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 לכבוד

 המשתתפים במכרז
 

 
 

קבלת שירותים בתחום ניהול "קולות קוראים" ומיצוי  09/2020מכרז פומבי מס'  הנדון:

 לשאלות הבהרה 1מענה מס'  -משאבים 
 

 "המכרזשפרסמה המועצה המקומית כפר ברא )להלן: " 09/2020בהתאם להוראות מכרז מס'  .1

", בהתאמה(, להלן טבלת שאלות ההבהרה אשר הוגשו בקשר עם המכרז, והתשובות בגינן, המועצהו"

 עד למועד האחרון להגשת השאלות.

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

 .במסמכי המכרז מלכתחילה

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

 .המכרז

פה או בכתב, על ידי המועצה ו/או וועדת המכרזים -אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן, בעל .4

 ו/או מי מטעמן, ככל שניתן, בכל פורום או צורה.

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

 במכתב זה, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מאת ועדת המכרזים.

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

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, להלן שאלות המתמודדים, והתשובות שניתנו על ידי המועצה: .7

 שאלת הבהרה התייחסות המועצה
מספר 

 עמוד

מספר 

 סעיף
 מסד

אין שינוי בסעיף. 

 הבקשה נדחית

 : מבוקש לשנות במכרז

 בעת קבלת ההרשאה עבור הרשות 30%

ישולם  –שירות ליווי דוחות עד סוף הפרוייקט 20%

 חלקית עד לסיום הפרוייקט

11 8.2 1 

הוכחת הגשת בקשות לא רק עבור  מבוקש לאשר  מאושר.

רשויות מקומיות אלא להוסיף גופים ממשלתיים / 

עירוניים אחרים לקבלת תמיכות מגופים מממנים 

חברות עירוניות, מתנסים חברות ממשלתיות כגון 

 ועוד. 

6 2.2  2 

אין שינוי בסעיף. 

 הבקשה נדחית

מבוקש לסייג את הנושאים הבאים מתמחור הכולל 

להצעה שכן נושאים אלו מצריכים תשלומים 

 נוספים כך שההצעה נשוא המכרז תהיה בהפסד

 בקשה לסייג: 

 ₪( 1000) עלות מינימום של  חוות דעת מומחה

במידה ומדובר בקריאה והבנה של קול  -תרגום

קורא בשפה האנגלית מקובל לכלול בתמחור אך 

וכן  12

עמוד 

26 

וכן  8.5

  6סעיף 
3 
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הנושא מצריך  –במידה ומדובר בתרגום מקצועי 

 תוספות תשלום 

תכניות הנדסיות, 

כתבי כמויות, סקרים 

ב, ככל וכיוצ"

שנדרשים לצורך 

הגשה של "קול 

קורא", יוכנו על ידי 

ועל חשבון המועצה, 

 ויועברו למציע הזוכה.

מבוקשת הבהרה לגבי קולות קוראים המצריכים 

תוכניות –תוכניות הנדסיות וכתבי כמויות 

ראשוניות וכתבי כמויות מצריכות עלויות נוספות 

שלא יכולות להיכלל במסגרת ההצעה. נודה 

 ייחסות בנושא . להת

לא 

נמצא 

 במכרז

לא 

נמצא 

 במכרז

4 

 
 
 
 

 

  

 בברכה,
 

 המועצה המקומית כפר ברא

 
 

 

 תיק מכרז  העתק: 
 יועמ"ש המועצה 

 


