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לכבוד
_________________
אדונים נכבדים,
הנדון :הזמנה מס'  – 6.6/2019להציע הצעות למתן הרצאות במגמת אדריכלות במקיף ג' בעיר
ראשון לציון
להלן התייחסות העירייה לשאלות הבהרה:
שאלה
 .1התווסף תחום/מקצוע לימוד נוסף לסעיף 9.1
להוראות למשתתפים" -חומרי בניין"

תשובה
להלן נוסח סעיף  9.1.15שנוסף להוראות
למשתתפים-
 9.1.15חומרי בניין

.9.1.15.1

המציע הינו אדריכל או מהנדס

הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים .
 9.1.15.2המציע בעל ניסיון של שנה לפחות
בהגשה לבחינות חיצוניות של משרד העבודה
והרווחה במקצוע תורת המבנים.
 9.1.15.3המציע הינו בעל תואר בוגר בהנדסה
באחד ממקצועות הבניין ממוסד אקדמי המוכר על
ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או לחלופין ,בעל
תואר בוגר באדריכלות ממוסד אקדמי המוכר על
ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 .2בע"מ  19יש מקום בו מציינים מסגרת שעות.
מה מספר השעות שצריך למלא?

אין צורך למלא את מסגרת השעות .מסגרת זו
תמולא במועד חתימת החוזה עם המציעים
שיאושרו על ידי העירייה למתן השירותים

 .3האם צריך להחתים עו"ד?

יש להחתים עורך דין על תצהיר לפי חוק עסקאות
עם גופים ציבוריים ,נספח  1להזמנה להציע הצעות
 ,עמוד  13למסמכי ההזמנה.

 .4האם צריך למלא נספח ד ו-ה?

אין צורך למלא .אלה יתווספו כנספחים להסכם
במועד החתימה לאחר הכרזת הזוכים.

 .5האם מי שמגיש מועמדות למספר תחומים
צריך לציין זאת בעמוד  16למסמכי המכרז?

המציע למספר תחומים מתבקש לציין על גבי טופס
הצעת המציע -נספח א' למסמכי ההסכם )עמוד (28
את כל התחומים שאליהם מתייחסת הצעתו.
מודגש כי על המציע המגיש למספר תחומים לצרף
את האסמכתאות והאישורים הנדרשים לכל תחום
בנפרד.

מובהר כי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו.
כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או
יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז ,גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו
במסמך זה במפורש.
יש לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל
עמוד.

ההסכם שייחתם בין העירייה לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו.
אי צירוף המסמכים להצעה כאמור ,עלול לפסול את ההצעה.

בכבוד רב,
_______________

