בס"ד

יום חמישי כ"ח אלול תש"ף
 17ספטמבר 2020

לכבוד
משתתפי המכרז
ה דון :מכרז פומבי מס'  23/20לתכ ון בית מלון במועצה איזורית מטה ב ימין
הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ומע ה מס'  1לשאלות המשתתפים הכולל גם
שי וי בת אי הסף של המכרז
 .1החברה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות וזאת עד ליום 31.10.20
בשעה  ,12:00בדרך ובאופן הקבועים במכרז.
 .2הרי ו להשיב לשאלות ש שאלו על ידי המשתתפים בקשר עם ההליך שב דון ,כדלקמן
)תשומת ליבכם לשי וי בת אי הסף כמפורט במע ה לשאלה מס' :(55
בס"ד
.1

מע ה החכ"ל
יתן יהיה לשתף פעולה עם
משרד וסף בכפוף לאישור
החברה בכתב הן לעצם
שיתוף הפעולה והן לשותף
עצמו.

מספר עמוד וסעיף
כללי

השאלה/הבהרה
א ו עומדים בכל דרישות
הסף ,כולל יסיון רלוו טי,
שליטה בתוכ ת  ,REVITוכל
השאר .יחד עם זאת ,א ו
מעו יי ים בהמשך ,לשתף
פעולה עם משרד אדריכלים
וסף ,וכל זאת ,כמובן תחת ו מובהר כי ההצעה תוגש על
כישות המשפטית האחת ידי יישות משפטית אחת
ה דרשת ,כולל כל האחריות על כל המשתמע מכך.
ושאר
המקצועית
מחויבויותי ו המקצועיות.
האם הדבר אפשרי?

.2

כללי

.3

כללי

.4

כללי

.5

כללי

לוח הזמ ים אי ו ריאלי ראו סעיף  1למסמך זה.
,בהתחשב בגודל העבודה
ובהיות ו בפתח חודש חגי
תשרי  .יש לקחת בחשבון כי
מפגש מציעים התקיים ב , 6/9
שאלות יש להגיש עד , 13/9
היום  7/9טרם עלו מסמכים
כגון תשריטי שטח ,תב"ע
וכיו"ב  ,החיו יים לצורך
התכ ון  ,האם יתן לקבל
הארכה ו דחיית מועד הגשה ?
האם אפשר לקבל את לא.
ההדמיות אשר שלחו ע"י
היזמים?
לא מופעים שלבי התשלום של מופיע בסעיף  6לחוזה.
שכ"ט .
השטח האומדן לצורך הצעת
תכ יות
לאור
והפרוגרמה העשירה ראה כי המחיר בלבד.

.6

כללי

.7

כללי

.8

כללי

.9

כללי

.10

כללי

.11

כללי

.12

כללי

.13

כללי

.14

כללי

הערכת המחיר של הפרויקט
אי ה תואמת את הפרוגרמה
יש להוסיף סעיף עבור שכ"ט
לשי וי תבע ובמידה ויידרש
בהתאם לתכ ון המבוקש על
פי הפרוגרמה ,וכן לדאוג
לשי וי לוח הזמ ים לתכ ון.
התחייבות לשמירת זכויות
יוצרים של המתכ ן וק יין
רוח י במידה ו מסרת עבודת
תכ ון ללא קבלת תמורה ).
לדוגמא  -אי זכייה במכרז(
האם גבול הפרויקט הוא גבול
האזור המלו אי בתב"ע?
בקש לציין על קבצי המדידה
את תחום התכ ון לרבות
האזור שאי ו לתכ ון )תחום
בריכת השחייה הקיימת(.
במסמכי המכרז מבוקש לספק
בשלב הראשון הדמיית
 .REVITהאם אפשר לציין
את סוג הקבצים שיוגשו
במקום את התכ ה שמפיקה
אותם?
במסמכי המכרז לא מופיעים
פרקים או ספחים כגון אב י
דרך לתשלום ,התייחסות
ותוספות,
לשי ויים
התייחסות להג ה על זכויות
יוצרים ,שימוש בתוצרי
התחרות ,וכיו"ב .האם
יתווספו מסמכים /ספחים
כגון אלה לחוזה לאחר בחירת
המציע?

בשלב זה אין לש ות את
התב"ע.

מדובר על סקיצה ראשו ית
)אין התחייבות לשמירת
שלאור
כיוון
זכויות
המפרט התוכ יות יכולות
להיות זהות למדי(.
כן.
מופיע ע"ג התצ"א.

