
 
 
 

 תשפ"ב בתמוז ' דראשון  יום
 2022, יולי 3

 
 ________________________                             ____________________ 

 שם המציע                                                         חתימה וחותמת 

 לכבוד
 משתתפי המכרז

 מועצה מקומית עומר
 2מסמך הבהרות 

 שלום רב, 

   מועצה המקומית עומר ב מכרז למתן שירותי אבטחה – 2022/16מכרז : הנדון
 

)להלן   עומר  המקומית  שאלהמועצה  –המועצה  אליכם  להעביר  בזה  מתכבדת  ותשובו(  הבהרה  לשאות  המועצה  כפי לותת   ,
ת ההבהרה, מסמך ות המועצה לשאלואליה על ידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשובשהופנו  

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

 שאלות הבהרה: . א

 תשובה שאלה  עמוד  מיקום מס' 

תת פרק    .1
 א' 

 שאלות הנוגעות לתת פרק א. ההצעה   66

 . האם המחירים בטבלה כוללים מע"מ -נבקש להבהיר 

במכרז נקובים מחירי  
מינימום ומקסימום  

 . הכוללים מע"מ

  2.12סע'   .2
 2.13 -ו

דורשים  2.13  -ו 2.12תנאי הסף המפורטים בסעיפים   8עמ' 
ניסיון במתן שירותי אבטחה בשתי ברשויות מקומיות  

. לעמדתנו,  באזור הדרוםובמוסדרות חינוך  באזור הדרום
תנאי הסף הדורש מתן שירותים באזור הדרום בלבד,  
אינו הכרחי, אינו סביר ואינו מידתי ביחס לשירותים 

באופן בלתי ראוי את מספר  הנדרשים במכרז, מקטין 
המשתתפים היכולים לעמוד בתנאי הסף וכפועל יוצא 

מכך לגשת למכרז, ואף מעלה חשש שמא תנאיי המכרז  
לפיכך, נבקש כי תנאי   נקבעו למידותיו של מציע מסוים. 

הסף ישונה באופן כזה שתוסר הדרישה לגבי אזור  
 . הדרום

 
 הבקשה מתקבלת. 

המילים "באזור הדרום" 
הסף    יוסרו  2.12מתנאי 

 .  2.13 -ו
 
 

עדכון   .3
 מועצה 

 : להלן מועדי המכרז המעודכנים 

יתקיים ביום  –אינו חובה למי שכבר היה בסיור הקודם   –סיור קבלנים נוסף 
 בחדר ישיבות במועצה.  10:00בשעה  12/7/22

 . 12:00עד השעה  14/7/22עד ליום   –מועד אחרון לשאלות הבהרה )סבב שני( 

 . 12:00ולא יאוחר מהשעה  21/7/22עד ליום  –אחרון להגשת הצעות מועד 
 

 בכבוד רב, 

 אהרוני שבתאי
 המועצה מנכ"ל 

 ____________________________________________ __________________________________________ _ 

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

                 _ ______________   _______________   _______________ 
 ת חתימה + חותמ       המציע שם         תאריך                


