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במסגרת רה" ו/או "מי אביבים"( לשאלות הבהרה שהתקבלו  הלן: "החב למ )בע"  0201להלן מענה חברת מי אביבים   .1
 שבנדון : המכרז

 מענה החברה  פירוט השאלה  עמוד /נספח מס'
  10.4סעיף   .1

למסמכי  
 המכרז

ההוראות יש    10.4בסעיף    עפ"י  המכרז  למסמכי 
ממוחשבת   בצורה  הנספח  את  נבקש    –למלא 

 WORDלקבל את הנספח בקובץ 

 WORDאתר קובץ יעלה ל

יש לצרף אישור רו"ח / מנהל חשבונות / יועץ מס   נספח ג'  .2
 נבקש להבהיר באיזה אישור מדובר  –
 

עץ  נות/יוחשבוו"ח/מנהל אישור ר לצרף  יש המילים "
 ו מהנספח. קח מי" מס

 הוא מצורף כנספח ד'.  נבקש לצרפו  –לא צורף למסמכי המכרז  1נספח ג' .3

,  10.4יף  עס .4
  3עמוד  

י  למסמכ
  זרהמכ

כ רשום  המכרז  הצהרת  במסמכי  את  למלא  יש  י 
אך   ממוחשבת,  בצורה  ומדובר  הניסיון  מאחר 

וורדבק שאינו  בצורה  ובץ  להגיש  ניתן  לא   ,
 ת. אודה להבהרתם. ממוחשב

 WORDאתר קובץ יעלה ל

 1.6ס'  .5

 6עמ' 
ופשי או שיש  ח האם ניתן להביא המלצות בנוסח 

 נוסח מחייב? 

המ מסמכי  במסגרת  נ*  אין  להמלכרז  צות,  וסח 
ה האיכות  אולם  רכיב  כניקוד  משמשות  המלצות 

המשהציו   )" בון  יינתן  לכמות  קלל  התאם 
 " ( ולממוצע הציונים של ההמלצות שיתקבלו

בהמ צורך  בכתב.  אין  בדיקת  לצות  עורך    איכותצוות 
 .לקבלת חוו"ד ת וטלפוני  שיחות

 22ס'  .6

 9עמ' 
נבקש הבהרה האם במסגרת הגשת הצעת המחיר  

נספחי  רז  במכ את  ולמלא  לחתום  דרישה  יש 
 הביטוח 

תנאי   על  כאישור  לחתום  רק  אלא  למלא  דרישה  אין 
 וכה. הביטוח שיחתמו עם הספק הז

או   כללי  .7 אביבים,  מי  במשרדי  ינתן  השירות  האם 
 הספק? דישיכול להתבצע ממשר

י הספקהשירות  ממשרדי  פרט  תבצע  בחומר,  ים  לעיון 
במחשבי ופגישות    שיידרשככל    החברה  הנמצאים 

 .ודיותייע 
מרחוק   כללי  .8 לעבוד  העובדים  יידרשו  בו  במקרה 

האם השירות יינתן מרחוק    – )מגבלות הקורונה( 
 או יושהה? 

ויתאפשר  ןיינת השירות   ככל  מגבלות    מרחוק  במסגרת 
 הקורונה 

 4ס'  .9
 1 עמ'

)טבלת  
 נספחים(

תכן ונפלה טעות , מאחר ויש הפנייה לנספח  יי
 וברת המכרז. חיים ב שלא ק

  - 1( מופיע נספח  ג'1בטבלת ריכוז הנספחים )עמ'  
 י המכרז. שלא קיים במסמכ
ג' נספח  "טופס הצהרה עבור הוכחת    1מדובר על 

 15וההפניה לעמ'  –ניסיון עובדי המציע..." 

 ם.מחק מתוכן הענייני הנספח י

מהמענה  במידה   כללי  .10 כתוצאה  נוספת  עבודה  ותידרש 
הבהרל בעשאלות  ונספח  יה,  המלצות  בעניין  קר 
 נבקש דחייה של מועדת הגשת המכרז  – 1ג'

   12:00בשעה   12.09.21א' המועד להגשת נדחה ליום 

במסמךבא  אין .2 זה    מור  כהבהרות  בהוראה  לפגוע  ו/או  לגרוע  המפורטוכדי  מההוראות  שהיא  מסמכי  ל  במסגרת  ת 
 הסכם. וה  המכרז

 להשתתפותכם.  נשמח .3

 בכבוד רב,                                                                                                                                         
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