
 

 

 
 

 

 הליך קבלת הצעות לביצוע סקר טבע עירוני ברהט:
 (18.11.2021)מענה להבהרות() 3הודעה מס' 

תימת המציעח  

 

 2מתוך  1עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 הליך קבלת הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ
 סקר טבע עירוני בתחום העיר רהט

 למשתתפים 3הודעה מס' 
 

 להלן מענה לשאלות הבהרה שנמסרו לעירייה:
 

 מענה שאלה סעיף עמ מסד
נבקש לאפשר הגשת   4.10 4  .1

אשור קיום ביטוחים 
כנהוג, במקום פוליסת 

 ח.ביטו
במקרה זה יש לצרף 

נספח לאשור קיום 
הביטוחים, כנדרש ע"י 

 המפקח על הביטוח
 

ינה מצריכה אהבקשה 
 הבהרה.

שנתבקש זה נוסח מה 
פוליסת אחריות 

 .שישנה ככלמקצועית 
 

בחירה בזוכה,  לאחר
אכן, הוא יידרש להציג 

לפי הנדרש אישור ביטוח 
ידי המפקח על -על

הביטוח למתן שירותים 
, הכולל לרשות מקומית

ים כמקובל, ביטוח
אחריות  לרבות, ביטוח

 מקצועית. 
נמסר לנו כי ניתן יהיה  5.3 4  .2

להגיש את המענה לקול 
 בנובמבר 14-קורא עד ה

כאשר בקול קורא 
 10-כאמור, נרשם עד ה

בנובמבר. נבקש לציין 
את המועד הסופי 

המענה לקול  להגשת
קורא. נבקש לציין, כי יש 

לאפשר לגופים 
המבקשים להגיש 

 הצעתם להערך באופן
מיטבי להגשה זו ולפיכך, 

יש לקבוע את המועד 
הסופי בהתיחס למועד 

מתן התשובות ועד 
מי עבודה י 5 לפחות

 ה. המענלהגשת 
 

 . 2ראו הודעה מס' א נ
להסתמך על דברים אין 

פה, אלא -שנמסרים בעל
רק על פרסומים בכתב 

 מטעם העירייה. 

צעה הטופס  8  .3
 כספית

סכומים הנקובים בקול 
קורא הינם כוללים 

 מע"מ. במקרה בו גוף
 –המגיש הינו מלכ"ר 

 אינה ברורה. שאלה ה
לתת הנחה על המחיר יש 

  מ."כשהוא כולל מע
 



 

 

  

 
 

 

 הליך קבלת הצעות לביצוע סקר טבע עירוני ברהט:
 (18.11.2021)מענה להבהרות() 3הודעה מס' 

 חתימת המציע

 

 2מתוך  2עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

כיצד יש לציין זאת, 
שעל  –בהצעה הכספית 
המחיר וההנחה 

יתווסף  לא –הנקובים 
 .ממע"

 לטופס הצעת 2 ףבסעי
המחיר נכתב במפורש כי 

מ "המחירים כוללים מע
מ מעבר "ולא יתווסף מע)

   .(לכך
 

 אין שינוי ביתר הוראות ההליך. ים המפורטים לעיל, שינויהלמעט 
 

 על המציעים לצרף העתק הודעה להצעותיהם ולחתום בשוליה.
 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 
 

 עיריית רהט


