
 

 חתימה _________________ שם המציע_________________
 

 

2.1.2020 
 מכרז פומבי להשכרת נכס עירוני 

 56-26מספרי מכרז 

 1הבהרה מס'

 
 במסמך זה יפורטו ההבהרות כדלקמן:  
 )א( הבהרות יזומות מטעם החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא )להלן: "החברה"(   
 ה.תשובות לשאלות ההבהרה שהתקבלו עד למועד פרסומו של מסמך ז)ב(    

 למסמך זה בהתאם למפורט להלן.)ג( נספחים   
 

 )א( הבהרות יזומות מטעם החברה  
 

 
  

 פירוט ההבהרה כתובת הנכס מס' מכרז מס"ד

1.  26-56   
)כלל  

 המכרזים( 

כלל הנכסים 
 שפורסמו

מחוקה, החברה מודיעה בזאת כי המציע רשאי  2.3למרות כי החלופה הנ"ל בסעיף 

וכלל   -החברה, חלף ערבות המכרז להגיש המחאה בנקאית )שיק בנקאי( לטובת 

 ההוראות המתייחסות לערבות המכרז יתייחסו גם להמחאה זו.

 
2.  26-56   

)כלל  
 המכרזים( 

כלל הנכסים 
 שפורסמו

מובהר כי במסגרת דמי השכירות המינימאליים הובא בחשבון מצב הנכס. על השוכר 
האישורים הנדרשים לעמוד בדרישות המכרז וההסכם לרבות כך שהנכס יהיה בעל כל  

   על פי דין.
3.  26-56   

)כלל  
 המכרזים( 

כלל הנכסים 
 שפורסמו

מובהר כי האחריות לבדיקת השטח המושכר מוטלת על המציעים. מובהר כי ככל 

לי בשישנו פער בין המצוין במסמכי המכרז לשטח בפועל השטח בפועל יקבע וזאת מ

 לגרוע או להוסיף לדמי השכירות.

במועד פרסום המכרז באתר החברה לא צורף דוח חשמלאי. דוח החשמלאי למכרז זה  1המסגר  46מכרז   .4

מצורף כנספח א' להבהרות אלו. כמו כן, יועלה הדוח באתר החברה כחלק ממסמכי 

באתר החברה. למען הסר כל ספק יש להגיש את דוח חתום יחד –המכרז בקובץ נפרד 

 .עם כל מסמכי ההצעה בהתאם להוראות המכרז

מכרזים    .5
26,33,35,36,

37,38,39  
42,43,55,56   

 , 16התע"ש 

יוחנן הסנדלר 

20  , 

יוחנן הסנדלר 

22 

 נקבע כי:  1בנספח ב

אלף שקלים   75,000  על המציע להיות בעל מחזור עסקים שנתי מינימלי שלא יפחת מ"

(  ₪3( בשנה, במהלך אחת מתוך שלוש )  שבעים וחמישה אלף שקלים חדשים חדשים )

 ".השנים הקאלנדריות האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז

 )איתנות פיננסית( מחוקות.  1החלופות בנספח א

)שצוטט    1מובהר כי יש לצרף אישור מטעם רו"ח בו מצוין כי התנאי המפורט בנספח ב

 לעיל( מתקיים אצל המציע. 

מכרזים    .6
48,52 

)איתנות פיננסית( יימחק ויבוטל ובמקומו יירשם תנאי   2.2תנאי הסף המסומן בסעיף   

 כדלקמן:  1בנספח ב' הסף 

אלף שקלים   75,000  על המציע להיות בעל מחזור עסקים שנתי מינימלי שלא יפחת מ"

(  ₪3( בשנה, במהלך אחת מתוך שלוש )  שבעים וחמישה אלף שקלים חדשים חדשים )

 ".ת האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרזהשנים הקאלנדריו

)שצוטט    1מובהר כי יש לצרף אישור מטעם רו"ח בו מצוין כי התנאי המפורט בנספח ב

 לעיל( מתקיים אצל המציע. 



