חטיבת חוזים והתקשרויות
 23מרץ2017 ,

נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
מכרז מסגרת פומבי מס'  2/17למתן שירותי "תכנון על" עבור נתיבי ישראל  -החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ
הבהרה מס' 2
נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן" :החברה"( ,מבקשת ליתן מענה לשאלות
הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים במכרז ,הכול כמפורט בהבהרה זו ,כדלקמן:
להלן העדכונים והמענה לשאלות הבהרה:
טופס ההזמנה להציע ההצעות
תשובה

שאלה

מס'

סעיף

.1

2.2.5

.2

2.3

.3

2.3.3

מתבקש להבהיר את נוסח סעיף  .2.3.3ראו מענה לשאלת הבהרה מס'  2לעיל.
לטופס הזמנת ההצעות.

.4

2.1.4

מתבקש להבהיר ,האם המתכננים המתכננים המוזכרים בסעיף ,אינם נדרשים
המוזכרים בסעיף נדרשים להיכלל להיכלל במאגר המתכננים של החברה .לצד
האמור ,החברה תהא רשאית לדרוש מספקי
במאגר המתכננים של החברה.
מכרז המסגרת כי המתכננים המוזכרים
בסעיף יהיו בעלי כשירות ייעודית
בדיסציפלינות אותם תדרוש החברה מהספק
להעמיד לצורך מתן השירותים בכל פרויקט
ופרויקט ,בין היתר כמפורט בנספח ד' לחוזה.

.5

2.2.1

מתבקש לתקן את הוראות הסעיף כך הבקשה נדחית.
שכמות הזוכים במכרז תהיה גדולה מ-
 13משרדי תכנון.

.6

2.2.2

מתבקש להבהיר את נוסח סעיף  .2.2.5במסגרת המכרז החברה מדרגת ,עבור כל
מרחב ,מספר זוכים בהתאם לציון המשוקלל
לטופס הזמנת ההצעות.
שקבלה הצעתם )שקלול של איכות ומחיר(.
חלוקת העבודה תתבצע בכל מרחב לפי סבב
מחזורי ,כלומר ,הספק שדורג במקום הראשון
במרחב יקבל את הזמנת השירותים הראשונה,
הספק שדורג שני ,יקבל את הזמנת השירותים
השנייה וכן הלאה ,עד לסוף הסבב.
מתבקש לבטל את הוראות הסעיף.

מתבקש להבהיר ,האם יש צורך להגיש
את מסמכי המכרז לרבות טופס
ההצעה הכספית עבור כל מרחב בנפרד.
כמו כן ,מתבקש להבהיר ,האם יש
חובה לציין עדיפות עבור כל שלושת
המרחבים יחד או שניתן לציין עדיפות
למרחב אחד בלבד ולחילופין רק לשני
מרחבים.

כמבוקש .כמו כן יבוטל סעיף  9.10.4לחוזה.

מציע רשאי לציין עדיפות עבור מרחב אחד
בלבד או עבור שני מרחבים או עבור כל
המרחבים והכל לפי בחירתו .על אף האמור,
מובהר כי מציע לא יוכל להיבחר כזוכה ביותר
ממרחב אחד.
כמו כן ,אין צורך להגיש את מסמכי המכרז
לרבות טופס ההצעה הכספית עבור כל מרחב
בנפרד .יש להגיש את המסמכים כאמור בסעיף
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חטיבת חוזים והתקשרויות
 6לטופס ההזמנה.
.7

6.1.1.3

מתבקש להבהיר האם יש צורך חתימת עורך דין נדרשת רק במקומות
בחתימת עורך דין על גבי כל המסמכים המיועדים לכך בטופס הזמנת ההצעות ו/או על
גבי מסמכים שונים שיש לצרפם להצעה ונדרש
המוגשים במסגרת ההצעה.
לאמתם באמצעות עורך דין.
בנוסף ,על כל אחד מ  2 -העתקים הלא
מקוריים של ההצעה ,נדרש אישור עורך דין
לכך שמדובר בהעתקים נאמנים למקור )אין
חובה לאמת כל עמוד בהם(.

.8

6.7.1

מבוקש להבהיר ,היכן יש לציין מהם יש לציין מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר
הנתונים ו/או המסמכים אשר מהווים מהווים סודות מסחריים ו/או סודות
סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים במסגרת סעיף  5לטופס ההצעה
הכספית.
מקצועיים.

