
 

 

 
 5002525מכרז מס' 

 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות
ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור  

 שבבעלות מועצה אזורית מטה יהודה
 

 מסמך הבהרות ושינויים
 

החברה שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת  למכרזבהמשך  .1

"(, על שינויים והבהרות החברה)להלן: " כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מלפיתוח מרכזים 

 כדלקמן. במכרז

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם  .2

 .ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

 
 תשובה שאלה סעיף 'עמ מסמך מס'

 מכרז 1

8 
2.1.2 

 למסמך
 'א

נבקש להבהיר, כי לצורך עמידת המציע בתנאי סף 
זה המציע יכול לעמוד בתנאי הסף בעצמו ו/או 
להסתמך על עמידה בו באמצעות קבלן משנה 
מטעמו שאיתו למציע הסכם לשיתוף פעולה לטובת 

 ביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון

בתנאי מקובל, 
שהמציע צירף 

להצעתו הסכם 
עם קבלן  בתוקף
 המשנה

חוזה  2
 התקשרות

נבקש שתקופת הבדק תתחיל לכל אתר )גג( בנפרד  2 2
ממועד חיבורו לרשת. )מאחר ומדובר אתרים 

 .המפוזרים ובאחריות גורמים רבים(

 מקובל

טופס חוזה  3
 התקשרות 

נוספות יבוצע על בסיס מחירון  רנבקש שתמחור עבו 2 7
 "דקל" ללא הפחתות.

 לא מקובל

חוזה  4
 התקשרות

נבקש שתקופת הבדק תתחיל לכל אתר )גג( בנפרד  11.1 24
ממועד חיבורו לרשת. )מאחר ומדובר אתרים 

 .המפוזרים ובאחריות גורמים רבים(

 מקובל

מכרז פוטו  1
וולטאי 

 א' ךמסמ

נוספות יבוצע על בסיס מחירון  רנבקש שתמחור עבו 2 2
 "דקל" ללא הפחתות.

 לא מקובל

 חוזה 2
תפעול 

 ותחזוקה 

 לא מקובל נבקש כי המילה "כל" תמחק. –שורה ראשונה  1.1.1 3

 חוזה 7
תפעול 

 ותחזוקה 

נבקש למחוק את הסעיף מאחר והאחריות נקבעה  8.3 11
 .8.2כבר בסעיף 

 לא מקובל

מכרז פוטו  8
וולטאי 

 – מסמך ב'
חוזה 

 התקשרות

נבקש כי בשורה הראשונה אחרי המילה "נזק"  22.3 14
תבוא המילה "ישיר". בנוסף נבקש כי בשורה 

 השנייה המילים "לרבות כל נזק תוצאתי" ימחקו.

 לא מקובל

מכרז פוטו  9
וולטאי 

 –מסמך ב' 
חוזה 

 התקשרות

נבקש להבהיר, כי במידה ותידרש עבודה בלילה עקב  28.1 11
עיכובים מצד המזמינה ו/או מי מטעמה ישולמו 

 לקבלן שעות העבודה בלילה לפי תעריף לילה.

 מקובל

מכרז פוטו  11
וולטאי 

 –מסמך ב' 
חוזה 

נבקש כי המילים "ו/או בקשר ל" ימחקו. בנוסף  43.1 21
נבקש כי אחרי המילה "אחראי" יבואו המילים "על 

 פי דין".

 מקובל
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 תשובה שאלה סעיף 'עמ מסמך מס'
 התקשרות

מכרז פוטו  11
וולטאי 

 –מסמך ב' 
חוזה 

 התקשרות

נבקש כי המילים "לפצות", "ו/או טענה ו/או  43.2 21
 דרישה" ימחקו.

בנוסף נבקש כי במקום המילים "דרישתה 
 הראשונה" יבואו המילים "קבלת פסק דין חלוט".

