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 תשובות לשאלות ההבהרה

 

 במענה לשאלות ההבהרה, הרינו להשיב ולהבהיר כדלקמן:

 

 : (4)עמ'  בתנאים הכלליים 1.9סעיף  .1
 

לתנאים הכלליים,"; וזו לשון הסעיף לאחר  9כנספח מס' יווספו המילים: " להסכם המצורף 

 התיקון:
 

 המצורף חתום ביטוחים קיום אישור טופס להמצאת ובכפוף במכרז ים/הזוכה קביעת עם "
 לבין העירייה בין ייחתם ,לתנאים הכלליים 9כנספח מס' להסכם המצורף  כנספח ג'

 ""(.ההסכם: "להלן) המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק המהווה האמור ההסכם ים/הזוכה

 

 

 (:5בתנאים הכלליים )עמ'  2.3סעיף  .2
 

 , לאחר המילה "שנים";"(2011-2018)" יתוספו השנים:

 

 

 (:5)ב( )עמ'  -בס"ק )א( ובתנאים הכלליים  2.4סעיף  .3
 

 תושבים"; 80,000יבוא : " תושבים" , 100,000: "במקום 

 

 

 בתנאים הכלליים: 7.1סעיף  .4
 

 ניסן' זכ חמישי ליום עד(" יבוא: " 10.4.2018) ח"התשע ניסן' כה ליום עד המילים "במקום 

 ;"(12.4.2018) ח"התשע
 

 

 )ב( בתנאים הכלליים : 8.3סעיף  .5
 

 במילה "הניקוד", יבוא: המתחילה  הפיסקהלפני 

 

 2.4יובהר כי האישורים הנוספים, אינם מוגבלים לשלוש הרשויות שהוצגו עפ"י סעיף " 

 " בתנאים הכלליים.

 

  

 )ג( בתנאים הכלליים : 8.3סעיף  .6
 

 :בסיפא הסעיף, יבוא

 

"המשתתף רשאי להגיש רשימה של פסקי הדין, הכוללת את מספרי ההליך ושמות 

פורסמו  ,פרטי עוה"ד המייצגו פסה"דחלף הגשה פיסית של פסקי הדין, ובלבד ש הצדדים,

 בנבו.  " 
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 (:  11)עמ'  בתנאים הכלליים 8.3סיפא ס'  .7
 

 ג"; וזו לשון הסעיף לאחר תיקון: –ד", יבוא: "א  –במקום "א 
 

 "לעילג -המשתתפים שצברו את ניקוד האיכות הגבוה ביותר בסעיפים א 3לראיון יזומנו  "

 

 (:15לתנאים הכלליים )עמ'  2נספח מס' ב 2סעיף  .8
 

 :הנוסח שפורסם יבוא במקום
 

 או) ד"כעו משפטי יעוץ שירותי באספקת( 2017 – 2011) ניסיון שנות 7 בעל " הריני
 היטלי בתחום או/ו הארנונה בתחום לפחות מקומיות רשויות( 5) לחמש( ד"עו כמשרד
 המשפט ובית מינהליים לעניינים ש"ביהמ, ערר בועדות הליטיגציה ובתחום הפיתוח
 . העליון

 
 .מהשנים אחת בכל, הפחות לכל רשויות( 5) לחמש נונית יםהשירות כי להצהיר הריני

 
 השירות תחום השירות מתן שנות, השירות ניתן להן המקומיות הרשויות רשימת ב"מצ

 " ;רשות בכל הקשר איש של טלפון ומספרי שמות וכן( היטלים או/ו ארנונה)

 

  

 בתנאים הכלליים: 3)ב( ונספח מס' 8.3 -ו  2.4סעיפים  .9
 

ההכנסות  אואחרי המלים: "מטעם גזברי הרשויות המקומיות", יבוא: " או מנהלי הגבייה 

 ;"   ,ברשויות
 

 

 (:25לתנאים הכלליים )עמ'  8בנספח מס'  8סעיף  .10
 

הסעיף  סמן את] המילים "יתוספו " אנו מצהירים בזאת, אחת מאלה:לאחר המילים: "
 . "[ ונטיוהרל

 

 

 

 באתר; מיםפורסמההבהרות המפורטות לעיל וכן נוסח התנאים הכלליים בו משולבות ההבהרות, 

נוסח התנאים הכלליים בו המשתתף יגיש הצעתו על גבי מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז, 

 שולבו ההבהרות.


