1

תאריך9/2/2020:
לכבוד
מציעים  /רוכשי מכרז 5/2020
בפקס'  /דוא"ל ________________________
וידוא קבלה __________________________

מכרז פומבי מס'  - 5/ 2020לביצוע עבודות תכנון ,הקמה ,הפעלה ,חיבור לרשת החשמל הארצית,
ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית ( )PVעפ"י אסדרה
תעריפית ו/או אסדרת ברירת מחדל על גגות במועצה האזורית גזר
פרוטוקול סיור קבלנים ומענה לשאלות הבהרה.
 .1ניתנת אפשרות לשאלות הבהרה נוספות – עד ליום  10/2/2020בשעה  .15:00אין שינוי במועד אחרון להגשת
הצעות.
מציע שהשתתף בישיבת ההבהרות ומעוניין לבצע ביקור נוסף באיזה מהאתרים במכרז – רשאי לפנות לתיאום
ביקור באתר מול מנהל מחלקת תחזוקה ותשתיות במועצה ,הח"מ ,בטלפון ( 052-5344562וכן בדוא"ל
 .)shmuel@gezer-region.muni.ilהתייחסות לשאלות בכתב בלבד הם אלו שיחייבו את המועצה ו/או הספק.
 .2ביום  4/2/2020נערכה ישיבת הבהרות חובה במכרז זה .בישיבה השתתפו מטעם המועצה – מנהל מחלקת תחזוקה
ותשתיות ,שמואל הררי ויועץ מקצועי למכרז .בנוסף השתתפו נציגים של  5חברות (ע"פ רשימה נפרדת).
בישיבת ההבהרות ניתן פירוט על השירותים הנדרשים תוך מתן דגשים לנושא תנאי המכרז ,ההסכם ,לוחות
זמנים.
הודגש נושא אחריות הקבלן בכל הקשור באיטום הגגות מרגע הכניסה לעבודה.
בוצעה סקירה של האתרים הרלבנטיים.
בנוסף בוצע סיור בשטח בשני אתרים לדוגמא  -קריית חינוך בית חשמונאי וקריית חינוך שעלבים.
 .3בהמשך לישיבת הבהרות מיום  , 4/2/2020במשרדי המועצה התקבלו שאלות הבהרה ,להלן השאלות ומענה
המועצה –

מס׳
סידורי
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פרק

תיאור
עבודות

מס׳
סעיף
4.18

במכרז/
במפרט/
בנספח

עמוד

מכרז
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פירוט השאלה

תשובת המועצה

יבוצע

ע"ח

נבקש כי כל התשלומים התשלום
לרשויות כולל לחח"י וכל המועצה.
והערבויות
ההוצאות
הדרושות לצורך קבלת במידת הצורך התשלום
רישיונות כאמור בסעיף יבוצע ע"י המציע הזוכה
כאשר הזוכה יקבל החזר
יוטלו על המזמין
הוצאות (גב אל גב) בכפוף
להצגת אישור תשלום.
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4

2

פיצוי
כספי
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התחיי 6.5
בויות
קבלן

הסכם
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התחיי 6.20
בויות
קבלן

הסכם
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נק'
קבע...

13.1
13.3

הסכם
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ההסכם בנוי לעבודה מול סעיף  13.1ו 13.3 -בהסכם – ימחק.
קבלני בניין ולא בהכרח תואם
עבודה מול קבלני הקמת
אתרים סולאריים ולפיכך
הדרישה בסעיף זה לא נדרשת
ע"פ הדין .לפיכך נבקש לבטל
דרישת מודד מוסמך אשר גם
אינה מהותית לצורך תכנון
מערכת סולארית על גגות

6

בדיקו
ת
במהלך
ביצוע
העבודו
ת

16.1

הסכם
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ההסכם בנוי לעבודה מול קבלני אין שינוי בסעיפים  16.1ו.19.5.2 -
בניין ולא בהכרח תואם עבודה
מול קבלני הקמת אתרים ככל שתידרשנה בדיקות מעבדה – הנ"ל על חשבון
סולאריים ולפיכך הדרישה הקבלן.
בסעיף זה לא נדרשת ע"פ הדין
וגם לא מתאימות למקרה זה.
נבקש שבדיקות אלה יוגדרו
מראש על ידי המזמין(כגון
בדיקות קרינה  ,איטום וכו)

