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 2022יולי  21חמישי  יום

 חמישי כ"ב תמוז תשפ"ב יום

 החברה הכלכלית גלבוע בע"מ 

 לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים  02/22ח מכרז פומבי מס' 

 2הבהרה מס' מסמך 

 

 : )לשם נוחות התשובות מנוסחות בלשון זכר(יזומות  כתשובה לפניות מציעים והבהרות הבהרות להלן 

 הזמנה/  #
 חוזה 

 נספח /

 מענה   פירוט שאלה  סעיף  עמוד 

פיקוח מבוקש שהמזמינה תאכוף באמצעות   8.1 10 הזמנה   .1
עירוני איסור חניה של רכבים שלא לצורך  
לא  רכבים  )למשל  חשמלית  טעינה 
אינם   רכבים חשמליים אשר  או  חשמליים 
מחוברים בכבל לעמדת הטעינה( במקומות  
החניה המיועדים לטעינה חשמלית. כמו כן,  
רכב   עבור  תשלום  גביית  לאשר  נבקש 
לחנות  ממשיך  והוא  הסתיימה  שטעינתו 

הטעינ עמדת  הודעה  מול  שקיבל  למרות  ה 
מקובל   כזה  במקרה  הטעינה.  סיום  על 
לחייב במחיר ליחידת זמן של שהייה מעבר  
מצב  למנוע  מיועד  זה  חיוב  הטעינה.  לזמן 
שרכב אשר סיים טעינה ימשיך לחנות מול  
אחרים  לרכבים  יאפשר  ולא  העמדה 

 להשתמש בשרות.

סע'  ראה  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
  61עמ'  14.3ו  14.3

מדובר   17.2.5 17 הזמנה  .2 גיסא  שמחד  העובדה  לאור 
גיסא   ומאידך  טווח  ארוכת  בהתקשרות 
ביכולתנו  אין  דרכו,  בשוק המצוי בתחילת 
עשויים  אגרות  ו/או  מיסים  אילו  לדעת 
להיות מושתים על תעריפי הטעינה ולפיכך,  

 נבקש להחריגם מהקביעה בסעיף האמור.

 2.5אין שינוי במסמכי המכרז. ראה סע'  
מ  69עמ'   כולל  לעדכון אשר  נגנונים 

טעינה/  תעריפי  כי  יובהר  מחירים. 
עלויות חשמל / מיסים/ אגרות ו/או כל 
במסגרת   מטופלות  אחר  מהותי  שינוי 
על  ההוכחה  חובת  כי  ויודגש  הסעיף 
העברת  עם  הקבלן,  על  חלה  השינוי 

 חוו"ד ואסמכתאות.  
את  18.4 18 הזמנה  .3 להדפיס  הדרישה  את  להסיר  נבקש 

 צדדי. המענה באופן דו 
הבקשה נדחית. יובהר כי ככל ויש בעיה 

דו באופן  מסויימים  מסמכים  - לצרף 
 צדדי ניתן לצרף מסמכים חריגים כך. 

נבקש כי עותק הסודיות המסחרית יוגש על   18.10 19 הזמנה  .4
להגיש   צורך  ללא  בלבד,  הנייד  גבי ההתקן 

 עותק מודפס פיזית.

הבקשה מתקבלת. יובהר כי ככל והצעת  
לא הגיש עותק מושחר פיזי מציע אשר  

ויבקש  ככל  וכי  הזוכה,  כהצעה  תוכרז 
העיון  זכות  לממש את  זכה  מציע שלא 
ולעיין   המזמינה  למשרדי  ולהגיע 

דיגיטלית ולא  פיזית  ידרש   -במסמכים 
מודפס   מושחר  עותק  להעמיד  הזוכה 

 ימי עסקים.   3בתוך 
מבוקש לשנות את אופן הניקוד עבור ניסיון  21.2.2 23 הזמנה  .5

המציע בהתקנה ותפעול של עמדות טעינה 
העמדות  למספר  תקרה  ולקבוע  ציבוריות 
ייקבע  בסיסן  שעל  והרשויות 
פריסה  סעיפי  עבור  היחסי  הניקוד.הניקוד 
והתקנות של עמדות טעינה במרחב הציבורי 
מקנה יתרון בלתי סביר ולא שוויוני בניקוד 

ף ספציפי, ומייתר לחלוטין את עבור משתת
ההליך המעין תחרותי ואת הצעות המחיר 
הפער  את  לסגור  ניתן  לא  שכן  המבוקשות 

 בהצעות מחיר שאינן הפסדיות. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.  