 

 חתימה _________________ שם המציע_________________
 

 

 ה.תשובות לשאלות ההבהרה שהתקבלו עד למועד פרסומו של מסמך ז)ב(  
 המכרזים, יש לקרוא את המסמך עד סופו.*תשומת הלב כי התשובות אינן לפי סדר רץ של  

 

כתובת  מס' מכרז מס"ד
 הנכס

 מענה פירוט השאלה

7.  26-56   
)כלל  

 המכרזים( 

כלל 
הנכסים 

 שפורסמו

 מורשה? לעוסק גם נוגע 5.11 סעיף
 

 לא

8.  26-56   
)כלל  

 המכרזים( 

כלל 
הנכסים 

 שפורסמו

האם תצהיר עסקאות גופים 
ציבוריים חל גם על עוסקים  

 מורשים.
 

 כן

9.  26-56   
)כלל  

 המכרזים( 

כלל 
הנכסים 

 שפורסמו

 המעטפה? על לרשום ניסוח איזה
 ...״ פומבי ״מכרז רשום 8.1 בסעיף

לה  פומבי ״מכרז רשום 45 ובעמוד
 עירוני....״  נכס שכרת

יש לציין במעטפה "מכרז פומבי מספר 
 /_____" בלבד. 2019

10.  26-56   
)כלל  

 המכרזים( 

כלל 
הנכסים 

 שפורסמו

באיזה שלב על המציע להעביר  
 –אישור ביטוחי מחברת הביטוח 

 האם אחרי הודעת זכייה?
 

 כן.

11.  26-56   
)כלל  

 המכרזים( 

כלל 
הנכסים 

 שפורסמו

האם חלף הערבות הבנקאית 
 למכרז אפשר להוציא שיק בנקאי?

 
 

 לא.

מכרזים    .12
26,33,35,36,

37,38,39 
42,43,48  ,52 ,

55,56   

 , 16התע"ש 
יוחנן 

 ,  20הסנדלר 
יוחנן 

 22הסנדלר 

 נקבע כי:  1בנספח ב
על המציע להיות בעל מחזור "

 עסקים שנתי מינימלי שלא יפחת מ
שבעים אלף שקלים חדשים )  75,000

₪(  וחמישה אלף שקלים חדשים
( 3בשנה, במהלך אחת מתוך שלוש )

האחרונות  השנים הקאלנדריות
 ".שקדמו למועד פרסום המכרז

)אישור  1כל החלופות בנספח א
 רו"ח( מחוקות בקו. מה למלא. 

יש לצרף אישור מטעם רו"ח בו מצוין כי התנאי 
   מתקיים אצל המציע. 1המפורט בנספח ב

יוחנן  41  .13
 22הסנדלר 

ערבות מכרז תוקף  2בנספח א'
ולא  4.9.2020הערבות הוא 

כמו שכתוב ביתר  9.4.2020
 המקומות החוברת המכרז. 

 09.04.2020תוקף ערבות המכרז הינו עד ליום 

יוחנן  31  .14
 8הסנדלר 

לפי דוח חשמלאי בודק שמצורף 
למכרז יש להחליף את כל מערכת 
החשמל כולל לוחות ראשיים, 

ותאורה כמו כן להאריק את קווים, 
כל המקום מחדש ולקבל אישור 

 על מי חלה העלות- בודק חשמלאי

מובהר כי במסגרת דמי השכירות 
המינימאליים הובא בחשבון מצב הנכס. על  
השוכר לעמוד בדרישות המכרז וההסכם 
לרבות כך שהנכס יהיה בעל כל האישורים 

 הנדרשים על פי דין.  

יוחנן  31  .15
 8הסנדלר 

ח מהנדס קונסטרוקטור "פי דועל 
שמצורף למכרז ישנם ליקויים 
קונסטרוקטיביים, אשר יש לתקנם 

 .על מי חלה עלות התיקון והאישור

מובהר כי במסגרת דמי השכירות 
המינימאליים הובא בחשבון מצב הנכס. על  
השוכר לעמוד בדרישות המכרז וההסכם 
לרבות כך שהנכס יהיה בעל כל האישורים 

 הנדרשים על פי דין. 
יוחנן  31  .16

 8הסנדלר 
יש לתקן את מערכת המים הקיימת 
מכיוון שאינה תקינה, נוזלת 

על מי חלה עלות   -   ומצריכה הרחבה
  .התיקון והאישור

 

מובהר כי במסגרת דמי השכירות 
המינימאליים הובא בחשבון מצב הנכס. על  
השוכר לעמוד בדרישות המכרז וההסכם 

יהיה בעל כל האישורים  לרבות כך שהנכס
 הנדרשים על פי דין. 

