עומד. כן 
מובהר למען הסדר הטוב כי תעריפי 
החשכ"ל הם במטבע ש"ח בלבד; כי 
שיעור ההנחה המוצע יוחל על 
תעריפים שקליים אלו; וכי  
והתשלום הסופי לזוכה, לאחר 

כרז למ 12הניכויים כמפורט בסעיף 
 יהיה גם הוא בש"ח בלבד.  

בסעיף זה נדרש להתייחס לתעריף  12.2 ד'  (2
לעבודות חשכ"ל הרלוונטי 

 . מתמשכות

המילים "עבודות מתמשכות"  .א
 יימחקו מסעיף זה. 

מובהר  כי הוראת התכ"ם  .ב



 

 

בתעריף חשכ"ל המצורף לנספח 
כ"ד למכרז אין כל התייחסות 

 עבודות מתמשכות. –לניסוח 

האם הכוונה להוראת תכ"ם  
"התקשרות עם נותני שירותים 

רה מהדו -13.9.0.2חיצוניים" מס' 
. בה מפורטים 01תת מהדורה  -07

כללי הפחתות מתעריף  2.4בסעיף 
ההצעה הזוכה בהתקשרות על פי 

 תשומות?

הרלבנטית היא אכן הוראת 
כפי שמתעדכנת מעת  13.9.0.2

לעת, ותשומת לב כי הגרסה 
המעודכנת נכון למועד פרסום 

, מיום 09המכרז הנה גרסה 
9.6.2020 . 

עוד מובהר כי כללי ההפחתה  .ג
הרלבנטיים מפורטים בסעיף 

 להוראת התכ"ם הנ"ל.  2.3.2

כן מודגש, כי כלל ההפחתה  .ד
ת להורא 2.3.2.3שלפי סעיף 

התכ"ם הנ"ל כבר מגולם 
למכרז.  12.4בהוראות  סעיף 

לפיכך, כי לא יבוצעו הפחתות 
נוספות כפועל יוצא מתקופת 

 ההתקשרות.

בסעיף הנידון נאמר "הצעת מחיר  12.4 ד'   (3
גבוהה מתעריף זה עלולה להוביל 
לפסילת ההצעה" בהנחה 
שהוראות תכ"ם "התקשרות עם 
נותני שירותים חיצוניים" מס'  

 2.4המפורטת לעיל סעיף  13.9.0.2
תקפות , אזי התעריף המשולם 

ולכן הצעת   0.9הוא )הצעת הזוכה(*
המחיר יכולה להיות גבוהה 
מהתעריף המקסימלי ועדיין 
המחיר שישולם לזוכה יהיה קטן 

 ש"ח. 246.4-מ

נדרש להבהיר ולתקן את האמור  
 לעיל.

 לעיל.  2ראו מענה לשאלה 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

התעריף המקסימלי שישולם לזוכה, 
ככל שהוא עומד בקריטריונים של 

כהגדרתם בהוראת החשב  2יועץ 
₪ לשעה )לא כולל   246.5הכללי, הינו  

 מע"מ(. 

לכן, על המציעים במכרז לנקוב 
בשיעור ההנחה באחוזים המוצע 

 מתעריף זה.

נספח  כללי  (4
 ט'

ט' בקובץ אבקש לשלוח את נספח 
 וורד

מצ"ב למסמך הבהרות זה נספחים 
 ח', ט' בפורמט וורד.

 

 

 בברכה,

 דנה הנדסה בע"מ


