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, ייעוץ שירותי למתן - 2022/3' מס פומבי מכרז מ"בע מודיעין חבל לפיתוח הכלכלית  הנדון:  החברה
 מודיעין  חבל האזורית המועצה שיפוט בתחום הנדסיים פרויקטים ופיקוח  ניהול

   תשובות לשאלות הבהרה  

  –  הבהרה שהתקבלו במשרדי החברה להלן מענה לשאלות  .1

 תשובה  שאלה   מס"ד

1.  
  ציבור   למבנה  אומדן  יש  האם .א

 ?  מודיעים במבוא

  או   אחד  נהבמב  מדובר   האם .ב
 ? ציבור מבני כמה

 

 )פרויקט מבני ציבור מבוא מודיעים(  

נכללה   .א ראו מפרט טכני. במפרט 
משוער.  אומדן  וכן  פרוגרמה 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  

ייגזר   לזוכה    מעלות שכ"ט 
  כהגדרתו   בפועל  הפרויקט

 .בהסכם

במפרט   .ב כמפורט  מבנים,  מספר 
הטכני. למען הסר ספק, מובהר 
כי הביצוע יכול להיעשות במכרז 
ע"פ   מכרזים  מספר  ו/או  אחד 
שינוי   וללא  החברה  שיקול 

 בתמורה.  

2.  
  וייעוץ   ניהול  לסעיף  יש   האם .א

  צמוד   פקוח  לרבות  שוטף
 ?   ספציפית  פרויקטים רשימת

 הפרויקטים   של  גודל  סדר  מה .ב
 ?  הידועים

 של   גדולים  רויקטיםפ  גם  האם .ג
  להיות   יכולים  ומעלה'  מ  50

  עבודות   רק  או   זה   מכרז   מתוקף
 ? קטנות

 )שירותי יעוץ שוטף(  

נכללו   .א הנדרשים  השירותים 
לשירותי   הנוגע  בחלק  במפרט 
בהסכם  מדובר  שוטף.  יעוץ 
רשימת  קיימת  לא  מסגרת, 
ככל  ספציפית.  פרוייקטים 
הנ"ל,   ביצוע  על  שיוחלט 
צורך   ע"פ  יהיו  השירותים 

 והזמנת עבודה מתאימה.  

 ע"פ צורך.   .ב

התשלום ע"פ שעות     בכל היקף. .ג
)לאחר   גלובלי  מחיר  עבודה/ 

ע"פ שיקול דעת    –(   הנחה מוצעת
בהתחשב  השאר  בין  המזמין 

 בהיקף הפרויקט.  
 

 הודעות ההבהרה מטעם החברה מחייבות את המציעים.   .2

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   .3
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השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם   .4

הצע בהגשת  בחתימה  בחשבון  ידו  על  חתום  כשהוא  זה,  מסמך  לצרף  במכרז  המשתתף  על  תו. 

 וחותמת, להצעתו במכרז. 

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .5

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,          
 

 דר' רוני ענבר          
 מנכ"ל          

 
 
 

 אישור

את   קבלתי  כי  מאשר  "המשתתף"(  )להלן:   __________________________________ הח"מ  אני 
הבנתי את  האמור בו ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים    3/2022מסמך הבהרה מכרז פומבי מס'  

 לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז. 

 _____  שם המשתתף : _____________________חתימה:_____________________ 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  


