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 לכבוד

 המשתתפים במכרז
 

 הסעות פנימיותביצוע  – 04/2020מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס'  הנדון:

"(, להלן טבלת שאלות ההבהרה אשר הוגשו המכרז)להלן: " 04/2020מס' בהתאם להוראות מכרז  .1

 בקשר עם המכרז והתשובות בגינן, עד למועד האחרון להגשת השאלות.

השינויים, העדכונים, התיקונים והתוספות האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו כלל ההבהרות,  .2

 .במסמכי המכרז מלכתחילה

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי  .3

 .המכרז

ם המועצה האזורית אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן, בעל פה או בכתב, על ידי מי מטע .4

 "( או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה.המועצהגדרות )להלן: "

השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט  .5

 במכתב זה, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מאת ועדת המכרזים.

תשובות המועצה לכל שאלות ההבהרה, ולצרף אותן,  בעת הגשת ההצעה, על המציע להדפיס את .6

מעותקי ההצעה הנמצאים  ואת כל מכתבי ההבהרות שיצאו מאת וועדת המכרזים, לכל אחד

 .ע"י המציע, בהתאם להוראות המכרז , כשהן חתומות בכל עמודבמעטפת ההצעה

 להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על ידי המועצה: .7

 מס"ד
מס' 
 סעיף

רז/ במכ
במפרט/ 

 בנספח
 תשובה שאלה 'עמ

1.      

נא 

להבהיר 

את 

תקופת 

מתן 

 השירותים

 תקופת ההסכם 

חודשים מיום החתימה עליו  12תוקפו של הסכם זה הוא למשך 

 תקופתעל ידי מורשי החתימה מטעם המועצה )להלן: "

. המועצה תהיה רשאית להאריך את תוקף החוזה ההסכם"(

תקופת חודשים כל אחד )להלן: " 12בשלוש תקופות בנות 

 "(, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא. האופציה

בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות 

 ההסכם, למעט שינויים המחויבים עפ"י דין. 

חרף האמור לעיל, ששת החודשים הראשונים להתקשרות עם 

הקבלן ייחשבו כ"תקופת ניסיון", והמועצה תהיה רשאית 

יום  14להודיע לקבלן, בהודעה בכתב, על הפסקת עבודתו 

מראש, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ומבלי שתהא 

 חייבת לנמק. 

 
 בברכה, 

 המועצה המקומית כפר ברא
 


