ההנהלה הראשית
ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי ,תשתיות ונכסים
תאריך 16.05.2022 :
לכבוד:
משתתפי המכרז
שלום רב,
מכתב זה הינו חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו חתום להצעה
מכרז פומבי  71-87-22לרכישה (בעדיפות) או לשכירות נכס שישמש כמרפאה יועצת במערב ראשון לציון -
הבהרה מס' 1
שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") מבקשת להבהיר את האמור להלן וכן להשיב על שאלות הבהרה שנשאלו
על ידי המציעים הפוטנציאלים במכרז.
[בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,אלא אם נאמר
במפורש אחרת]
מס'
סידורי
1

תשובה

שאלה

איזה תשריט צבעוני יש לצרף כנדרש המציע נדרש לצרף תשריט ותקנון החל על התב"ע.
התשריט יוגש בגרסה צבעונית המסמנת את ייעודי
בסעיף  4.1.5להזמנה להציע הצעות?
המקרקעין שבתחום התכנית ,לרבות מקרא הצבעים
של התשריט.

2

הדרישה בסעיף  4.1.7רחבה .נבקש להבין על המציע להגיש את כלל המסמכים המפורטים
בסעיף זה .לחלופין ,ניתן להגיש תשריט מתוך
מה נדרש להגיש?
הגרמושקה של היתר הבניה ,ובלבד שיהיה ניתן
ללמוד ממנו את מידות הנכס המוצע ,את סימון
החזיתות ,גובה הקומה ודרכי הגישה לנכס המוצע.

3

כיצד יש להגיש את המסמכים הנדרשים על המציע לצרף להצעתו דיסק און קיי הכולל את
מלוא המסמכים הנדרשים .מובהר כי אין לצרף
להגשה ב pdfאו אוטוקד?
לדיסק און קיי כל נתון לגבי הצעת המחיר.

מעבר לאמור לעיל ,לא חל כל שינוי במסמכי המכרז ובתנאיו.
.1
.2

בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי המכרז לבין הקבוע במכתב הבהרה זה ,יגבר הקבוע במכתב הבהרה
זה.
מכתב הבהרה זה הוא חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין ,ועל כן ,עליכם לצרפו להצעתכם כשהוא חתום בכל
עמוד בחתימה מחייבת במקום המיועד לכך ,כחלק בלתי נפרד מההצעה למכרז.
בכבוד רב
ועדת המכרזים הארצית
לענייני בינוי ,תשתיות ונכסים
הצהרת המציע:
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 .1קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
 .2קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות מכתב הבהרה זה ,הבנתי את תוכנם,
משמעותם והשלכותיהם ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי כוללת
התחשבות בכל מסמכי המכרז ,לרבות האמור במכתב הבהרה זה.
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