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מכרז מס'  248/2022ייצור אספקה והתקנת שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון
מסמך הבהרות מס' 1
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להלן תשובות לשאלות ובקשות הבהרה שהופנו במסגרת המכרז שבנדון.
מובהר 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.
במקרים בהם נשאלה השאלה על ידי יותר ממציע אחד – אפשר שהתשובה מתייחסת לנוסח אחד
מתוך כלל השאלות הדומות שנשאלו.
כל האמור במסמך הבהרות זה יש לראות אותו כחלק ממסמכי המכרז ובכל מקרה בו ההבהרות
משנות ו/או מוסיפות ו/או מתקנות על האמור במסמכי ההליך – יש לראות אותן כגוברות על הוראות
המכרז.
כל מציע הבוחר להגיש הצעה במכרז הנדון ,רואים אותו כמי שמסכים לתנאים כפי שהם מפורטים
במסמך הבהרות זה ,וזאת בין אם חתם על המסמך וצירפו להצעתו ובין אם לאו.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5לעיל ,חובה על כל מציע לחתום על מסמך זה ולצרפו בשלמותו להצעתו.
הוראות המכרז אשר לא שונו על ידי האמור במסמך זה ,תעמודנה בתוקפן.
מס'
סידורי

מספר הסעיף
במכרז/בחוזה

השאלה/בקשת ההבהרה
(מתכננים)

תשובה/הבהרה
(הקרן לשיקום מחצבות)
ככל שתמומש זכות הסירוב
הראשונה – לא תבוצע
עבודה בהיקף כלשהו ע"י
הזוכה ולא יהיה זכאי לדמי
השתתפות מעבר לאלה
המוסכמים הנקובים
בסעיף הנ"ל בלבד.

.1

1.4 + 1.3

.2

כללי

הסעיפים לא ברורים לי.
אם יבחר המפעיל לממש
את האופציה ,ישאר הזוכה
עם שליש מהעבודה וזאת
לאחר שתמחר את העבודה
כולה כמכלול.
יש להוסיף מקדם כספי
לעבודה שתישאר ברשותו
האם חייב מפעיל המחצבה כן.
לעמוד בכל הדרישות ותנאי
הסף אותן אתם דורשים
במכרז ?

.3

כללי

עדכון פרטי ביצוע מיום
8.3.22

בסיור הקבלנים נשאלו
מספר שאלות ע"י הקבלנים
השונים  ,פרטי הביצוע
נבדקו ועודכנו ע"י
המתכננת ,נא להתייחס
בתימחור ובהורדת
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המסמכים לפרטי הביצוע
המעודכנים מיום . 8.3.22

בברכה,
מיכאל חרל"פ
מנהל הקרן
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