הנדון :מענה שאלות הבהרה מכרז מספר  - 8/2021מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום מערך
האשפה ,המחזור ותכנון הנדסי עבור עיריית קריית גת
מס"ד
.1

.2

המסמך או הנספח
אליו מתייחסת
ההבהרה עמוד
מסמכי המכרז
באתר
טופס  7נוסח מכתב
המלצה בדבר ניסיון
עמוד 22
נספח ה' עמוד 56

פרק
וסעיף
רלוונטיים
האם לאחר התשלום הפורמט אותו פורמט – ניתן למשוך
כללי
הינו אותו הדבר וניתן למשוך מהאתר.
מהאתר או מהעירייה
נוסח השאלה

פרק 7

האם ניתן להעביר המלצות
בדבר ניסיון בנוסח דומה של
רשויות מהשנה האחרונה

לא מקובל .יש להגיש את
הנוסח בהתאם לטופס
המצורף למכרז.

נספח ה'

הדף ריק,
האם יש עדכני?

אל עמ'  56תצורף ההצעה
הזוכה .מדובר בנספח
להסכם.

סעיף 13

לא ברור דיו:
לא יעלה על 25%
ולא יפחת מ ?10%

להלן נוסח סעיף 13
מתוקן" :שיעור ההנחה
המרבי לא יעלה על % 25
מהמחיר השעתי המרבי
הנקוב בהצעה ורשאי
המשתתף שלא לנקוב
באחוז הנחה בכלל".
כלומר ,יש להציע הנחה מ-
 0%עד  25%ממחיר מקס'
לשעה ()₪ 196
ערבות הביצוע תהא 10%
מהתמורה השנתית וזאת
לאחר חישוב המחיר לאחר
אחוז ההנחה שיינתן ע"י
המציע.
נוסחה לדוגמה:
 60שעות חודשיות*₪ 196
לשעה = 12 * ₪ 141,120
חודשים = 10%( 141,120
=)₪ 14,112
כל שעות העבודה יהיו
נדרשים לדיווח ע"ג
החשבונית ,השעות יכללו
פגישות פרונטליות ופגישות
מקוונות (קרי זוםMeet ,
וכדומה).

.3
הצעת המשתתף
ואופן ההגשה עמוד
7
.4

נספח ו' בחוזה עמוד
57

נספח ו' +
סעיף 36
א'

מה הסכום הערבות הנדרש
לביצוע.
 10%מאיזה סכום שנתי?

.5

תמורה עמ' 44

הבהרה

סעיף 21
וסעיף 26

.6

כיצד נחשבות השעות האם
גם זום?
האם ידווח מדי חודש ע"ג
חשבונית?

הבהרות מטעם העירייה:
.1

.2
.3
.4

ראו נוסח מתוקן לסעיף  13בעמ' " :7שיעור ההנחה המרבי לא יעלה על  25%מהמחיר השעתי המרבי הנקוב
בהצעה ורשאי המשתתף שלא לנקוב באחוז הנחה בכלל" .כלומר ,יש להציע הנחה מ 0%-עד  25%ממחיר
מקס' לשעה (.)₪ 196
אל הצעת המשתתף תצורף רשימת ההבהרות למכרז ,כפי שפורסמה באתר העירייה וזאת בנוסף למסמכים
הנזכרים בסעיף  21לעמ' .7
המציעים מתבקשים להגיש נספח הבהרות זה ,חתום במצורף להצעתם;
למותר להבהיר כי פרט לאמור לעיל ,לא חלו שינויים בהוראות מסמכי המכרז.
תאריך_______________:

חתימה_____________________:

