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  2020/11מס'  פומבי מכרז

 

 3הבהרה מס' 

 
 להלן התשובות לשאלות ההבהרה שהתקבלו עד למועד פרסומו של מסמך זה: .1

 

סעיף  ותת  עמוד מסמך  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

בעקבות הסגר כנראה שלא נצליח  1.10 4 הזמנה  .1
להוציא את הערבות המבוקשת 
בתנאי הסף בזמן למכרז. מבקשים 
לאשר להגיש את מסכמי המכרז 
ללא הערבות ומיד עם תום הסגר 
נפעל להוציאה ולהעבירה אליכם 

 בהקדם.

אין שינוי במסמכי המכרז. לאור 
בדיקתנו הבנקים עובדים ומפיקים 

 ערבויות גם בימים אלו. 

 עקב אילוצי החגים וסגר הקורונה ,- 2.3 5 הזמנה  .2
יש קשיי התארגנות מכוון הבנק 
לקבל ערבות בנקאית בזמן , בנוסף 
אילוצי הסגר מקשים על משך זמן 

 12הכנת ההצעה , נבקש דחיה עד ל
 לאוקטובר , מיד לאחר חול המועד

 עקב מורכבות המכרז וחגי תשרי-
אבקש דחיה במועד הגשת המכרז 

 . 12/10/2020ליום 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

האם אפשר לקבל את המסמכים  7.3 7 הזמנה  .3
 ?wordבקובץ 

 הבקשה נדחית. 

האם בעקבות הסגר יש שינוי באופן  10.7 10 הזמנה  .4
המכרז? האם יש הגשת מסמכי 

 ?להגיע פיזית אל תיבת המכרזים

אין שינוי במסמכי המכרז, ככל 
הידוע לחברה במועד זה, אין מניעה 

מהגעה ומסירה פיזית של מסמכי 
המכרז וע"פ הפרסומים הסגר אינו 

חל על פעילויות עסקיות חיוניות 
 כגון תחום האנרגיה והבניה.

להוציא לכבוד החברה את הערבות  כללי  24 הזמנה   .5
הכלכלית כפר סבא או החברה 

 הכלכלית לפיתוח כפר סבא?

אין שינוי במסמכי המכרז. את 
הערבות יש להוציא "לכבוד החברה 
הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ". 

מסמך  27ראה הבהרה מספר  
 הבהרה ראשון

 30האם המציע יכול להתאגד עד  2 25 הזמנה  .6
הזכייה כאשר יום לאחר הודעת 

השותף בעל הניסיון בייזום יחזיק 
מהמציע והשותף  33%בלפחות 

השני יחזיק בשאר הניסיון הנדרש 
 (50%מעל 

. תנאי אין שינוי במסמכי המכרז
סף במכרז זה כי המציע יהיה 

תאגיד רשום כדין בישראל המהווה 
 אישיות משפטית אחת.

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

 לשאלות ההבהרה.

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

 
 

 _________________חתימה  שם המציע_________________