נספח   .6
 3-א'

לאור העובדה שמדובר בפרויקט ארוך טווח   3 38
נבקש, כי כלל הסכומים הקבועים בנספח    -

 ו לעליות המחירים במחירון דקליוצמד

כי   יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
המזמינה צופה כי ירידה לאורך השנים 
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)חלק 
 שני( 

השינויים   עם  תתקזז  הציוד  בעלויות 
 במחירי תשתיות.

נספח   .7
 14א'

בכדי למנוע אפשרויות למניפולציה בחישוב   5הערה  51
את  לקיים  ובכדי  ובניקוד  החשמל  תעריף 
המזמינה  כי  מבוקש  ההליך,  שוויוניות 
לצורך  האמור  החשמל  תעריף  את  תקבע 
שוויוני  בסיס  ליצור  בכדי  )ולו  ההליך 
בהתאם  יהיה  לא  והוא  הניקוד(  לחישוב 

 לאומדן  המציעים. 

כי יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי   אי 
ההדגמה   תחשיב  מסמך  לצורך 
ינקבו  המציעים  כי  מצפה  המזמינה 
בתעריף חשמל על בסיס הניסיון שלהם  
במקומות   הטענה  עמדות  בהפעלת 
והמונים  מאחר  כי  יובהר  עוד  אחרים. 
הזוכה,  הקבלן  שם  על  לעבור  עשויים 
לקבלן  גמישות  קיימת  להיות  עשויה 
יובהר   עוד  החשמל.  רכישת  בעסקאות 

י ומציע  ככל  הטענה כי  בתעריף  נקוב 
שעשויים להראות תכסיסניים ו/או לא 
ולהציג   להסביר  המציע  ידרש  ריאלים 

 באסמכתאות את התעריף המחושב.  
נבקשכם לאשר העסקת מהנדס חשמל אצל   13.16 60 חוזה   .8

אחד  אצל  שותפות  של  במקרה  או  הקבלן 
 מהשותפים בשותפות. 

 הבקשה מתקבלת  

כי   14.2 61 חוזה   .9 ה נבקש  עמדות  גודל  DC-לטובת   ,
על   יעמוד  המינימלי  אמפר    160*3החיבור 

 לפחות 

 הבקשה מתקבלת  

נבקש להחליף את הדרישה לגבות דמי חניה   14.4 61 חוזה   .10
זה   הסכם  נשוא  הניהול  מערכת  באמצעות 
ונעדרת   לכך  מיועדת  לא  )שמלכתחילה 
מערכת   בין  ממשק  בפיתוח  זה(  מרכיב 

הפועלים זה    הניהול ליישומוני סליקת חניה
בתחומי  חנייה  דמי  גביית  בתחום  מכבר 

 רשויות מוניציפאליות.  

המכרז.   במסמכי  שינוי  כי  אין  יובהר 
סעיף זה הוא חלק מהותי ביכולת ניהול  
ושקעי  חניות  תפיסת  ומניעת  החניות 

 לאחר סיום הטענה.  -הטענה 

נבקשכם, כי הסעיף יעודכן בהתאם לקבוע  16.5 65 חוזה   .11
תוכל  14)עמ'    13.2בסעיף   בטרם  וכי   )

המסגרת,   הסכם  את  להפסיק  המזמינה 
 תינתן לקבלן זכות השימוע.

" יכתב  30הספורת  ובמקומן  ימחקו   "
יתווסף 60" הסעיף  של  בסיפא   ,"

המשפט "תיתן לקבלן זכות שימוע טרם 
 הפסקת ההתקשרות" 

תעריפי  20.1 67 חוזה   .12 להצגת  הדרישה  את  להסיר  נבקש 
גבי השילוט בעמדות להסתפק  - על הטעינה  

 בתעריפים המופיעים באפליקציה. 