מקובל חלקית 
המילים "מיד עם 

דרישתה הראשונה" 
ימחקו, ובסוף הסעיף 

יתווספו המילים: 
""בכפוף לקבלת פסק 

 דין חלוט. 
מכרז פוטו  12

וולטאי 
 –מסמך ב' 

חוזה 
 התקשרות

נבקש כי אחרי המילה "המזמינה"  –שורה שלישית  21.1 28
יבואו המילים "שיהיה בהתאם לפרויקטים 

רשימת האתרים שסופקה עם המאושרים על פי 
 מסמכי מכרז זה."

 מקובל

מכרז פוטו  13
וולטאי 

 –מסמך ב' 
חוזה 

 התקשרות

נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "על אף  21.9 28
האמור לעיל, מובהר בזאת, כי הפעלת הערבות 
תהיה רק לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות לתקן, תוך 

ת ההפרה ימי עסקים ממועד ההודעה בכתב, א 1
 בגינה נדרשת הפעלת הערבות". 

 מקובל

מכרז פוטו  14
וולטאי 

 מסמך א'

1 1.9 
1.12 

על אף האמור בכל מקום במסמכי המכרז, לרבות 
, נבקש להבהיר כי המזמין 1.12 -ו 1.9בסעיפים 

מתחייב לשלם לקבלן בעבור כל עבודה שבוצעה 
בפועל ובנוסף בעבור ציוד שהוזמן לצורך ביצוע 

 ולא ניתן להחזירו לספק. העבודות

 .מקובללא 
מובהר כי בשלב 

החברה לא , המכרז
תשפה את המציעים 
בגין כל הוצאה. עם 
זאת, לאחר חתימת 
ההסכם מול הקבלן 

הזוכה ולאחר מתן צו 
התחלת עבודה מפורש 

לגבי כמות מתקנים 
ספציפית, יבואו 

הצדדים במו"מ ביחס 
לכל צמצום ו/או 

ביטול שיעשה לאחר 
 הצו.הוצאת 

הערה  11
 כללית 

האמור במסמכי מבלי לגרוע מנבקש להבהיר, כי   
המכרז, התחייבות הקבלן לתפוקה כפופה לכך שלא 
היה אירוע כח עליון, לרבות מזג אוויר חריג ו/או 
אירוע של גורם חיצוני שלקבלן אין עליו שליטה 
מלאה ובלעדית ו/או מגפה, לרבות מגפת הקורונה, 

מהאירועים המפורטים לעיל התרחשו וכי אם איזה 
הקבלן לא יישא בכל אחריות לחריגה מהתפוקה 

 הנדרשת.

 מקובל

מסמכי  12
 המכרז

נבקש להבהיר, כי לצורך עמידת המציע בתנאי סף  2.1.2 8
זה המציע יכול לעמוד בתנאי הסף בעצמו ו/או 
להסתמך על עמידה בו באמצעות קבלן משנה 

תוף פעולה לטובת מטעמו שאיתו למציע הסכם לשי
 ביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון.

 .1ר' מענה לשאלה 

חוזה  17
 התקשרות

 לא מקובל נבקש למחוק את הסעיף. 44.2 21

חוזה  18
 התקשרות 

נבקש למחוק את המילים "העתקי פוליסות"  44.4 21
 ולהחליפן במילים "אישורי הביטוח".

מסמך בנוסף, נבקש למחוק את המילים "וכן כל 
 אחר הקשור בביטוחים אלה.

 מקובל לא

 –נספח ג'  19
נספח תנאי 

 ביטוח

לאחר המילים "את הביטוחים המפורטים בסעיף"   1
 .1יש לתקן את סעיף ההפניה כי מפנה לסעיף  –

 יתוקן
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 תשובה שאלה סעיף 'עמ מסמך מס'
 –נספח ג'  21

נספח תנאי 
 ביטוח

נבקש כי המילים "או תחילת השימוש בחלק כלשהו   1
 מהעבודות" ימחקו.

 

 מקובל לא

 –נספח ג'  21
נספח תנאי 

 ביטוח

נבקש כי המילים "ובניכוי סכום ההשתתפות   1
 העצמית הנקובה בפוליסה" ימחקו.