19.5.
2

מפרט
תנאים
והורא
ות
מיוחד
ים
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נא הבהרתכם למה מתייחס טעות סופר .מדובר על .₪ 1,000
השער היציג בסעיף באם
הפיצוי נקוב בש"ח
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ההסכם בנוי לעבודה מול בתחילת סעיף  6.5בהסכם יתווסף – "ככל
קבלני בניין ולא בהכרח תואם שהדבר מתחייב ע"פ דין"
עבודה מול קבלני הקמת
אתרים סולאריים  ,ובין היתר
דורשת דרישות שונות למנהל
עבודה .נבקש הבהרתכם כי
מנהל העבודה המצוין בסעיף
הינו מנהל צוותי עבודה ואין
הדרישה כמוגדר בתקנות
הבטיחות בעבודה (עבודות
בנייה) תשמ"ח –  1988אלא
באם העבודות יידרשו זאת
(תשומת ליבכם כי עבודת
הקמת מערכת סולאריות
אינה נכנסת לגדר עבודה
הדורשת מנהל עבודה ע"פ
התקנות האמורות)..
ההסכם בנוי לעבודה מול סעיף  6.20בהסכם ימחק
קבלני בניין ולא בהכרח תואם
עבודה מול קבלני הקמת
אתרים סולאריים ולפיכך
הדרישה בסעיף זה לא נדרשת
ע"פ הדין .לפיכך נבקש לבטל
סעיף זה
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מדידו
ת

25

הסכם

40

ההסכם בנוי לעבודה מול יתווסף סעיף  25.4בנוסח הבא –
קבלני בניין ולא בהכרח תואם
עבודה מול קבלני הקמת "למען הסר ספק ,הכוונה בסעיף  25על תתי
אתרים סולאריים ולפיכך סעיפיו הינה בנוגע לכמויות /הספק המתקנים
נבקש לבטל סעיף זה באשר והעבודות שיסופקו בפועל ע"י הקבלן.
התמורה תבוצע ע"פ טבלת הצעת המחיר
הוא סעיף לא רלוונטי
בשים לב

8

שמיר
ה
ומניע
ת
גישה..
.

29.5

הסכם

42

ההסכם בנוי לעבודה מול סעיף  29.5בהסכם – ימחק.
קבלני בניין ולא בהכרח תואם
עבודה מול קבלני הקמת
אתרים סולאריים ולפיכך
נבקש לבטל סעיף זה

9

בטיחו
ת

30.9

הסכם

43

ההסכם בנוי לעבודה מול אין שינוי בסעיף  30.9בהסכם.
קבלני בניין ולא בהכרח תואם
עבודה מול קבלני הקמת
אתרים סולאריים ,ובין היתר
דורשת דרישות בטיחות שונות
שמתאימם לעבודת בניין אך
לא נדרשות בעבודות הקמת
מתקנים סולאריים .נבקש
לבטל את כל המלל ,החל מ-
"לצורך ביצוע העבודה "....ועד
סוף הפסקה

10

בעלות
בציוד

34.1

הסכם

45

ובתנאי ששולם עליהם

11

בדיקו
ת
הפעל
ה

5

בדיקו
ת IR

11
1

נבקש להקטין ל  10%את נספח בדיקות הפעלה ,עמוד  11סעיף – 5
יתוקן ל.20% -
בדיקת  IRמדגמית

12

נספח
ב'6

נספח
ב'6

11
8

בתחילת סעיף  34.1ירשם –

"בכפוף לתשלום המועצה ע"פ הסכם זה
ובכפוף למסירת המתקנים לבעלות המועצה
לאחר עמידה בדרישות ההסכם והמפרטים –
"

"בצע בדיקת  IRמדגמית לפנלים וללוחות
החשמל  ACו DC-באתר כאשר האתר
בהספק עבודה של  20%לפחות ,ומלא טופס
לבדיקות "IR

ההסכם בנוי לעבודה מול הבקשה נדחית
קבלני בניין ולא בהכרח תואם
עבודה מול קבלני הקמת
אתרים סולאריים ,ובין היתר

4

דורשת דרישות בטיחות שונות
שמתאימים לעבודת בניין אך
לא נדרשות בעבודות הקמת
מתקנים סולאריים .נבקש
לבטל את הנספח
13

ביטוח
מסמכ
י
המכר
ז

נספח
א'

ביטוח -מסמכי מכרז – נספח
א'
 .1סעיף  – 16.1יש
למחוק את המלל:
מוניטין
"ובעל
...לחתימה".
 .2סעיף  – 16.2יש
למחוק את המלל:
"ללא הסתייגות".

