
 
 

 
 
 
 
 

 

 2023בפברואר,   7

 תקינה /מעבדה למתן שירותי   03/22 'מסמקוון פומבי   מכרז הנדון:

 הבהרה  שאלות מענה  -1' מס הבהרות מסמך
 

: להלן"מ )בע בנימין  הכלכלית החברהשבנדון, מודיעה בזאת    להליך בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים  

 להלן:   שיפורט כפי, והבהרות שינויים על"(, החברה"

 

שם  
 המסמך 

מספר 
 מענה שאלה/השגה  סעיף

חוברת   .1
 מכרז

תנאים  
כללים  
סעיף  
3.1.3 

( המכרז  לרכישת  עלות  חורגת  ₪  5,000סכום   )
עלויות   בד"כ  פומבי.  למכרז  המקובל  מגבולות 

₪ לכל היותר.    1,000  -₪    0לרכישת מכרז נעות בין  
מטה   מטעם  הקודם  הרכישה  במכרז  עלות  בנימין 

 ₪.  1,000של המכרז עמדה ע"ס של 
 נא עדכונכם בעלות רכישת המכרז. 

נדחית.   רכישת  הבקשה  מחיר 
הינו   כמופיע    5,000המכרז   ₪

 . בתנאי המכרז

כתב   .2
 כללי  כמויות 

ולהתאימו   נבקש לעדכן את תעריפי כתב הכמויות 
 למחירים המקובלים בשוק.  

  

 הבקשה מתקבלת חלקית.  
הצעות   הגשת  תאפשר  החברה 

עד    או  בהנחה של    25%בתוספת 
מכתב הכמויות שפורסם במסגרת  

 המכרז.  

חוברת   .3
 מכרז 

נספח ב'  
טבלה מס'  

 (27)עמ'  5

המכרז.  לא ברור מדוע הטבלה הינה מחלק ממסמכי  
לציון   ולתוכנה  זו  לטבלה  התייחסות  אין  בפועל 

מס'   בטבלה  כמפורט  א'  2האיכות  נא  12נספח   .
ממסמכי   והנספח  הטבלה  הסרת  הבהרתכם/ 

 המכרז.

מס'   ממסמכי    5טבלה  חלק  הינה 
במידת הצורך  כרז ויש למלאה. המ

לפנות   רשאית  תהא  החברה 
של   קודמות  עבודות  למזמיני 
התרשמות   לצורך  המציעים 

   ביצוע העבודות על ידם.מ

חוברת   .4
 מכרז    

נספח  
ביטוח עמ'  

53-54   

בפירוט השירותים יש לעדכן קוד השירותים למספר  
הקודים    –בלבד    005 ודגימות.  מעבדה  בדיקות 

ושירותי   מתכננים  )יועצים  שנרשמו  הנוספים 
רלוונטיי אינם  תיקונים(  נשוא    םמעבדה  לעבודות 

 המכרז.

הקודים המופיעים בנספח הביטוח  
( המכרז  לחוברת  ,  038המצורף 

יידר080 ובמקומם  יבוטלו    ש ( 
 בלבד.  005בפירוט השירותים קוד 

כתב   .5
 כמויות 

סעיפים  
02.01.001

.020.0037
+0038 

של   פעילות  שעות  בגין  עלות  תוספת  כי  עדכנו  נא 
 ;20:00 - 16:00עבודות ערב בין 

 08:00 -20:00ועבודות לילה בין השעות  

ערב   עבודות  של  הפעילות  שעות 
 . 20:00ועד  16:00יהיו בין 

 
שעות הפעילות לעבודות לילה יהיו  

 .08:00ועד   20:00בין השעות 
 

מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי  נוסח 

  מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

המציע, למסמכי  מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי ההליך המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת  

 ההליך המוגשים לחברה בהצעת המציע. 

 יתר סעיפי ותנאי ההליך שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי. 

 

 שם המציע: ___________________________ 

 חתימת המציע: _________________________ 

 _ תאריך: _____________________________


