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מכרז פומבי מס'  - 002/2018לבחירת חברות מתכננות
הודעת הבהרה מס' 5
.1

בהתאם לסמכותה של דירה להשכיר  -החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ (להלן  -המזמינה או
דירה להשכיר) הקבועה בסעיף  19להזמנה להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן  -המכרז ו-ההזמנה,
בהתאמה) ,על תת סעיפיו ,מצורף בזאת נספח הכולל הבהרה .נספח זה מצורף ומסומן כ"נספח א".

.2

ההבהרה שבנספח א' שלהלן תיחשב כחלק ממסמכי המכרז ,והיא גוברת על האמור במסמכי המכרז ו/או
בהבהרות מוקדמות 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 בהודעת הבהרה זו 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 .השינוי היחיד מהאמור במסמכי המכרז הוא
כמפורט בהודעת הבהרה זו בלבד ובהודעות ההבהרה שתפורסמנה ,ככל שתפורסמנה.

.5

מובהר ,כי על המציעים להגיש את הצעותיהם על גבי חוברת המכרז וההסכם המעודכנים ליום 18.12.18
(כפי שפורסמו באתר החברה במסגרת הודעת הבהרה מס'  ,)4בגרסה להגשה (ללא סימון שינויי
מהדורה) ,ומציע אשר לא יגיש הצעה על גבי הנוסח המעודכן כאמור ,הצעתו עלולה להיפסל.

.6

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכלל הוראות ההזמנה בדבר צירוף כל המסמכים ו/או הנספחים ו/או
האישורים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה ,כמפורט בהזמנה וביתר מסמכי המכרז.

בברכה,
ועדת המכרזים של דירה להשכיר

דירה להשכיר  -החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע”מ
אפעל  ,25ת.ד ,3208 .קריית אריה ,פתח תקווה | 4951125
טל | 03-7900501 | 03-7900500 :פקס| 03-7900529 :
info@aprent.co.il | www.aprent.co.il

עמוד  2מתוך 2

נספח א'  -מענה לשאלות הבהרה

מסמך

סעיף

ההבהרה

מס"ד
.1

ההזמנה להציע
הצעות

סעיף 10.3.4.4

למען הסר ספק מובהר ,כי נוסח ההצהרה אליו מופנה האדריכל מטעם המציע בסעיף  10.3.4.4להזמנה ,כלול בסעיף ב'
לטופס -2ב' המצורף למסמכי המכרז (ולא כפי שנכתב).

.2

ההזמנה להציע
הצעות

סעיף  11לטופס
מס'  - 8הצעה
כספית

למען הסר ספק מובהר ,כי העמלה שתוצע על ידי המציעים תנוקד בהתאם לנוסחה המופיעה בסעיף  9.6.4להזמנה
להציע הצעות (ולא כפי שנכתב).
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