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  אספקת שירותי יעוץ ואבחון כלכלי - 2009)2003(' תשובות לשאלות הבהרה בנוגע למכרז מס

 

  :בהתאם להלן ריכוז שאלות ההבהרה כפי שנתקבלו מכלל הפונים וכן התשובות

  

 :שאלה .1

האם נדרש להמציא אישור על קיום ביטוחים וערכות : מועד המצאת אישורי קיום ביטוח וערבות ביצוע

או האם נדרש להמציא אישור זה רק במועד שיחול , ויחד עם הגשת מסמכי ההגשה למכרזביצוע במועד 

  ?לאחר מועד זכיית המועמד למכרז

 .למכרז 21.2- ו 21.1לאמור בסעיפים  3.6בעניין זה קיימת סתירה בין האמור בסעיף 

  :תשובה

 הזוכיםת ביצוע ידרשו רק מן במכרז מצויין כי התחייבויות בנוגע לאישור ביטוחים וערבו 1לפרק  21בסעיף 

, על כן נדרש להמציא אישור זה רק במועד שיחול לאחר מועד זכיית המועמד במכרז, ולא מן המציעים

המציע מחוייב לחתום על כלל מסמכי המכרז לרבות הנספחים הרלוונטים לערבות הביצוע , למען הסר ספק

  .1לפרק  10.5והביטוחים כנדרש בסעיף 

  

 

 :שאלה .2

האם קיימת דרישה מצדכם להחתים עורכי : או רואי חשבון/י עורכי דין ו"צאת אישורים חתומים עבמועד המ

ולצורך הגשתם חתומים יחד עם מסמכי , למכרז 3או רואי החשבון על כל המסמכים כמפורט בסעיף /דין ו

  ?כל זאת עוד בטרם חל מועד הזכייה ונועדה זהות המועמדים הזוכים במכרז. ההגשה  למכרז

  :שובהת

ח כל "או רו/ד ו"י עו"יש להחתים ע –ח "או רו/ד ו"לעניין חתימות עו, מהווה תוכן עניינים 1לפרק  3סעיף 

  . ולהגישם יחד עם כלל מסמכי ההצעה, מסמך בו קיימת דרישה לכך

  

  

 :שאלה .3

האם ניתן להקטין את סכומי גבולות האחריות כך : סכומי ביטוח אחריות מקצועית –למכרז ' נספח ד

ומתשובות שקיבלנו מחברות ביטוח ועל , בנוסף? שיתאימו ליועצים עצמאיים אשר אינם חברות גדולות

 . נראה כי סכומי גבולות האחריות הנקובים בנספח גבוהים בהרבה מן המקובל במקרים דומים, פניו

  : תשובה

   .₪ 2,000,000גבול האחריות יעודכן לכדי 

 

 :שאלה .4

החברה שלי כיועץ כלכלי ועיסקי לגופים מובילים במשק וכמובן גם לגופים שנים במסגרת  5אני עובד מעל 

  . )אף פעם לא נדרשתי לעבודות מהם. (ת"אני לא מוכר כחונך עיסקי של התמ. קטנים

 ?ת הינו תנאי סף שאי עמידה בו פוסלת אותי כמשתתף במכרז"האם תנאי של הכרה כחונך מטעם התמ

  :תשובה

מוכר כחונך עסקי " לפיו על המציע להיות  , 1 לפרק 9.3.2סעיף  .י המכרזאין שינוי מן האמור במסמכ

הינו תנאי סף ואי  "ת"על ידי האגף לחונכות עסקית בתמ) השנים האחרונות 5מתוך (שנים  3לפחות 

  .העמידה בו פוסלת מהשתתפות במכרז
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 :שאלה .5

אי ועוסק יחיד עשר שנים וחונך עסקי אני כלכלן עצמ. מעוניין בהגשת ניירת למכרז עבור יעוץ ואבחון כלכלי

רציתי לשאול . שנים ויועץ כלכלי לעסקים בצפון הארץ מטעם הסוכנות היהודית 8ת "מטעם משרד התמ

איך אני אוכל , האם צריך למלא את כל הספחים של המכרז ומה לגבי הוכחת מספר העבודות שנעשו

 .מספרי פניות שלהם, שמות של העסקים? לשלוח את זה

  :התשוב

נדרש לתת מספר כולל של  –לעניין הפירוט , חובה למלא את כלל מסמכי המכרז והנספחים כנדרש