יוחנן  31  .17
 8הסנדלר 

השטח אינו תואם את המושכר 
בפועל על ידי השוכר. השטח בפועל  
כולל את החדר שרשום כשייך 
"לבעלים" אבל בפועל משולם  
 ומושכר כיום גם על ידי השוכר כיום

מובהר כי האחריות לבדיקת השטח המושכר 
המציעים. מובהר כי ככל שישנו פער  מוטלת על  

בין המצוין במסמכי המכרז לשטח בפועל 
לי לגרוע או  בהשטח בפועל יקבע וזאת מ

 להוסיף לדמי השכירות. 
יוחנן  31  .18

 8הסנדלר 
השטח התפוס לכאורה הינו אספלט 
אשר מחייב שיקום, כולו בורות 

 מסוכנים

מובהר כי במסגרת דמי השכירות 
המינימאליים הובא בחשבון מצב הנכס. על  
השוכר לעמוד בדרישות המכרז וההסכם 



 

 חתימה _________________ שם המציע_________________
 

 

לרבות כך שהנכס יהיה בעל כל האישורים 
 הנדרשים על פי דין. 

יוחנן  31  .19
 8הסנדלר 

על מי חל התיקון של שערי הכניסה 
והיציאה אשר מסוכנים לשימוש 

 כיום

מובהר כי במסגרת דמי השכירות 
המינימאליים הובא בחשבון מצב הנכס. על  
השוכר לעמוד בדרישות המכרז וההסכם 
לרבות כך שהנכס יהיה בעל כל האישורים 

 הנדרשים על פי דין. 
יוחנן  31  .20

 8הסנדלר 
יש להבהיר כי התוספות המצוינות 
במכרז כגון: סככות, מבנים ניידים, 

ניידים, סככות עבודה  משרדים
רכושם של השוכר ושירותים הינם 

 הנוכחי ואינם יועברו עם החוזה 

מובהר כי כל מה שאינו מחובר חיבור של קבע 
 אינו חלק מהמושכר.

ככל שיופנו התוספת כאמור על ידי השוכר 
הקודם הרי שהנכס יועבר ללא התוספת. ככל 
שלא יפונו הנכס יועבר יחד עם התוספות ועל 
השוכר לפנותן לכל המאוחר בתום תקופת 

רות ובכל מקרה ככל שהשוכר יבצע בהם  השכי
שימוש יהיה עליו לעמוד בכלל הוראות הדין 

 ביחס לכך.
יוחנן  31  .21

 8הסנדלר 
 הודעת פינוי לדייריםמתי תהיה 

הקיימים במידה ואינם ממשיכים 
 את השכירות

ככל שיהיה זוכה במכרז בסמוך לאחר זכייתו 
תימסר הודעה על כך לדיירים הקיימים ויהיה  
עליהם לפנות את הנכס בתוך המועד עליו תורה 

 החברה.  
 

יוחנן  31  .22
 8הסנדלר 

החברה תפעל בהקדם האפשרי לבדוק את  מתי תינתן תשובה למכרז
ההצעות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות  

תשובות למציעים בהתאם לבדיקתה ותמסור 
 כאמור ועל פי ההליכים הנדרשים בדין.

יוחנן  31  .23
 8הסנדלר 

חוב יש לתת רק אחרי  רהאם שט
 זכייה

מפרט אילו מסמכים ונספחים יש לצרף   5סעיף  
 להצעה. 

 שטח חוב יידרש רק מאת הזוכה במכרז
יוחנן  31  .24

 8הסנדלר 
לא ניתנה הדעת לגבי הנזילות 

על מי חל עלות התיקון  –מהגגות 
 וההתאמה

מובהר כי במסגרת דמי השכירות 
המינימאליים הובא בחשבון מצב הנכס. על  
השוכר לעמוד בדרישות המכרז וההסכם 
לרבות כך שהנכס יהיה בעל כל האישורים 

 הנדרשים על פי דין. 
יוחנן  42  .25

 22הסנדלר 
 די )דו ריו של החנות את מצאנו לא

בלפור  משה של לפני שהיה גבריאל(
 הצעה  להגיש רוצים אנו .

ברשימת המכרזים  החנות של ריו אינה נכללת
 שבכותרת מסמך זה.

