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ג' סיון תשע"ח
 17במאי 2018
לכבוד
_______________
_______________
א.ג.נ,

הנדון :פרוטוקול שאלות הבהרה מס'  3למכרז פומבי מס'  14/2018לגיבוש תכנית
אסטרטגית למטרופולין באר שבע עד לשנת 2030
פרק א' – כללי
.1
.2
.3

פרוטוקול זה הינו חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו למסמכי המכרז ,כשהוא חתום ע"י
המציע.
הוראות פרוטוקול זה גוברות על האמור במסמכי המכרז והחוזה .כל תיקון לסעיפי המכרז
ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים
שבמסמכי המכרז והחוזה ,גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
עיריית באר שבע תצרף מסמכי פרוטוקול זה ,פרוטוקולים קודמים ,ופרוטוקולים נוספים,
באם יהיו ,כחלק ממסמכי ההסכם שייחתמו בין הצדדים.
מועד ההגשה נקבע ליום  22.05.18עד השעה  12:00במחלקת התקשרויות בעיריית באר
שבע (קומת הקרקע חדר .)129

הערות מנהלתיות
א.
ב.
ג.

יש להקפיד על נוסחי הערבויות הנדרשות בחוברת המכרז וכל פרטיה.
יש להקפיד על הגשת ערבות בנקאית וזאת בהתאם להנחיות הקבועות במסמכי
המכרז.
יש להקפיד על צירוף כל המסמכים הנדרשים בחוברת המכרז.

פרק ב' – שינויים ועדכונים במסמכי המכרז
 .1בעמוד  ,9פיסקה  2נפלה טעות סופר כדלקמן:
" ההצעה הזוכה תיקבע על פי ניקוד משוקלל .....בהתאם לאמות המידה המפורטות בחלק א'
למסמכי המכרז" ולא "בהתאם לאמות המידה המפורטות בחלק יא' ".
 .2עמוד - 26נוסח המלצות מומלץ -הכותרת  " :חלק ח' -נוסח המלצות -לצורך ניקוד" תשונה
כדלקמן " :חלק ז' -נוסח המלצות -לצורך ניקוד".
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 .3עמוד  -34הכותרת " :חלק יב' -הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז" תשונה כדלקמן:
"חלק יא' -הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז" .

פרק ג' – שאלות ותשובות
שאלה :1
לא צורף תצהיר בדבר ניסיונו של היועץ הבכיר (בדומה לתצהיר להוכחת ניסיון המציע).
תשובה :1
ככל שהכוונה הינה לתצהיר המצוין בסעיף ו' ,עמוד  6למסמכי המכרז אזי יש לצרף תצהיר
בנוסח חופשי לשיקול דעת המציע ובלבד שיהיה ערוך כדין על פי פקודת הראיות.

שם המציע________________________ :
כתובת:
טלפון:

________________________
______________________
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חתימה__________________ :

רחוב כיכר מנחם בגין  , 2ת.ד ,15 .עיריית באר-שבע  ,84100טלפון  ,08-6463804פקס doritk@br7.org.il ,08-6463630