ההדמיה על בסיס
הRevit-

חשבו ית בגין השירותים
הראשו יים תוגש לחברה
עם אישור החברה על
סיומם )יוזכר כי על הזוכה
במכרז יהיה לסיימם תוך
 45ימים מיום חתימת
חוזה(.
ביחס למטלות האחרות
ייקבעו מועדים במהלך
ההתקשרות .כ "ל גם
ביחס לשי ויים ותוספות.
הוראות בקשר עם זכויות
יוצרים מופיעות בסעיף 9
להסכם.
שלחו כל המדידות ,יתן
לבקש שוב מליחן מהחברה
בטלפון המופיע בסעיף 4
למכרז.

במדידה שהעברתם ל ו לא
מופיע סימון המגרש הדרום
מזרחי אלה רק המגרש
המערבי .אודה לקבלת מדידה
עדכ ית.
במפגש המציעים אמרתם הועבר.
שתעבירו ל ו את התמו ות של
המגרש שיש בידיכם .אודה לך
על קבלת תמו ות אלה.
כמו כן אם יש ברשותכם חומר הועבר.
אוויר
)צילומי
וסף
אלכסו יים ,תצ"אות וספות
וכו'( שמח לקבלם.

האם יש ה אפשרות להגיש לא יתן להעריך בשלב זה.
המש ה
תכ ו ית
הצעה
את תוואי הכביש החוצה בין
המגרשים ,או שהסבירות
לשי וי התוואי עם תב"ע
חדשה מוכה?
יתן לפרויקט יש יועץ מלו אי
מתיאור המבוקש,
להסיק שלמזמין יש "אדריכל שהציג את עצמו כבר
צל" )ואולי גם אדריכל פעיל( ,במפגש האדריכלים .מעבר
שמייעץ לו ,או שהפרויקט לזה אין א שי מקצוע
עשוי לעבור לידיו באופן זה או אחרים שמעורבים בשלב
אחר ,כמו גם יועצים אחרים זה.
של החברה עמם או בכפוף
להם ,האדריכל הזוכה יידרש
לעבוד .האם תוכלו להבהיר
ולהרחיב ב ושא זה? מקובל
שאדריכל כפוף למזמין
העבודה בלבד ,ומקיים דיאלוג
עם יועצים ,אך אי ו כפוף
להם .אם כפוף למישהו מהם
– למי ספציפית כוו תכם?

.15

כללי

.16

עמוד  3סעיף 1.7

.17

עמוד  3סעיף 1.11

מהו הלוז של הפרויקט ,אליו
האדריכל מתחייב? אם
הפרויקט יתבצע בשלבים,
ויתפרש על פ י ש ים ארוכות,
האם גם אז האדריכל מחויב
ללא הגבלת זמן ובאותו שכר,
עם אותה ערבות ב קאית ,ועם
אותה זמי ות )שמשמעותה
החזקת צוות ושמירת זמן פ וי
שלו עצמו(?
האם למזמין יש מ הל פרויקט
שכבר בחר ,והוא ערוך ומוכן
האי ט סיבית
לעבודה
המתוארת בסעיף  ?1.13האם
הראשיים
המתכ ים
האחרים כבר בחרו גם הם או
שהם זמי ים לתחילת עבודה
בלו"ז המתואר בסעיף ?1.14

.18

עמוד  4סעיף 1.16

מתי יי תן האישור הסופי
לתקציב? על פי ה אמר בסיור,
יש ציפייה שהאדריכל ה בחר
יפליג במחוזות היצירה .דרש
לצורך עבודה רציו לית
ומדויקת תקציב מפורט לסוגי
הפו קציות השו ות ,מב ים
ופיתוח.

.19

עמוד  6סעיף 4.2

האם יתכן מצב בו החברה
תחליט שלא לע ות על
השאלות ,כרשום בסעיף זה?

הזמ ים
לוח
בגין
השירותים הראשו ים הי ו
כמפורט בחוזה בסעיף 2.13
ככל שהוא לא שו ה
במסגרת מסמך זה.
לוח הזמ ים בגין שאר
העבודה יקבע בהמשך
לאחר שהשלב הבא יאושר
לביצוע ויהיה ככל ה יתן
באופן רציף עד לסיום
התכ ון המפורט המלא.