יוחנן  42  .26
 22הסנדלר 

 ...״ פומבי ״מכרז רשום 8.1 בסעיף
 ״מכרז רשום 45 ובעמוד

 עירוני....״  נכס להשכרת פומבי 
 המעטפה? על לרשום ניסוח איזה

 

מעטפה "מכרז פומבי מספר ש לציין על גבי הי
 . בלבד /_____"2019

יוחנן  42  .27
 22הסנדלר 

שיש     החיזוקים בנושא הבהרות
  רשום 1ב׳ בנספח במבנה,

ע״י   יבוצעו ושינויים ״התאמות
  מהותיים. שיפוצים למעט הזוכה

  עמודים ידי על מבנה חיזוק האם
 מהותי?  שיפוץ וקורות נחשבים

 

מובהר כי במסגרת דמי השכירות 
המינימאליים הובא בחשבון מצב הנכס. על  
השוכר לעמוד בדרישות המכרז וההסכם 

יהיה בעל כל האישורים לרבות כך שהנכס 
 הנדרשים על פי דין. 

יוחנן  42  .28
 22הסנדלר 

    לפי  אוכל בית לפתוח ניתן האם
 ב״ע? תה

למכרז ובהתאם  9.1 -ו 1.1בהתאם לסעיפים 
לחוזה המצורף למכרז, על  3.7-ו  3.1לסעיפים 

המציע האחריות לבצע את כל הבדיקות בקשר 
לנכס המושכר, לרבות בקשר לשימוש המותר 

 על פי התב"ע. 
יוחנן  42  .29

 22הסנדלר 
הנספחים החסרים מצורפים כנספח ב' למסמך  ריקים  נספחים יש

 הבהרות זה.
יוחנן  42  .30

 22הסנדלר 
  החלקים 2 על מדבר המכרז

ובית  )משרד חסון לבני שמושכרים
  רק מסומן בתשריט  המלאכה(

 המשרד

  .סומנו בתשריט שני חלקי המושכר
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יוחנן  42  .31
 22הסנדלר 

הערבות  שטר את למלא צריך האם
 זכיה(  לפני ?) זה בשלב יטוחוב

נספחיהם  יש להגיש את כל מסמכי המכרז על 
למכרז  5בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 

לרבות אך לא רק ערבות מכרז.  ערבות הביצוע 
ואישורי קיום הביטוחים יידרשו רק מאת 

 הזוכה במכרז.

יוחנן  27  .32
 8הסנדלר 

 עיקרי ההתקשרות: 5עמוד 
לא תתאפשר אחסנת   4.3סעיף  

 ודלקים .  םכימיקלי
איך מוסך אמור להתנהל ללא 

בשימוש  םכמקלים ודלקים למיניה
 שוטף?

, ככל ועסקו של הזוכה 4.3על אף האמור בסעיף  
מצריך שימוש בחומרים מהסוג המפורט 
בסעיף, אזי הוא יוכל לאחסן אותם ולעשות  
בהם שימוש וזאת בכפוף לכל דין ו/או תקן, 
וינקוט באמצעי זהירות ברמה הגבוהה ביותר 

 ועל חשבונו.  בעצמו

יוחנן  27  .33
 8הסנדלר 

 דמי השכירות  19עמוד 
מה הכוונה  לדמי השכירות  8סעיף 

 השנתיים ?
 

להסכם  7לחוברת המכרז בסעיף  19בעמוד 
)שמצורף כנספח ב( מופיעה הגדרה של "דמי  

 השכירות השנתיים". 

יוחנן  27  .34
 8הסנדלר 

מהו טופס עסקת  12סעיף  20עמוד 
 אשראי ?

טופס "עסקת אקראי" ולא טופס עסקת רשום 
 "אשראי"

יוחנן  27  .35
 8הסנדלר 

לפי חוות דעת החשמלאי שבדק 
ואשר מצורף למכרז יש להפריד את 

 המעגלים בכניסה וביציאה 
 י ניקוי לוח החשמל וחיזוק ברגי

 .האביזרים והתקנת תאורת חרום
 על מי חלה עלות התיקון ?

 

מובהר כי במסגרת דמי השכירות 
המינימאליים הובא בחשבון מצב הנכס. על  
השוכר לעמוד בדרישות המכרז וההסכם 
לרבות כך שהנכס יהיה בעל כל האישורים 

 הנדרשים על פי דין. 

