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 2020 מאיל 19                                                                                                                                     

   לכבוד

 מציעים המשתתפים במכרז

 

ייעוץ ופיקוח  שירותייל 20/10מכרז פומבי מס' ללשאלות הבהרה  1מענה מס' הנדון: 

 בתחום הבטיחות וניהול הסיכונים

 

 הבאים שנעשו במסמכי המכרז: שינוייםתיקונים ולללתשומת לב המציעים  .1

קריטריון "ההמלצות", וד של בנוגע לאופן הניק בדיקת איכות ההצעה"," 9.1.2סעיף   .1.1

 :נעשה התיקון הבא

עד  –"מקצועיות  -הנוסח ל( נקודות", תוקן 4שש )עד  –במקום "מקצועיות 

 ( נקודות". 4ארבע )

, הנוגעים לאופן הגשת למסמכי המכרז 15 -ו 7.1סעיפים נעשו תיקונים ביחס ל  .1.2

 . ההצעות למכרז

יום להמחייב את המציעים הוא הנוסח המעודכן  ונוסח המכרזמסמכי המכרז עודכנו בהתאם  .2

 נוסח המכרז שיש להגיש במסגרת הגשת ההצעות למכרז.  וזה, 19.5.20-ה

תשובות  1נספח יחד עם ) לשאלות ההבהרה 1 'מענה מסבנוסף לכך, יש להגיש את מסמך  .3

  חתום על ידי המציעים.( המצ"ב, הלשאלות ההבהר

שאלות ל 1מענה מספר שיופץ בצירוף למסמך  19.5.20 -פרט לנוסח המכרז המעודכן ליום ה .4

 ההבהרה, לא חל שינוי ביתר תנאי המכרז.

-יום הלוראות נוסח המכרז המעודכן המקורי לבין ה המכרזבמקרה של סתירה בין הוראות  .5

 .19.5.20-יום הלנוסח המכרז המעודכן יחולו הוראות , 19.5.20

-יום הלהמכרז המעודכן נוסח המקורי ו/או הוראות  הוראות המכרזבמקרה של סתירה בין  .6

לשאלות  1לשאלות ההבהרה, יחולו הוראות מענה מספר  1לבין מסמך מענה מספר  19.5.20

 ההבהרה. 

 

 בברכה,   

                          ,לג'לם-תמר אלמיועו"ד                               

  מכרזים והתקשרויות אש תחום ר                                                                                                       
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  1נספח 

 תשובות לשאלות הבהרה

 תשובות  שאלות  

למתן שרותי בטיחות, בסעיף  1/2020במכרז  .1
בטבלת האיכות שורה שלישית  9.1.2

נפלה כנראה טעות סופר במקום  ב"המלצות", 
 ארבע( נקודות( צריך להיות "4) ששבו כתוב "

 ( נקודות".4)

 נודה לתיקון/הבהרה.

 

, בטבלת האיכות, 9.1.2סעיף  –מקובל 

הנוגע לאופן הניקוד של קריטריון 

 "ההמלצות", יתוקן לנוסח הבא:

( נקודות" 4עד שש ) –במקום "מקצועיות 

( 4עד ארבע ) –"מקצועיות  -יתוקן הנוסח ל

 נקודות". 

נוכח בהתאם לפרסום המודעה בעיתון ו איזה מעטפות לשים את הניירת? .2

פרוץ נגיף הקורונה והגבלות משרד 

ש להגיש את הבריאות המתעדכנות, י

 -ללדוא" למכרז האמור ההצעות

 20@mccp.co.il-1-michraz . 

מאחר והגשת ההצעות הינה לתיבת 

אין צורך בהגשת מסמכי הדוא"ל שלעיל, 

 7.1 המכרז במעטפות )כאמור בסעיף

 מסמכי המכרז(. ל

 -יחד עם זאת, ומאחר שמדובר במכרז דו

יש להגיש את ההצעה למכרז בשני שלבי, 

 , כדלקמן:מיילים נפרדים

שכותרתו תהיה "מכרז  – 1במייל מס' 

יש לשלוח  -מסמכי ההצעה"  1/20פומבי 

 -4נספח א' למעטאת כל מסמכי ההצעה, 

  הצהרת והצעת המציע )כתב הצעת המחיר(.

הצעת שכותרתו תהיה " – 2במייל מס' 

)כתב  4יש לשלוח את נספח א' -המחיר" 

 . בלבדהצעת המחיר( 

למסמכי  15סעיף  -, ו7.1יצוין, כי סעיפים 

 בהתאם לאמור לעיל. עודכנו יהמכרז 
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 תשובות  שאלות  

אותו מתי חותמים על מסמך ב'? והאם למלא  . 3
 גם?

לאחר סיום  ההחתימה על מסמך ב' הינ

ההליך המכרזי והוא ייחתם על ידי המציע 

הזוכה, ועל כן אין צורך למלא אותו בשלב 

 הגשת המועמדות למכרז. 

יהיה בהתאם לצרכי  היקף שעות העבודה כמה שעות יהיה למשרה זו בחודש? .4

החברה והפרויקטים אותם היא מקדמת 

 מעת לעת.

יובהר, כי החברה אינה מתחייבת 

 למינימום היקף שעות עבודה ו/או בכלל. 

 

 

 

 

 

 


