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  02002 משתתפי מכרז
 מתן שירותי הקלדה, הקלטה ותמלול ישיבות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בית שמש

 
 

 שלום רב,
 

 תשובות לשאלות הבהרה  הנדון:    
 

להלן שאלות הבהרה שהוגשו ותשובות להם. עליכם לחתום על מסמך תשובות זה ולהגישו כחלק  
 בלתי נפרד מהצעתכם למכרז.

 
 

 מספר

פרק וסעיף 

 תשובת העירייה נוסח השאלה רלוונטיים

1 

תנאי סף 

להשתתפות 

 במכרז

 .ב.6סעיף 

במתן  . האם נסיון1

נוספות  השירות בועדות

כגון : ועדת ערר, ועדת 

חינוך, מועצת עיר, 

תרבות וכו... יחשבו  ועדות

הנדרש  במסגרת הנסיון

 במכרז.

 

לא, ייחשב רק ניסיון 

בועדות תכנון ובנייה 

מקומית0מחוזיות0 

ארציות0 ועדות ערר0 

 התנגדויות

0 

תנאי סף 

להשתתפות 

 במכרז

 .ב.6סעיף 

במתן  . האם נסיון0

השירות במשרדים 

ממשלתיים או 

ממשלתיות או  חברות

ציבוריים או  גופים

פרטיים פרטיים  גופים

, אם כן באילו  יחשב כנסיון

 גופים

 

הניסיון ייחשב אך ורק 

במוסדות התכנון 

השונים. ועדות תכנון 

ובנייה ארציות ומחוזיות 

של מינהל התכנון ו0או 

ועדות תכנון ובנייה של 

 השלטון המקומי.

3 

תנאי סף 

להשתתפות 

 במכרז

 .ב.6סעיף 

של שלוש שנים  האם נסיון

אחד מתתי השירותים  בכל

)הקלדה, הקלטה ותמלול( 

בגופים רלוונטיים 

 כן. יחשב כנסיון למכרז

https://betshemesh.muni.il/bids/?id=857
https://betshemesh.muni.il/bids/?id=857
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 מספר

פרק וסעיף 

 תשובת העירייה נוסח השאלה רלוונטיים

4 

. מה היה היקף 4 כללי

השירותים נשוא המכרז 

 0212בשנת 

 

לא היה. מדובר בשירות 

שמתבצע לראשונה 

 בועדת התכנון.

5 

נספח א'. סעיף 

1 

 1האם ניתן לשנות סעיף 

על  נספח א' ולהטיל

החברה  לכתוב מהלכי דיון 

 לאחר ההקלטה

השינוי לנספח א' כן, 

 הינו: 1סעיף 

 בוטל במלואו. –. 1.3

ההקלדה  " -.1.4

תתבצע בהתאם 

להתרחשות הוועדה 

ותתעד את מהלך 

 הישיבה במלואה..."

 

6 

תנאי סף 

להשתתפות 

 במכרז

 .ב.6סעיף 

האם ניתן להגיש המלצות 

לגבי הניסיון של ספק 

 משנה זה?

כן. אך החוזה על כל 

משמעויותיו ייחתם מול 

 מגיש ההצעה בלבד.

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