  .'כל זאת כאמור בנספח ב, הפרויקטים ואת שמות הגופים הציבוריים אשר להם נתן המציע שירות מקצועי

 

 :שאלה .6

עדיו לא ניתן ת הינו תנאי סף שבל"שנים בתמ 3הכרה כחונך עסקי  – 9.3.2אבקש לדעת האם סעיף 

 .למעשה לגשת למכרז

  :תשובה

  .לעיל 4ראו האמור בתשובה לשאלה מספר 

  

 :שאלה .7

 ?איפה ניתן לקבל מידע בנושא זה" הכנסה ראויה לפי הגדרת המחוקק...." - 4.1.2סעיף  2פרק  12עמוד 

  :תשובה

₪  6091חד זה ליחיד עם תלוי א₪  4569הכנסה ראויה הינה הכנסה קבועה מספקת  על פי חוק היום זה 

 .השקום המפנה לבדיקה. הסכומים מתעדכנים מדי פעם ויש לשאול את ע. ₪ 561וכל תלוי נוסף זה 

 

 :שאלה .8

, יתבסס על הערכת השעות לפי סוג השירות) הזוכה(האם המחיר שישולם לספק   - 6.1.3סעיף  15עמוד 

פי זמן דיווח איך מחושבות במידה שמדובר במחיר על ? כפי שמפורט בסעיף או על זמן ביצוע בפועל

ומאושרות שעות עבודה המבוצעות במשרדו של הזוכה על שירות שניתן למבוטח לדוגמא בכתיבת דוחות 

 ?אבחון

  :תשובה

שעות כמה שעות בפועל  15ח עד "השעות שניתנו כוללות גם את זמן כתיבת הדו  6.1.3סעיף  15העמוד 

 . ץ הכלכליעויהשקום המאשרת את הבדיקה והי. יסוכם עם ע

 

 :שאלה .9

האם  מקרה בו מבוטח התחיל תהליך אבחון ...". לא יזכה בתשלום...ביצוע חלקי" –' ח 18סעיף  26עמוד 

 ?ומסיבות השמורות איתו בחר לא לסיימו נכנס תחת הגדרה ביצוע חלקי כפי שמצוין בסעיף זה

  :תשובה

ולם החלק היחסי שנעשה בתהליך במקרה שמבוטח הפסיק את תהליך הבדיקה מסיבות השמורות איתו יש

 . האבחון
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 :שאלה .10

ש אחד ארצי או מול "האם עבודת הדיווח החודשית על פעילות היועץ היא מול עו –שורה ראשונה  27עמוד 

 ?כל עובדי השיקום להם מבוטחים שקיבלו יעוץ באותו חודש

  :תשובה

  . השקום המפנה לבדיקה. העבודה הינה מול ע

  

 

 :שאלה .11

, האם ניסיון בניהול בכיר – 18.4.2.1סעיף  9עמוד ...וכן ותק היועץ 1.1.2וגמא סעיף קטן לד 49עמוד 

בהנחה שמשרות אלה התמקדו בקיום " ותק רלוונטי בתחום/ניסיון"בחברות נחשב ל, ל"ל סמנכ"מנכ

 ?הכלכלי והשיווקי של החברות והממלאים תפקידים אלה שמשו כיועצי על לחברות

  :תשובה

  . ייחשב בעת מתן הניקוד והתשלוםניסיון שכזה 

  

  

 :שאלה .12

האם הבנתי נכון שערבות בביצוע תהיה תקפה רק במידה שהזוכה מתקשר בהסכם עם  – 56עמוד 

 ?הביטוח הלאומי ולא במועד הזכיה

  :תשובה

ערבות הביצוע תכנס לתוקף יחד עם החתימה על החוזה מול הביטוח  -   1לפרק  21.2לפי האמור בסעיף 

  .הלאומי

  

 

 :שאלה .13

 ?האם יועצים דרך המכרזים לטיפוח יזמות ברשות לעסקים קטנים נחשבים לייעוץ לגופים ציבוריים

  :תשובה

ייעוץ לגוף ציבורי ייחשב ככזה רק במידה והגוף לו ניתן הייעוץ בפועל עונה להגדרה של גוף ציבורי כאמור 

   . 1לפרק  2.9בסעיף 

  

  

 