כי   יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
בבקשה  למנהל  לפנות  רשאי  הקבלן 
ובכפוף  הדרישה,  לשינוי  מנומקת 

 לאישור בכתב תוסר הדרישה. 
נבקש להסיר את הדרישה מתשלום אגרת  20.4 67 חוזה   .13

בהוראות   שכרוך  שילוט  כל  בגין  שילוט 
והכוונה  תמרור  הדרכה,  העמדה,  הפעלת 
אחרות   ברשויות  כמקובל  וזאת  אליה 

 בתחום.

 הבקשה מתקבלת.  

הערבות  21.4 68 חוזה   .14 והחלפת  עדכון  מנגנון  כי  נבקש, 
שכל   גם  )מה  רבעוניים  ולא  שנתיים  יהיו 

 הנתונים האחרים בסעיף הינם שנתיים( 

כי   יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
הקבלן רשאי להעמיד ערבות גבוה יותר 
החלפת  שתדירות  כך  מהמבוקש 

 הערבויות תפחת. 
ע"י  25.7 72 חוזה   .15 הביקורות  תדירות  כי  להבהיר  נבקש 

חשמלאי מוסמך אחת תהא בהתאם לקבוע  
 בחוק.

כי   יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
דרישת הבטיחות של המזמינה היא כי  
תהיה לפחות בדיקה שנתית של מתקני 

 החשמל.  
של  35.3 77 חוזה   .16 האינטרנט  באתר  להסתפק  נבקש 

 המציע. 
כי   יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
המציע רשאי ליצור דף נחיתה במסגרת  
יקבע  הנחיתה  דף  תוכן  האתר שלו אך 

 מותג יחד עם המזמינה.  וי
את  1.1 85 חוזה   .17 להחליף  נבקש  הראשונה  בשורה 

דין   פי  "על  במילים  נזק"  "לכל  המילים 
 לנזק" 

 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

  1.2 85 חוזה   .18
את  להחליף  נבקש  הראשונה  בשורה 
דין   פי  "על  במילים  נזק"  "לכל  המילים 
נבקש למחוק את   לנזק". בשורה הרביעית 
"אחריותו"   במילה  המתחיל  המשפט 

 ומסתיים במילה "זה".  

 אין שינוי במסמכי המכרז 
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"הקבלן   1.3 85 חוזה   .19 המילים  לאחר  הראשונה  בשורה 

אחראי" נבקש להוסיף את המילים "על פי 
 דין". 

בשורה השלישית נבקש למחוק את המילים 
 "ללא דיחוי". 

 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

בשורה הראשונה אחרי המילה "אחראי"   1.4 85 חוזה   .20
נבקש להחליף את המילה "בלעדית" 
במילים "על פי דין". בסיפא נבקש להוסיף 
את המילים "למעט נזק או אובדן שנגרמו 
 באחריות המזמינה".

 

 שינוי במסמכי המכרז אין 

בשורה השנייה נבקש למחוק את המילים  1.5 85 חוזה   .21
"ו/או לפצות". נבקש להחליף את המילים 
"מיד עם קבלת דרישה בכתב" במילים 
 "בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו".  

אף   "על  הבא  הסעיף  את  להוסיף  נבקש   "
האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, חובת  
נושא  בו  מקום  בכל  ואחריותו  הקבלן 
בשיפוי   ו/או  בפיצוי  ו/או  באחריות  הקבלן 
על פי הסכם זה, כפופה לתנאים המצטברים 

( התקבל פס"ד שביצועו לא עוכב  1דלהלן: )
( ( המזמין הודיע לקבלן על כל  2המורה כן 

, או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו  תביעה
על כך ואפשר לקבלן לנהל את ההגנה ולא 
של   אישורו  ללא  ובמקומו  בשמו  התפשר 

( ובכתב  מראש  מקרה 3הקבלן  בשום   )
ו/או   עקיפים  בנזקים  יישא  לא  הקבלן 
תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה  

(  4ו/או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו )
בזאת, את הקבלן והבאים   המזמינה פוטרת

