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 "דמס
סעיף 
 במכרז

 עמוד
 במכרז

 המזמין תתשוב השאל

 בקשה לדחות את מועד הגשת ההצעות. 2 1 1
לא יחול שינוי במועד הגשת ההצעות, שנותר 

 .12:00עד השעה  31.10.2022

2 7 5 
האם לא נדרש מנהל תכנון/פרויקט כחלק 

 מצוות התכנון?

  לא.

 

3 
9.3.1   

- 9.3.2 
6 

משרדנו  הינה חברת תכנון המהווה חברה 
מתכננת עבור משרדי ממשלה וכן עבור 
רשויות מקומיות, ובמסגרת זו החברה 

עוסקת בתכנון אורבאני ואזורי, מובילה 
ומנהלת, בין היתר, תב"עות לכל שימושי 

הקרקע ע"י צוותי תכנון מלאים הכוללים 
 אדריכלים ויועצים אחרים ככל הנדרש. 

 /דה בתנאי סף לסעיף זהנא אשרו עמי

ם המכרז מופנה עבור משרדימובהר, כי 
העוסקים בתחום האדריכלי, כמפורט בסעיף 

  .לא עבור חברות ניהולו לתנאי הסף 9.3.1

לא ניתן לקבל אישור מקדמי לעמידה בתנאי 
הסף, שעמידה בהן תיבחן לאחר המועד 

 האחרון להגשת הצעות.

4 9.3.2 6 

כחברה מתכננת כמפורט לעיל , ובמסגרת 
זו משרדנו מעסיק משרדי תכנון 

ואדריכלים בהתקשרויות ארוכות טווח, 
שנים בהכנת  5בעלי ניסיון של למעלה מ

תכניות מתאר ותכניות מפורטות.  
במתכונת זו משרדנו קידם עשרות תב"עות 

נבקש לשנות/  ותכניות מתאר לתוקף. 
זה באופן  לאשר עמידה בתנאי סף בסעיף

שיאפשר העסקת אדריכלים בהתקשרות 
 המתוארת לעיל.

 לא יחול שינוי בתנאי הסף.

5 9.3.2 6 

מבוקש לאפשר בנוסף לכך שלפחות 
אדריכל אחד יהיה מועסק ביחסי עובד 

ומעסיק בנוסף לאדריכל שהוא 
 הבעלים/שותף בחברה.  

האדריכלים או יותר מאין מניעה שאחד 
יהיה השותף/בעלים  9.3.2הנדרשים בסעיף 

ובלבד שאחד מהאדריכלים מועסק  במציע
  .ביחסי עובד ומעסיק

6 9.3.2 6 
מבקשים להבהיר שניתן לרשום שני 

 ,כלים בעלי רישיון והניסיון הנדרשאדרי
 ששניהם שותפים בחברה.

 לעיל.  5נא ראו תשובה לשאלה 

7 9.3.3 6 
מבקשים להבהיר שניתן לרשום עובדים 

שני בגאוגרפיה ותכנון שהם בעלי תואר 
 ערים.

הסעיף מציין תואר של "הנדסאי" לפחות, 
ולכן כולל גם השכלה בתחומים המפורטים 
בסעיף שהיא מסוג תואר ראשון ו/או תואר 

  שני. 
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9 9.3.3 6 

אבקש לשקול ביטול הדרישה המופיעה 
על מנת לאפשר למשרדים  9.3.3בסעיף 

קטנים בהם קיימת התמחות בתחום 
סטטוטורי להגיש הצעתם והכל התכנון ה

 . 7בהתאם לסעיף 

 

 לא יחול שינוי בתנאי הסף.

 

10 9.3.4 7 

 ראש צוות התכנוןאבקש להוסיף את 
כחלופה נוספת ל"מציע, באמצעות עובדיו" 

כדלקמן: המציע, באמצעות עובדיו, או 
 20ראש צוות התכנון, ביצעו במהלך 
השנים האחרונות עבודות תכנון 

 סטטוטורי...

ד' -בהתאם מבקש לעדכן בנספחים ג' ו
שהניסיון המפורט יכול להיות של ראש 
צוות התכנון בכל מקום בו נדרש ניסיון 

 המציע )לתנאי סף ולצורך ניקוד איכות(.

מבקש להוסיף כי הניסיון של ראש צוות 
התכנון יכול להיות ניסיון שנצבר תחת 

חברה אחרת שאינה המציע ובלבד שיספק 
שהוביל את תכנון התכניות הוכחות לכך 

 הנדרשות לניסיון באופן אישי.

