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 ממונה אבטחת מידע הגנת הפרטיות וסייבר 10/2021 מכרז הנדון: 

 2הודעת הבהרה מס' -יבנה

 

  למכרז זה:  2הודעת הבהרה מס' להלן 

 

יתר תנאי הערבות יהיו ע"פ הוראות המכרז. . ₪ 10,000על סך של  הנדרשת הינהכי ערבות המכרז  תשומת לב המציעים  .1

 יתר תנאי ערבות הביצוע יהיו בהתאם להוראות המכרז.  ₪ 30,000ערבות הביצוע )הסכם( תהא ע"ס של 

 

והן לעניין המועמד מטעמו  ונסיונו לפעול בהתאם להוראות המכרז ולמלא את הפרטים הנדרשים הן לעניין המציעיש  .2

 )גם אם מדובר באותו גורם לדוגמא כאשר המציע הינו עוסק מורשה(. 

 

 מכרז זה: בשנשאלו נוספות להלן מענה לשאלות הבהרה  .3



 

 

2 
מס'  #

 עמוד

 -חלק

 מסמך/נספח

פרק 

 סעיףו

 מענה העירייה  שאלה

 - 5עמוד  1

תנאי סף, 

 3.2.2סעיף 

המועמד "

בעל 

הכשרה 

 אחדשל 

 "מאלה

הכשרות 

נדרשות 

 למועמד

3.2.2 

הכשרה  תהאם נדרש

 כל  מבין אחת בסה"כ

הסעיפים המפורטים 

3.2.3 - 3.2.6  

 מכל אחתאו הכשרה 

 ?סעיף

 

  -חלופותהמ אחתמתייחסת ל 3.2.2הדרישה בס' 

 ההסמכות שנדרשו או 3.2.3בס' שנדרשו ההסמכות 

ההסמכה הנדרשת בנוסף לה נדרשת . 3.2.4 בסעיף

הסמכה הנדרשת בס' לבנוסף, . הינה חובהו 3.2.5בס' 

 עיף. נתן עדיפות בתנאי הסית 3.2.6

 לצורך הוכחת איכות 13 מסמך א' 11 2

כמה שנים צריך לציין 

בניסיון בעבודות 

 נוספות, לכול גוף?

האם ניתן להוכיח גם 

 במצטבר?

והאם ניתן להוסיף את 

הגופים שצוינו בטבלה 

לפירוט ניסיון לצורך 

 איכות

 

. יש לציין ולפרט עמידה בתנאי הסף ואף מעבר לכך

ניקוד האיכות יהא הן לעניין תנאי הסף והן לעניין 

 צג. , אם וככל שיוהניסיון שיוצג מעבר

 

והוא מחייב. יש לצרף הודעת הבהרה זו למסמכי המכרז ולהגישה יחד עם  פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז

 חתומה כדין ע"י המציע. ההצעה כשהיא

  

 בכבוד רב ובברכה,

 
 טובה שפירא אלטמן, עו"ד

  

 מר צבי גוב ארי, ראש העיר    העתק:  

 מר דוד שטרית, מנכ"ל         

 גב' תמר קופר, גזברית      

         


