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02/03/2023 
 
 

 לכבוד 
   34/2022מספר  פומביבמכרז המציעים 

 המועצה האזורית מטה יהודה
 

 שלום וברכה, 

 34/2022מספר    פומבימכרז  –  תומענה לשאל הבהרות ו
 2023מכרז מסגרת פומבי לביצוע עבודות בינוי, פיתוח, שיפוצים ובדק במבני ציבור ומוסדות חינוך )בדק( 

 
ת ההבהרה  ות של המציעים על פי שאלוהפרטני ותת המועצה לשאלותשוב עדכונים ולהלן 

 . ושנשלח 
 

 . יש לי שאלה לגבי היקף כספי שנתי של המכרז הנ"ל שאלה:

 . לשנה  מלש"ח 10 –בשנים קודמות ההיקף היה כְּ   .ההיקף אינו ידוע תשובה:
 

 .בנייה ושיפוציםמה המספר טלפון שאפשר לשלם עבור המכרז של  שאלה:

 התשלום דרך האתר  תשובה:
 

 -וההיקף הכספי שביצע עד היום  למספר פרויקטים הוא יותר מ כשנתיים  1-קבלן רשום ג' שאלה:

ש"ח כפי  300,000אך לא קיים פרויקט  אחד שהיקפו הכספי הוא  ₪,   1,000,000

 במכרז?. האם ניתן להשתתף וגם לא פרויקט משנת  8.3שרשום בסעיף 
על פי תנאי הסף נדרש להיות בעל ניסיון בביצוע חמישה פרויקטים של לפחות   תשובה:

300,000 ₪ . 
 

 ? 1ג -האם למכרז  זה יכול  לגשת קבלן  בנין רשום   שאלה:

   .לתנאי המכרז  8.2ראה סעיף  תשובה:
 

 פורסמו שאלות הבהרה שנדרש לצרף למכרז?  שאלה:

, וכן את כל המסמכים אשר יפורסמו  הנוכחי למסמכי המכרזיש לצרף את המסמך  תשובה:
 . באתר המועצה תחת לשונית המכרז

 

 יש שינוי כלשהו במסמכים הנדרשים לצורך הגשה?  שאלה:

 . ראה תנאי המכרז וכן כל מסמך אשר יפורסם באתר המועצה תחת לשונית המכרז תשובה:
 

 מספיק ענף שיפוצים  131א אם קבלן ה  שאלה:

 לא.  תשובה:
 

 איזה ישובים העבודה ב  שאלה:
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 . בשטח שיפוט מועצה אזורית מטה יהודהבכל הישובים ומוסדות הציבור והחינוך  תשובה:
 
 
 
 
 

 בכבוד רב 
 שרית עוזרי 
 פיתוח  ו תפעול  מנהלת אגף 

 מועצה אזורית מטה יהודה 
 
 

 , גובר האמור במסמך זה. נוהל הצעת המחיריובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי 
 , לא יכול כל שינוי.נוהל הצעת המחירבשאר מסמכי ופרטי 

 
אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה ניתנה   בהרות מחייבות את כלל המציעים, גםיש לשים לב כי הה

 ההבהרה.
 . נוהל הצעת המחיריש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת 

 
 

 : _______________________המציע ה וחותמתחתימ


