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 לכבוד
 משתתפי מכרז צוות חדשנות 

 12/21מכרז 
 

 שלום רב,
 
 

 תשובות לשאלות הבהרה  הנדון:     
 
 

 מצ"ב שאלות הבהרה ותשובות. 
 

 יש להגיש מסמך זה כחלק מהצעתכם למכרז. 
 
 

 תשובה שאלה סעיף

 מענה להגיש אישורכם נבקש 5 סעיף
 אשר מועמדים, כמה להכול

 בנפרד ייבחנו

 הצעה להגיש נדרש מועמד כל
 יכולה החברה משמע בנפרד,
 הצעות מס' להגיש

 פרסונאליות
 בפועל? העבודה תחילת מתי 

 ?חודש באיזה
 מאי חודש במהלך

 בחודש נמצאת כרגע אני 
 יום, בכל ללדת ועשויה תשיעי

 להתמיין אוכל עדיין האם
 ?הזמנים לוח מה למשרה?

 בהריון, להיותך קשר ללא
 חודש במהלך העבודה תחילת

 מאי

 תקף אישור :2.4 - ב' מסמך
 חשבונות פנקסי ניהול על

 עסקאות חוק פי על ורשומות
 1111-תשל"ו ציבוריים, גופים

 המשתתף שם ,על

 כרגע פטורה עוסקת אני
 עוסק לפתוח ומתכננת
 ?לגבי תקף האם מורשה,

 האישורים כל את להציג עלייך
 הודעת מיום יום 14 הנדרשים

 (5.4 ף)סעי הזכייה

 על אישור  :2.5 - ב' מסמך
 שם על במקור, ניכוי

   המשתתף

 כרגע פטורה עוסקת אני
 עוסק לפתוח ומתכננת
 ?לגבי תקף האם מורשה,

 האישורים כל את להציג עלייך
 הודעת מיום יום 14 הנדרשים

 (5.4 )סעיף הזכייה

 קבלה :2.8 - ב' מסמך
 מסמכי רכישת על המעידה

 ההליך

 המכרז מסמכי את הורדתי
 אם להבין אשמח מהאינטרנט,

 רכישה להתבצע צריכה תהיהי
 שזהו אע"פ המסמכים של

 שפורסם פומבי מכרז
 החברתיות ברשתות

 רכישה תשלום נדרש לא
 המכרז למסמכי
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 גם תקף 2ב/ נספח האם 2ב'/ נספח
 פטור )עוסק פרטי לאדם

 מורשה עוסק וחלפת שמתכוון
 במכרז וזוכה במידה

 האישורים כל את להציג עלייך
 הודעת מיום יום 14 הנדרשים

 (5.4 )סעיף הזכייה

 החוזה את להגיש צריך האם ג' מסמך
 במעמד החתום ג'( )מסמך
 ?המכרז מסמכי הגשת

 בראשי עמוד כל על לחתום יש
 על מלאה וחתימה תיבות

 אישורים על + ההסכם
 נדרשים.

 דין עריכת רישיון הכוונה למה 6.4.1 סעיף ,1ג'/ נספח
 בתוקף?

 את למחוק סופר. טעות
 הדרישה.

 
 
 

                                                        
 
 


