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 לכ'

 נשר   עיריית הגדלת הכנסות   20/20המשתתפים במכרז 

 הנדון: תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו 

שינויים שיפורטו במסמך , למעט  . יתר תנאי המכרז12:00ה  בשע  13.10.20גשת המכרז עד ליום  הסגר, מוארך המועד לה  עקב.1

 שארו ללא שינוי.יזה, י

 ורך מילוי נוח. לצ במקבילב כמסמך וורד יעלה לאתר נספח . 2

 .13.10.20, זמ"פ  . ניתן להגיש שיק בנקאי במקום ערבות ההצעה3

)נספח א'( המילה "ה  4. בסעיף  4   ה המוצע ולהתעלם יש למלא את אחוז שכר הטרחנחה" הינה מיותרת.  ל"הצעת המשתתף" 

 ת.פצעה משותההערה זו נכונה גם לגבי ה "הנחה". יל מהמ

   .ת לעניין זההרשות המקומיגזבר  אישור הגזבר לעניין הגדלת ההכנסות בטופס ההמלצות מהווה אישור . 5

היה רשאית הרשות להאריך  כשורה, תתיק מתבצע  היא שהטיפול בהגורמים המקצועיים ברשות    דחוו"שככל    –  4.6ן סעיף  . לעניי6

 התאם לשיקול דעת הרשות. להסכם ההתקשרות ב 4.6נים בסעיף את מועד הטיפול בתיק מעבר למועדים המצוי

  ,לצורך השירותים נשוא הסכם זה  סכום כסף כלשהוא   מכיסה שות תוציא  שהר  ככל  להסכם ההתקשרות    10.1. לעניין סעיף  7

  הוצאות אלו ינוכו   הכספים על ידי הרשות, כי   טרם הוצאת ,  הרשות את הזוכהתיידע    , שמטרתם הישירה היא הגדלת ההכנסה

   . ורגילותדות ולא להוצאות שוטפות  חבגינה ינוכה שכר הטרחה. הכוונה היא להוצאות מיו אשר    מהגדלת ההכנסות שתהיה בפועל

להכניס את כל מסמכי המכרז לתוף מעטפה  תסופק מעטפה על ידי העירייה. יש  לא    – ובר בטעות סופר  , מד 9.1ין סעיף  עני . ל8

זו יש להכניס מעטפה נפרדת סגורה, עם  עטפה  אשר לתוך מפר ושם המכרז, כהים למעט מסאחת של המציע, ללא סימנים מז

 . פרטים מזהים, אשר תכיל אך ורק את הצעת המשתתף

 .  לאחר הודעה על זכיהגם חי ניתן להגיש אישור קיום ביטו 9.4.12לעניין סעיף .9

ניתן לצרף אישור מנהל ההכנסות ו/או מנהל הארנונה  כל שקיימת בעיה לקבל את אישור הגזבר לעניין הגדלת ההכנסות  כ.  10

 פטי של הרשות המקומית. היועץ המשו/או  

,  2020אוגוסט    בגין חודש   את המילים "  "  15.12.2020שפורסם ביום    2020נובמבר  בגין חודש    "רשום במקום  . בערבות ניתן ל11

 ".16.09.2020כפי שפורסם ביום  

 בכבוד רב 

 אורי גרינברגר, עו"ד            
  יועמ"ש העירייה                 
  

  


