
 המועצה המקומית כפר ורדים

 

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 עבור הכנת תכנית אסטרטגית -ת מחיר ולקבלת הצע קול קוראהנדון: 

 המועצה המקומית כפר ורדים

 

 נוספות תשובות לשאלות הבהרה
 המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם בקול קורא

 ידיהם-כאשר הוא חתום על

 

תשובות לשאלות הבהרה שהגיעו במועד הקבוע בקול קורא, אך בטעות נשמטו מהתשובות מפורסמות 

 לשאלות ההבהרה שפורסמו ביום ____.

 

, האם שני גופים )חברות ע"מ( שלא קיימת ביניהם שותפות עסקית 3.1בסעיף  לכתובבהמשך  .1

 רשמית יכולים להתמודד ולגשת יחד לקול קורא זה?

 הבהרה:

עם קבלן משנה לביצוע השירותים נשוא הקול קורא, אך ההצעה תוגש מציע רשאי להתקשר 

 ע"י מציע אחד.

 

 האם ישנו פורמט בו יש להגיש את ניסיונו המקצועי של המציע? 3.2בהמשך לכתוב בסעיף  .2

 הבהרה:

 אין פורמט מיוחד.

 

 ועל?האם ישנו פורמט בו יש להגיש את ניסיונו המקצועי של היועף בפ 4.1בהמשך לכתוב בסעיף  .3

 הבהרה:

 אין פורמט מיוחד.

 

)מעבר  4.4נודה על הרחבה ופירוט על המצופה בטיוטת תכנית העבודה אשר מתוארת בסעיף  .4

 לפירוט השירותים הנרחב אשר צוין בנספח א'(.

 הבהרה:

 המציעים יפעלו לפי מיטב שיקול דעתם, ובהתאם לאמור במסמכי הקול קורא.

 

, החל ממתי ניתן להגיש את ההצעה? האם תיבת המכרזים תהיה נגישה 7בסעיף  לכתובבהמשך  .5

? כמו כן, מכיוון שההצעה תוגש ככל 14:00בשעה  24.2.2021להגשה גם בימים הקודמים למועד 

 הנראה ע"י שליח, האם ניתן לקבל מיקום מדויק של תיבת המכרזים )קומה, משרד וכדומה(?

 הבהרה:

 בכל יום בעת קבלת קהל במשרדי המועצה המקומית כפר ורדים. ניתן להגיש את ההצעות

תיבת המכרזים נמצאת בחדר הישיבות במשרדי המועצה המקומית כפר ורדים, הנמצאים 

 בקומה השנייה במרכז המסחרי כפר ורדים.

 



 המועצה המקומית כפר ורדים
 למתן שירותי יעוץ ביטוח 03/2020נוהל הצעות מחיר מס' 

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 
 

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות 
 לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין 

 

 יתקיימו באופן פיזי או מקוון? 11.3האם הראיונות אשר צוינו בסעיף  .6

 הבהרה:

 הראיונות יערכו פיזית. ככל ולא יהיו הגבלות,

 

אמצעי בהמשך לכתוב הנספח הצעת המחיר, האם על הצעת המחיר לכלול עלויות נוספות כגון  .7

פרסום, עיצוב, הפקה, תרגום והפצה של חומרי הסברה, פעילות דיגיטלית, כיבוד, השכרת מקום 

 לקיום מפגשים וציוד לוגיסטי.

 א הקול קורא.השאלה אינה ברורה, ולא מתכתבת עם העבודה נשו

 


