מכרז פומבי דו שלבי  184/2020לרכישת שירותי בקרה ,ניהול ופיקוח צמוד
על פרויקט שיקום מחצבת מגדל צדק-שבילי טיול רגליים
מסמך הבהרות הודעה מס'  1למציעים
 .1להלן תשובות ועדת המכרזים לשאלות ובקשות הבהרה שהופנו אליה במסגרת המכרז בנדון.
 .2מובהר כי ,השאלות המפורטות בטבלה להלן אינן זהות בהכרח לנוסח השאלות שהוצגו בפועל על ידי
המציעים השונים .תיקוני הנוסח שהוכנסו ,מקום שהוכנסו ,נועדו לתמצת את השאלה ו/או לטשטש
את זהות השואל.
 .3במקרים בהם נשאלה השאלה על ידי יותר ממציע אחד – אפשר שהתשובה מתייחסת לנוסח אחד מתוך
כלל השאלות הדומות שנשאלו.
 .4כל האמור במסמך הבהרות זה יש לראות אותו כחלק ממסכי המכרז ובכל מקרה בו ההבהרות משנות
ו/או מוסיפות ו/או מתקנות על האמור במסמכי המכרז – יש לראות אותן כגוברות על הוראות המכרז.
 .5כל מציע הבוחר להגיש הצעה במכרזה הנדון ,רואים אותו כמי שמסכים לתנאים כפי שהם מפורטים
במסמך הבהרות זה ,וזאת בין אם חתם על המסמך וצירפו להצעתו ובין אם לאו ,בהתאם להוראת סעיף
 17.2למסמכי המכרז.
 .6מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5לעיל ,חובה על כל מציע לחתום על מסמך זה ולצרפו בשלמותו להצעתו.
 .7הוראות המכרז אשר לא שונו על ידי האמור במסמך זה ,תעמודנה בתוקפן.
השאלה/בקשת ההבהרה

תשובות

מספר הסעיף
מס'
סידורי במכרז
.1

סעיף 8.1
למכרז וסעיף
 9להסכם

נבקש לבטל את שתי הערבויות
המבוקשות בסעיפים האמורים.

הבקשות נדחות .תנאי המכרז ישארו ללא
שינוי .תשומת הלב מופנית לתשובה לשאלה 2
להלן.

.2

סעיף 8.1
למסמכי
המכרז

האם את ערבות המכרז יש להגיש

ערבות המכרז הנדרשת בסעיף  8.1לתנאי
המכרז היא תנאי סף וחובה להגישה טרם
המועד האחרון להגשת הצעות ,בהתאם
לדרישות המפורטות בסעיף  8.1למכרז.
לעומתה ,ערבות הביצוע ,הנדרשת בסעיף 9
להסכם – תוגש על ידי הזוכה בלבד ,לאחר
הודעת הזכייה.

.3

סעיף 8.2
למכרז

האם ניתן להציג הנדסאי רישוי
במקום בעל תואר ראשון בהנדסה
אזרחית?

לא .תנאי המכרז ישארו ללא שינוי.

לפני הזכייה  -יחד עם מסמכי
המכרז?

ֹֹ
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