.9

7

מתבקש להבהיר ,האם תכנון מפורט חיובי ובתנאי שמדובר בתכנון כבישים
של עבודות הקמת כבישים עירוניים עירוניים אורכיים בלבד.
בשכונות מגורים ,עונים להגדרת
המונח "פרויקט דרכים".

.10

7.1

.11

7.1.3

מתבקש להבהיר האם המונח "רשלנות המונח "רשלנות מקצועית" המוזכר בסעיף
מקצועית" המוזכר מתייחס למישור רלוונטי רק למישור הפלילי ולא למישור
האזרחי )תביעה אזרחית שהוגשה כנגד האזרחי.
המציע בעניין זה( או למישור הפלילי.

.12

7.1.4

מתבקש להבהיר האם מציע ,אשר מציע אשר הוראות החוק אינן חלות עליו,
הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם נדרש לסמן וי ) (Vבמקום הרלוונטי במסגרת
מוגבלות ,התשנ"ח ,1998-אינן חלות נספח א' לטופס ההזמנה.
עליו נדרש לקיים את ההוראות
הנקובות בסיפת הסעיף.

.13

7.1.6

מתבקש לעדכן את הוראות הסעיף ,הבקשה נדחית.
באופן שבו מציע יידרש להוכיח מחזור
הכנסות משירותי תכנון עבור שנת
 2016בלבד ולחילופין עבור שנת 2014
ו 2015 -בלבד )קרי ,ללא שנת .(2013

.14

7.1.8

מתבקש להבהיר ,האם המילים
"השנים האחרונות" הנקובות סעיפים
ההזמנה
לטופס
7.1.7.1-7.1.7.2
ובסעיף  4.1בנספח ג' לטופס ההזמנה
כוונתן למילים" :השנים שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות
במכרז".

מתבקש להבהיר ,האם לצורך הוכחת
הניסיון הנקוב בסעיף ,ניתן לייחס
ניסיון במתן שירותי תכנון באמצעות
מציע
אצל
המועסק
מתכנן

חיובי .בכל מקום בטופס הזמנת ההצעות בו
נקובות המילים "השנים האחרונות" הכוונה
היא לשנים האחרונות שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות במכרז.
בהתאם לכך ,נוסח סעיפים 7.1.7.2 -7.1.7.1
לטופס ההזמנה וסעיף  4.1בנספח ג' לטופס
ההזמנה ,יעדכנו באופן שבו במקום המילים
"השנים האחרונות" יבואו המילים" :השנים
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות
במכרז".

מובהר כי תנאי להוכחת ניסיון המציע בתנאי
המקדמי הנקוב בסעיף  7.1.8לטופס ההזמנה
ובמפ"ל האיכות ,הוא כי המתכנן אשר ביצע
את שירותי התכנון עבור המציע ,מועסק
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חטיבת חוזים והתקשרויות
כ"פרילנסר".

כעובד אצל המציע או שהנו בעל אחזקות
במציע של  5%לכל הפחות ,נכון למועד
האחרון להגשת הצעות במכרז המסגרת או
שהנו מועסק כ"פרילנסר" אצל המציע במהלך
 6חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז ,לכל הפחות.

.15

7.1.8.1

מתבקש כי פרויקטי דרכים אשר
לגביהם הושלם שלב התכנון המפורט,
אולם מסיבות שונות ,לא בוצע השלב
הקבלני ,ייחשבו כעומדים בהוראות
הסעיף ,ככל שבשלב התכנון המפורט,
ההיקף הכספי של פרויקט הדרכים,
על-פי אומדן המתכנן ,היה לכל הפחות
) ₪ 1,000,000נומינאלי ,ללא מע"מ(.

לא יחול שינוי בסעיף .תשומת הלב כי במסגרת
סעיף  7.1.8.2המציע לנדרש להוכיח כי ביצועם
של לפחות  2פרויקטי דרכים בלבד הושלם
במהלך  8השנים שקדמו למועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז .כלומר ,עבור 3
פרויקטי דרכים נדרשת השלמת שלב התכנון
המפורט בלבד.