 מקובל לא

 –נספח ג'  22
נספח תנאי 

 ביטוח

 מקובל לא ימים" ימחקו". 7נבקש כי המילים "  1

 –נספח ג'  23
נספח תנאי 

 ביטוח

ממועד תום" נבקש כי במקום המילים "לא יאוחר   1
 תבוא המילה "בתום".

 לא מקובל

 –נספח ג'  24
נספח תנאי 

 ביטוח

 לא מקובל יום". 31נבקש למחוק את המילים "  5

 –נספח ג'  21
נספח תנאי 

 ביטוח

נבקש למחוק את המילים "לרבות התחייבויות   1
 בדבר לוחות זמנים".

 לא מקובל

 –נספח ג'  22
נספח תנאי 

 ביטוח

נבקש למחוק את המילים "בנוסף מוסכם במפורש   1-2
כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום 
של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד 

 באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד". 

 מקובל לא

 –נספח ג'  27
נספח תנאי 

 ביטוח

נבקש כי במקום המילים "לדאוג ו" תבוא המילה   2
 "לפעול".

 מקובל

 –נספח ג'  28
נספח תנאי 

 ביטוח

 מקובל נבקש למחוק את המילה "מיד".  2

 –נספח ג'  29
נספח תנאי 

 ביטוח

נבקש כי במקום המילה "לגרום" תבוא המילה   2
 "לפעול".

 מקובל

31      
 –נספח ג'  31

נספח תנאי 
 ביטוח

נבקש למחוק את המילים "בשמו ובשם הבאים   2
 מטעמו".

 לא מקובל

 –נספח ג'  32
נספח תנאי 

 ביטוח

נבקש כי המילים "למען הסר ספק מובהר בזאת, כי   7
המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס 
לעבודות, בין אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם 
בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, 
והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את 
מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל 

, בין מבוטח המשנהידי -עבודות שבוצעו עלה
אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי 
המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם 

 המבוטח ובין אם לאו."
מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה 
ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או 

ש באחריות המבוטח לשפות את מבק מי מטעמם,
האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום 
ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות 

 המשפטיות." 

 מקובל  לא
 
 
 
 
 
 

המילים  במקום
"מבוטח המשנה" 

 מילים "ה יבואו
המבוטח או קבלני 

 המשנה"

 –נספח ג'  33
נספח תנאי 

 ביטוח

נבקש למחוק את המילים "המבוטח מתחייב לקיים   7
שמירה נאותה בהתאם לתנאי הפוליסות הנערכות 

ידי המבוטח. חברת השמירה כאמור תשמור על -על
אתר העבודות בכללותו. למען הסר ספק מוסכם כי 
במידה ובאתר העבודות מועסקת חברת שמירה 

מי מהפועלים מטעם מבקש האישור ו/או מטעם 
מטעם מבקש אישור, לא מוטלת על חברת השמירה 

ו/או מי  לרכוש המבוטח כאמור כל חובה לשמור 

 לא מקובל 
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 תשובה שאלה סעיף 'עמ מסמך מס'

העבודות וכי חובת השמירה  מטעם המבוטח באתר
 על הציוד כאמור מוטלת על המבוטח ו/או על מי

מטעם המבוטח בלבד. כן, מוסכם במפורש כי חוק 
זה ועל  אינו חל על הסכם 1927 -השומרים התשכ"ז

 נספחיו".
 –נספח ג'  34

נספח תנאי 
 ביטוח

 שאלה לא ברורה. ".11" יבוא המספר "14נבקש כי במקום המספר "  7

 –נספח ג'  31
נספח תנאי 

 ביטוח

ביטוחי  8-11
המבוטח 

ביטוחי 
 הקמה

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
 ."12"יבוא המספר " 24" נבקש כי במקום המספר