השירותים
לגבי
הראשו ים -מס' ימים
לאחר סיום בחי ת כל
ההצעות.
לגבי התכ ון המפורט יי תן
אישור כחודשיים לאחר
הגשת השלב הקודם.
יובהר כי מדובר בהערכה
בלבד ואין בכך כדי לחייב
את החברה
לא.
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עמוד  6סעיף 4.4
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עמוד  7סעיף 7.3

.22

האם הועדה רשאית להחליט לא.
עמוד  9סעיף 12.11
שמציע שאי ו עומד בת אי
הסף ,בכל זאת יעבור לשלב
הבא?
האם הועדה תודיע מי עלה בתום ההליך יקבלו כל
עמוד  12סעיף 13.3
לשלב ג'? האם הועדה תודיע המשתתפים הודעה על
מי זכה? האם תתקיים תוצאות המכרז.
תערוכה של ההצעות ש מסרו
כולן לעיון הציבור?
החברה מתבקשת להבהיר סעיף זה מופיע בחוזה
עמוד  30סעיף 9.2
מדוע זכויות היוצרים של ומשכך הוא מתייחס לזוכה
המציע אי ן ותרות של בלבד ולא לכלל המציעים.
המציע ,וכיצד זה שהיא
רשאית לעשות שימוש תמיד
ברעיו ותיו כאילו הם שלה ,גם
אם לא זכה בפרויקט?
עמוד  32ספח  2האם סעיף "סג ון ב ייה כן.
ספרדי כולל רעפים" מחייב?
)הערות כלליות(
הפרוגרמה
עמוד  34ספח  ,3סעיף האם לא מן ההגי ות לדרוש כאמור
1א
חלופות מהמתכ ן הזוכה ,על הראשו ית היא המחייבת
בסיס הפרוגרמה המוסכמת ביחד עם הדיוקים שיהיו
והמאושרת? לפי הרשום ,אין לאחר אישור האדריכל
שום מ יעה מהועדה לש ות במסגרת המרכז.
ואת
הפרוגרמה
את
דרישותיה ,ועל האדריכל
להמשיך ולייצר חלופות עד
לאישור החברה.
עמוד  ,34ספח  3מן הדרישה עולה שהאדריכל לאחר בחירת האדריכל
לתכ ון
כ יסה
מ הל את הפרויקט ועליו ולפ י
סעיפים 1ב1 ,ג1 ,ד
לתאם ולפקח על עבודת מפורט ,החברה תתקשר
היועצים .זאת ,ללא תמורה ,עם מ הל הפרויקט וכל
היועצים
וכאשר אין לו שום שליטה על שדרת
איכות היועצים ויכולותיהם הרלוו טית.
לעבוד בצורה מושלמת כצוות,
ב .REVIT -כמו כן ,עולה
מהכתוב כי האדריכל אחראי
על מתן פתרו ות ה דסיים
לבעיות .האם כל היועצים
בסופו של דבר מוכפפים
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.24

.25
.26
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הכ ת חומר תכ ו י לתחרות ,כל שי וי יפורסם לכולם
באופן שיע ה על הדרישות כפי שרשום.
ויהיה איכותי ,מחייבת עבודה
מאד אי ט סיבית ועתירת
שעות .סעיף זה עלול לעקר את
כל העבודה ולהפכה על פיה.
מן ההגי ות יהיה ששי ויים
יוגדרו אך ורק עם העלאת
התשובות לשאלות המציעים.
בקש התייחסותכם.
לא ברור מה כוו תכם הסעיף מדבר בעד עצמו.
בפרש ות באופן רחב של כל
דרישת סף .בקש לקבל
הבהרה.

המ ג ון
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עמוד  34ספח  ,3סעיף
.1ט
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עמוד  34ספח  ,3סעיף
י

.30

עמוד  ,34ספח  ,3סעיף
יג
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תק ון ומפות ש שלחו
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עמוד  6סעיף .4.4