יוחנן  27  .36
 8הסנדלר 

שבדק   רטרקטולפי חוות דעת הקונס
את המבנה ומצא ליקויים כגון 

רופפים תקרת אסבסט גלויה    קירות
וחשופה, דבר אשר מזיק לבריאות 

על מי חלה  איסכורית.  ותיקון גגות ה
 ?עלות התיקון

מובהר כי במסגרת דמי השכירות 
המינימאליים הובא בחשבון מצב הנכס. על  
השוכר לעמוד בדרישות המכרז וההסכם 
לרבות כך שהנכס יהיה בעל כל האישורים 

 הנדרשים על פי דין. 

יוחנן  27  .37
 8הסנדלר 

בהגדרת השטח התפוס שהינו 
אספלט בשביל הגישה שמצבו לא 

על מי חלה  . תקין בורות ושקעים
 עלות התיקון ?

מובהר כי במסגרת דמי השכירות 
המינימאליים הובא בחשבון מצב הנכס. על  
השוכר לעמוד בדרישות המכרז וההסכם 
לרבות כך שהנכס יהיה בעל כל האישורים 

 הנדרשים על פי דין. 
יוחנן  27  .38

 8הסנדלר 
שער כניסה ויציאה ראשי למתחם 
לא תקין רעוע ולא בטיחותי 

 על מי חלה עלות התיקון ?. לשימוש
 

מובהר כי במסגרת דמי השכירות 
המינימאליים הובא בחשבון מצב הנכס. על  
השוכר לעמוד בדרישות המכרז וההסכם 

האישורים לרבות כך שהנכס יהיה בעל כל 
 הנדרשים על פי דין. 

יוחנן  27  .39
 8הסנדלר 

דליפות מי גשמים מהתקרה בכל 
עונת חורף על מי חלה. עלות התיקון 

? 
 

מובהר כי במסגרת דמי השכירות 
המינימאליים הובא בחשבון מצב הנכס. על  
השוכר לעמוד בדרישות המכרז וההסכם 
לרבות כך שהנכס יהיה בעל כל האישורים 

 הנדרשים על פי דין. 
יוחנן  27  .40

 8הסנדלר 
חוסר במרזבים בסככה דבר הגורם 
למי הגשמים לחדור על מי חלה  

 עלות המרזבים והתקנתם ?

מובהר כי במסגרת דמי השכירות 
המינימאליים הובא בחשבון מצב הנכס. על  
השוכר לעמוד בדרישות המכרז וההסכם 

האישורים לרבות כך שהנכס יהיה בעל כל 
 הנדרשים על פי דין. 

יוחנן  27  .41
 8הסנדלר 

אבקש לקבל הסבר לגבי גודל הנכס 
הופיע  שבמסמכי המכרז הראשון 

מ"ר  ובמסמכי המכרז לאחר  182
 ?!  מ"ר 251תיקון "קפץ" ל 

לאחר שהתגלו טעויות סופר במסמכי המכרז, 
הודעת עדכון  25.12.2019ביום  פורסמה

ומסמכי המכרז המתוקנים הועלו מחדש.  
מובהר כי האחריות לבדיקת השטח המושכר 
מוטלת על המציעים. מובהר כי ככל שישנו פער  
בין המצוין במסמכי המכרז לשטח בפועל 

לי לגרוע או  בהשטח בפועל יקבע וזאת מ
   להוסיף לדמי השכירות.



 

 חתימה _________________ שם המציע_________________
 

 

 

  

יוחנן  27  .42
 8הסנדלר 

הודעת פינוי ותאריך מתי תהיה 
 פינוי לדיירים הקיימים אשר אינם

     ?ממשיכים את השכירות
 

ככל שיהיה זוכה במכרז בסמוך לאחר זכייתו 
תימסר הודעה על כך לדיירים הקיימים ויהיה  
עליהם לפנות את הנכס בתוך המועד עליו תורה 

 החברה.  
 

יוחנן   35  .43
 22הסנדלר 

מתייחס למצב  1ונספח ב  2.2סעיף 
 –שיפוץ ו/או תיקון...  AS ISהנכס 

ועד היום מפעיל   1975מאז שנת 
ה לפיכך, נגרייה במבנה הזהמציע 

האם על   לא ברור על איזה היתר ?
רישיון עסק או היתר בניה? בנוסף, 
האם ידרשו לקבלת היתר / אישור 

 עלויות כספיות נוספות? 
 