 :שאלה .14

 ?כבר בשלב  שליחת המכרז פרט לביטוח ולערבות ביצועהאם יש לחתום על החוזה ונספחיו 

  :תשובה

לגבי נספחי . 1לפרק  10.5יש לחתום על כלל מסמכי המכרז לרבות נספחיו כנדרש וכמפורט בסעיף 

כהוכחה  1לפרק  10.5תום עליהם כנדרש בסעיף חיש ל –) א"נספח י(וערבות הביצוע ) 'נספח ד(הביטוח 

י "אך השלמת נספחים אלו תעשה רק ע, ן כחלק מן החוזה העתידיהבנתם והסכמה לקבל, לקריאתם

  .1ראו גם את האמור בתשובה לשאלה מספר , הזוכים במכרז
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 :שאלה .15

לתנאי המכרז נקבע כי כתנאי סף להשתתפות במכרז על המציע להיות מוכר כחונך עסקי  9.3.2לפי סעיף 

תתף למרות שלא עונה על תנאי זה בלבד האם ניתן להש. ת"י התמ"האחרונות ע 5שנים מתוך  3לפחות 

 .שנים 10-ס וניסיון מעבר ל"אך מנגד אני רואה חשבון מוסמך בעל תואר שני במנע

 :תשובה

  .לעיל 4ראו האמור בתשובה לשאלה מספר 

  

 

 :שאלה .16

  : 12.6-ו 12.5.4סעיפים 

ורט במכרז שירות כמפ/האם התמורה המוצעת ליועצים כוללת ביצוע חוזר עבור כל סוג של עבודות  )א

 ?ובעבור יותר מפעם חוזרת אחת

ואשר , שירות נוסף נדרש/כולל גם סוג של עבודה, האם ביצוע חוזר ללא כל תמורה נוספת ליועצים  )ב

 ?או של גורם כלשהו בקרב אוכלוסית היעד/נגרם בשל מחדל של מקבל השירות ו

 :תשובה

לא יקבלו תשלום אם הביצוע החוזר הינו אם הביצוע החוזר הינו עבור אותה עבודה ודורש הבהרות נוספות 

    .עבור נושאים חדשים יקבלו תשלום

  

 

 :שאלה .17

או שהצעה בתעריף החשב הכללי אינה , האם חייבים להציע הנחה כלשהי על תעריף החשב הכללי

 ?מקובלת עליכם

 :תשובה

  .0-נחה שווה להאחוז הכשניתן להגיש הצעה 

  

 

 :שאלה .18

בעבר שמשתי . יסוי במשך שנים רבות והנני בעל ניסיון עשיר בתחוםהנני מעניק שירותי יעוץ עסקי ומ

תוך בחינת מצבם הכלכלי , בתפקידים בכירים במערכת הבנקאית בבדיקת חשיפה לסיכונים במתן אשראי

חשיפה לסיכונים . הקפאות הליכים וכינוס נכסים, פיקוח אחר חברות בקשיים, ויכולת הפירעון שלהם

הנני . ד  מתמחה בתחום המיסוי וטיפול בחברות בקשיים"כעו, תוחי רווחיות ועודבמכשירים פיננסיים וני

הערכת : השתתפתי בקורסים שונים). 2007משנת (ד "ועו) 1993משנת (ח "רו, )1992משנת (יועץ מס 

אינני , יחד עם זאת. גישור ועוד, פירוקים כינוסים הבראות ופשיטות רגל, ן"ניהול עסקי בנדל, שווי חברות

האם הדבר פוגע באפשרותי להשתתפות . במכרז 9.3.2ת כנדרש בסעיף "שום כחונך עסקי שמשרד התמר

 ?במכרז

 :תשובה

  .לעיל 4ראו האמור בתשובה לשאלה מספר 

  

  

 



  

� 

 

 :שאלה .19

, דהינו אבחון כלכלי(ת יועצים של החברה מעניקים שירותים דומים "בנוסף להיותנו חונכים מוכרים של תמ

) להיוון קצבאות(לאגף קרנות של המוסד לביטוח לאומי ובחינות כלכליות ) ות ועודבחינות תוכניות עסקי

בנוסף לעובדה כי אופן העבודה דומה לזה שנדרש במסמכי המכרז היא . עבור מחלקות השיקום של המוסד

לאור האמור לעיל אנו מבקשים . גם מקנה ליועצינו ניסיון וידע בעבודה עם קהל יעד של מבוטחי המוסד

