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 מכרז מסגרת לביצוע עבודות חשמל וגילוי אש ותשתיות למערכות מתח נמוך מאוד – 30/2019מכרז 

  1' מסמך הבהרות מס

 
 .להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז

 .או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז/סעיף שלא תוקן ומובהר כי כל 

 .המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם

 

 תשובה שאלה סעיף מסמך עמוד מס"ד

1 6 

 מסמך ב'

 טופס הצעה למכרז

 

 (7, ס"ק ז)8סע' 

"אופן הגשת 

 ההצעות למכרז"

 למסמך ב'  2נספח 

 א( האם ניתן להגיש על דף לוגו של רו"ח.
 

 

למסמך ב'  2ב( האם ניתן להוסיף בראשית נספח 

 לכבוד _________ )"המציע"(.

 

 על יודפס שהנוסח מניעה ( אין7)ז()8ככתוב בסעיף  (א

 .ח"רוה משרד שלפירמה  דף גבי
 

 ניתן. (ב

 

2 16-18 
 מסמך ב'

 טופס הצעה למכרז

  1נספח 

"פירוט בדבר 

קודם של ניסיון 

 המציע"

 2ונספח 

 "אישור רו"ח"

החוברת הוצאה בכריכת חום, לא ניתן לגשת 

לרו"אה חיצוני עם החוברת כולה ולהחתימו על 

מסמכים , אי לכך נבקשכם לאשר חתימה על דף 

רואה החשבון כמסמך נלווה מטעמו וצילום 

)ניסיון החברה( וחתימה על  17-19מסמכים ה

 .גביהם

יש למלאו כנדרש ולהחתים  -ב' למסמך 1גבי נספח ל

חתימת רוה"ח נדרשת בתחתית הנספח מתחת -רו"ח

 לטבלה וזאת מבלי לשנות את נוסח הטקסט הנדרש.

 
ראו התייחסותנו לעיל והכתוב  -למסמך ב' 2לגבי נספח 

 ( למכרז.7)ז()8בסעיף 
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 תשובה שאלה סעיף מסמך עמוד מס"ד

 מסמך ג' למכרז 21 3

" נוסח ערבות 

לקיום ההצעה 

 וחתימת ההסכם"

כפי שצורף  -בנוסח ערבות ההצעה מסמך ג'נפלה טעות  

 למכרז.

לתשומת לב המציעים כי מצורף למסמך הבהרות זה 

את הנוסח המחליף נוסח מעודכן של ערבות ההצעה 

 .למסמך זה( 1ורף למכרז )ראו נספח שצ

המציעים מתבקשים להיצמד לנוסח ערבות ההצעה כפי 

 שמצורף למסמך זה.

4 
30, 

164 

 מסמך ה'

 נוסח הסכם 

 

 8סעיף 

 "ביטוח"

 4ונספח 

"אישור עריכת 

 ביטוחי הקבלן"

להסכם המצורף למכרז יתוקן וכמו כן יתוקן נספח  8סעיף  

 להסכם המצורף למכרז. 4
 

)אישור עריכת  4ושל נספח  8נוסחם המתוקן של סעיף 

 למסמך הבהרות זה. 2ביטוחים( מצורף כנספח 

 