למכרז ובהתאם  9.1 -ו 1.1בהתאם לסעיפים 
לחוזה המצורף למכרז, על  3.7-ו  3.1לסעיפים 

לבצע את כל הבדיקות בקשר המציע האחריות 
לנכס המושכר, לרבות בקשר לשימוש המותר 

 . כל דיןעל פי 

נבקש לדעת  מצב הנכס רעוע ביותר  35  .44
 האם יתוקן 

 

מובהר כי במסגרת דמי השכירות 
המינימאליים הובא בחשבון מצב הנכס. על  
השוכר לעמוד בדרישות המכרז וההסכם 
לרבות כך שהנכס יהיה בעל כל האישורים 

   הנדרשים על פי דין.

למה השוכר צריך לפנות  9סעיף   35  .45
לחברה הכלכלית לביצוע התשלום  
 אם יש הרשאה לחיוב חשבון ?
מבוקש להחליף את הניסוח 

 להוראת קבע
 

דמי השכירות  לחוזה,  8.1בהתאם לסעיף 
ישולמו לחברה על ידי השוכר באמצעות 

 .הרשאה לחיוב חשבון )הוראת קבע( בלבד

האם כוונתכם כי  38.1סעיף   35  .46
הערבות תוצא רק אחרי ההודעה על  

  הזכייה?

תימסר על ידי  38.1הערבות המוזכרת בסעיף 
הזוכה בלבד. ערבות המכרז תוגש על ידי כל  

למכרז  3להוראות סעיף המציעים בהתאם 
 ונספחיו. 

מה הכוונה ליקויים  42.2סעיף   35  .47
מהותיים ו/או בטיחותיים? המבנה 

 הוא של העירייה... 
 

על השוכר לעמוד בדרישות המכרז וההסכם 
לרבות כך שהנכס יהיה בעל כל האישורים 

   הנדרשים על פי דין.

בסיכום חו"ד המהנדס יש ליקויים   35  .48
שדורשים התייחסות מהותיים 

האם העירייה תטפל בהם טרם   -
מסירת הנכס לשוכר על פי תנאי 

 הסכם השכירות?  המכרז
 

מובהר כי במסגרת דמי השכירות 
המינימאליים הובא בחשבון מצב הנכס. על  
השוכר לעמוד בדרישות המכרז וההסכם 
לרבות כך שהנכס יהיה בעל כל האישורים 

 הנדרשים על פי דין. 

החלק ובו אישור רואה החשבון   43  .49
האם בכל זאת צריך  –נמחק 

 להמציא את האישור הנ"ל? 
 

 נקבע כי:  1בנספח ב
על המציע להיות בעל מחזור עסקים שנתי "

אלף שקלים   75,000 מינימלי שלא יפחת מ
  שבעים וחמישה אלף שקלים חדשים חדשים )

( השנים  ₪3( בשנה, במהלך אחת מתוך שלוש )
הקאלנדריות האחרונות שקדמו למועד פרסום 

 ".המכרז
 

יש לצרף אישור מטעם רו"ח בו מצוין כי התנאי 
 מתקיים אצל המציע.  1מפורט בנספח בנ"ל הה

ת להסכם השכירות צורפה חוות דע  43  .50
האם הזוכה במכרז  –חשמלאי 

ב לתקן על חשבונו את מחוי
 הליקויים במערכת החשמל? 

מובהר כי במסגרת דמי השכירות 
המינימאליים הובא בחשבון מצב הנכס. על  
השוכר לעמוד בדרישות המכרז וההסכם 
לרבות כך שהנכס יהיה בעל כל האישורים 

 הנדרשים על פי דין. 



 

 חתימה _________________ שם המציע_________________
 

 

 )ג( רשימת נספחים למסמך הבהרות זה:  

 

 .46דוח חשמלאי למכרז מספר  -נספח א .1

 

 

במקרה של סתירה בין התשובות לשאלות ההבהרה לבין הקבוע במסמכי המכרז יגבר הקבוע במסמך זה ובמענה 

 לשאלות ההבהרה.

 

ההתקשרות, ועל המציע לצרפו מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם 
 להצעתו שתוגש לתיבת המכרזים כאשר הוא חתום על ידו.

 
 

 
 

  



 

 חתימה _________________ שם המציע_________________
 

 

 46דוח חשמלאי למכרז מספר  -נספח א

  



 

 חתימה _________________ שם המציע_________________
 

 

 42הנספחים החסרים שלא צורפו למכרז מספר   -נספח ב

 