או במקביל לניסיון בעבודה מול /כאמור עבור המוסד וזה בנוסף ו, כיר בניסיון של יועצינו בביצוע עבודותלה

 .ת"תמ

 :תשובה

  . עבודה  עבור המוסד אם מתאימה להגדרה תלקח בחשבון

 

 :שאלה .20

 ?האם המוסד לביטוח לאומי מבקש מספר יועצים מינימלי אצל המציע

 :תשובה

  .לא

  

 

 :שאלה .21

או שניתן להשתמש במסמכי המכרז כפי , האם יש צורך לקנות את מסמכי המכרז ולצרף קבלה להצעה

 ?שפורסמו באתר של המוסד לביטוח לאומי

 :תשובה

 250מגיש ההצעה יקנה את מסמכי המכרז באמצעות אתר התשלומים של המוסד וישלם תמורתם סך של 

  .יש לצרף את אישור הקנייה למסמכי המכרז. ₪

  

  

 :להשא .22

ולפעילות כלכלית עבור גופים ציבוריים , קיים שקלול נפרד לפעילות כלכלית בכלל, בתחום של ניסיון הייעוץ

אם לדוגמא ביצעתי ). למכרז 58-59עמודים (ומצויין בהמשך שתתאפשר כפילות בין הסעיפים . בפרט

עבור גופים ציבוריים , 2006-2009עבודות כלכליות העומדות בתנאים אלו במהלך השנים  200-למעלה מ

האם אני מקבל את מלאו הניקוד בשני ...) לכמו האגף לשיקום של המוסד לביטוח לאומי למש(

 ?45% –הקריטריונים 

אבל בכל זאת מהו , לא שחסר לי(או אולי אני חייב להציג עוד עבודות כלכליות עבור גופים שאינם ציבוריים 

  ?)העיקרון

  :תשובה

י המציע "ג יבדקו כלל העבודות שבוצעו ע"לנספח י 1.1בסעיף . י הסעיפיםהבדיקה תבוצע בנפרד לשנ

יבדקו רק העבודות שבוצעו עבור  1.2בסעיף , ושאינם ציבוריים לרבות אלו שבוצעו עבור גופים ציבוריים

  .כלומר העבודות עבור גופים ציבוריים מתוך כלל העבודות שביצע המציע, גופים ציבוריים
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 :שאלה .23

אני לא למדתי , אך לגבי קורסים רלוונטיים. אני כמובן בעל תואר שני מוכר במנהל עסקים. שכלהבנושא ה

ובה אני מרכז את קורס , אני משמש כמנהל אקדמי במכללת רחובות! ולהיפך מלמד בהם, בקורסים שכאלו

קורסי אני מלמד נושאים כמו ניתוח דוחות כספיים ב. מנהל העסקים ואף מרצה בו בתחומים כלכליים

כולל גם בקורס שנעשה לפני מספר שנים לבכירי המוסד לביטוח לאומי (דירקטורים שונים ברחבי הארץ 

בקורסי ניהול אחרים מטעם התאחדות , חשבונאות פיננסית וניהולית, אני מלמד כלכלה). בסניף רמת גן

פקתי לעצמי תעודות אז מאחר שלא הנ. אני הוא זה החותם על התעודות. התעשייה ואיגוד לשכות המסחר

  .נראה לי שיש כאן טעות? 3%אני עלול להפסיד ... כאלו

  :תשובה

  .  9.3 המוסד יתחשב אך ורק בתנאי המכרז לרבות סעיף

  

 :שאלה .24

מעבר , מכתב המפרט את הרקע והניסיון שלי בתחומים הנדרשים, האם יש מקום לצרף להצעתי למכרז

  ?לרישום בטבלאות

  :תשובה

כל מציע רשאי לפרט מעבר לכך אודות הרקע , ע הנדרש בטבלאות ובמסמכי המכרזחובה לפרט את המיד

וכן תיעוד , מסמכים, כמו כן יש להדגיש כי המוסד רשאי לדרוש תעודות. והניסיון שלו בתחומים הנדרשים

  .ג"רלוונטי כמפורט בנספח י

 

 :שאלה .25

כולל כמובן ? ובד מזה שנים רבותהאם יש מקום לצרף להצעתי למכרז המלצות מגורמים שונים עימם אני ע

עמם אני בקשרי עבודה עוד משנת , )חקירות, קרנות, שיקום(בכל האגפים של המוסד לביטוח לאומי 

1986?  