.33

עמוד  6סעיף 6

.34

עמוד  7סעיף , 8.7
סעיפים 10.2, 10.1

לאדריכל? מהו
המסדיר זאת?
האם יש מתכ ן סופרפוזיציה
בפרויקט? האם יש מ הל
 ?BIMהאם יש מ הל פרויקט?
מה הכוו ה במו ח "תת
לקבל
בקש
פרטים"?
דוגמאות.
עריכת מכרז ,אירגון כל חומר
המכרז ,ביקורת מכרזים,
הי ם בד"כ תפקידו של מ הל
הפרויקט .האם האדריכל הוא
מ הל הפרויקט? האם הוועדה
אכן מתכוו ת שאדריכל ימלא
דרישות אלו?
לאור כך שלא ראו תשתיות
מספקות ,שאלת השאלה,
האם שכר האדריכל גזר
מהעלות הכללית של הפרויקט
על כל חלקיו ומערכותיו כולל
דרכים  ,גדרות ,חשמל ,מיזוג
אויר ,ג רציה ,פיתוח וכיו"ב,
אבקש לקבל טבלה מפורטת
של מה כלול בשכר האדריכל
לאור העובדה שיש חודש
עבודה ברוטו להכ ת המכרז,
והכ ת המכרז דורשת שעות
רבות ואי ט סיביות של
עבודה ,לא סביר שיהיו
שי ויים תוך כדי חודש זה ,א
התייחסותכם .
גבולות אחריות מקצועית
ה דרשים  5,000,000ש"ח
למקרה .סכום זה הי ו גבוה
מאוד וללא פרורפציה ל זקים
שעלולים להיגרם ע"י עבודת
א
אדריכל .
התייחסותכם .
במידה והמכרז מבוטל בקש
לשקול קבלת תגמול על
עבור
שבוצעה
העבודה
לחילופין
או
ההצעה,
להתחייב לא לעשות כל
שימוש בתכ יות וברעיו ות
אשר מוגשים כחלק מהצעה
למכרז ,היות והצעות אלה
מהוות סוד מקצועי והי ן
ק יין רוח י של המציע כל עוד
לא שולם עבורן שכר טרחה.
אי לכך על המזמין להתחייב
לא לעשות בהן כל שימוש או
להציגן  /להעבירן לכל גורם
אחר .ולא כפי שמופיע
בסעיפים  10.2 ,10.1בהזמ ה.

טרם קבע.
הכוו ה לתכ ון מפורט.
את
יספק
האדריכל
המצוי ים
השירותים
על
ובהסכם
במכרז
ספחיהם.

בי וי בלבד.

כון ליום פרסום מע ה זה
אין בכוו ת החברה לערוך
שי ויים וספים מעבר
לאלה המצוי ים במסגרת
מסמך זה.
בקשה דחית.

