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 לכבוד
 .פרטיות וסייבר תמידע, הגנממונה אבטחת  2202222משתתפי מכרז 

 
 שלום רב,

 
  תשובות לשאלות הבהרה  הנדון:      

 
להלן שאלות הבהרה שהוגשו על ידי מספר גורמים ותשובות להם. עליכם לחתום על מסמך תשובות זה  

 ולהגישו כחלק בלתי נפרד מהצעתכם למכרז.
 לשאלותטבלת מענה .1

 

 מספר

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 תשובת העירייה נוסח השאלה

 מועד הגשה 1

 (2עיף ו' )עמ' סס

 (3)עמ'  1.1סעיף 

)עמ'  1..1סעיף 

8) 

לאורך מסמכי המכרז צוינו  מועדים שונים. 
 מה המועד האחרון להגשת הצעות?

 תוקן.

2 

 סף תנאי

 למועמד

 מטעם

 המציע

 3.2סעיף  1עמוד 

מציע שלא יעמוד בכל אחד מתוך הסעיף: "

 "ולא תידון כלל מהם, הצעתו תהא פסולה

 האם יש מקום לגמישות בדבר תנאי הסף? 
שנות ניסיון או לחילופין קורסים  4מועמד עם 

 והכשרות מתאימים שלא מפורטים במכרז.

 לא מקובל.

 7סעיף  6עמוד   3

למכרז לא מצוין  ברשימת המסמכים לצירוף

 כתב הערבות ואישור קיום ביטוחים.

האם קיימת רשימת מסמכים מלאה לצורך 

 הגשת המכרז?

יש לצרף ערבות 
בנקאית למכרז ועל 
אישור הביטוח רק 

לחתום בראשי 
 תיבות.

  כללי 
ין תוכן עניינים ומספור המכרז מתחיל א

 63מוך  91בעמוד 
 יתוקן.

 

 כללי

 2עמוד 

להציע הצעות רשום בדף ההזמנה 
 63.3.03שהגשת המכרז הנה ביום 
( לוחות 9.1ואילו בתוכן המכרז )סעיף 

בשעה  02.3.03הזמנים להגשה הנן 
90:33. 

כתוב שמועד ההגשה  – 93.9ובסעיף 
 .01.3.03הוא 

 תוקן ופורסם.

 

 כללי

 2עמוד 

דף ההזמנה להציע הצעות רשום ב
ששאלות הבהרה ניתן להעביר עד ליום 

( 1ואילו בתוכן המכרז )סעיף  09.3.03
 .92.3.03כתוב שאלות הבהרה עד 

 תוקן ופורסם.
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 מספר

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 תשובת העירייה נוסח השאלה

  ערבות מכרז 

יש טעות בסכום  –בערבות המכרז 
המכרז במילים )מאה וחמישים אלף 

 ₪ (במקום חמש עשרה אלף 
הסכום הנכון הוא 

920333 .₪ 

 
 
 

 .12:99בשעה  39/6/29המועד להגשת המכרז מוארך עד ליום 
 

 .יש להגיש כחלק מהצעתכם למכרזהנ"ל ואת נספח ה החדש כאמור את המסמך 

 

 

 

 

             
 