  :תשובה

  .אין חובה לכך

 

 :שאלה .26

בין השאר עבור המוסד לביטוח (האם יש מקום לצרף דוגמאות למבחר העבודות הכלכליות שבצעתי בעבר 

 ?)לאומי

  :תשובה

  .לעיל 24תשובה לשאלה בסעיף  ראו

 

 :שאלה .27

מאחר שאני אישית מאוד מנוסה ומבוקש בתחום , ובמקביל". מציע"האם קיימת אפשרות שמשרדי יהיה 

מטעם " יועץ" –אופיע גם כ ) לא משרדי(אזי אני אישית ', חונכויות עסקיות וכו, אבחונים, הייעוץ הכלכלי

  .מציע אחר

רק רציתי לוודא שאמנם זה , לא מקצועית ולא אתית, ית אין בכך כל בעיהוגם פרקט, במכרז אין מניעה לכך

  .ולא תהיה פסילה כלשהי, כך

  :תשובה

  הדבר אינו אפשרי



  

� 

 

  

 :שאלה .28

  :במסמכי המכרז נכתב כך

העותק . במעטפת המכרז יהיו שתי מעטפות פנימיות: הפרדת הצעת המחיר משאר מסמכי המכרז"

) יוכנסו למעטפה שתסומן באות א 4(פרק) של הצעת המחיר ושני עותקים, המקורי של הצעת המחיר

יש להדגיש כי במידה ובהצעה אחת הוצעו ממספר יועצים יש לצרף הצעות מחיר ("מעטפת המחיר ": להלן"

העותק המקורי של מסמכי . 'כלל ההצעות המחיר יוכנסו למעטפה שסומנה באות א, לכל אחד מן היועצים

סמכי ההצעה וכן שני עותקים של ההצעה יוכנסו למעטפה נפרדת שתסומן לרבות יתר מ, ההצעה החתומים

מעטפת המחיר תיחתם בחותמת המציע ותוכנס כשהיא סגורה וחתומה כאמור לתוך מעטפת . 'באות ב

" וסימון העתק ההצעה במילה"מקור " יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה. ההצעה

כרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה אין למלא בחוברת המ. "העתק

  ."ידי המציע אלא אך ורק במעטפת המחיר-בכל מסמך אחר המוגש על

ללא , דהיינו, ריק –הצעת המחיר  – 4יש להשאיר את פרק ', האם בחוברת המכרז במעטפה ב: השאלה

השאלה נובעת '? ם אחת למעטפה אכלומר הצעת המחיר המלאה תוכנס רק פע? ציון אחוז ההנחה

  .מהסיפא של הסעיף להלן

  :תשובה

', אך יש לחתום על כלל המסמכים לרבות על הצעת המחיר הריקה שתוכנס למעטפה שתסומן באות ב, כן

  .1לפרק  10.5כנדרש בסעיף , הבנתם והסכמה לקבלן, זאת לשם הוכחה לקריאתם

  

 

 :שאלה .29

או שניתן להשתמש במסמכי , צרף קבלה להצעהלמכי המכרז וברצוני לברר האם יש צורך לקנות את מס

  ?המכרז כפי שפורסמו באתר של המוסד לביטוח לאומי

  :תשובה

  .לעיל 21ראו האמור בתשובה לשאלה מספר 

  

 

 :שאלה .30

מה  –..." אבחונים 100-י המוסד עמד על כ"שיעור האבחונים שנרכשו ע 2008בשנת " – 3' עמ 7.2סעיף 

  ?דרום ירושלים, צפון, לפי חלוקה של מרכז הארץ, ם ברמה ארציתהיה פיזור האבחוני

  :תשובה

איבחונים בעיקר בנצרת במרכז כולל רחובות  41בצפון מחדרה צפונה היו  איבחונים 124היו  2009-ב

  .איבחונים בעיקר בבאר שבע 27איבחונים ובדרום כולל ירושלים היו  46ורמלה היו 

  

 :שאלה .31

  ?מ"ר תוכל בקבלת התשלום להוסיף את שיעור המע"עמותה שהיא מלכהאם  – 6' עמ 12.3סעיף 

  :תשובה

, על כל משתתפי המכרז להציע תעריף נטו. מ לתעריף"עמותה אינה יכולה להוסיף את שיעור המע, לא