לא יחול שינוי בנוסח הסעיף, שממילא מציין 
 שהניסיון של המציע הוא באמצעות עובדיו.

של עובדי המציע  כאמורניסיון מובהר, כי 
יכול להיות ניסיון שנצבר גם במסגרת חברה 

 אחרת. 

11 9.3.4 7 

ל סיווג תכניות מתאר לפי היקפים ש
יח"ד כפי שהוצג מבטא יכולת תכנונית 

רבת היקף. עם זאת כמותם )לפחות 
יח"ד( והצמדתה לשטחי קרקע  2,500

דונם בהתאמה,  10,000מאד נרחבים )
לעיתים אינו רלוונטי לתכנון במרחב 
הכפרי. לדוגמא יש מושבות כפריות 

דונם אך  10,000ששטחן מעל 
יח"ד / יש מוא"ז  2,000האוכלוסייה רק 

טחן עשרות אלפי דונמים שש
והאוכלוסיה בהן היא בהיקף של אלפים 

בודדים של יח"ד. תכנון כזה מציג 
יכולת מקצועית רלוונטית למכרז אך 
אינו מאפשר הצגת עמידה בתנאי סף. 

מבקשים לשנות תנאי סף ולקבוע 
 מספרים כמותיים נמוכים יותר.

  .לא יחול שינוי בתנאי הסף

12 9.3.4 7 
תכנון נחשב כניסיון רלוונטי האם ניהול 

 לנושא הזמנה זו
 לעיל. 2לא. ראה תשובה לשאלה 

בנושא תכנון תבע"ות האם ניתן להגדיר  7 9.3.4.1 13
תכניות שכללו הרחבה גדולה לפחות 

 כן.
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הכפלה מהמצב הקיים + חידוש תב"ע 
כנדרש יח"ד   500קיימת, שביחד הגיעו ל 

 .סףהאי נבת

14 9.3.4.1 7 

במסגרת תנאי הסף להציג  האם ניתן
'מסמך מדיניות' הנגזר מתכנית מתאר, 

 –יח"ד'  500שאושר בגופי התכנון עם מעל 
 500כחלופה ל'הכנת ת.ב.ע הכוללת מעל 

 יח"ד' ?

  .לא

אולם יובהר, כי הכנת תכנית לצורך מכרז זה 
  הפקדה.השלב כוללת גם את 

 לעיל.  13שאלה ותשובה ראו גם 

15 
9.3.4.

1 

נספח 
 – ג'

עמוד 
23 

מבקש  –ין מועד אישור התכנית ילענ
לקבוע כי דיון במוסד התכנון שהתכנית 

נה )בחירת חלופה יבסמכותו והחלטה בעני
/ החלטה להפקדה / הפקדה וכו'( עונים על 

 המונח "... מועד אישור התכנית..".

ניתן לציין את  –ין מועד אישור התכנית ילענ
מועד לאחר דיון או חלטה להפקדה ההמועד 

יתקבל  –החלטה על חלופה לגבי  .ההפקדה
מועד בחירת חלופה שמוסכמת כמוסמכת 

 כמדיניות תכנון.

16 

9.3.4.
1 

 

7 

אבקש לחדד הבדל בין "תכנית מתאר" 
ובין "תב"ע": האם מתאר זה לכל 

סוגיה, כאשר לא ניתן להוציא מכוחה 
היתרים ותב"ע זה תכנית שמכוחה ניתן 

 היתרים?להוציא 

וטורית לקביעת טתוכנית סט – תוכנית מתאר
יעדי קרקע ושימושים עקרוניים )ללא חלוקת 

(, שמטעמה ניתן לקדם ציהמשנה /פרצל
מתוקף תוכנית זו לא  ככלל, ;תוכניות תב"ע

קיימת אם כי  ניתן להוציא זכיות בניה
יות ואפשרות  שבתוכניות מתאר ניתן לקבל זכ

באופן מבוקר בניה בחלק מיעדי הקרקע 
 .ומוסכם

תוכנית מפורטת מטעמה  – תוכנית תב"ע
 .יות בניהוזכ ותתנינ

17 
9.3.4.1

.2 
  כן. האם הותמ"ל נחשב כמוסד תכנון ארצי? 7

18 

9.3.4.
3 

 

7 

האם ניתן להציג תמ"א בהכנה בעת זו 
דונם  43,000יח"ד /  100,000 -שכוללת כ

ועדת וואושרה עבורה חלופה נבחרת ב
המועצה הארצית כעומדים  העורכים של

 בתנאי סף?

