
   

 

                                                                                           
 יום ראשון, ג' באדר ב', התשפ"ב  תאריך:

  06/03/2022 

          

 לכל המתעניין, 

 

   שוטפת של שטחי גינון ומסגרת לעבודות נוספות  ביצוע עבודות אחזקה 2/22מס' מכרז פומבי נדון: ה

 2מסמך הבהרות  מס' 

 ( מתכבדת בזה להשיב על שאלות שהופנו אליה בקשר עם ההליך שבנדון.העירייה -עיריית באר יעקב )להלן 

 מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל מסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו. 

 תשובה  שאלה  סעיף ותת סעיף  עמוד  מס"ד 
   3מס' סידורי  -מיכון  41.04 107 1

טרקטור   של  עבודה  יום  מחיר 
נבקש  הפסד.  מחיר  הינו  שופל 

 לתקן את המחיר 

סעיפים  ב  מחירי מקסימום  תוקנו 
 - במפרט הטכני  107בעמ'   3,4,5

 מצורף מפרט מתוקן 

  רציתי לברר בקשר לתנאי סף   2
אתם מבקשים שהמציע  -1

יחזיק שלוש מקומות שכל  
  250אחד 

אני מתחזק יותר משלוש  
מקומות שחלק מהם יותר מ  

וחלק פחות, אבל אין   250
האם אני יכול   250שלוש שהן  
  להשתתף ?

לי   יש  18/19/20בשנות ה  -2
מליון כולל האם יכול   9.2

  שתתף ?הל
 

)אין שינוי   ככתוב בתנאי המכרז 
 בתנאי המכרז( 

האם ניתן להתייחס לשנים   א6 7 3
2019 ,2020  ,2021 ? 

 

)אין שינוי   ככתוב בתנאי המכרז 
 בתנאי המכרז( 

יש קפיצה גדולה  2021בשנת  א6 7 4
, 2019מאוד בהכנסות לעומת 

  3,000 -חסר מעט לשבהן  2020
 לפני מע"מ. 

האם ניתן להתייחס בשנים  
 אלו למחזור כולל מע"מ? 

 

)אין שינוי   ככתוב בתנאי המכרז 
 בתנאי המכרז( 

במידה והמציע הינו חברה   10נספח א סעיף   16 5
ולפני    1/1/2021בע"מ מיום 

 פעל במסגרת עוסק מורשה,
האם ניתן לציין בשנת הייסוד 

 העוסק ? את השנה בה הוקם 
 

)אין שינוי   ככתוב בתנאי המכרז 
 בתנאי המכרז( 

 

מובהר, כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד ההגשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  
מקום בו תתקבל החלטה לדחות את מועד הגשת ההצעות, העירייה תבצע פרסום באתר האינטרנט שלה.  

 ופרסומי העירייה באתר בקשר למכרז.  המציעים מתבקשים לעקוב אחר עדכוני  

 



   

 

 

                                   

 

 בכבוד רב,                                   

 רו"ח דני אורן    

 מנכ"ל המועצה   

 

 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 נפרד מהצעתו. על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי 

 

 

 

 _______________   _______________   _________________ 

 חתימה + חותמת                     שם המציע          תאריך           

 


