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 ימיות עבודות על ופיקוח ייעוץ שירותי למתן פומבי מכרז  – 1הבהרה מס'  הנדון:
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 כללי .1

 .המכרזאחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי להלן אלא אם יאמר  .1.1

 .מהמכרזההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד  .1.1

הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל  המכרזהשינויים היחידים מן האמור במסמכי  .1.1

 .המכרזמסמך רשמי אחר שנשלח וישלח )ככל שנשלח וישלח( על ידי החברה במסגרת 

עליכם לצרף להצעתכם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים )ככל שמצורפים( אליו כשהם  .1.1

 .חתומים בכל עמוד

 

 המכרזלמסמכי  1מס'  הבהרה .1

 
 תשובותהבהרות /  שאלות סעיף  

תנאי סף מכרז,   .1
5.1 

להוסיף לתנאי הסף איש מבוקש 
 בגיאולוגיה תוארמקצוע בעל 

 .תימי בעבודה ניסיון ובעל
 

 הבקשה נדחית. 
 

 

 'ה נספחמכרז,   .1
 עמידה על תצהיר
 הסף בתנאי
 ניסיון ופירוט
 15, עמ' המציע

 
אישור עו"ד יש להגיש האם  .א

עבור כל איש מקצוע בנפרד 
 אנשי המקצועאו עבור כלל 

 ביחד?
 

האם ניתן להגיש יותר משני  .ב
 אנשי מקצוע?

 

 
 הסף בתנאי התצהיר הינו עמידה .א

בתצהיר ולכן  המציע ניסיון ופירוט
נדרש אישור של עו"ד על תצהיר זה 

אין צורך בהגשת אישור  המציע.
עו"ד נפרד עבור כל אחד מאנשי 

 המקצוע המוצעים.
 

 .לא .ב
 

מכרז, טבלת   .1
 -ניקוד איכות

 18סעיף 

 ניסיוןר ויינתן ניקוד עב האם
 דלק קווי כגון ימיות בתשתיות

 בעומקים מים התפלת וקווי
 ?שונים אורכיםו

לא יינתן ניקוד עבור ניסיון בביצוע עבודות 
כמפורט בטבלת ניקוד תשתית ימית. 

ניסיון הינו  םהאיכות, אחד הקריטריוני
על עבודות ימיות  ייעוץ או פיקוחבהמציע 

בהתאם לקריטריוני המשנה המפורטים 
 בטבלה. 

עבור ניסיון בקווי דלק וקווי התפלת מים 
 כמפורט בטבלה. ,ינתן ניקודאכן י
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 אישור קבלה

 

 על ופיקוח ייעוץ שירותי למתן פומבי מכרז  – 1מס'  הבהרהאנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את 

לכל דבר ועניין, כאילו נכלל  בהם הזמנה וכן, ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי ה ימיות עבודות

הינם כמפורט ההזמנה מלכתחילה. אנו מאשרים, כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז ומסמכי 

במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה, ככל 

 שישלח, בעתיד.
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