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מכרז פומבי מס'  - 002/2018לבחירת חברות מתכננות
הודעת הבהרה מס'  - 3מענה לשאלות הבהרה
.1

בהתאם לסמכותה של דירה להשכיר  -החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ (להלן  -המזמינה או
דירה להשכיר) הקבועה בסעיף  22להזמנה להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן  -המכרז ו-
ההזמנה ,בהתאמה) ,מצורף בזאת נספח הכולל שינוי לתנאי המכרז .נספח זה מצורף ומסומן כ"נספח
א".

.2

השינוי האמור בנספח א' שלהלן ייחשב כחלק ממסמכי המכרז ,והוא גובר על האמור במסמכי המכרז
ו/או בהבהרה מוקדמת יותר .כל מציע נדרש לצרף העתק חתום בתחתית כל עמוד של הודעת הבהרה זו
וכן של כל הודעת הבהרה נוספת שתפורסם על ידי דירה להשכיר ,ככל שתפורסם.

.3

אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור
במסמכי המכרז.

.4

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה ,או בכתב ,או בכל דרך אחרת ,על ידי מי מטעם דירה להשכיר
או ועדת המכרזים ,ככל כשניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .השינויים היחידים מהאמור במסמכי
המכרז ,וכן כל הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט בהודעת עדכון זו בלבד ובהודעות העדכון ו/או
הודעות ההבהרה שתפורסמנה ,ככל שתפורסמנה.

.5

לקראת המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יפורסמו בדף המכרז שבאתר המזמינה מסמכי המכרז
המעודכנים ,ובהם יוטמעו כל השינויים ו/או ההבהרות שנכללו בהודעות ההבהרה שפורסמו עד כה,
לרבות הודעת הבהרה זו וכן שעוד יכללו בהודעות ההבהרה שעוד תפורסמנה ,ככל שתפורסמנה .מובהר
הי טב ,כי על המציעים מוטלת האחריות המלאה להתעדכן לקראת המועד האחרון להגשת ההצעות
במסמכי המכרז המעודכנים ולהגיש את ההצעה בהתאם לנוסח המעודכן כפי שיפורסם.
בברכה,
ועדת המכרזים של דירה להשכיר
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ההבהרה
חרף האמור בסעיף  1להודעת הבהרה מס'  ,2מבהירה דירה להשכיר כדלקמן:
עם פרסום הזוכים במכרז החברות המתכננות ייסגר הרישום למאגר היועצים של דירה להשכיר ,למעט במקצועות
ספציפיים ,וזאת בהתאם לצרכיה של דירה להשכיר ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
מובהר ,כי דירה להשכיר תהיה רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה להתקשר עם יועצים באמצעות המאגר ולא באמצעות
המכרז ו/או להורות על פתיחת הרישום למאגר היועצים בעתיד בהתאם לתנאים שייקבעו על ידה וזאת לפי צרכיה ו/או
דרישותיה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר ,כי הודעות ביחס למאגר היועצים תפורסמנה במסגרת המאגר.

