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 מכרז מסגרת למתן שירותי ייעוץ ארגוני למטה החברה למתנ"סים מתןל 3.2017 מכרז: הנדון

למכרז שבנדון, בטור מפורט להלן מענה לשאלות הבהרה בהתאם למסמכי המכרז,  .1
  השמאלי של הטבלה.

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם  .2
המזמין או ועדת המכרזים, ככל כשניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים 
מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם הינם כמפורט במכתב 

 .ככל שיישלחו, הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו
מכרז אלא אם נאמר האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי ה .3

  .במפורש אחרת
על המציעים לחתום עליו, כמו על כל יתר חלקי  .המכרזמהווה חלק ממסמכי  מסמך זה .4

ולהגישו כחלק מן ההצעה. אי חתימה או אי הגשה של המסמך תהווה עילה  המכרז

 .לפסילת הצעת המציע

 סים"למתנ החברה והבהרות תשובות הבהרה תושאל סעיף ד"מס
ניתן יהיה לראות באתר האם  2.4 1

החברה את כל נספחי 
ההצעה לבחינה בטרם 

 רכישתם

ניתן לראות באתר החברה את כל דרישות 
 המכרז עד הנספחים.

  המכרז במלואו ניתן לראות במעמד הרכישה.

"לעניין אי תשלום עבור  5.3 2
שעות הכנה, אנו מבקשים 

הבהרה בנושא זה. לדוגמא 
בפגישה עם ההנהלה, 

המצריכה הכנה מקדמית, 
האם לצורך התשלום 

סופרים את שעות הישיבה 
כל  בפועל או שמצרפים את

שעות העבודה המשרדית 
שבוצעה מסביב. שהרי 
מדובר בעיקר בעבודה 
החשיבתית והתכנונית 

 שמתבצעת". 

 
 

 אין שינוי בנוסח הסעיף.
 בגין שעות הכנה לא יבוצע תשלום.

 
 

אנו מבקשים להבהיר כי "  3
כאשר מדובר בנסיעות שלא 

ללוד אלא לאתרים מרוחקים 
ק"מ ממשרדי  30יותר מ 

החברה, ישולמו נסיעות על 
 פי תעריף חשכ"ל"

 5.3אין שינוי בנוסח הסעיף 
 בפועל ייעוץ שעת עבור תשולם התמורה"

 וביטול הכנה שעות, נסיעות ישולמו לא. בלבד
 ".זמן

 לטופס ההצעה 5בסעיף נוסח זה מופיע גם 

"על המציע לנקוב באחוז  8.2 4
ההנחה מהתמורה 

המקסימלית לשעת ייעוץ כפי 
שמפורטת בטופס ההצעה. 

מחיר המקסימום אינו כולל 
מע"מ". מהומחיר 

המקסימום? האם מחיר 
שאנחנו מציעים  מקסימום

או שקיים מחיר מקסימום 

 )א( לטופס ההצעה נקבע: 6בסעיף 
 

ייעוץ ש"ח לשעת  300 הינומחיר המקסימום "

)להלן: "מחיר  )לא כולל מע"מ( אחת

  " המקסימום"(.

 



  שאתם מגדירים? 
 
 
 

 בברכה,
 

 עלית בביוף
 מרכזת ועדת מכרזים

 
 