  כן.

19 9.3.4.3 7 

התנאי בסעיף זה הוא הכנת תוכנית 
יח"ד  2,500אב/מתאר/אזורית בהיקף של 

 .דונם 10,000ומעל שטח של לפחות 

מדובר בשטח מינימום גדול באופן לא 
דונם ?  1,000סביר , האם הכוונה הייתה ל 

)תנאי יח"ד  2,500לצורך העניין אם ניקח 
דונם יוצא  10,000מינימום( בפריסה על 

 יח"ד לדונם ברוטו. 0.25

 לעיל. 11ראו תשובה לשאלה 

 

 



 

  
  

 
                                               

 
 החטיבה לתכנון ופרויקטים

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

מוד 
ע

5 

נודה על צמצום היקף השטח המינימלי 
 הנדרש. 

20 
9.3.4.

3 

נספח 
 –ג' 

עמוד 
25 

תכניות אב  –לענין סטטוס אישור התכנית 
אינן עוברות הליך של אישור. מבקש 

שהצגת התכניות לקבוע בענין סעיף זה 
כאמור בו למוסד תכנון מהווה מענה 

 לסטטוס.

  הבקשה מתקבלת:

 הןתוכנית אב/מתאר,  תכנית אזוריות , 
תחקיר לבחינת מדינות פיתוח חדשה 

תוכנית שמוצגות שנבחנה  ;ומחודשת
מוא"ז,  -כמדיניות ע"י גורם ציבורי )לדוגמא 

, משרד ממשלתיחט"ל , משהב"ש, ר.מ.י , 
, גם אם לא אושרו ע"י מוסד (כיו"ברט"ג ו
)קל אישור התכנית עונות על סטטוס   - תכנון

 .וחומר, אם הוצגו למוסד תכנון(

21 10.5.1 7 

אבקש לאפשר הגשת קורות חיים 
המעידים על ניסיון ראש צוות התכנון של 

המציע במקום או כחלופה לאתר אינטרנט 
 או קטלוג של המציע

על המציע להוכיח באיזה אופן הוא עומד 
. ככל שאין למציע אתר 9.3.1בתנאי סף 

אינטרנט או קטלוג, הוא רשאי להוכיח את 
מסמך המתאר את החברה מעמדו באמצעות 

קורות חיים כמבוקש וניסיונה וכן ע"י הגשת 
הבהרות בפירוט העבודות ובתנאי שהם יכללו 

כל של האחריות התפקידים ומפורטות אודות 
וכן את המעמד של  לעבודות שמוצגותאחד 

אותם אנשי מקצוע במסגרת המשרד )עובדים 
 . מעביד/ נותני שירותים(-ביחסי עובד

22 10.5.4 7 

למה הכוונה להגיש אישור לגבי מתכננים 
שמועסקים במשרד. האם צריך לציין 

שמות שלהם, האם אישור כללי שבמשרד 
 מתכננים מספק  n  -מועסקים  כ

 המציע יצהיר על כך. 

 נא ראו תיקון לנספח ב'. 

24 11.2 8 

 מבקשים הבהרות:

של המשרד  –האם הכוונה לניסיון המציע 
מצטבר של צוותי וסך הניסיון המקצועי ה

או הכוונה לכל מתכנן  התכנון השונים בו
 .דרום –שמוצע לאזור ספציפי  צפון 

של המציע הניסיון המצטבר הוא הניסיון 
 עובדיו.באמצעות 

 לעיל.  10ראו גם תשובה לשאלה 

25 11.2.1 8 

האם ניתן להציג כעבודות תכנון לצורך 
ניקוד איכות 'מסמכי מדיניות' הנגזרים 
מתכניות מתאר סטטוטוריות שאושרו 

 ?בוועדה המקומית'

 כן.

 לעיל. 20ראו גם תשובה לשאלה 

26 11.2.1 8 

האם ניתן להציג כעבודות תכנון לצורך 
איכות 'תכניות מתאר בעבודה ניקוד 

ומובאות בימים אלו  –שטרם אושרו 
לדיונים לקראת הפקדה )עוד במהלך שנת 

2022?)  

