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הילה חדד  ,עורכת דין
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יום ראשון  10ספטמבר 2017
י"ט אלול תשע"ז
לכבוד
מציעי המכרז

הנדון :תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 20/2017
האמור במסמך הבהרות זה יבוא בנוסף לאמור במכרז על נספחיו.
על המציעים חלה החובה להגיש מסמך זה כאשר הנו חתום.
מס"ד
1

שאלה

תשובה

בסעיף  5.7רשום כי תקציב הפרויקט הינו 1.5
מיליון חמש מאות  ₪ואילו בסעיף  9.1מצוין
כי תקציב הפרויקט הינו  .₪ 300,000אודה
להבהרה.

בסעיף  9.1נפלה שגגה תקציב הפרויקט הינו 1,500,000
( ₪מיליון חמש מאות )₪

2

סעיף  8.1ערבות הגשה  :מה תוקף הערבות
הנדרשת ?

3

במסמך ב' סעיף  : 3אנא פרטו את שיטת
יש למלא באחוזים את המבוקש מתוך סך התקציב
רשום
התמחור .בנספח ההגשה בסעיף 3.1
עבור הפרויקט  -על סכום זה להיות כולל בתוכו
הביטחון
"....הנחה או תוספת לתעריף משרד
שכ"ט  +הוצאות לרבות תשלום הריטיינר.
לשירותים של תכנון חשמל ומתקנים מורכבים" .
ואילו במסגרת מתחת לסעיף רשום "אחוז
על
תעלה
לא
המבוקש
העמלה
 "....אנא פרטו מה שיטת התמחור  ,במידה
והשיטה הינה הנחה מתעריף משרד הביטחון אזי
תעריף
את
להוסיף
יש
ניהול הפרויקט והפיקוח אשר הינו חלק
ממחויבות הזוכה
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 משרד עורכי דין ונוטריונים,' ושות, נבון,אייל נון
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*  עורך דין ונוטריון,אייל נון
*  עורך דין ונוטריון,עמי נבון

Eyal Nun, Advocate & Notary*
Ami Navon, Advocate & Notary*
Avi Maman, Advocate

 עורך דין,אבי ממן

Aya Sorek, Advocate
David Salton, Advocate
Lidia Greenberg, Advocate
Yoav Nisenbaum, Advocate
Tal Dor, Advocate
William Abu Awad , Advocate
Dority Michaeli , Advocate
Rula Barkat, Advocate
Hagy Vagenfeld, Advocate*
Hila Hadad, Advocate
Betzalel Cohen , Advocate
Yigal Shargill , Advocate
Sarit Sivan, Advocate
Tali Yosef , Advocate

 עורכת דין,איה שורק
 עורך דין,דוד סלטון
 עורכת דין,לידיה גרינברג
 עורך דין,יואב ניסנבאום
 עורך דין, טל דור
 עורך דין, ויליאם אבו עואד
 עורכת דין, דוריתי מיכאלי
 עורכ ת דין, רולא ברכאת
* עורך דין,חגי וגנפלד
 עורכת דין, הילה חדד
 עורך דין, בצלאל כהן
 עורך דין, יגאל שרגיל
 עורכת דין,שרית סיון
 עורכת דין, טלי יוסף

Avi Shelah, Advocate, of Counsel**

**  יועץ,  עורך דין, אבי שלח
* מגשר מוסמך
* * שמאי מקרקעין

* C e rt ifie d M e d ia to r
* * R e a l Es ta te Ap p ra is e r
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