, יחד עם זאת. מ וכל המשתתפים יקבלו ציונים בגין חלק העלות על סמך תעריף זה"תעריף ללא מע ,דהיינו

מ "מ החוקי לחברות בע"יוסיף המוסד את שיעור המע לזוכהבעת התשלום , פליהאצור ילועל מנת לא 

 ).7.5%ששיעורו כעת (כאשר לעמותות יוסף שיעור מס שכר , בלבד



  

	 

 

 

 :שאלה .32

. עמותה אינה יכולה לקבל מהבנק ערבות בנקאית כערבות לביצוע –ערבות לביצוע  – 10' עמ 21.2סעיף 

  ?ום ערבות בנקאיתהאם ניתן להגיש שיק בנקאי במק

  :תשובה

  . אין כל אפשרות להגיש המחאה בנקאית במקום ערבות בנקאית

  

 

 :שאלה .33

האם יש למלא את ההצעה באופן ידני או שניתן יהיה לקבל את  – 16' עמ –טופס הגשת הצעה  – 3פרק 

  ?המסמך בפורמט וורד ולהדפיס את ההצעה

  :תשובה

  . המסמך לא ישלח בפורמט של וורד

  

 

 :שאלה .34

ל "האם ההנחה שניתן בהצעה אמורה לכלול את הנחת חשכ – 18' עמ, 7סעיף , הצעת מחיר – 4פרק 

האם עלינו לקחת , 18' עמ, 8.1בסעיף  1%במידה ונרשום הנחה של  –לשם הבהרה ? לעבודה מתמשכת

הנחת הגוף המציע ) + 10%(ל לעבודה מתמשכת "הנחת חשכ - 11% בחשבון שסך ההנחה הכולל יהיה

)1%(?  

  :תשובה

ובהתאם  לגבי כל יועץ ל"את אחוז ההנחה שינוקה ממחירי מחירון חשכ רקיש לכלול  בהצעת המחיר

בהתאם לאמור  ל לעבודה מתמשכת"תשוקלל גם הנחת חשכ ,לזוכהשתשולם  בתמורה הסופית, לדירוגו

  .במסמכי המכרז

  

 

 :שאלה .35

האם גבול האחריות  –אחריות מעבידים ביטוח  – 39' עמ 2סעיף  –אישור על קיום ביטוחים  –' נספח ד

  ?₪לארוע ובמצטבר או שהכוונה היא שני מליון ₪ מיליון  20הינו כפי שרשום 

  :תשובה

  .₪ 20,000,000הסכום הוא כפי שרשום במכרז 

  

 

 :שאלה .36

 –הפחתה נוספת בשל עבודה בהיקף מלא לתקופה ממושכת  – 4.4.3.3סעיף , 46' עמ –ל "חוזר חשכ

 4.4.3.2או  4.4.3.1ף לגבי המכרז הנוכחי או שהמכרז הנוכחי מתייחס רק לסעיפים האם סעיף זה תק

  ?46' בעמ

  :תשובה

ל יהא הנוסח "במידה ויעודכן חוזר החשכ, תקפות למכרז זה) למכרז' נספח ז(ל "כלל הוראות חוזר החשכ

  .המעודכן תקף לעניין מכרז זה



  


 

 

 

 :שאלה .37

במידה ויתאפשר  –דלעיל  32בהתאם לשאלה  – 56' עמ, נוסח כתב ערבות לביצוע החוזה –א "נספח י

לתת שיק בנקאי במקום ערבות בנקאית יש לבטל או לשנות טופס זה ולציין את הכיתוב הנדרש על השיק 

  .הבנקאי

  :תשובה

  . אין אפשרות לתת שיק בנקאי

 

 :שאלה .38

עניין נתון לשיקול או שה, האם  העובדה שאיננו מוכרים שיועץ עסקי מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

  ?דעת ועדת המכרזים בהתייחס לכלל כישורינו

  :תשובה

  .לעיל 4ראו האמור בתשובה לשאלה מספר 

  

 

הסכמה לשאלה או כדי לשנות בדרך  איאין באי התייחסות לשאלה כלשהי כדי להוות הסכמה או  •

  .כלשהי את הוראות המכרז

  .האמור במסמך זה ובנספחיו הנו המחייב ביחס למכרז זה •

 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  