 פרק א' – 1.1.2סעיף 
יש למחוק את המילה "מינימום"  – 1.1.2.1סעיף 

 ובמקומה להוסיף את המילה "מקסימום"
יש למחוק את המילים "עד לסך  – 1.1.2.2סעיף 

ובמקומן לציין ₪"  211,111מהנזק מינימום  11%
 411,111מהנזק, מקסימום  11%את המילים "עד 

"₪ 
 11%עד יש למחוק את המילים " – 1.1.2.3סעיף 

ובמקומן ₪"  211,111מסכום הביטוח מינימום 
 להוסיף את המילים

 ₪" 411,111מהנזק מקסימום  11%"עד 
 11%יש למחוק את המילים "עד  – 1.1.2.4סעיף 

ולהוסיף ₪"  211,111מסכום הביטוח מינימום 
 ₪" 311,111המילים "מקסימום   את

 11%יש למחוק את המילים "עד  – 1.1.2.1סעיף 
 11,111ם הביטוח )מקסימום לפריט בודד: מסכו
 ובמקומן להוסיף₪(" 

)מקסימום ₪  211,111את המילים "מקסימום 
 ₪( 41,111לפריט בודד : 

 11%יש למחוק את המילים "עד  – 1.1.2.2סעיף 
מסכום הביטוח" ובמקומן להוסיף את המילים 

 ₪" 211,111"מקסימום 
 11%יש למחוק את המילים "עד  – 1.1.2.7סעיף 

מסכום הביטוח" ובמקומן להוסיף את המילים 
 ₪" 311,111"מקסימום 

 21%יש למחוק את המילים "עד  – 1.1.2.8סעיף 
מסכום הביטוח" ובמקומן להוסיף את המילים 

 שח" 1,111,111"מקסימום 
 21%יש למחוק את המילים "עד  – 1.1.2.11סעיף 

ובמקומן ₪"  111,111מסכום הביטוח מינימום 
מהנזק , מקסימום  11%את המילים "עד  להוסיף

1,111,111  "₪ 
 11%יש למחוק את המילים "עד  – 1.1.2.11סעיף 

מגובה הנזק" ובמקומן להוסיף את המילים 
 ₪" 111,111"מקסימום 

 11%יש למחוק את המילים "עד  – 1.1.2.12סעיף 
מסכום הביטוח" ובמקומן להוסיף את המילים "עד 

 ₪" 211,111מהנזק, מקסימום  11%
יש למחוק את המילה "בלבד" ובמקומה להוסיף 

 "ולמבוטח"
 אחריות כלפי צד שלישי 1.2סעיף 
יש למחוק את המילים "שלא יפחת  – 1.2.1.3סעיף 
במקומן להוסיף את המילים ₪"  4,111,11מסך 

 למקרה ולתקופה."₪  1,111,111"

 לא מקובל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 את להכניס מקובל
 למקרה"  המלל

 "ולתקופה
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יש למחוק את המילים "שלא יפחת  – 1.2.1.4סעיף 
ובמקומן להוסיף את המילים ₪"  2,111,111מסך 

 למקרה ולתקופה"₪  1,111,111"
 ביטוח אחריות מקצועית –. 1.1סעיף 

 יש להוסיף את המילים "משולב חבות המוצר"
 למחוק -. 1.4.3סעיף 
יש למחוק את המילים "נזק כספי או  –. 1.4.4סעיף 

פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה 
 בהליכים פליליים"

 

 
 
 

 : מקובל
להוסיף "משולב  

 "המוצר חבות
 מנהל/  המפקח ימחק

 הפרויקט
 

 –נספח ג'  
נספח תנאי 

 ביטוח

ביטוחי  8-11
המבוטח 

ביטוחי 
 הקמה

 ביטוח חבות המוצר – 1.0סעיף 
 המילים "משולב אחריות מקצועיתיש להוסיף את 

 לא מקובל

 –נספח ג'  
נספח תנאי 

 ביטוח

ביטוחי  8-11
המבוטח 

ביטוחי 
 הקמה

 ביטוח כלי רכב – 1.1סעיף 
יש למחוק את המילים "שלא יפחת מ  –. 1.7.1סעיף 

ובמקומן להוסיף את המילים "בסך של ₪  711,111
 בגין נזק אחד"₪  111,111

ובמקומן ₪  711,111"יש למחוק את המילים 
 ₪" 111,111להוסיף את המילים "