מטעמו, מכל אחריות לנזקים עקיפים ו/או 
עם  בקשר  למזמינה  שייגרמו  תוצאתיים 

 הסכם זה.
על אף כל הוראה אחרות בהסכם   כן,  כמו 
של  אחריותו  כי  מפורשות  מוסכם  זה, 
הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או  
השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם 

ל פי הסכם זה או על פי דין,  יישא הקבלן ע
ש"ח,    500לא יעלו בכל מקרה על סכום של  

והבאים  הקבלן  את  פוטרת  והמזמינה 
תשלום   כל  על  בזאת  ומוותרת  מטעמו 
המצוין  המרבי  הפיצוי  סכום  על  העולה 

 לעיל." 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

את  - 2.1 85 חוזה   .22 למחוק  נבקש  הראשונה  בשורה 
"ממועד   תקופת  המילים  תחילת 

נבקש  השנייה  בשורה  או".  ההתקשרות 
למחוק את המילים "לפי המוקדם.  בשורה 
"כל   המילים  את  להחליף  נבקש  השישית 
עוד עלולה להיות לקבלן אחריות על פי דין"  

"ל  סיום   3-במילים  לאחר  נוספות  שנים 
 העבודות". 

   – 2.1סעיף -
ולקיים"  .1 "לערוך  המילים  לאחר 

המי יתווספו  כי  לים נבקש 
מי  באמצעות  ו/או  "באמצעותו 

 מטעמו"
"על   .2 המילים  יימחקו  כי  נבקש 

 חשבונו" 
"וחבות  .3 המילה  תמחק  כי  נבקש 

 המוצר"י. 
נבקש כי ימחקו המילים "כל עוד  .4

על   אחריות  לקבלן  להיות  עלולה 

 אין שינוי במסמכי המכרז 
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פי דין" ובמקומן יתווספו המילים 
"ולעניין ביטוח אחריות מקצועית 

שנים נוספות לאחר תום   3למשך  
 תקופת ההסכם"

יתווספו    –  2.2.1סעיף   .5 כי  נבקש 
 המילים "בכפוף להרחבי שיפוי"

יתווספו   –  2.2.2סעיף   .6 כי   נבקש 
 המילים "ו/או עובדים של הנ"ל 

 נבקש כי יימחק  – 2.2.5סעיף  .7
יימחקו    –  2.2.7סעיף   .8 כי  נבקש 

 המילים "ביטוח חבות המוצר" 
יתווספו    –  2.2.8סעיף   .9 כי  נבקש 

ב ")אין  לגרוע המילים  כדי  אמור 
 מזכויות המבטחים על פי הדין(." 

תמחק    –  2.2.12סעיף   .10 כי  נבקש 
" תתווסף  60המילה  ובמקומה   "
 " 30המילה "

לאחר    –  2.2.14סעיף   .11 כי  נבקש 
כלל"   קבוצת  "של  המילים 
נוסח  "ו/או  המילים  יתווספו 

 מקביל לה" 
 נבקש כי יימחק   – 3סעיף  .12
יימחקו    –  4סעיף   .13 כי  נבקש 

 יום"  14יאוחר מהמילים "לא 
יימחקו   -  5סעיף   .14 כי   נבקש 

כי  מוסכם  ספק  "למען  המילים 
מנופים,  כולל  רכב"  "כלי  המונח 
מחפרים,  טרקטורים,  מלגזות, 

 גוררים 
 וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג" 

יתווספו      -6סעיף   .15 כי  נבקש 
לעיל,  האמור  אף  "על  המילים 
את   לערוך  שלא  הזכות,  לספק 

הרכוש   ביטוח ביטוחי  )למעט 
המפורטים  שלישי(  צד  אחריות 

או   6-ו  5בסעיף   במלואם  לעיל, 
המפורט   הפטור  אולם  בחלקם, 

נערכו   11בסעיף   כאילו  יחול 
 הביטוחים במלואם". 