.16

7.2.2.37.2.2.4

מתבקש לבטל את מגבלת ההשתתפות מגבלת ההשתתפות תעודכן באופן הבא:
משרדים שסווגו במאגר גיאומטריה )מכרז
הנקובה בסעיפים האמורים.
 (27/16ו/או הוכרזו כזוכים במכרז מסגרת
למתכנני תנועה ,שילוט ורמזורים )מכרז מס'
 (156/16ו/או כלולים במאגרי החברה לניהול
פרויקט לא יוכלו להשתתף במכרז זה.
לצד האמור מובהר כי טרם הוכרזו זוכים
במכרז מסגרת מס'  156/16למתכנני תנועה,
שילוט ורמזורים וכן במכרז מסגרת לניהול
פרויקט בהיקף כספי של  50-150מלש"ח וכי
יתכן שהחברה לא תכריז על זוכים במכרזים
האמורים טרם השלמת מכרז זה .לפיכך ,וכפי
שהובהר במסגרת מפגש המציעים ,מציע אשר
הגיש את הצעתו למכרזי המסגרת האמורים,
רשאי להגיש הצעה גם למכרז זה אך ככל
שייבחר כזוכה באחד המכרזים האמורים
הצעתו במכרז השני ,תיפסל.

.17

7.2.2.4

מתבקש להבהיר ,האם מציע יוכל מציע לא יוכל להסתמך על ניסיון שנצבר אצל
להסתמך על ניסיון שנצבר אצל גורם גורם שסווג כמתכנן ראשי במכרז מסגרת מס'
שסווג כמתכנן ראשי במכרז מסגרת  156/16למתכנני תנועה ,שילוט ורמזורים.
מס'  156/16למתכנני תנועה ,שילוט
ורמזורים.

.18

מתבקש להבהיר ,מהם מאגרי ניהול מאגרי ניהול פרויקט הינם כל אחד מאלה:
מאגר מנהלי פרויקטים  150מיליון  ₪ומעלה;
הפרויקט של החברה.
מאגר מנהלי פרויקטים  150-50מיליון ₪
ומעלה אשר יוקם בעקבות מכרז מס' ;110/16
מאגר מנהלי פרויקטים עד  50מיליון  ₪אשר
יוקם בעקבות מכרז מס'  7/17וכן מאגר
ספקים בהם עורכת החברה היום שימוש עד
להחלפתם באמצעות המאגרים שיוקמו
במכרזי המסגרת המתוארים לעיל ,וזאת הן
עבור שירותי ניהול לפרויקטי הקמה והן עבור
שירותי ניהול לפרויקט אחזקה.
מתבקש להבהיר האם משרד תכנון משרד תכנון שלא השתתף במכרז מסגרת
שלא השתתף במכרז מסגרת למתן למתן שירותי תכנון גיאומטריה ו/או במכרז
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חטיבת חוזים והתקשרויות
שירותי תכנון גיאומטריה 27/16
ובמכרז מסגרת מס'  156/16למתכנני
תנועה ,שילוט ורמזורים ,אולם רשום
במאגרי החברה למתכננים בשנים
האחרונות ,רשאי להגיש הצעה
במסגרת מכרז זה והאם ככל שמציע
כאמור יזכה ,יבוטל רישומו ממאגר
המתכננים הקיים בחברה.
.19

7.2.2.9

מסגרת למתכנני תנועה ,שילוט ורמזורים
רשאי להגיש הצעה למכרז זה ,על אף היותו
רשום במאגרי המתכננים הקיים בחברה.
תשומת לב המשתתפים היא שכוונת החברה
היא שמאגר ספקי מכרז המסגרת ,יחליף את
השימוש אותו עורכת החברה במאגרי החברה
למתכננים )למעט אלו שהוקמו מכוח מכרז
 27/16ומכרז .(156/16

מתבקש לבטל את הוראות הסעיף ,הסעיף יעודכן באופן שבו מגבלת ההשתתפות
לפיו החברה רשאית בכל שלב לבטל או תעודכן עד למועד האחרון להגשת ההצעות,
לצמצם את מגבלת ההשתתפות לכל היותר.
במכרז.

.20

8.1

מתבקש להבהיר אלו מסמכים נדרש
לצרף להצעה לצורך הוכחת עמידתו
של המציע בתנאים המקדמיים
הנקובים בסעיפים  7.1.1-7.1.5לטופס
ההזמנה.

יש לצרף להצעה העתק "נאמן למקור" של
תעודת ההתאגדות/עוסק מורשה של המציע
וכן את האישורים הנדרשים לפי סעיף  2לחוק
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
תשומת הלב כי לחברה עומדת הזכות לפי
סעיף  13.2לטופס ההזמנה לפנות למציע
לצורך קבלת מסמכים נוספים להוכחת
עמידתו בתנאים המקדמיים ו/או תנאי
האיכות.

