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בית שמש
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ה
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מתן שירותי העתקות אור וצילומים
שלום רב,
הנדון:

תשובות לשאלות הבהרה

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

תשובת העירייה

נוסח השאלה

מיקום גיאוגרפי איננו
פרמטר במכרז.

תנאי סף

אנחנו יושבים בפתח
תקווה ,האם המכרז
רלוונטי אלינו?

1

תנאי סף.
סעיף ג.7.ב.

0

המכרז מגדיר תנאי סף,
ניקוד ולוחות זמנים
לביצוע העבודות
ושליחתם ,אשר מהווים
את מערך השיקולים
והחובות בבחירת הזוכה
ובשיקוליו של המציע
לגשת למכרז.

בתנאי הסף סעיף ג7 .ב
נדרש תצהיר בדבר קיום
חובותיו של המעסיק בעניין
זכויות העובדים.
המציע נדרש לצרף אישור
ממינהל ההסדרה והאכיפה
בדבר ההרשעות והקנסות
או בהעדרם.
על אף ההצהרה בדבר אי
קיומם של הפרות זכויות
עובדים וכי מעולם לא נקנס
,האם נדרש המעסיק
לאישור בדבר העדר
הרשעות?
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אין צורך בהגשת אישור
ממנהל ההסדרה.

1

_________________________________________________________________________________________________

דרך רבין  ,2קניון נעימי בנין  Cקומה  ,3בית שמש 00199
טלפון 92-0090099 :פקס 92-0090090 :דוא"לyoetz@bshemesh.co.il :

בס"ד

בית שמש

עיריית

הלשכה המשפטית
פרק וסעיף
מספר רלוונטיים

תנאי סף
סעיף .7ה
3

סעיף .7ו.

הצעת
המשתתף
4

ואופן הגשתה
סעיף 14
הצעת

5

6

7

המשתתף

תשובת העירייה

נוסח השאלה

בתנאי הסף סעיף ג 7.ו'
אישור מאגף המכס והבלו
כי המציע מדווח למע"מ
כדין.
אין אישור כזה במע"מ.
סעיף  14המשתתף ימלא
את ההחסן הנייד המצורף
למסמכי המכרז.לא התקבל
כל החסן נייד ברכישת
מסמכי המרכז.
יש אפשרות לקבל את
המכרז בקובץ וורד?

מבוא

במבוא כתוב שנספח ג'

סעיף 1.1.3

בוטל .אכן?

נספח ב'-

בנוסח הערבות כתוב

ערבות בנקאית

במספרים 5222

מדובר בטעות סופר.
ההחסן הנייד הינו על
חשבון המציע.
לא ,המכרז ניתן להורדה
מאתר העירייה רק
בפרומט .PDF
לא ,מדובר בטעות
סופר.

בנספח ב' נפלה טעות
סופר .הערבות תהיה
על סך של  5,222ש"ח

ובמילים כתוב עשרת
אלפים שקלים .מה נכון?
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ניתן להסתפק באישור
על ניהול ספרים במע"מ
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