נבקש כי יימחקו המילים    -8סעיף   .16
 "בכל מקרה"

יימחקו    –  9סעיף   .17 כי  נבקש 
 המילים "ו/או לפצות" 

"ו/או  .18 המילים  יימחקו  כי  נבקש 
 " הפיצוי 

  – 11סעיף 
"ו/או  .19 המילים  יימחקו  כי  נבקש 

 אובדן הכנסות"
נבקש כי לאחר המילים ,לכל נזק   .20

המובא   המילים  יתווספו  רכוש" 
על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן 
המשמש  ו/או  המזמינה  לחצרי 

 לצורך מתן השירותים" 
"ו/או  .21 המילים  יימחקו  כי  נבקש 

 אובדן תוצאתי"
 

נבקש להחליף את המילים "בכל הפוליסות  2.2 85 חוזה   .23
עבודות  "בפוליסת  במילים  הנזכרות" 

 קבלניות". 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

בפוליסות"   2.2.1 85 חוזה   .24 המילה"  את  להחליף  נבקש 
 במילים "בפוליסת עבודות קבלניות". 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

המילים  2.2.5 86 חוזה   .25 למחוק את  נבקש  השנייה   בשורה 
 "ומי מטעמו" 

 אין שינוי במסמכי המכרז 
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המילים  2.2.6 86 חוזה   .26 למחוק את  נבקש  השנייה   בשורה 
 "ומי מטעמו"

 אין שינוי במסמכי המכרז 

 נבקש למחוק את הסעיף  2.2.10 86 חוזה   .27
 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

"  2.2.12 86 חוזה   .28 המספר  את  להחליף  במספר  60נבקש   "
"30 ." 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

קבוצת כלל נבקש למחוק את המילים "של   2.2.14 86 חוזה   .29
הביטוח"  התחלת  במועד  התקפות  ביטוח 

 במילים ו/או נוסח מקביל ו/או מפרט יועץ 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

]הערה   3 86 חוזה   .30 הסעיף  את  למחוק  יומצא    –נבקש 
 אישור קיום ביטוח[

 אין שינוי במסמכי המכרז 

נבקש למחוק את המילים "ללא כל דרישה  4 86 חוזה   .31
לאחר מצד   הראשונה  בשורה  המזמינה". 

המילים  את  להחליף  נבקש  "עם"  המילה 
"עם החתימה על הסכם זה" במילים "לפני 

 תחילת העבודות". 
בושרה השלישית נבקש למחוק את המילה 
למחוק  נבקש  הרביעית  בשורה  "מתלה". 

 יום".  14-את המילים "לא יאוחר מ

 אין שינוי במסמכי המכרז 

" נבקש   5 86 חוזה   .32 המספר  את  " 1,000,000להחליף 
 " 400,000במספר "

את   להוסיף  נבקש  האחרונה  בשורה 
 המילים "המוגדרים ככלי רכב על פי הדין". 

 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

]הערה   6 87 חוזה   .33 מכוסה    –נבקש למחוק את הסעיף 
 בביטוח צד ג'[

 אין שינוי במסמכי המכרז 

נבקש למחוק את המילים "והקבלן מתחייב   7 87 חוזה   .34
התאמה   ו/או  תיקון  ו/או  שינוי  כל  לבצע 
הביטוחים  את  להתאים  מנת  על  שיידרשו 
נשוא אישור הביטוח להתחייבויותיו על פי 

אישור הביטוח נדרש   –הסכם זה". ]הערה  
 על ידי המזמינה ומצורף למסמכי המכרז[.

 אין שינוי במסמכי המכרז 

 אין שינוי במסמכי המכרז  ש למחוק את המילים "מעת לעת". נבק 8 87 חוזה   .35
המילים  9 87 חוזה   .36 למחוק את  נבקש  השנייה  בשורה 

 "ו/או לפצות". 
 אין שינוי במסמכי המכרז 

האישור   87 חוזה   .37 מבקש  פרטי  את  להשלים  נבקש 
 )שם, ח.פ. כתובת(. 

 
,  311נבקש למחוק קודים     –שווי הפרויקט   

312 ,332  . 
 

נבקש להוסיף את המילים "משולב    –צד ג'  
 . עם חבות המוצר ואחריות מקצועית"

 
מקצועית   את    –אחריות  להוסיף  נבקש 

 המילים "משולב עם צד ג' וחבות המוצר.
 

נבקש למחוק את קוד     –אחריות מקצועית  
302  . 