  כן.
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27 11.2.1 

נספח 
 –ד' 

עמוד 
26 

מבקש לקבוע  –לענין מועד אישור התכנית 
כי דיון מוסד התכנון שהתכנית בסמכותו 
והחלטה בענינה )בחירת חלופה / החלטה 

וכו'( עונים על המונח  להפקדה / הפקדה
 ..."מועד אישור התכנית".

 לעיל. 15ראו תשובה לשאלה 

28 11.2.2 8 

 ניסיון בתכניות אב/ מתאר /אזוריות.

מבקשים הבהרה שכולל גם תכניות 
גדולות לשטחים פתוחים בהם יש פחות 

 ד' 10,000יח"ד, אבל שטח גדול בהרבה מ 

 לעיל. 11ראו תשובה לשאלה 

29 11.2.2 

נספח 
 –ד' 

עמוד 
27 

תכניות אב  –לענין סטטוס אישור התכנית 
אינן עוברות הליך של אישור. מבקש 

לקבוע בענין סעיף זה שהצגת התכניות 
כאמור בו למוסד תכנון מהווה מענה 

 לסטטוס.

 לעיל. 20ראו תשובה לשאלה 

30 11.2.4 9 

ות /מסמכי מדיניות לישובים תכנילגבי 
שהכוונה גם  מבקשים הבהרה  - חדשים

למסמכי עמדה ובדיקה, בלי שהישוב 
 הוקם בפועל.

אישור הבהרה מתקבלת ובלבד שהתקבל 
החלטת מועצה ארצית )לאחר החלטת 

לפני החלטת ממשלה ו ראשונהממשלה 
נוהל היועמ"ש להקמת שנייה, בהתאם ל
  .ישובים חדשים( 

31 11.2.4 9 
האם תוכניות של חוות בודדים שיש בהן 

מגורי קבע, יכולות להיחשב התיישבות ו
  ?לצורך עמידה בתנאי זה

תכניות אזוריות התיישבותיות שהינם כן, 
 .נחשבות לעניין סעיף זהבמערך אזורי כולל 

  

32 11.2.5 9 

נא להתייחס למצב  - עבודות מחקרלגבי 
בו היינו חלק מצוות שהכין את עבודת 

המחקר ולא רק  עבודה שבוצעה בלעדית 
 על ידנו

-ןיבצוות עבודות שנעשו ב גםניתן להציג 
  ף.שות ההיהמציע בו  ,משרדי

33 16.2 14 

האם במסגרת חשש לניגוד עניינים בין 
משרדנו לחט"ל, צריך לפרט את 

הפרויקטים התכנוניים שביצענו בעבר 
 ?ומבצעים כיום  מולם

 לא.

34 
נספחי

 ד'-ם ג'
21 

כקבצי  ד-גלקבל את נספחים  מבקשים
 .וורד

 הקבצים יועלו לאתר החטיבה. 

35 

הסכם 
מסגרת 

סעיף  –
4.7 

37 

מבקש לשנות את הסיפא של הסעיף 
ולרשום "...מובהר כי הספק אינו רשאי 

לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא 
ובה בעת המזמין מחויב להשלים תשלום 

 התיקון לא מתקבל.
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המגיע לספק, ככל שמגיע לפי הסכם 
 זה".

36 

הסכם 
מסגרת 

סעיף  –
5 

37 
נא לבטל )אישור שימוש בקבלני משנה 

  כשמדברים על תכנון כוללני(

יהיה רשאי  ספקההסעיף יובהר באופן הבא: "
לספק את השירותים בהתאם למכרז 

ובלבד שאלו  באמצעות קבלני משנה מטעמו
לא יהיו חברי הצוות שעל הספק להעסיק 
  יד". בהתאם לתנאי המכרז ביחסי עובד ומעב

37 

הסכם 
מסגרת 

סעיף  –
9.3 

39 

בקשה לבטל פיצוי "ללא דיחוי". המשפט 
כאן צריך להיות "מתחייב לפצות את 
המזמין בעד כל נזק או הפסד שייגרם 

 "בכפוף לפס"ד חלוטלמזמין 

התיקון התקבל. נוסח הסעיף המעודכן: 
הספק יהיה האחראי הבלעדי לטיב ולרמת "

שייגרמו למזמין העבודות ולכל נזק או הפסד 
בקשר עמן, או עקב ביצוען והוא מתחייב 
לפצות את המזמין בעד כל נזק או הפסד 

שייגרם למזמין, וכן לשאת בכל ההוצאות 
שהמזמין יחויב בהן בקשר או כתוצאה מכל 

, זאת לאחר שהתקבל פס"ד חלוט תביעה כזו
 בנושא".