₪"  711,111יש למחוק את המילים " – 1.7.3סעיף 
 ₪" 111,111ובמקומן להוסיף את המילים "

 יש למחוק – 1.7.4סעיף 
" ובמקומה 21יש למחוק את המילה " – 1.7.7סעיף 

 "31להוסיף את המילה "
 יש למחוק – 1.7.9סעיף 

 

 מקובל

 –נספח ג'  
נספח תנאי 

 ביטוח

ביטוחי  8-11
המבוטח 

ביטוחי 
 הקמה

" יש 2113לאחר המילים "מהדורה  – 1.7.11סעיף 
 להוסיף את המילים "או נוסח מקביל דומה לו"

וק את המילים "המבוטח חיש למ -1.7.13סעיף 
מתחייב לערוך את כל שינוי בביטוחי המבוטח 

 שיידרש על ידי הבנק המלווה ו/או כל
 אחר של הפרויקט.גורם מממן 

 לא מקובל

 –נספח ג'  32
נספח תנאי 

 ביטוח

12-
13 

אישור 
עריכת 
ביטוח 

 העבודות

 נבקש להבהיר מהם גבולות האחריות.
 כמו כן, נבקש לבצע את השינויים הבאים:

יש למחוק. וכן למחוק את  -ביטוח כל הסיכונים
 בעמודת "סכום" םרלוונטייהקודים הלא 

 

 לא מקובל

 –נספח ב'  37
הסכם 

 –תחזוקה 
ביטוחי 
תפעול 
]אישור 
 ביטוח[

 

נספח ב'  
הסכם  –

תחזוקה 
– 
ביטוחי 
תפעול 
]אישור 
 ביטוח[

 

 צד ג' ביטוח 
, 311, 317, 318נבקש למחוק את הקודים הבאים: 

 .319 -ו 317
 אחריות מעבידיםביטוח 

 .311קוד נבקש למחוק את 
 פירוט השירותים

 -ו 198, 188, 122נבקש למחוק את הקודים הבאים: 
111. 

 מקובללא 

 אחריות מעבידיםביטוח     
 .312קוד את למחוק  נבקש

 אחריות מקצועית ביטוח 
להוסיף את המילים "משולב אחריות נבקש 

 .המוצר"
 -ו 312 כמו כן, נבקש למחוק את הקודים הבאים:

329. 
 .311קוד  בנוסף נבקש למחוק את

 סעיפים :
 ימחקו 198,111, 122
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 פירוט השירותים
, 182, 122, 113נבקש למחוק את הקודים הבאים: 

 111 -ו 198
 

 
 אחריות המוצר ביטוח     

להוסיף את המילים "משולב אחריות  נבקש
 .מקצועית"

 

 לא מקובל

ללא תקבול של  11%במכרז מבקשים ערבות של  21.1 28 בחוזה 38
 הערבותסכום שווה ערך. נא לשנות את תנאי 

ישונה  21.1סעיף 
בסכום " ל והמילים:
לפי  7%השווה ל 

היקף הביצוע הצפוי 
על פי הערכת 

המזמינה ועל פי 
 " הצעת הקבלן למכרז

 
שתשוחרר רק בתום תקופת  11%ערבות ביצוע  21.1 28 בחוזה 39

. מבקשים שערבות הביצוע תשוחרר הבדק שנתיים
 במועד עם חיבור המערכות.