במידה והמכרז יבוטל ,לא
ייעשה כל שימוש בתוכ יות
וברעיו ות שהוגשו כחלק
מההצעה.
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עמוד  3סעיף  + 1.13ההצעה הכוללת לפרויקט יש אומדן ויש תו ים
סעיף  12.14בעמוד  10תבקשה באחוזים מעלות להיקף הפרויקט .המחיר
הביצוע ,כאשר לא מסרו הוא פיקס.
סעיף קטן א  +ב
תו ים להערכת עלות הביצוע
והיקף התקציב .בסעיף 1.13
"השירותים
3
עמוד
הראשו ים " מהווים חלק
יכר מתהליך התכ ון ,שהוא
למעשה הרעיון המרכזי,
של
וה שמה
היצירה
הפרויקט  -אותו תבקש
להגיש כמחיר פיקס .לאור
העובדה שאין תו ים על היקף
הפרויקט ,אי אפשר להעריך
את עלות מחיר התכ ון
הראשו יים"
ל"שרותים
כמחיר פיקס אלא כאחוזים
א
הכללי.
מהסך
התייחסותכם.
תבקשו הדמויות
הפרויקט לא
היקף
לאור
עמוד  8סעיף 11.3
וההשקעה הרבה של שעות לצורך הגשת המכרז.
עבודה בהכ ת השרטוטים במסגרת הצעתם רשאים
וההדמיות ,בקש לשקול המציעים לקחת בחשבון
לכיסוי כל הוצאה שתהא להם
שכ"ט
תשלום
ההוצאות כמקובל במכרזים ולגלמה בהצעתם.
כגון אלה  ,וע"פ תק ון אגודת
האדריכלים .
על איזה סכום מתבקשת לא דרשת ערבות ב קאית
עמוד  23סעיף 4
עברות ב קאית ,ומה משך וככל שבמכרז יש אזכור
יש
כאמור-
לערבות
התקופה לערבות זו.
להתעלם מכך.
עמוד  26סעיף  + 2.6א לציין תקופת התקשרות תיתכן הפסקה בין סיום
קצובה עם המתכ ן ולא בלתי התכ ון המפורט לביצוע.
סעיף 3.1
מוגבלת .במידה והעבודה
משכת מעבר למקובל ,או יש
הפסקת ב ייה מצד המזמין,
ב וסף כפי שיש אפשרות כזו
למזמין להפסיק את העבודה
מה אפשרויות המתכ ן
להפסקת עבודתו?
וחתימת במקום  45ימים יבוא 70
הזכייה
לאחר
עמוד  26סעיף 2.13
החוזה ,ציי תם שמשך עבודת ימים.
התכ ון של "השירותים
הראשו ים" הוא  45יום ,זה
משך זמן לא ראלי ולא הגיו י
התכ ון
עבודת
להקיף
ה דרשת .א התייחסותכם.
א להוסיף לסעיף זה :בכפוף בקשה מתקבלת.
עמוד  27סעיף 4.8
ובת אי להשלמת מלוא שכר
הטרחה עבור השלב בו
הסתיימו שירותי המתכ ן .
לקחת
המציעים
לא מופיע בהסכם סעיף על
עמוד  28סעיף 6.6
תמחור שכר טרחה עבור בחשבון את אפשרות
עריכת שי ויים לאחר הגשת עריכת השי ויים במסגרת
היתר ב ייה ,ואישור המזמין הצעתם.
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להתקדם
לביצוע.
במידה ויוגשו תכ יות עבודה
עמוד 28סעיף 6.2
אדריכליות למכרז קבל י ולא
ייערך מכרז כזה  ,מתבקש
לחשב את שכר הטרחה עד
לשלב זה על פי אומדן המכרז
ולא עפ"י  20מלש"ח.
הדפסות ,העתקות תכ יות
עמוד  28סעיף 6.5
ומשלוחים  -יהיו על חשבון
המזמין
יש ל קוב במספר הסקיצות
עמוד  34סעיף .1א
הדרושות בכפוף למגבלות לוח
הזמ ים.
עמוד  34סעיף  .1ב,ג,ד ציי תם דרישות שלא במסגרת
אחריות האדריכל  ,אלא
,ט ,יג
אחריות מ הל פרוייקט .א
התייחסותכם
מה קורה אם הקבלן מתעכב
עמוד  35סעיף 5
בעבודתו ,או לא מסיים אותה
במועד? מה קורה אם יש
עיכובים בקבלת תעודת גמר
שלא תלויים בעבודתו הישירה
של האדריכל ?
יש לקצוב בזמן את משך
עמוד  35סעיף 6
הפיקוח על עבודת התיקו ים
של הקבל ים.
יסוח לא ברור -ערבוב בין
עמוד  24סעיף 3
שכ"ט המחושב עפ"י אחוזים
ועלות שכר לשעת עבודה .א
התייחסותכם .
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עמוד  3ספח ביטוחי
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עמוד  26סעיף 4.2
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עמוד  28סעיף 5.63

תכ יות

התחשיב יהיה ע"פ אומדן
מכרז מאושר ע"י החברה.

בקשה דחית.
שאלה לא ברורה
א פרטו.

א פרטו.

עד סיום העבודה ללא
תחום זמן.

מדובר בטעות סופר.
שכה"ט יתומחר לפי
אחוזים מעלות בפועל וללא
קשר לשעת עבודה.
יש להתעלם מהמילה
"שעה".
סעיף  - 320יש להעביר רשימה סעיפים  320ו 318-יבוטלו.
של שמות וכתובות בהתאם
לתק ות האוצר .אם דרש
סעיף  - 318מבקשים להמיר
לסעיף  ,321חברת הביטוח לא
מוכ ה לחתום ב יגוד לתק ות
האוצר.
מקובל לבצע שי ויים בתכ ון מוסכם.
על פי בקשת המזמין ,אבל רק
עד לשלב שבו אישר המזמין
לאדריכל להכין תכ יות
עבודה לביצוע .אחרי שלב זה ,
הכרוך גם בשי ויי היתרים כל
שי וי בתכ יות שיידרש יהיה
בכפוף לתשלום אשר ייקבע
מראש
ראה
דחית.
עפ"י ה אמר בסעיף זה בקשה
והיקף הוראות המכרז.
במידה
מתייחס
שאר בתקציב
הפרויקט
הראשו י של  20מלש"ח,
במידה והתקציב עולה והיקף
הפרויקט מתרחב  -יש לערוך

