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                             ____________________ ________________________ 

 שם המציע                                                         חתימה וחותמת

 לשכת מנכ"ל המועצה

 ; לכבוד
 משתתפי המכרז 

 המועצה המקומית עומר 
 

 1מסמך הבהרות 

 שלום רב, 

   לתיקון וצביעת מגרשי ספורט המועצה המקומית עומר 09/2022מכרז : הנדון
 

( מתכבדת בזה להעביר אליכם שאלת הבהרה ותשובת המועצה  המועצה  –המועצה המקומית עומר )להלן  
שהופנו אליה על ידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשובת לשאלה, כפי  

לכלל  מתווספים  שצורפו,  ככל  לו,  המצורפים  והנספחים  זה  הבהרות  מסמך  ההבהרה,  לשאלת  המועצה 
 מסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.

 שאלות הבהרה: . א
 

 תשובה  שאלה  עמוד  מיקום מס'

  15000בתנאי אסף רשום חברה מבצעת עד   7 2.5 1
מ"מ גבוה  כמות  זה  אלף  מאו ר  אף  או ד  ד 

פים בסיור קבלניים בציע  תתקבלן מי המש
מלצות מי הרשות  הל יש  "או יגיע לכמות הנ

בלא   בצעה  שחברתנו  ועיריות  הממשלתי 
מגעים לכמות תנאי אסף בחבורת המכרז  

ומכרז  "מ  15000 להשתתף  מנת  על  ר 
מבקשים   אנו  ולגשת  המכרז  את  ולרכוש 

 15000להוריד את תנאי אסף שמחייב עד  
ר בלתת תנאי אסף חלופי בעמוד על  "אלף מ

המלצות כל קבלן השתתף במכרז אפו בציע  
או המלצה  /מכתב ו   עבדות קדוגה ולצריף
זה סוג  מי  מנת     ועבודות  על  מעבר  לא 
  שתתף ומכרזהלרכוש את המכרז ול

אסף   התנאי  מונע    15000של  אחרת  אלף 
לחברתנו להשתתף בלא נעמוד בתנאי אסף  

נפסלת הצעתני  עומדים     את  כי  מיידית 
הקבלניים  האי  נבת בסיור  אבהר  זה  סף 

מול כל   10:00ושעה     14/04/22שנערך ביום  
קבלנו   בלא  במכרז  המשתתפים 

  יום טוב וחג שמח  תשבות

 

באופן  מתקבלת  הבקשה 
 הסף יעודכן כדלקמן:  שתנאי

 
החל בעל ניסיון מוכח    "המציע
עבודות 2018משנת   בביצוע   ,

של   וחידוש  לפחות צביעה 
 של מגרשי ספורט.  מ"ר 5,000

המציע  על  זה  תנאי  )להוכחת 
מסמך   את  להצעתו  לצרף 

המציע" ניסיון  אודות  " מידע 
המכרז,  למסמכי  המצורף 
כלל   על  וחתום  מלא  כשהוא 
המציע   על  כן,  כמו  חלקיו. 

מאת   המלצות/אישוריםלצרף  
ניתנו   להם  הלקוחות 
המפורטים   השירותים, 
לב   תשומת  הניסיון.  בטבלת 
ההמלצה   על  כי  המציעים 

 לכלול את השטח במ"ר(."

 

עדכון/הבהרה   2
 המועצה מטעם 

יידרש    במסגרתו  במכרז  ומדובר  מאחר 
הקבלן לבצע את העבודות במס' מתחמים,  
הזכות   לעצמה  שומרת  המועצה  כי  יובהר 
מס'   של  ביצועם  את  מהקבלן  לדרוש 

זמנית/ בו  כולם(  )ואף  במקביל    מתחמים 
בנפרד,   מתחם  כל  ביצועו  את  לדרוש  וכן 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________ ________________________ 
 שם המציע                                                         חתימה וחותמת

 

 לשכת מנכ"ל המועצה

הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  הכל 
יות ערוך ובהתאם לצרכיה, ועל הקבלן לה

העבודות   לביצוע  מכך,  המשתמע  כל  על 
 בהתאם לדרישות המועצה. 

כל  בהתאמה עבור  תשולם  התמורה   ,
מתחם בנפרד. ודוק. בסיום כל מתחם יגיש  
הקבלן חשבון לתשלום עבור אותו מתחם. 
הגורמים  כלל  ע"י  ייבדק  החשבון 
ובכללם   לאישורם  ובכפוף  הרלוונטיים, 

המועצה מטעם  הפרויקט  ימפקח  אושר  , 
החשבון לתשלום. התמורה תשולם בתנאי  

  + שוטף  של  אישור   45תשלום  מיום  יום 
 כאמור.  החשבון

האמור   על  יגבור  זה  בסעיף  האמור 
 במסמכי המכרז/החוזה. 

 

עדכון/הבהרה   3
 המועצה מטעם 

המועצה תעדכן בדבר מועד נוסף בו ייערך   
סיור קבלנים חובה )תנאי סף להשתתפות  

  שני, ה סיור החובה ייערך ביום    –במכרז(  
יציאה לסיור ממשרדי    9:00בשעה    2.5.22

 . מחלקת הנדסה

תיתן האפשרות    12:00בשעה    5.5.22עד ה  
 . שאלות הבהרהל

בסיור הראשון  יובהר, כי מציע שהשתתף 
 אינו נדרש להשתתף בסיור השני. 

 

עדכון/הבהרה   4
 המועצה מטעם 

הצעות  להגשת  האחרון  המועד    –   דחיית 
המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום 

 . 12:00ולא יאוחר מהשעה  12.5.22

ש לא תהצעות  הנ"ל  המועד  לאחר  גענה 
 תתקבלנה.

 

                                          

 בכבוד רב,

 אהרוני שבתאי           
 מנכ"ל המועצה    

 _________________________________________________________________________ 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל נושא שאין לו התייחסות משמעו, כי ההבהרה ו/או 
ההסתייגות נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו  

           לק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.כח

           _ ______________   _______________   _________________ 
 תחתימה + חותמ       שם המציע          תאריך                  