 

  47.4.1ראה סעיף 

 סעיף 7 בחוזה 41
 איטום

איטום צריך להיות על חשבון המועצה כיון שלא 
ניתן להעריך בשלב זה אילו גגות צריכים איטום 

 ובאיזה היקף

 

האיטום הוא על 
חשבון המועצה 

 ובאחריות הקבלן

לא מקובל לבקש ערבות נוספת עבור "ערבות  2.3 28 בחוזה 41
. מבקשים לבטל  לשלושה חודשים  1%אחריות" של 
 את ערבות זו.

אין  21.3ראה סעיף 
ערבות נוספת יש רק 

 ערבות אחת
לא מקובל )בכל  עלויות הוצאת היתר ע"ח המזמינה ככל שנדרש 7.2 7 בחוזה 42

מקרה לא נדרש 
 היתר(

 18:11ששעות העבודה עבור הקבלן הם בין להוסיף  9.2 11 בחוזה 43
ובמסגרתם יוכל הקבלן לעבוד בבתי הספר  17:11ל 

 ובגנים בתיאום עם המפקח

 יום עבודה יהיה מ:
 18:11עד  17:11

אנו לא אחראים על חברת חשמל ולפיכך סעיף זה  17.1 29 בחוזה 44
בעייתי צריך להיות מנוסח כך שהקבלן ישלם על כל 

רכת ובדיקת עמסיום התקנת המיום איחור 
 המערכת ע"י בודק

 מקובל

 44 בחוזה 41

 

לאחר  41והוא  21%תשלום שלב אחרון הינו  47.4.1

 החיבור לרשת ולאחריו התשלום 

. מבקשים לשנות את סעיף זה 41שוטף פלוס 
 ולהקדים את מועד התשלום

יום לאחר  31ישונה ל
אישור החשבון על ידי 

 המפקח.

 11%מבקשים לשנות למחירון דקל בהפחתה של  42.3 41 בחוזה 42
 בלבד במקובל

 

 לא מקובל

- בחוזה 47
 כללי

 ?4האם לכל המבנים ישנם טופס   
 

המערכות יותקנו רק 
במבנים שאושרו 

  4לטופס 
האם המחיר שנדרש להגיש כולל את  –המחיר  12.2   חוזה 48

האגרות לחברת חשמל או שהאגרות שולמו כבר על 
 המועצהידי 

אגרות על חשבון 
 המועצה
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 מפרט 49

 מבנים
 נספח 

 מבנים
האם אפשר להוסיף לרשימת המבנים את סוג הגג 

 הקיים במבנה.
רוב הגגות הם גגות 

ניתן לראות  בטון
בתמונות בתיקייה 

 המשותפת את הגגות
 מפרט 11

 מבנים
 נספח 

 מבנים 
מתי תבוצע השלמה של שאר המבנים שנמצאים 

 בסיור טכני
 בעבודה

מפרט  11
 מבנים 

 PVמבנים עם היתר  האם אפשר לקבל רשימת תיעדוף להקמת המבנים .  
 ראשונים.

 מפרט  טכני  מפרט 12
 טכני 

האם כל ארונות החשמל תקינים , במידה ולא האם 
אנו נדרשים לבצע התאמות ותיקונים והאם זה 

 בתוך המחיר הכולל?

עד כמה שאנחנו 
יודעים כן. ככל 

שדרוג הוא. שידרש 
יתומחר כחריג על פי 

 תנאי המכרז
קבלן שנמצא בהליך רישום אצל פנקס הקבלן וטרם    מכרז 13

 קיבל אישור רישום 
המציע יציג מסמך 
מגובה משפטית 
שהגיש את הבקשה 

יום  21לרישום לפחות 
 טרם פרסום המכרז.

 

מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה, יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או כתשובה  .3

 .החברהשלילית מאת 

 הינו ההצעות להגשת אחרון המועד, להזכירכםו/או דרישותיו.  המכרזאין שינוי ביתר מסמכי  .4

 .בדיוק 05521בשעה  252512.50.

, על המשתתפים לחתום בכל עמוד המכרזמסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  .1

 .המכרזבחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי 

 
        ________________ 

 החברה לפיתוח מרכזים כפריים        
 ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ

 


