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שאלה
האם לאור המצב ניתן לשנות את אופן
ההגשה ממסירה ידנית להגשה
דיגיטלית?

תשובה
מאושר .יש לשלוח את הצעות
המחיר לכתובת הבאה:
handasa@segev-shalom.muni.il

 4תנאי סף ,תת
סעיף 4.1-4.2

נודה על בחינת האפשרות לכלול
ניסיון של החברה ולא רק מטעם
היועץ המוצע מטעם החברה.

מאושר .עם זאת ,יש לציין את
היועץ המוצע מטעם המציע ,הרקע
שלו ,השכלה וניסיון בפועל נשוא
הקול קורא.

הצעת מחיר

נודה להבהרה כי עלויות דפוס ,עיצוב,
הפקה ,תרגום ופרסום לא כלולות
בהצעת המחיר .כמו כן ,לא כוללות
הוצאות נלוות ,כגון :השכרת אולם
לכנסים ,כיבוד ,הפקות ,הדמיות וכו'.

כלל ההוצאות כלולות במכרז .עם
זאת ,המועצה תנסה לספק על
חשבונה את מיקום הכנסים,
שולחנות עגולים.

האם יש חריגות בניה בתחום שטח
התכנית מצד בעלי עסקים איתם אנו
נדרשים להיות בקשר
לאור המצב ,מבקשים לדעת אם
תינתן הארכה במועד הגשת
המסמכים?

שאלה לא רלוונטית לקול קורא.
לא תינתן הארכה ,עם זאת ,ניתן
יהיה להגיש את כל המסמכים
במייל.

מניסיון העבר בשיתוף ציבור הידוע
כתהליך ארוך אשר מצריך אמון מצד
המשתתפים ולאור המצב
מבקשים לא להגביל את משך
ההתקשרות ל 4-חודשים כפי שצוין
בחוזה.

אין שינוי בתנאי הקול קורא.

אנו נדרשים לפנות טלפונית או בדרך
אחרת ל 400 -תושבים מהישוב .האם
הרשות תספק קובץ ארנונה עם
מספרי טלפון או מאגר מידע אחר
ממנו ניתן להשיג פרטי קשר של
התושבים

הפניה תהיה הן טלפונית והן בדרך
ישירה .הספק המציע יצטרך להציע
את דרך הפעולה המוצעת על ידו.
המועצה תספק את המידע הנחוץ.

סעיף במכרז

שאלה
אנו נדרשים לבצע סקר בקרב 100
בעלי עסקים בישוב .מבקשים לקבל
מידע כמה עסקים פעילים יש באזור
הטיילת המתוכננת וכמה עסקים
רשומים בכל הישוב
צוין כי יש לקיים שולחן עגול עם נציגי
בעלי העסקים בטיילת .האם ישנה
נציגות מאורגנת?

תשובה
אין צורך בקבלת המידע המבוקש
לטובת הקול קורא .לספק הזוכה
יסופק כל המידע הנדרש על ידי
המועצה.

אין נציגות מאורגנת.
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