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 המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק המציעים, מהוות כל את מחייבות להלן המובאות התשובות .1

 .המובא במכרז הנוסח על וגוברות

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה  .2

או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם 

שלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיי

שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי 

 המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.

ות אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להו .3

 הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ  .4

 משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח  יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח .5

 נענתה כל שאלה.

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות  .6

 כאמור במסמכי המכרז.

 

 להלן ריכוז שאלות ותשובות ההבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:
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 תשובה השאלה סעיף במכרז

1  

4.2 

 

האם ניתן לפרט סוגיות שקשורות להליכים  - נייר עמדה
הקשורים לאגף בקרה, אולם אינם הליכי רישוי? לדוגמא 

הליכי תכנון, נושאים הקשורים לשקיפות / ניהול  –
 ועדה?

יש להגיש נייר 
 המתייחס  עמדה

למשימה 
משמעותית 

שבוצעה על ידי 
המבצע במהלך 
הניסיון הנדרש 
בתנאי הסף או 
תוצר אחד שנערך 
על ידי המבצע 
ואשר מהווה בסיס 
לעמידה בתנאי 
הסף )סעיף 

3.3.2.2).  
2    

3.1 

אין שינוי במועד  האם בשל הסגר יידחה מועד הגשת המכרז -מועדים 
הגשת ההצעות. 
ככל ויחול שינוי 

דבר במועדים ה
יפורסם באתר 
האינטרנט של 

  .מינהל התכנון
 