38 

הסכם 
מסגרת 

סעיף  –
9.7 

40 

בדו את דמי " הספק יהיה חייב לשלם ל
הנזק ו/או הפיצוי שיגיעו בהתאם לאמור 
לעיל וכן יהיה חייב לשפות את המזמין, 

מיד עם דרישה ראשונה,..." בקשה למחוק 
"מיד עם דרישה ראשונה" ולהוסיף 

 "בכפוף לפס"ד חלוט".

התיקון התקבל. נוסח הסעיף המעודכן: 
הספק יהיה חייב לשלם לבדו את דמי הנזק "

שיגיעו בהתאם לאמור לעיל וכן ו/או הפיצוי 
יהיה חייב לשפות את המזמין בגין כל סכום 
אשר המזמין יידרש לשלם כתוצאה מתביעה 

או דרישת תשלום מחמת נזק, אובדן או 
פגיעה שנגרם כמתואר לעיל, לרבות הוצאות 

, זאת לאחר שהתקבל פס"ד ושכר טרחת עו"ד
 ".חלוט בנושא

39 

הסכם 
פרטני 

– 
סעיפי

, 4.1ם 
4.2 

43 

 1המועדים הקבועים בהסכם הפרטני )
שנים( שונים מהותית  10שנה + עד 

+  5.1מהמועדים המוצגים במכרז )ס' 
 -( 4.2+  4.1( ובהסכם המסגרת )ס' 5.2

 שנים. 5שנים + עד  2

 נא להבהיר מה נכון בענין זה.

יש להבחין בין תקופת התקשרות המסגרת 
תקופת ההתקשרות  שנים( ובין 5)שהיא עד 

של הסכמים פרטניים שייחתמו מול הספקים 
)וכל התקשרות פרטנית כאמור יכולה להיות 

שנות התקשרות, בכפוף להתקיים כל  10עד 
התנאים המפורטים בהסכם, וזאת גם אם 

המשמעות היא שתקופת ההתקשרות בהסכם 
לאחר תום תקופת התקשרות  משיךהפרטני ת
 המסגרת(.

40 

הסכם 
פרטני 

סעיף  –
5.8 

44 

מבקש להבהיר כי הספק יגיש 
..." )אדריכלים ככלל עסקה"....חשבונית 

מנהלים ספרים לפי שיטת מזומן ומבחינת 
שלטונות מס הם מנועים מהגשת חשבונית 

 מס טרם קבלת תשלום בפועל(.

הבהרה מתקבלת אולם יודגש כי המזמין 
החשב הכללי ולכן יפעל בהתאם נהלי ל כפוף

 ניין זה.אליהם גם בע
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41 

הסכם 
פרטני 

סעיף  –
5 

45 

מבקש להוסיף סעיף הצמדה כקבוע 
בהוראות החשכ"ל ובחוזים של משהב"ש / 

רמ"י שמהווים בסיס לשכר כמפורט 
 בנספח י"ג.

 בקשה מתקבלת. 

להסכם הפרטני וכן  5.11נא ראו תיקון לסעיף 
 לנספח י"ג )הצעת המחיר(.  3סעיף 

42 

הסכם 
פרטני 

סעיף  –
6.6 

46 
אין הלימה בין גובה הפיצוי ובין היקף 
צפוי של שכ"ט ומבקש שגובהו המרבי 

 מהרשום בהסכם. 10%המוסכם יהיה עד 
 לא יחול שינוי בתנאי ההסכם. 

43 

הסכם 
פרטני 

סעיף  –
7.2 

47 
מבקש למחוק מהסיומת של הסעיף את 
 המילים "... או על פי כל הסכם אחר...".

 תיקון לא מתקבל. 

מכוח מכרז זה יובהר, כי לספק יכולות להיות 
התקשרויות במקביל עם החטיבה,  מספר

 בהסכמים פרטניים נפרדים.

44 

הסכם 
פרטני 

סעיף  –
10.2 

48 
מבקש להוסיף בסיפא של ההסכם את 

המילים "... ובתנאי ששילם את התמורה 
 המגיעה לספק לפי הקבוע בהסכם...".

 התיקון מתקבל.

