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 2022מרץ,  7
 ד' אדר ב, תשפ"ב 

 
   ,לכבוד

 2/2022המשתתפים במכרז 
 

   מ"בע מודיעין חבל לפיתוח הכלכלית  הנדון:  החברה
 מבוא בישוב ציבור מבני בינוי לפרויקט תכנוני וליווי תכנון, ייעוץ לשירותי  - 2/2022' מס פומבי מכרז

 מודיעים 
   הודעת הבהרה 

 . 15:00עד השעה  9/3/2022 –אין שינוי במועד אחרון להגשת הצעות  .1

בשעה   .2 החברה  במשרדי  תעשה  המכרזים  תיבת  להשתתף  17:00פתיחת  המעוניינים  מציעים   .
 בפתיחה יכולים להשתתף פיזית או בזום , מצ"ב קישור לזום. 

2?pwd=RE5sRy94TTlPbytFRFpLWkVhttps://us02web.zoom.us/j/8573571486
lWlIzdz09 

Meeting ID: 857 3571 4862 

Passcode: 212249 

  –להלן מענה לשאלות נוספות   .3

 תשובה  שאלה  

( 7.11'  בס)  צוין  הכספית  ההצעה  הכותרת  תחת  7.10'  בס
' עמ )  4'  שבס  סגורה. בעוד   במעטפה  להגיש   יש  ההצעה  את

 1' ו  מסמך   עם  יחד  הערבות  את  לצרף  המציע  על  כי  צוין(  6
 פיתית   בעת  איתור  על  להקל  בכדי(  הכספית  ההצעה)

 והערבות  הכספית  ההצעה   את  להגיש  יש   האם  .ההצעות
 להגיש  נדרש  שלא  או   ההצעה  מעטפת  בתוך   סגורה  במעטפה

  בשני   רק  אלא  נפרדת  במעטפה  הכספית  ההצעה  את
 . העתקים

והצעת   הערבות  כי  מבוקש 
סגורה  במעטפה  יהיו  המחיר 

 בתוך מעטפת ההצעות.  

נועד   ורקהנ"ל  מנת    אך  על 
להקל על חברי ועדת המכרזים 
ואת הצעת   לאתר את הערבות 

 המחיר.  

 המכרז  הסכם  על  החתימה  בשעת"  כי  נרשם  10.2  בסעיף
 בסעיף   ואילו"  המבטח  אישור  את  הזוכה  המציע  ימציא

 השאלה   .ביטוחים  קיום  אישור"  ג "  נספח  נדרש   17.3
 ביטוחים   קיום  אישור  להצעה  לצרף  צריך  האם  הנשאלת

 ברגע   הביטוח  לחברת  תשלום  לבצע  שעלינו  מתוך  בפועל
  התכנון   את  מבצעים  אנו  שאין  למרות  מונפקת  שהיא
 ? בפועל

את  רק  לצרף  יש  להצעה 
. לא  המציעהאישור חתום ע"י  

אישור   להצעה  לצרף  צריך 
 ביטוחים חתום ע"י המבטח. 

המבטח   ע"י  חתום   –אישור 
 ימסר רק ע"י הזוכה.  

 

  נדרשנו   אותו",  עבודות   תיק"  לגבי   התייחסות  לקבל  אבקש
 אליכם   להעביר  עלינו  צורה  באיזו,  המכרז  למסמכי  לצרף

 ? שיכלל התוכן ומה

תיק    –כמפורט במסמכי המכרז  
 .  מבני ציבורעבודות בתחום 

ניתן לצרף את תיק העבודות על  
מודפס,  או  קי  און  דיסק  גבי 

 לשיקול דעת המציע.  

 

https://us02web.zoom.us/j/85735714862?pwd=RE5sRy94TTlPbytFRFpLWkVlWlIzdz09
https://us02web.zoom.us/j/85735714862?pwd=RE5sRy94TTlPbytFRFpLWkVlWlIzdz09


 
 

 

 מבטיח איכות חיים ושומר על איכות הסביבה – פארק התעשייה חמן  
 

www.calcalit.co.il  | roni@calcalit.co.il 
 2מתוך   2עמוד 

 

 

המכרז   במסמכי   –כמפורט 
 את  ידרג  המקצועי  הצוות "

  העבודות  מתיק  התרשמותו
  מבני   בתחום  להצעה  שיצורף

  יינתן  הניקוד,  היתר  בין  .ציבור
  המקצועי  הצוות  התרשמות  לפי

 המבנים  סוג,  מבנים  מעיצוב 
 . "החברה לצרכי והתאמתם

 
 הודעות ההבהרה מטעם החברה מחייבות את המציעים.   .4

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   .5

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם   .6
הצעתו. בהגשת  בחתימה    בחשבון  ידו  על  חתום  כשהוא  זה,  מסמך  לצרף  במכרז  המשתתף  על 

 וחותמת, להצעתו במכרז. 

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .7
           

 
 

 בברכה,
 

 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    2/2022מסמך הבהרה מכרז פומבי מס'  

 לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז. 

 _____  שם המשתתף : _____________________חתימה:_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