.1
.2
.3
.4

בסעיף  16.1לנספח א' ימחקו המילים
כמבוקש.
אין שינוי בסעיף  16.2לנספח א' – יחד
עם זאת תשומת לב המציעים לסעיף
.16.6
הבקשה נדחית .אישורי הביטוח
המצורפים למכרז הינם בהתאם
להנחיות המפקח על הביטוח.
הבקשה נדחית

 .3סעיף  – 16.3לאחר
המלל" :למועצה את"
את
להוסיף
יש
המלל" :טיוטה של".
 .4סעיף  – 16.5יש
למחוק את הסעיף.
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הסכם

סעיף  – 42אחריות לנזיקין
 .1סעיף 42.1

סעיף - 42.1
א – הבקשה נדחית.

א .שורה  – 1לאחר ב .הבקשה נדחית.
"יהיה
המלל:
יש ג .במקום המילה מיד – ירשם תוך זמן סביר.
אחראי"
להוסיף את המלל יתר המבוקש נדחה.
":על פי דין".
ב .שורה  -2יש
את
למחוק
המלל" :וכל נזק
אחר".
ג .שורה  – 5-6יש
את
למחוק
"יהא
המלל:
חייב
לפצות...כאמור,
והוא" .בהמשך
יש למחוק את
המילה" :מיד"
"תוך
ולכתוב:
זמן סביר".

5

ד .שורה  – 8לאחר
המלל" :אבדן או
נזק" יש להוסיף ד .הבקשה נדחית.
המלל
את
":ואשר הקבלן ה .הבקשה נדחית.
אחראי לו על פי
ו .מאושר בחלקו .ראו תיקון שיתווסף
דין".
בסייפת סעיף - 42.1
ה .שורה  – 8לאחר
"שיפוי כאמור כפוף לפסק דין חלוט וכן כפוף
המילה:
"ההוצאות" יש לכך שהמזמין הודיע לקבלן על כל תביעה ו/או
את דרישה תוך זמן סביר ממועד קבלתה ונתן
להוסיף
לקבלן הזדמנות להתגונן מפניהן".
המלל:
"משפטיות
שכ"ט
לרבות
עו"ד סבירים".
ו .בסוף הסעיף יש
להוסיף את המלל
"שיפוי
הבא:
כפוף
כאמור
לפסק דין חלוט
וכן כפוף לכך
שהמזמין הודיע
לקבלן על כל
ו/או
תבסיעה
דרשיה מיד עם
ונתן
קבלתה
לקבלן הזדמנות
להתגונן מפניהן".
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בסעיף
42.2
להסכ
ם

 .1סעיף  – 42.2יש
למחוק את הסעיף.

 .2סעיף  – 42.3יש
למחוק את הסעיף.
 .3סעיף  – 42.4יש
למחוק את הסעיף.
42.5
 .4סעיף
לבחינתכם.

–

 .5יש להוסיף את הסעיף
כדלקמן:
הגבלת אחריות
מובהר
כי

חבות

ומוסכם
הספק

סעיף - 42.2
.1
.2
.3
.4
.5

הבקשה נדחית.
סעיף  42.3ימחק.
במקום המילים "למקרקעין ו/או
למטלטלין" – ירשם למבנה /גג ו/או
למטלטלין" אין שינוי נוסף.
אין שינוי בסעיף .42.5
הבקשה נדחית.

