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 שובמחם לאספקת ציוד ושירותים בנושאי להצטרפות למאגר ספקי -3.19קול קורא : הנדון

, נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה
אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים  או בכתב שלא במסגרת מסמך זה,

 .משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום  .1

אי הגשת   .בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע

 מציע. המסמך תהווה עילה לפסילת הצעת ה

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר  .2

בלבד. אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, 

 .ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי

הרות תשובות והב שאלות הבהרה סעיף מס"ד
 החברה למתנ"סים

תנאי הסף מפלים לרעה יועץ עצמאי שבחר  1.2 1
להתאגד כחברה בע"מ ולא כעוסק מורשה. 

לצורת ההתאגדות אין שום משמעות ביכולת 
לספק את השירותים הנדרשים ולכן אבקש 

להחיל את התנאים החלים על עוסק מורשה גם 
 על תאגיד. 

 

 אין שינוי במסמכים.

השנים הנדרשות לעמידה בתנאי מחזור כספי  1.2 2
( מינימלי לשנים אינם תואמות את 2016-2018)

ואינם תואמות את  2השנים המוגדרות בנספח 
 . 5א  1.3סעיף 

 

לקול קורא  1.2סעיף 
יתוקן כך שהדרישה 

-2017תהיה לשנים 
2018 

 לא ברור באיזה גיליון אקסל מדובר? ד 1.5 3

 

אקסל יעלה ה גיליון
לאתר החברה וישלח 

בהתאם למציעים 
את  שנרשמו והורידו

 הקול קורא

  Wordאבקש לקבל את נספחי המכרז בפורמט  כללי 4

 

 לא ניתן 

נספח מס'  5
6 

 התחייבות לשמירת סודיות 
 

 מי צריך לחתום על המסמך?

מורשה חתימה מטעם 
המציע ולאחריו אימות 

 בפני עו"ד

נספח מס'  6
4 

הצהרת מנהל לגבי מספר עובדים אם אנו מה דין 
 אנשים. 5תאגיד של פחות מ

 

אין שינוי בתנאי הקול 
 קורא



 

 
 וחותמת המציע:________________מה יחת

 
 

נספח מס'  7
2 

נדרש לצרף אישור רו"ח על מחזור  2בנספח 
 .2018 -ו 2017כספי עבור השנים 

 
 נדרש : 5א  1.3בגוף מסמך הקול קורא בסעיף 

אישור רו"ח על כך שגובה המחזור הכספי של 
 לתאגיד₪  500,00הוא לפחות המציע 

 2019לעוסק מורשה בשנים ₪  300,000, -ו
 . 2על גבי נספח  2017

 
טרם נסתיימה אין דו"חות  2019מכיוון ששנת 

 כספיים לשנה זו ורו"ח אינו יכול
 לתת אישור זה.

 
ו  2017נא הבהירו כי יש לצרף אישור לשנים 

 בלבד. 2018
 
 

 2ראה מענה בסעיף 
 לעיל 


