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לכבוד
משתתפי המכרז

ה דון:מכרז פומבי מס' 1/19למתן שירותי תכלול ,ייעוץ ותיאום בקשר עם פרויקט הרחבת
היישוב ופית ג'
מע ה לשאלות המשתתפים
החברה מתכבדת בזאת לתת מע ה לשאלות אשר הועברו על ידי המשתתפים כדלקמן:
מס"ד
.1

השאלה
ספח א' -3פירוט יסיון של היועץ המוצע.
עמוד 12-13
להלן שאלת ו:
ב ספח ה "ל דרשת חתימת היועץ המוצע
ואישור עו"ד על כך שהיועץ
המוצע הי ו מורשה חתימה -אך אי ו כון.
היועץ המוצע אי ו מורשה חתימה של
המציע -מי אמור לחתום ע"ג ספח א'?3
במידה ו דרש מהיועץ המוצע אבקש לש ות
את וסח ה ספח.

.2

באיזה שלב מצאת הרחבת הישוב האמורה

.3
.4

האם קבע מיקום ההרחבה
האם קיימים אישורים לשטח

.5
.6
.7

האם קבעו או שכרו המתכ ים
האם קבע מ הל פרויקט
האם ברור למזמין שהמתכלל אי ו מ הל
הפרויקט
האם יש ם בעלי מקצוע וספים ש שכרו
לקידום הפרויקט
מתי ,או באיזה שלב ,בדעת המועצה לשכור
מ הל פרויקט.

.10
.11
.12

האם קיימת פרוגרמה לפרויקט
מי הכין את הפרוגרמה
האם יש הסכמה של המוסדות לביצוע
ההרחבה
האם בין תפקידיו של המתכלל לבחור את
המתכ ים ואת בעלי המקצוע האחרים
למתכלל לא יהיה כל תפקיד ביצועי ,האם
זה כון
למי יהיה כפוף המתכלל ולמי ידווח

.8
.9

.13
.14
.15

מע ה החברה
אכן פלה טעות סופר ב ספח.
על היועץ המוצע למלא את
ה ספח.
היועץ המוצע יכול לחתום על
ה ספח ב וסחו ה וכחי תוך
מחיקת החלק באישור עורך הדין
המתייחס למורשה החתימה.
וסף על כך ולמען ה וחות מצ"ב
ל ספח זה ספח א' 3מתוקן.
קיימת תב"ע מאושרת ואישור
רמ"י לפרויקט.
בהתאם לתב"ע המאושרת.
השאלה לא ברורה .כאמור לעיל,
יתן אישור רמ"י לפרויקט.
עדיין לא.
עדיין לא.
כן .המכרז הוא לשירותי תכלול
ולא ל יהול פרויקט.
בשלב זה לא.
המכרז הוא של החברה ולא של
המועצה .מ הל פרויקט ייבחר
במועד שייקבע על ידי החברה
ובהתאם לצורכיה.
לא .יש תב"ע מאושרת.
ראו מע ה לשאלה .10
ככל שמדובר במוסדות התכ ון,
כן .כאמור יש תב"ע מאושרת.
בעלי תפקידים אחרים יבחרו על
ידי החכ"ל בהתאם לכל דין.
השאלה לא ברורה .התפקיד הוא
כפי שהוגדר במסמכי המכרז.
המתכלל הוא יועץ של החברה
וידווח לגורמים הרלוו טיים בה

מסמך זה מהווה חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז.
על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי פרד מהצעתו במכרז.
_______________
תאריך

_______________
שם המציע

_________________
חתימה  +חותמת

איבטין
אור ים
כפר ה וער הדתי
כפר חסידים ב'
ישובי המועצה :כפר חסידים א'
ופית ראס עלי אושה יגור כפר המכבי רמת יוח ן שער העמקים כפר ביאליק חוואלד
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ספח א'  -3מתוקן

יתן לצלם ספח זה לצורך פירוט יסיון וסף

פירוט ה יסיון של היועץ המוצע
שם היועץ המוצע___________________ )על היועץ המוצע למלא ספח זה ולחתום בסופו(.
שם הלקוח/המקום בו העוסק היועץ
המוצע/התפקיד אותו מילא

איש קשר

טלפון

תקופת
ההעסקה/מתן
השירותים/מילוי
התפקיד

מהות המשרה/השירותים/התפקיד:

שם הלקוח/המקום בו העוסק היועץ
המוצע/התפקיד אותו מילא

איש קשר

טלפון

תקופת
ההעסקה/מתן
השירותים/מילוי
התפקיד

מהות המשרה /השירותים/התפקיד:

שם הלקוח/המקום בו העוסק היועץ
המוצע/התפקיד אותו מילא

איש קשר

טלפון

תקופת
ההעסקה/מתן
השירותים/מילוי
התפקיד

מהות המשרה /השירותים/התפקיד:

** יש לצרף קורות חיים של היועץ המוצע
** יתן להוסיף המלצות ומסמכים וספים להוכחת ה יסיון.
ה י מאשר כו ות ומהימ ות ה תו ים לגבי האמור ב ספח זה זה וכן מסכים שחברה ו/או מי מטעמה תפ ה
לבקשת המלצות מהלקוחות ה "ל וכן תערוך בירור ביחס לכל האמור ב ספח זה.
איבטין
אור ים
כפר ה וער הדתי
כפר חסידים ב'
ישובי המועצה :כפר חסידים א'
ופית ראס עלי אושה יגור כפר המכבי רמת יוח ן שער העמקים כפר ביאליק חוואלד
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זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל ,אמת.
___________________
חתימת היועץ המוצע
אישור עו"ד בעל רישיון עריכת דין בישראל:
א י הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה ,כי ביום ____________ הופיע/ה בפ י
___________________ מס' זיהוי ______________ ,ולאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לומר את
האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את כו ות הצהרתו/ה
דלעיל וחתם/מה עליה בפ י.
________________________
חתימת וחותמת עו"ד

איבטין
אור ים
כפר ה וער הדתי
כפר חסידים ב'
ישובי המועצה :כפר חסידים א'
ופית ראס עלי אושה יגור כפר המכבי רמת יוח ן שער העמקים כפר ביאליק חוואלד