.21

8.4

מתבקש להבהיר האם ישנם מסמכים
אותם נדרש המציע לצרף להצעה
לצורך הוכחת עמידתו בתנאים
המקדמיים הנקובים בסעיפים 7.1.7-
 7.1.8לטופס ההזמנה.

על המציעים למלא את נספח ג' לטופס
ההזמנה .תשומת הלב כי לחברה עומדת
הזכות לפי סעיף  13.2לטופס ההזמנה לפנות
למציעים בבקשה לקבלת מסמכים נוספים
להוכחת עמידת המציע בתנאים המקדמיים
ו/או בתנאי האיכות.

.22

8.6

מתבקש להבהיר האם יש לצרף לטופס לא נדרש לצרף מסמכים נוספים מעבר לטופס
ההצעה הכספית .יחד עם זאת ,במסגרת סעיף
ההצעה הכספית מסמכים נוספים.
 8לטופס ההצעה הכספית ,המציע מצהיר כי
כל המסמכים המפורטים במסגרת סעיף 8
לטופס ההזמנה ,הינם חלק בלתי נפרד
מהצעתו למכרז.

.23

10.1

מתבקש להבהיר ,האם בחירת הזוכים בחירת ההצעות הזוכות במכרז תיערך
במכרז תיערך באמצעות הליך דו -באמצעות הליך של מכרז פומבי דו שלבי,
הכולל שלושה שלבי משנה ,באופן שבו תכריע
שלבי.
תחילה החברה בדבר עמידתם של המציעים
בתנאים המקדמיים ,ולאחר מכן תבחן את
איכות המציעים .בנוסף ,לאחר שלב בחינת
האיכות ,תבחן החברה את הצעתם הכספית
של מציעים אשר הצעתם עמדה בכל תנאי
החובה ואשר קבלה ציון איכות הגבוה מציון
האיכות המינימאלי שנקבע לצורך כך.

.24

10.5.2.3

מתבקש להבהיר האם ניתן לציין את
אותם פרויקטי הדרכים לצורך הוכחת
עמידה בכל אחד מתנאי האיכות
הנקובים בסעיף ) 10.5.2.3פרמטרים
 (1,2,3לטופס ההזמנה.

המציע יוכל להציג את אותם פרויקטי
הדרכים שהוצגו לצורך עמידה בתנאים
מקדמיים ו/או בכל אחד מתנאי האיכות
הנקובים בסעיף ) 10.2.5.3פרמטרים (1,2,3
לטופס ההזמנה.
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במילים אחרות ,ניתן לחזור ולהציג את אותו
פרויקט הדרכים שהוצג בדרישות החובה ו/או
במסגרת תנאי האיכות עבור כל אחד
מהפרמטרים כאמור ובלבד שכל אחד
מהפרויקטים עומדים ביתר התנאים הנקובים
במסגרת כל סעיף.
מתבקש להבהיר האם קיימים
קריטריונים לפיהם תעניק החברה
עדיפות לניסיון שנצבר בחברה על פני
ניסיון שנצבר אצל צדדים שלישיים
בשלב האיכות )חוות דעת לקוחות(.

בהתאם להוראות הסעיף ,ככל והמציע יציג
בהצעתו פרויקטים במסגרתם העניק שירותים
עבור החברה ,תהא רשאית החברה )אך לא
חייבת( ליתן עדיפות לניסיון שנצבר בחברה על
פני ניסיון שנצבר אצל צדדיים שלישיים.
הקריטריונים על בסיסם יוענק ציון האיכות
יהיו זהים.

.25

10.5.2.2.3

.26

 10.5.2.2.10מתבקש לפרסם את נוסח השאלון הבקשה נדחית .נוסח השאלון האחיד יופקד
בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת
האחיד.
הצעות.
מתבקש להבהיר האם ניקוד השאלון מובהר כי הניקוד במסגרת השאלון האחיד
האחיד מבוסס על טווח ציונים שבין  0יוענק לכל מציע בהתאם לאמות המידה
ל 5-בהתאם לאמות מידה שנקבעו שנקבעו מראש ובטווח ניקוד שבין  0ל.5-
מראש או שקיימות שתי חלופות
לניקוד 0 :ו.5-

.27

10.5.2.5

מתבקש להבהיר מהי כמות ההצעות החברה מתעתדת לבחור זוכים עבור כל מרחב,
המינימלית אשר תחשב ככמות על פי הפילוח הבא :מרחב צפון – עד  5זוכים;
מרחב מרכז ואיו"ש – עד  5זוכים ומרחב דרום
מספקת בהתאם להוראות הסעיף.
– עד  3זוכים.
בהתאם לכך ומבלי לגרוע מהוראות סעיף
 10.7.3לטופס ההזמנה ,ככל שלא תהינה
מספיק הצעות כשרות שעברו את ציון האיכות
המינימאלי שנקבע במכרז ,החברה תהא
רשאית לבטל או להפחית את הציון כאמור כך
שבכל מרחב יכללו מספר הזוכים הנדרש
כאמור.