6

ואחריותו בכל מקום בו
נושא הקבלן באחריות
ו/או
בפיצוי
ו/או
בשיפוי על פי הסכם זה
לתנאים
כפופה
המצטברים דלהלן)1( :
התקבל פס"ד חלוט
כאמור ( )2המזמין
הודיע לקבלן על כל
תביעה או דרישה
כאמור מיד עם היוודע
לו על כך ואפשר לקבלן
לנהל את ההגנה ולא
התפשר בשמו ובמקומו
ו/או ללא אישורו של
הקבלן מראש ובכתב
( )3בשום מקרה הקבלן
לא יישא בנזקים
ו/או
עקיפים
לרבות
תוצאתיים
כלכליים.
על אף האמור בסעיף
זה ,ועל אף כל הוראה
אחרת בהסכם זה,
מוסכם בזאת מפורשות
כי אחריות הקבלן
והשיעור המרבי של
הפיצויים ו/או השיפוי
ו/או ההוצאות ו/או דמי
הנזק בהם יישא הקבלן
על פי הסכם זה או על
פי דין ,לא יעלו בכל
מקרה על סכום גובה
ההתקשרות ,והמזמין
הקבלן
את
פוטר
ומוותר בזאת על כל
תשלום העולה על
סכום הפיצוי המרבי
המצוין לעיל .הוראות
סעיף זה יחולו אף
לאחר סיום ההסכם
ו/או ביטולו.

7

16
הסכם

 1סעיף  43.1בהסכם -

ביטוח

א.
ב.
ג.
ד.

 .1סעיף 43.1
א .שורה  -2לאחר
את
למחוק
המלל " :מתן
להתחלת
הצו
העבודות",
ולכתוב" :תחילת
ביצוע העבודות
בפועל או הצבת
כלשהו
רכוש
באתר המזמין,
מבין
המוקדם
המועדים".

הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
מאושר.
הבקשה נדחית.

ב .עמוד  – 50שורה
 – 1יש למחוק
את המלל" :ועל
שם המזמין וכל
הבאים מטעמם".
הסכם

ג .עמוד  -50שורה 2
– יש למחוק את
המלל ":ובעלת
מוניטין".
ד .בסוף הסעיף ,יש
להוסיף את המלל
":לעניין פוליסת
העבודות
הקבלניות בלבד
המבוטח
שם
יורחב לכלול את
המזמין".
 .2סעיף 43.2
א .יש למחוק ""7
ולכתוב."3" :

 – 2סעיף  43.2בהסכם -
א.

אחריות מקצועית – הבקשה נדחית.
חבות מוצר – יתוקן ל.3 -
הבקשה נדחית .יש להציג אישור
מבטח מדי שנה.

ב .שורה  – 3יש
את
למחוק
"ללא
המלל:
צורך בתזכורת"
ולכתוב" :וזאת  – 3סעיף  - 43.3ראו נוסח מתוקן של הסעיף
–
לבקשה בכתב".
ב.

"הביטוחים כאמור הינם בהתאם להוראות
 .3סעיף  – 43.3יש נספח אישור קיום ביטוחים (נספח ג'
למחוק את הסעיף.
המצ"ב)".
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הגבל
ת
אחריו
ת

 .4סעיף  – 43.5יש
למחוק את המלל:
הפוליסות"
"לכל
ולכתוב" :לפוליסת
העבודות הקבלניות".

 .4הבקשה נדחית.
 .5סעיף  43.6.1ימחק.
 .6סעיף  43.6.2ימחק.

 .5סעיף  – 43.6.1יש
למחוק את הסעיף.

 .6סעיף  – 43.6.2י
שלמחוק את הסעיף.

 .7סעיף  – 43.6.3יש
למחוק " "60ולכתוב:
" ."30יש למחוק
ולכתוב:
"מתן"
"משלוח" .בהמשך יש
למחוק את המלל:
"לפחות ."15

 .7הבקשות מאושרות ,סעיף  43.6.3יתוקן
כמבוקש.
 .8הבקשה מאושרת ,סעיף  43.7יתוקן
כמבוקש.
 .9סעיף  43.9ימחק.
 .10סעיף  43.10ימחק.

ביטוח

 .8סעיף  – 43.7יש
למחוק את המלל
מנת
":על
40
לכסות...בסעיף
לעיל".

 .9סעיף – 43.9
שלמחוק את הסעיף.

י

 .10סעיף  – 43.10יש
למחוק את הסעיף .

–
43.12
 .11סעיף
אנו
לבחינתכם.
למחוק
ממליצים
סעיף זה ככל שתם
לא מעוניינים ,ניתן
לתקן סעיף זה באופן
בו יימחק המלל:
רצון
"לשביעות
המזמין".