הסכם תכ ון חדש בהתאם
לאומדן חדש או שחישוב שכר
הטרחה לא יוצמד לסכום
ה קוב בסעיף.
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הוראות תכ ית התבע סעיף  - 4לא הועבר עם מסמכי צורפו כל
228/1
התבע ספח א :פירוט ייעודים הרלוו טיים.
והעמדת מב ים בק "מ
1:1000
סעיף  9-10מחייב הכ ת תכ ית מדובר בשירותים דרשים
בי וי מפורטת כת אי להוצאת במסגרת המכרז .על
היתר ב ייה ולפ י הגשת היתר המציעים לקחת זאת
כזה .לא מופיע במסמכי בחשבון במסגרת הצעתם.
המכרז תמחור שכר הטרחה
לעבודה זו  ,וכן אין תזכורת
לשי וי בלוח הזמ ים לתכ ון
עקב הצורך להכין תכ ית בי וי
ולקבל אישורה בוועדה
המקומית לפ י המשך תכ ון
מפורט.
דרשים יועצים
פרק ד סעיף  2להוראות אכן
התכ ית  -הגשת תכ ית מפורט לתוכ ית מפורטת אך לא
מחייב תכ ון כל הפיתוח כולל בשלב הראשון. דרכים ,קווי חשמל ,מים,ביוב וכו'  -כלומר כבר בשלב
זה יש צורך בצוות יועצים לכל
מקצוע .
בקש להכיר בת אי הסף בקשה מתקבלת באופן
עמוד  4סעיף .3.1.2
ופש חלקי.
במלו ות/מתחמי
שב ייתם הושלמה החל מש ת במקום "ש ת  "2013יבוא
 2005וכן במלו ות בעלי " 20ש ת " "2005ובמקום
אירוח
חדרי
חדרים ומעלה כולל מלו ות "מאה
בוטיק ומלו ות אשר מצאים לפחות" יבוא " 75חדרי
בשלבי תכ ון פעיל.
אירוח לפחות".
המסמכים

בהתאם לכך ת אי הסף
יהיה כדלקמן:
ל ותן
)או
"למציע
השירותים מטעמו כאמור
לעיל( יסיון בתכ ון )אשר
הסתיים( של לפחות  5בתי
מלון/מתחמי ופש אשר
כוללים  75חדרי אירוח
לפחות ואשר ביצועם של
מהם
ש יים
לפחות
הסתיים בין הש ים 2005
ועד למועד האחרון להגשת
הצעות במסגרת המכרז".
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עמוד  10סעיף 12.14

מצוין שבמסגרת ה יקוד
להצעה הכספית יתן לקבל 20
קודות ובסיכום ה קודות לפי
וסחא השכלול יתן להגיע
ל 30קודות ,בקש הסבר
ל "ל.
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עמוד  28סעיף 6.2
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עמוד  29סעיף 8.3
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עמוד  30סעיף 9.4
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עמוד  34סעיף י"ב

.61

עמוד  34סעיף ט"ז

הסעיף מ וסח בצורה לא
סבירה לפיה המזמין יכול
להזמין תכ ון לפרויקט
בהיקפים גדולים בהרבה מ20
מ'  ₪ולעצור את התכ ון בשלב
מוקדם יחסית ולשלם את
המחיר עבור עבודה יחסית
לפי אומד ים מוכים בצורה
שלא הולמת עת היקף העבודה
של האדריכל .בקש לש ות
את סעיף לתשלום על פי
אומדן הפרויקט במועד
עצירת העבודה.
בקש להוסיף אחרי המילה
לשפות " בכפוף לפסיקת בית
משפט מוסמך ולכך שהחברה
הודיעה מראש על כל תביעה
שהיא אל המזמין ואפשרה לו
להתגו ן בפ יה.
א להוסיף כי בכל מקרה לא
תוכל החברה לבצע שימוש
בתוצרים לפרויקט אחר מלבד
לפרויקט זה
"תיאום ביקורת ואישור
תכ יות היועצים"  ,האם
מדובר בתכ ון כולל י?
האם מחיר לביצוע העבודה
כולל הדמיות? או שאלו
ישולמו ב פרד?

במסגרת ההצעה הכספית
יתן לקבל עד  20ק' בסך
הכל כמפורט להלן.
 עד  5ק' בגין השירותים
הראשו יים.
ק' בגין
 עד 15
מחיר
הצעת
כאחוז מעלות בי וי
הפרויקט בפועל )ללא
פיתוח(.
בקשה מתקבלת.

בקשה מתקבלת.

בקשה דחית.

תכ ון פרט י.
כולל ,מדגישים שמדובר
בתכ ון המפורט ולא
בתוכ ית הראשו ית.

בכבוד רב,
ליחן חלפון
רכזת מכרזים והתקשרויות
על המציעים לצרף מסמך זה להצעתם חתום על ידם בחתימה ובחותמת.

