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 1מספר  מסמך הבהרות ושינויים– 09/2021הנדון: מכרז 

אספקה התקנה ואחזקה ללחצני מצוקה ומערכות ל 09/2021מסמכי מכרז ול מפגש המציעיםלהמשך ב

, פוטנציאליים לשאלות אשר התקבלו ממשתתפיםובמענה אזעקה בעיריית כפר יונה )להלן:" העירייה"( , 

 ז.לשאלות ההבהרה ו/או הבקשות והבהרות למסמכי המכר העירייהמצ"ב תשובות 

וכי לא  לעירייהיובהר כי אין נוסח התשובות המפורט להלן, זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו 

 בהכרח נענתה כל שאלה.

 האמורים במסמך הבהרה זה, ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז.כל ההבהרות, השינויים והתיקונים  .1

תהיה הפרשנות  ,אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה .2

 כאמור במסמכי המכרז.

 העירייהאין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם  .3

תן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי או ועדת המכרזים, ככל וני

 הבהרה זה בלבד. במסמךהמכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט 

האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש  .4

 אחרת.

כרז, ועל המשתתפים במכרז, לצרפו  למסמכי מסמך הבהרה זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המ .5

 המכרז כשהוא חתום על ידם כנדרש במסמכי המכרז.

 ביתר תנאי המכרז לא חל שינוי. .6

7.  

  מסד
 נושא

 
 סעיף

 
 שאלה

הבהרות  /תשובות
 העירייה

1.  

חובת 
השתתפות 

במפגש 
 המציעים

 

האם ניתן להגיש הצעה  14
ללא השתתפות בסיור 

 המציעים

בסיור מציע שלא השתתף 
 ,המציעים והגיש הצעה
 הצעתו תיפסל על הסף

מבוקש לשנות את תנאי  3.3 תנאי סף 2
הסף ולהציג ניסיון 

בפרויקט אחד מתוך 
 השלושה 

לא חל  .הבקשה נדחית

 שינוי בתנאי הסף

בתנאי הסף נקבע ניסיון  3.3 תנאי סף 3
 2021 2017בין השנים 

ובנספח ו בטבלה יש 
להגיש ניסיון בין השנים 

2018 2021  

 .לא חל שינוי בתנאי הסף

הניסיון הנדרש הנו בין 

 2021 - 2017השנים 

אישור ניהול  4
ספרים 

וניכוי מס 
 במקור

 

4. 4 ו 2 . 3  

תן להגיש את האם ני
 האישורים ללא חתימה 

נאמן למקור" " 

ניתן  .הבקשה מתקבלת

להגיש את האישורים ללא 

 "נאמן למקור"חתימת 
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אישור קיום 
 ביטוחים

 

 

 

 

 

 

אישור קיום 
 ביטוחים

 

 

 

 

15.4 

 

 הבהרה

בסעיף נרשם "אשר משמש 

אותו בביצוע 

התחייבויותיו". ככל שיש 

ציוד שאינו בבעלות הספק 

או בכל דרך  אלא בשכירות

 גם אז על הספק ,אחרת

. לבטחו ככל ואין , כמו כן

ברשות הספק כלי נשק 

אין דרישה , ומכשירי קשר

 .לבטחם

 
  

15.5 

 

 

מבוקש להחליף את 
המילים "בכל הביטוחים" 

 ל "בביטוחי הרכוש"

אין מניעה לשינוי המילים 
 כמבוקש.

תשומת לב המשתתף כי 
נדרש באישור  328קוד 

  הביטוח בכל הביטוחים
 

 13.2 
מבוקש למחוק את המילה 

 "מיד"

הבקשה נדחית. לאחר 
המילה מיד יתווספו 

המילים: "ועד עשרה ימים 
הביטוח"מסיום תקופת   

מבוקש לקבוע את גבול  16.2 
האחריות לסך של 

1,000,000 $  

 הבקשה מתקבלת.

 17.2 

 

מבוקש לשנות את גבולות 
האחריות לעובד ולתקופה 

$ 5,000,000לסך של   

 הבקשה מתקבלת

מבוקש לשנות את גבולות  18.2 
$ 1,000,000האחריות ל   

 הבקשה מתקבלת

מבוקש להחליף את  16.11 
 15המילים " לפחות 

 ימים"" במילה "בתום"

 הבקשה מתקבלת

מבוקש להוסיף את  16.2 
המילים "ע"פ דין" בסוף 

 הסעיף

 הבקשה מתקבלת
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מפרט טכני 
וטבלת 
הצעות 
 המחיר

 

המפרט הטכני לא  
 "הועלה" לאתר העירייה

המפרט הטכני וטבלאות 
הצעת המחיר הועלו לאתר 

העירייה. על המשתתף 
הצעות המחיר להגיש את 

בהתאם לטבלאות האקסל 
המוצגות באתר העירייה 

 בלבד

 