45 

 1נספח 
להסכ

 ם
הפרטנ

י: אבני 
דרך 

לתשלו
 – ם

סעיף 
6.5 

52 

עפ"י סעיף זה מצוין כי שכ"ט יתבסס על 
אחוז הנחה שהוצע על ידי הזוכה ממחירון 

משהב"ש או רמ"י מעודכן. מבוקש 
להבהיר עבור איזה סוג תכנון )תכנון 
מתאר ותכנון מתאר מפורט/בדיקות 

היתכנות תכנוניות/תכנון אב ותכנון אזורי( 
ריף במסגרת אחוז ההנחה יופעל כל תע

 הניתן.

קיימת התייחסות לכך במסגרת הנספח עצמו 
מתחת לכל שורת כותרת רשום המחירון  –

 הרלוונטי:

 הוא עבור תכנון תב"ע מחירון משהב"ש
ובדיקות ייתכנות  )תכנון ותכנון מפורט(

  .ברמת תב"ע ומתארתכנונית 

בעבור תכנון אזורי ותכניות  הוא מחירון ר.מ.י
 קפי שטח גדולים.  יאב בה

 

 להלן.  49-48לשאלות גם תשובה  ראו

46 

 1נספח 
להסכ

ם 
הפרטנ

י: אבני 
דרך 

לתשלו
 – ם

סעיף 
6.5 

52 

מבוקש להעביר אלינו התעריף ע"פ תכנת 
דקל או לחלופין, להתאים הסעיפים 

לסעיפים במסמכי התעריף של משרד 
הבינוי והשיכון ושל רמ"י כפי שהם 

 המשרדים.מפורסמים באתרי 

 בקשה לא מתקבלת. 

בכל הסכם פרטני שיופעל יצורפו לנספחים 
התעריף  המוצגים בחומר במכרז נספחי

הרלוונטי )משהב"ש או רמ"י( כפי שהוכנו 
  .פרטני לכל הסכם נספח , ויהוודקל בתכנת
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47 

 1נספח 
להסכ

ם 
הפרטנ

י: אבני 
דרך 

לתשלו
 ם

52 

מבוקש לציין את אחוז התשלום שיינתן 
שלב )כפי שפורט בנספח אבני דרך בכל 

ושלבי תקציב עבור תכנון אב ותכנון 
 אזורי(.

 להסכם הפרטני 1בנספח  עדכוןראו 

48 

נספח 
י"ג 

)הצעת 
המחיר

) 

61 

נרשם כי יש לתת הנחה ביחס למחירון 
רמ"י )ההדגשה  אומשהב"ש המעודכן 

 דורון(: –שלי 

יצויין כי מדובר בשני מחירונים שונים 
עוד שמחירון רמ"י הינו בתכלית, מה 

מגדיר טווח שכ"ט שנתון  –גמיש 
לשיקול דעת החברה המתכננת ויוצגו 

לאישור הרשות. מכאן לא ברור למציע 
מה הצעתו בפועל ולא ברור כיצד 

 תתבצע השוואה בין מציעים.

מציע להתייחס למחירון משהב"ש 
 בלבד.

 לא יהיה שינוי בנוסח הנספח.

 

  

49 

נספח 
 –י"ג 

הצעת 
 המחיר

61 

בטופס הצעת המחיר נדרש לתת הנחה 
ביחס למחירון משהב"ש המעודכן או 

רמ"י. יש הבדל רב בין תעריפים אלו ואנו 
מבקשים לפצל את הצעת המחיר לאחוז 

 הנחה שונה לכל תעריף.

 לא יהיה שינוי בנוסח הנספח.

ערבות  50
 מכרז

מציע יכול להגיש הצעה עבור שני  5
 האזורים  צפון ודרום.

אנחנו מתכוונים להגיש לשני האזורים 
ומבקשים הבהרה שניתן להגיש הצעה 

 שהערבותו אחת ולא שתי הצעות נפרדות
היא  (עבור הגשת ההצעה )לשני האזורים

 .אחת

יגיש הצעה אחת בלבד, גם אם הוא  כל מציע
מגיש הצעת מחיר ביחס לשני האזורים. כך 

יש להגיש רק ערבות  -גם לגבי ערבות המכרז 
 אחת, גם אם ניתנת הצעה ליותר מאזור אחד. 

 
כשהוא חתום יחד עם ההצעה, כי המכרז ויש להגישו ממובהר, כי מסמך זה מהווה חלק ממס

 תיבות ובחותמת המציע. -בכל עמוד בראשי
 