 .11סעיף  43.12ימחק.
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 .12יש להוסיף את הסעיף
הבא:

ביטוחי המזמין
לאורך כל תקופת ההסכם
ביצוע
לתחילת
וכתנאי
העבודות ו/או מתן שירותי
יערוך
ותפעול
תחזוקה
המזמין ביטוח רכוש המבטח
את רכושו בכל אתרי ביצוע
עבודות לרבות התחזוקה
ובסביבתם (לרבות מבנים,
תכולה ומלאים) ,במלוא ערכי
כינונם (להלן יקראו יחדיו:
"רכוש") כנגד הסיכונים
המבוטחים בביטוח אש-
מורחב וכן ביטוח אובדן
תוצאתי עקב נזק לרכוש
כאמור לעיל לתקופת שיפוי
לשאת תפחת מ 24 -חודשים.
בביטוחים האמורים נכלל
סעיף ויתור על זכות תחלוף
לטובת הקבלן ו/או מי
מטעמו ,אולם הוויתור לא
יחול לטובת אדם שגרם לנזק
בזדון.
המזמין פוטר את הקבלן ו/או
מי מטעמו מאחריות לנזק
שבגינו
אבדן
ו/או
המזמין זכאי לשיפוי על פי
הביטוחים שהתחייב לערוך
כמפורט לעיל או שהיה זכאי
אלמלא
בגינם
לשיפוי
ההשתתפות העצמית הנקובה
בפוליסות .הפטור מאחריות
כאמור לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון.
מובהר כי בסיום ביצוע
עבודות הקמה ,מתחייב
המזמין לבטח גם את
המערכות
המתקנים,
והעבודות נשוא הסכם זה
(להלן" :המתקנים") ,וכל
הוראות סעיף זה יחולו גם
בגין המתקנים כאמור.

 .12הבקשה נדחית.
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11

17

נספח
ביטוח
–ג

18

נספח
ג'2

נספח ג'
 .1ביטוח חבות מוצר –
יש למחוק קוד .318
אחריות
 .2ביטוח
יש
–
מקצועית
למחוק רוד – ,302
.307,318
,303
בקודים – – 301,325
יש להוסיף את הלל
":בגבול אחריות של
 ₪ 500,000למקרה
ולתקופת ביטוח".
קבלניות
עבודות
נספח
(מתחיל בעמוד  153למטה)

נספח ג' -
 .1הבקשה נדחית.
 .2לא ימחקו קודים  318 303 ,302ו-
 .307בקודים  325 301אין מניעה כי
גבול האחריות יהיה כמבוקש.
נספח עבודות קבלניות –
 .1הבקשה נדחית.
 .2קוד  322ימחק.
 .3הבקשה נדחית.
 .4מאושר ,יתוקן בהתאם ( 30במקום
.)60

 כל .1פרק א'
עבודות
הסיכונים
קבלניות – יש למחוק
את הקודים הבאים –
.324 ,307,3011
 .2פרק ב' – יש למחוק
את הקודים .322
 .3פרק ג' –י שלמחוק
קוד .315
 .4עמוד – 153יש לשנות
 60ל.30 -
נספח ג'2

נספח ג'– 2

 .1ביטוח כלפי צד שלשי  .1הבקשה נדחית.
– יש למחוק קוד  .2 .318הבקשה נדחית.
 .3הבקשה למחיקת קודים – נדחית.
 .2ביטוח חבות מעבידים
הבקשה להגבלת גבול אחריות לקוד 325
– יש למחוק קו ד.315
מאושרת.
אחריות
 .3ביטוח
מקצועית -י שלמחוק
קודים – .302,311
בהתייחס לקוד -325
את
להוסיף
יש
"בגבול
המלל:
אחריות של 500,000
 ₪למקרה ולתקופת
ביטוח".
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בטבלה של סעיף  12.2.3בנספח א' -
בסעיף  Aימחקו המילים "כולל אגרות,
מיסים וכיוצ"ב".

19

12

12.2
.3

במכרז 15

אילו מיסים ואגרות כוללים?
ארונות מנייה כוללים?

20

40

40.1
.1

בחוזה

48

מבקשים לקבל הבהרה כי
הזמינות הנדרשת למתקנים
לא תחול על מערכות שלא
הותקנו על ידי הקבלן

הבקשה מאושרת .הזמינות כאמור בסעיף
 .40.1.1להסכם לא תחול על מערכות שלא
הותקנו ע"י הקבלן.