.28

10.5.3

מתבקש לבטל את מנגנון החציון הבקשה נדחית .מנגנון החציון קבוע בתקנה
5א ) (2לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג.1993-
במכרז.

.29

10.5.3

מתבקש להבהיר ,האם מנגנון החריגה מנגנון החריגה מחציון הקבוע בסעיף יתייחס
מחציון הקבוע בסעיף יתייחס לכל לכל ההצעות הכשרות במרחב הרלוונטי.
ההצעות הכשרות במרחב הרלוונטי.

.30

10.7.2

מתבקש לעדכן את מנגנון בחירת הבקשה נדחית .בנסיבות אלה ,ההכרעה
הזוכים במכרז ,באופן שבכל מרחב ,תתבצע בהתאם להעדפת המרחב אותה ציין
יבחנו כל ההצעות על פי איכותן וטיבן ,המציע בהצעתו למכרז.
כך שבמידה והוגשה הצעה מטעם מציע
ביחס ליותר ממרחב אחד והצעה זו אף
תהיה מועמדת לזכייה ביותר ממרחב
אחד ,יובא לידי ביטוי דירוגו הפנימי
של המציע כשיקול בבחירת הזוכה בכל
מרחב.
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10.7.2.2

מתבקש להבהיר ,מהן ההשלכות של על המציע לנקוב בעדיפות שונה עבור כל מרחב
הכלול בהצעתו ואין לנקוב באותה עדיפות
דירוג שני מרחבים באותה העדיפות.
במרחבים שונים .במידה ומציע ינקוב באותה
עדיפות עבור מרחבים שונים ,תהא החברה
רשאית )אך לא חייבת( לפסול את ההצעה,
וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות מסמכי
המכרז.
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10.7.3.6

מתבקש להבהיר מהו הליך השלמת
המאגר הנקוב בסעיף זה וכן באיזה
מסגרת יבוצע הליך תחרותי המבוסס
על הצעה כספית בלבד.
כמו כן ,מתבקש להבהיר האם על
מתכנני
במאגר
המנוי
מתכנן
גיאומטריה להגיש הצעה במכרז זה
לצורך השתתפותו בעתיד בהליך
השלמת מאגר והאם הליך השלמת
המאגר ישפיע על הנפקת הזמנות
שירותים במידה והמתכנן זכה/יזכה
בהליך פניה פרטנית.

מובהר ,כי במידה ובמכרז לא הוגשו מספיק
הצעות כשרות או שלא נותרו מספיק הצעות
כשרות ,בכמות כזו אשר במסגרתה יסווגו
מספיק משרדי תכנון לכל מרחב ,תהא החברה
רשאית להשלים את המציעים החסרים מתוך
מאגר מתכנני גאומטריה שהוקם בעקבות
מכרז  ,27/16על בסיס וולונטארי) ,כלומר
מבלי שמתכנני הגאומטריה שהוכרזו כזוכים
במכרז  27/16יהיו מחויבים לכך( .ההליך
התחרותי יתנהל באמצעות פנייה לספקים
הכלולים במאגר מתכנני גאומטריה לקבלת
הצעות מחיר )אחוז הנחה( מתעריפי החברה
למתכננים .בעקבות ההצעות הכספיות ,ידורגו
הספקים וההצעות המיטביות "ישלימו" את
מאגרי המתכננים במכרז זה ,עבור המרחבים
הרלוונטיים.
מתכנן המנוי במאגר מתכנני גיאומטריה ,לא
נדרש להגיש הצעה במכרז זה ,לצורך
השתתפותו בהליך השלמת מאגר והשתתפותו
בהליך השלמת מאגר לא תשפיע על הנפקת
הזמנות שירותים במידה והמתכנן זכה/יזכה
בהליך פניה פרטנית.
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10.7.3.610.7.3.7

מתבקש לבטל את הסעיפים.

הבקשה נדחית.