 
נבקש להחליף את    –ביטול/שינוי פוליסה  

 "  30" במספר "60מספר "ה
 

השירותים   קוד   –פירוט  להחליף  נבקש 
 ". 088" בקוד "038"

 אין שינוי במסמכי המכרז 

רכוש    88 חוזה   .38 המילים    -ביטוח  יימחקו  כי  נבקש 
המילה   תצוין  ובמקומן  פרויקט"  "שווי 

 "רכוש" 
 332,  312,  311,  302 נבקש כי יימחקו קודים  

 
 312יימחק קוד נבקש כי   –ביטוח צד ג' 

 

 אין שינוי במסמכי המכרז 
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נבקש כי יימחק     –ביטוח אחריות מקצועית  
 302קוד 

 
השירותים   קוד     –פירוט  יימחק  כי  נבקש 

 072ובמקומו יצוין  038
 

נספח   .39
 1ג'

המיקומים  כללי 95 מן  בכמה  להבהיר  נבקש 
המצוינים בכוונת המזמינה להתקין עמדות  

DC. 

יובהר כי קביעת סוג העמדות היא לפי 
הקבלן   של  דעת  ובשיקול  ביקושים 
הזוכה. עוד יובהר כי המזמינה מבקשת  
מסוג  לפחות  אחת  עמדה  של  התקנת 

DC  .בשטח המועצה בשלב הראשון 
נספח   .40

 1ג'
המיקומים  כללי 96 מן  בכמה  להבהיר  נבקש 

המצוינים בכוונת המזמינה להתקין עמדות  
DC. 

יובהר כי קביעת סוג העמדות היא לפי 
הקבלן   של  דעת  ובשיקול  ביקושים 

 הזוכה. 
נספח   .41

 3ג'
עמדות בעלות    2מבוקש לאשר התקנה של   3.1 98

במידה  גב,  אל  גב  בתצורת  יחיד  שקע 
מבחינה  אשר  מתאפשר,  שהדבר 
 פונקציונלית שקולות לעמדה עם שקע כפול. 

הקבלן  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
הזוכה יהיה רשאי לפנות למנהל מטעם 
הטענה   עמדות  בהתקנת  המזמינה 
המפרטים  את  התואמות  אחרות 
לתנאי   יותר  מתאימות  אך  המבוקשים 
השטח ובכפוף לאישור בכתב של המנהל  
להעמדת  האפשרות  להנתן  עשויה 

 ה. עמדות מסוג ז
נספח   .42

 3ג'
מבוקש שאם תושק אפליקציה מוניציפלית   4.5 99

מערכת   ובין  בינה  הממשק  המזמין,  ע"י 
בפרוטוקול  יהיה  הקבלן  של  הניהול 

 . OCPIסטנדרטי 

פרוטוקול    . מתקבלת   OCPIהבקשה 
יהיה פרוטוקול הדיפול אלא אם יוסכם 

 אחרת בין הקבלן למזמינה

נספח   .43
 3ג'

מבוקש לאשר שהעברת הנתונים בזמן אמת   4.8 99
באמצעות  תהיה  שלישיים  לצדדים 

 . OCPIפרוטוקול סטנדרטי 

פרוטוקול    . מתקבלת   OCPIהבקשה 
יהיה פרוטוקול הדיפול אלא אם יוסכם 

 אחרת בין הקבלן למזמינה
נספח   .44

 6ג'
באמצעות   1.9   106 מבוצע  העמדות  שתפעול  מכיוון 

מבוקש  העברית,  בשפה  אפליקציה 
 להסתפק בצג חיווי בשפה האנגלית בלבד.

בשטח   כי  יובהר  נדחית.  הבקשה 
שונות   המזמינה מתגוררות אוכלוסיות 

 וכי יש להתאים את השימוש בהתאם. 
 

 .במקרה של סתירה בין התשובות לשאלות ההבהרה לבין הקבוע במסמכי המכרז יגבר הקבוע במסמך זה ובמענה לשאלות ההבהרה

תקשרות, ועל המציע לצרפו להצעתו שתוגש לתיבת המכרזים  מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם הה
 כאשר הוא חתום על ידו. 

 חתימה ____________  שם המציע_________________


