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 ד"בס

21.2.22 

 01/22 מכרז במסגרת ושאלות קבלנים סיור סיכום

 אוהלים ותיקוני אחזקה שירותי ומתן אוהלים והקמת לאספקת

 58-003-13-26' מס( ר"ע) אלון רמות קהילתי מינהל עבור

 

 : משתתפים

 אלון רמות קהילתי מינהל מנהלת – קירמאיר אסתי

 הקהילתי למינהל מקצועי יועץ – ליס גידי

 הפקות ניימן חברת נציג

  אירועים. ד חברת נציג

 

 . האוהלים הצבת ושטח מיקום הוצג .1

 .החשמל חיבורי מיקומי הוצגו .2

 .המכרז למסמכי בהתאם הנדרשת העבודה של תמציתית סקירה נערכה .3

 

 :שאלה

 מופיע' ג בנספח המסמכים בסוף 10,000 ס"ע ערבות לעשות שיש נכתב המכרז מסמכי בתחילת. א

 ?הנכון הסכום מה 20,000

 ?כעת להציגה צורך ואין הזכיה לאחר רק הזוכה יציג הערבות את האם. ב

 

 : תשובה

 המכרז מסמכי עם מוגשת להיות צריכה ח''ש 10,000 ס''ע הראשונה הערבות: ערבויות שתי יש אכן.א

 .תיפסל הצעתו יגישנה שלא ומי

 ותוגש הזוכה עם שיחתם מההסכם חלק והיא ח'ש 20,000 ס''ע ביצוע ערבות היא השנייה הערבות. ב

 .הזוכה עם החוזה חתימת במעמד

 

 : שאלה

 ?במייל שהתקבל למה מעבר נוספים מסמכים יש האם. א

 ?הצעה הגשת לצורך נוספים מכרז מסמכי לרכוש צורך יש עדיין האם. ב
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 :התשוב

 באמצעות שנשלח שהתקבל למכרז או האינטרנט באתר למופיע מעבר נוספים מסמכים אין .א

 (. זה מענה למעט) המייל

 . ההגשה בעת קבלה להציג – המכרז מסמכי רכישת בעבור לשלם צורך יש .ב

 

 : שאלה
 מקרה בכל יוצא שהוא או במכרז הפעם גם מתמודד היוצא הספק האם

 

 :תשובה

 . להגשה רלוונטי ולא המכרז למפרסם ידוע לא

 

 : שאלה

 מים נקודת אספקת מופיע במפרט, לתמונה מחוץ מים שחיבור נאמר בסיור

 ?נכון מה

 

 :תשובה

 . הקובעים הם המכרז מסמכי

 

 : שאלה

 ולא רלוונטיים לא ובתפקיד במחלקה ירושלים בעיריית העובד זוג בן או בת - 3.3 סעיף 3' א מסמך לגבי

 ?במכרז החלטות על המשפיעות השלכות לזה יש האם. זה למכרז או זה לתחום כפופים או קשורים

 

 :תשובה

 .המכרזים ועדת ידי על בהמשך ויבחנו ישקלו והדברים להצהיר יש

 

 

 

 