הסכם תכנון
.34

6.8

מתבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את הבקשה נדחית.
המילים" :ככל שאלו נגרמו בשל
התנהלותו של המתכנן".

.35

6.9

מתבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את כמבוקש.
המילים" :ככל שאישור כאמור לא
יתקבל ,בזמן סביר ,הרי שהמתכנן לא
יישא בכל אחריות בגין עיכובים
שייגרמו בעקבות אי מתן האישור
כאמור".

.36

9.8

מתבקש לשנות את הניסוח בשורה הבקשה נדחית.
השנייה של הסעיף ,כך שבמקום
המילה "לחברה" ,ייכתב "למי
מהצדדים להסכם".
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מתבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את הבקשה נדחית.
המילים" :וזאת בכפוף ,לתשלום מלוא
התמורה המגיעה למתכנן ,בגין ביצוע
התחייבויותיו של המתכנן ,נכון למועד
הפסקת ו/או ביטול ו/או השלמת
עבודות התכנון".
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12.3
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13.7.5

החברה מבקשת לעדכן את הוראות הסעיף יעודכן כך שבמקום המילים" :חשבון
ישולם ב 5-לחודש הקלנדארי ,הסמוך לאחר
הסעיף.
חלוף  60ימים מיום שהגיש המתכנן למנהל
הפרויקט את החשבון ,ועד כמה שאישר אותו
מנהל הפרויקט לתשלום" ,יבואו המילים:
"הוגש החשבון עד ליום  5בחודש פלוני,
ישולם התשלום ביום ה 10-לחודש שסמוך
לאחר היום ה 60-שלאחר ה 5-לאותו חודש.
הוגש חשבון לאחר ה 5-לחודש פלוני ,ישולם
תשלום ביום ה 10-לחודש שסמוך לאחר היום
ה 90-שלאחר ה 5-לאותו חודש .חל יום 5
לחודש ביום שישי ,שבת או מועד ממועדי
ישראל ,ייחשב יום העסקים הראשון
שלאחריהם כיום  5לחודש לעניין סעיף זה".

.39

13.7.7

החברה מבקשת לעדכן את הוראות הסעיף יעודכן כדלקמן" :לתמורה יתווסף
מע"מ כדין .תשלום התמורה )ובכלל זה
הסעיף.
המע"מ( יבוצע כנגד המצאת חשבונית מס או
חשבונית )במידה ומועד החיוב לצרכי מע"מ
הינו עם קבלת התמורה( על ידי הספק .למען
הסר ספק ככל שהתשלום בוצע שלא על סמך
חשבונית מס ,הספק מתחייב להמציא לחברה
חשבונית מס באופן מיידי לאחר התשלום".
כללי

.40

המציעים מתבקשים בזאת לציין בנספח א ,בסעיף  3.2בנוסף לכתובת המציע גם כתובת דוא"ל
)מייל( ומספר פקס אשר ישמש למשלוח שאלות הבהרה.

.41

כללי

מתבקש להבהיר ,האם חברה זרה חברה זרה הרשומה כדין בישראל רשאית
הרשומה כדין בישראל ,רשאית להגיש להגיש הצעה למכרז ובלבד שהינה עומדת בכל
התנאים המקדמיים הנקובים בטופס ההזמנה
הצעה למכרז.
וכן ביתר תנאי המכרז.
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כללי

מתבקש לפרסם באתר החברה את כמבוקש .הטבלה המופיעה בנספח ג' לטופס
הטבלה המופיעה בנספח ג' לטופס ההזמנה תפורסם באתר החברה בקובץ
) WORDלהלן" :הקובץ"( והמציעים יהיו
הזמנה ,בפורמט .WORD
רשאים )אך לא חייבים( להשתמש בקובץ
לצורך מילוי הצעתם .עם זאת מובהר כי על
המציעים להגיש את נספחי טופס ההצעה ב -
 HARD COPYולחתום על התצהיר בנוסח אשר
פורסם במקור בקובץ "טופס הזמנת הצעות"
המפורסם באתר האינטרנט של החברה.
תשומת לב המציעים כי כל שינוי ו/או תוספת
ו/או השמטה ו/או תיקון שיעשה בנוסח
הסעיפים לרבות הטבלאות המופיעות בקובץ,
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עלול לגרום לפסילת ההצעה.
מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר
מסמכי המכרז במועד הגשת ההצעה למכרז
בברכה,
מחלקת מכרזים
הריני לאשר האמור בהבהרה זו
_____________________
חתימת המציע
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