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 לכבוד
 11/11 משתתפי מכרז

 
 שלום רב,

 
 תשובות לשאלות הבהרה  הנדון:      

 
 .שאלות הבהרה שהוגש על ידי מספר משתתפיםלהלן, העתק ממצ"ב  .1
 
 יש לצרף את השאלות והתשובות כחלק מהצעתכם למכרז. .2
 
  

 התשובות הן כדלקמן: .3
 

 פניית משרד הררי טויסטר 
 

מוטעה. כמו כן את התשלום עבור רכישת המכרז יש  2.0הסכום בסעיף ₪.  051סכום הרכישה הינו  .0 
 .3קומה  C, קניון נעימי בניין 6לבצע פיזית במזכירות העירייה, דרך רבין 

 
 ראה מסמך ה' .6 

 
הטרחה המוצע מתאים להערכתנו להיקף השעות הנדרש  לא בוצע תחשיב שעות מדויק. שכר .3 

  )בממוצע(. לא ישולמו שעות עודף )ואף לא יקוזזו שעות חסר(.
 

הייתה התקשרות בריטיינר חלקי לפי ביצוע בפועל וללא ייצוג משפטי. ההיקף החודשי  6100בשנת  .4 
  שעות. 41היה בסביבות בפועל 

 
 משרד.ההבהרה מקובלת. הניקוד מתייחס ל .5 

 
 כל ההתייחסות לערבות הינן בגדר טעות סופר ויש להתעלם. אין דרישה להגשת ערבות. .2 

 
 ההבהרה מקובלת. הניסיון יכול להיות של המשרד. .0 

 
 61/5/02פניית משרד פריש, שפרבר ריינהרץ מיום  

 
 שאלת טויסטר הררי. 0ראו לעיל תשובה  .0 

 
 הררי.שאלות טויסטר  2ראו לעיל תשובה  .6 

 
 מקובל לקבל המלצה גם בנוסח אחר. .3 

 
  
 63/5/02מיום  פניית משרד פריש, שפרבר ריינהרץ 

 
 

 אין צורך למלא את נספח א'. הוא ימולא לאחר הזכיה כחלק מחתימה עם ההסכם. .0 
 
 

 פניית משרד שרקון בן עמי ושות 
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 .61/5לפניית משרד פריש מיום  6ראה לעיל תשובה מס'  . 0 

 
 ראו לעיל. .6 

 
 פניית משרד בראש סומך 

 
 ראו לעיל. . 0 

 
 ראו לעיל. ישנה תקלה טכנית והאפשרות כרגע לצערי לא קיימת. .6 

 
 

 פניית משרד גרייף את קובן 
 

העירייה לא רואה לנכון לשנות את תנאי הסף ולפיכך דוחה את הפנייה. מכתב תשובה מנומק ישלח  .0 
 בהמשך.

 
ההערה נדחית. כעיקרון אין קשר בין גביית הוצאות לבין שירותי גבייה מרוכזים של  04.2לגבי סעיף  .6 

העירייה בעיקר בנושא ארנונה. יחד עם זאת ניתן במקרה מתאים למצוא פתרון אחר ובתנאי כי 
 הדבר לא ישית הוצאות נוספות על העירייה.

 
ב תשלומים ואין צורך בהגשת דו"ח גם כאן ההערה נדחית. אין לעירייה כוונה לעכ 5.2לגבי סעיף  .3 

שעתי מפורט. יחד עם זאת יש צורך בהגשת דיווח ובדיקתו וזאת כחלק מנהלי העירייה וחובת 
 פיקוח על קופה ציבורית.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             