7

במפר
ט

10
2

מבקשים להבהיר שהתעריף
בו יפוצה הלקוח יהיה התעריף
בו הלקוח יכנס למכסה באופן
רשמי (.המערכות עדיין לא
רשומות והתהליכים עד
לסגירת המכרז יכולים לקחת
כמה זמן ,יכול להיות הלקוח
לא יצליח להכנס למכסה
הנוכחית שכבר עוברת את 750
מגה בקשות.

התעריף יקבע ע"פ המכסה אליה המועצה
תקבל הקצאה .גובה הפיצוי בהתאם לעלות
קוט"ש במכסה הרלבנטית.

ג

נספח

16
7

מבקשים הבהרה לגבי  34יום
קלאנדרי – מה הכוונה ? האם
זה מתווסף ל  45יום הנוספים
שמצוינים בסעיף  ?1.5אם כן,
מבקשים להיצמד רק ל 45יום
ללא  34ימים.

כנ"ל גם בטופס הצעת המחיר.
ראו גם תשובה לשאלה  1לעיל.

21

22

נספח
ז'

הנ"ל יתוקן ע"פ ההבהרה לעיל.

נספח ז' –
סעיף ג' בטבלת התשלומים – ימחקו
המילים
"ועוד  34יום קלאנדרי ישולם שלב זה".
התשלום יהיה תוך  45יום ממועד אישור
החשבון.

13

23

נספח
ז'

1.3

נספח

16
8

אבני הדרך לתשלום מתייחסות לכל אתר
בנפרד .בתום כל אחד מאבני הדרך ,ניתן
להגיש חשבון בהתייחס לאותו אתר וע"פ
השלב שהסתיים.

מצטברות?
הכוונה
מה
מבקשים לשלם לפי התקדמות
בכל אתר – וכך נהוג בתחום.
למשל יכול להיות שאחד
המבנים יתעכב מסיבה שאינה
קשורה לקבלן ,והקבלן כבר הכוונה במונח מצטברים – הינו שסה"כ
יהיה בשלב מאוד מתקדם התשלום לאתר לא יעלה על - 100%
וחשבונות יוגשו ע"פ אבני הדרך.
באתרים אחרים.

24

נספח
ז'

1.6

נספח

16
8

מבקשים לקבל הבהרה כי ביטוחים וערבויות – יש להגיש בתחילת
מדובר אך ורק באבן דרך העבודה .לצורך קבלת התשלום יש להמציא
מסמכים כנדרש במפרט.
אחרונה
בתום ביצוע העבודות – יידרש הקבלן כתנאי
לתשלום חשבון סופי – למסור ערבות בדק
כנדרש.

25

.4
.5
.6
.7

הזמן בין מפגש הקבלנים ועד
להגשת שאלות הבהרה (
יומיים ) אינו מאפשר לנו
לקרוא בכובד ראש את המרכז
לגורמים
ולהעבירו
המקצועיים שיחוו דעתם –
ניתנת ארכה להגשת שאלות הבהרה –
הנדסה ,ביטוח ,משפטי וכד'.
כמפורט בסעיף  1לעיל.
אנו מבקשים דחייה של 10
ימים לפחות כמקובל ממפגש אין שינוי במועד הגשת ההצעות במכרז.
הקבלנים למועד האחרון
להגשת שאלות ההבהרה,
ומתן היערכות של שבועיים
נוספים מרגע פרסום שאלות
ההבהרה להגשה.
מסמכי המכרז פורסמו באתר המועצה כבר ב-
 29/1עם פרסום הודעה בעיתון על המכרז ,כך
שלמציעים היה פרק זמן נוסף ,לפני סיור
הקבלנים לרכז שאלות.

הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.
המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון
בהגשת הצעתו .על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה ,כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת ,להצעתו במכרז.
נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

בברכה,
שמואל הררי
מנהל מחלקת תשתיות
מועצה אזורית גזר

14

אישור
אני הח"מ __________________________________ (להלן" :המשתתף") מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות
ההבהרה מס'  1במסגרת מכרז פומבי מס'  5/2020הבנתי את האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים
לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז.

שם המשתתף _____________________ :
חתימה__________________________:

