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לכבוד
המציעים במכרז בנושא אספקת שירותי ייעוץ
בתכנון ותפעול תחבורה ובקרה על סקרים

א.ג.נ ,

הנדון :מכתב הבהרות מס'  1ועדכון על דחיית מועד הגשה– מכרז בנושא אספקת
שירותי ייעוץ בתכנון ותפעול תחבורה ובקרה על סקרים

להלן הבהרות למסמכי המכרז בנושא אספקת שירותי ייעוץ בתכנון ותפעול תחבורה ובקרה על
סקריםועדכוניםלמכרזזה .
כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים במכתב זה ,ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז
מלכתחילה. 
אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור
במסמכיהמכרז .
איןלהסתמךעלכלהסבראופירוששניתןבעלפהאובכתבאובכלדרךאחרתעלידימימטעם
עדליא או ועדת הרכישות ,ככל שניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .השינויים היחידים מהאמור
במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט במכתב זה בלבד ,ובמכתבי
הבהרותנוספיםשיצאומעםועדתהרכישות,ככלשיצאו .
האמורבמכתבזהאינומשנהאוגורעמהאמורבמסמכיהמכרז,אלאאםנאמרבמפורשאחרת .

לנוחות המציעים באתר האינטרנט של עדליא ואתר משרד התחבורה מצורפים
בנוסף למסמך הבהרות זה:
 נוסח מעודכן של המכרז הכולל את כל השנויים במסמך זה לעיל. נוסח המציג את השינויים שהוכנסו ביחס לגרסה המקורית של המכרז.

מס'
שאלה

סעיף במכרז

שאלה/הבהרה

תשובה

 1

8.1במסמכי נראההגיונישהדרישהבגין"מישנמנהביןבעברוביןבהווהעלעובדימשרדהתחבורה",תסוייגל10
מכרזונספח –15השניםהאחרונות .
ו' 
האםהטיפולבמפותהרישוישלאגדהנהעבודהשתבוצעעלידיטכנאים?היהולא,נאהגדירותחתמי
 9.2
תיפולעבודהזו .
סעיף 11.4 המציעיםמתבקשיםלהציע8חבריצוותבתפקידיםשונים.האםניתןלהגישאנשיצוותנוספיםלחלק
מהתפקידים(מהנדסתנועה,מתכנןתחבורה,שרטט)עלמנתשניתןיהיהלהפעילאנשיצוותאלו
במסמכי
במידהותתקבלעבודהמחברתעדליאללאצורךבאישורחריגכפישמתבקשבדרישותבסעיף 11.4
המכרז 
ס.13.1(וכן המציע:נראהלכאורהכימשרדהפועלכ"עוסקמורשה"אינורשאילהגישהצעה,גםאםעיסוקו
15.1)15.2 העיקריהנותכנוןתחבורהועומדביתרתנאיהסף.מהטעםלהגבלהזווהאםניתןלהסירה? 
מכרז 

 5

סעיף 13.1 האםיכוליםשנימשרדיםלהתאגדכמציעאחדתוךהתליהכיהיהוייכללוב"מאגרהיועצים"יתאגדו
עלפיהאמורבסעיף13.1 
איןשינויבמסמכיהמכרז 
כחלקמאנשיהצוותנדרשסטטיסטיקאי,האםניתןלהגישבמכרזבתפקידסטטיסטיקאיאישצוות
סעיף 14
בעלתוארבכלכלהעםניסיוןמוכחרבשניםבתחוםהסטטיסטיקהבתחבורהולוניסיוןויכולותכפי
במסמכי
שהןנדרשותומופיעותבסעיפים14.1,20.4במסמכיהמכרז 
המכרז 
,14.119.2, הדרישותמהניסיוןהמתבקשמהסטטיסטיקאיאינןעולותבקנהאחדעםהניקודהניתןבסעיף.20.4.1 סעיף19.2יתוקןכךשהתמורהלסטטיסטיקאי
תהיהמקסימוםעדיועץ .2
אםברצונכםלכלולבצוותסטטיסטיקאיבעללמעלהמ–5שנותניסיון,ישלהתאיםאתדרגת
20.4.1
התמורהלעובדזהכמוצגבסעיף .19.2
במסמכי
המכרז 
כן .תשומת לב המציעים כי לסיפא של סעיף 14
האםניתןלצרףלצוותטכנאי,המועסקכיוםע"יאחתמחב'הסקריםשנמצאיםבמאגרעדליא. 
 14.1
התווספה פסקת הגבלה לגבי הטכנאי .נוסחה
כדלקמן:"עוד יודגש ויובהר ,כי היה ובצוות של
חברה שנבחרה להשתתף במאגר חברות התכנון
ייכלל טכנאי המועסק (כשכיר או כעצמאי) ו/או
קשור בדרך אחרת לאחת מחברות הסקרים

2
 3
 4

 6
 7

 8

איןשינויבמסמכיהמכרז 
ייחוסהמטלותלאנשיהצוותייקבעבמסגרת
הזמנתהעבודה,והכללגופושלעניין .
איןשינויבמסמכיהמכרז 
סעיף13.1למכרזיעודכןכדלקמן:"המציעיהיה
חברהאושותפותרשומהאויחידשהואעוסק
מורשה,שביצע/הבמשךלפחות4מתוך5השנים
שקדמולמועדהאחרוןלהגשתההצעותלמכרז
זהפרויקטיםבתחוםתכנוןתחבורהואשרעומד
בדרישותתנאיהסףכמפורטבסעיף15להלן ".
איןשינויבמסמכיהמכרז .

שנמצאות במאגר חברות הסקרים של מנהלת

מס'
שאלה

סעיף במכרז

שאלה/הבהרה

תשובה

תח"צ ,אזי אותה חברה לא תוזמן ולא תוכל לבצע
עבודות במסגרתן יידרש הטכנאי לבצע כל מטלה
(לדוגמא – בקרה על סקרים) שבוצעה על ידי
חברת הסקרים ,ולא יעמדו טענות כלשהן כנגד
עדליא בגין כך ".
 9

 14.1

 10

 14.1

האםניתןלהורידאתהדרישהשלטכנאילעובדאחדבלבד.עםהתחייבותלהעסיקעובדמתאים
במידהותהיהדרישה? 
כמהמתכנניתחבורהנדרשים(לאורסעיף?)20.5והאםהניקודהואלמתכנןיחידאומתחלקבין
המתכננים? 
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14.1
במסמכי
מכרז,
מומחה
להכנת
סידורי
עבודה 
 14.2

האםניתןלהציגלמשרהזאתצוותעובדיםולארקמומחהיחיד?אםכן.כיצדייקבעהניקודלמשרה
זאת? 

12

האםמועמדבעלתוארשני,שאחדמהתאריםהואבסטטיסטיקה/חקרביצועים,ובעלניסיוןכנדרש,
יכוללשמשלתפקידמתכנןתחבורהראשי? 

איןשינויבמסמכיהמכרז 
נדרשלהציגמתכנןתחבורהראשיומתכנן
תחבורה.מדוברבשניאנשיצוותשוניםוהניקוד
יינתןבנפרדלכלאישצוות.למתכנןתחבורה
ראשילפיסעף20.2ולמתכנןתחבורהלפיסעיף
 20.5
איןשינויבמסמכיהמכרז 

הדרישות ממתכנן תחבורה ראשי ,כמפורט
בסעיף 14.2למכרזיעודכנוכדלקמן:"בעלתואר
אקדמאי ממוסד מוכר באחד מהתחומים:
גיאוגרפיהו/אותכנוןעריםואזוריםו/אוהנדסה
אזרחית ו/או הנדסת תעשייה וניהול ו/או
סטטיסטיקה ו/או חקר ביצועים ו/או לימודים
עירונייםואזוריים.לצורךהוכחתעמידתובתנאי
זהימציאהמציעהעתקיתעודותרלבנטיות.
בעל ניסיון מוכח של  7שנים לפחות ,בתקופה
שבין יולי  2000– יולי  ,2014בתחום תכנון
תחבורה (לא הנדסת תנועה ותכנון כבישים).
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע

מס'
שאלה

סעיף במכרז

שאלה/הבהרה

רשימה של הפרויקטים הרלבנטיים ,בפורמט
המוצגבנספח ג' .
המועמד לתפקיד מתכנן תחבורה ראשי חייב
להיות עובד מן המניין של המציע במהלך
השנתיים האחרונות ,לפחות ,שקדמו למועד
הסופי להגשת ההצעות .לצורך הוכחת עמידתו
בתנאי זה ימלא המציע את טופס ההצהרה
המוצגבנספח ט' ".

ראהתשובה12לעיל 

13

 14.2

14
15

איןשינויבמסמכיהמכרז 
 14.2
עלהמומחהלהכנתסידוריעבודהלאוטובוסים
 14.2
להיותבעלהיכרותטובהעםתוכנותייעודיות
לנושאזה(כדוגמתתוכנתאיתם)אותוכנות
אחרות .
הדרישותממתכנןתחבורה,כמפורטבסעיף14.2
סעיף14.2  הגדרת"מתכנןתחבורה".ההגדרהאיננהמכסהבעליתוארבכלכלה,מנהלעסקים,חקרביצועים,
למכרז יעודכנו כדלקמן :"בעל תואר אקדמי
לוגיסטיקהועוד.בפועלעלפיהלימודיםבמסלולהאקדמאי,ההכשרהוהנסיוןהמעשי,כשריםבעלי
תאוראלולהיכללבהגדרה,לאפחותמבעלתוארבגיאוגרפיה.האמורלעילמותנהכמובןבנסיוןמוכח. ממוסדמוכרבאחדמהתחומים:גיאוגרפיהו/או
תכנון ערים ואזורים ו/או הנדסה אזרחית עם
התמחותבהנדסתתחבורהו/אוהנדסתתעשייה
וניהולו/אוסטטיסטיקהו/אוחקרביצועיםו/או
לימודים עירוניים ואזוריים .לצורך הוכחת
עמידתובתנאיזהימציאהמציעהעתקיתעודות
רלבנטיות .
בעל ניסיון מוכח של  3שנים לפחות במהלך
התקופה יולי  2008– יולי  2014בביצוע עבודות
בתחוםתכנון תחבורה(לאהנדסתתנועהותכנון
כבישים).לצורךהוכחת עמידתובתנאיזהיצרף
המציע רשימה של  פרויקטים רלבנטיים,
בפורמטהמוצגבנספח ג'". 
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האםמועמדבעלתוארשני,שאחדמהתאריםהינובתחוםאחראךעםהתמחותבלימודיםעירוניים
ואזוריים,ובעלניסיוןכנדרש,יכוללשמשלתפקידמתכנןתחבורהראשי? 
האםמועמדלתפקידמתכנןתחבורהראשייכוללהיותקבלןמשנהשלהמציע? 
נאהגדירומהןהתוכנותאשרעלמומחהלהכנתסידוריעבודהלאוטובוסיםלהכיר 

תשובה

מס'
שאלה

סעיף במכרז

 17  14.2

 18

14.2
במסמכי
מכרז,
מומחה
להכנת
סידורי
עבודה 
 15.4

 20

 19.1

21

 19.2

 22

 20.1

 23
 24
 25



13.5
בהסכם 
בסעיף14
בהסכם 

 19

 26

שאלה/הבהרה

הדרישותלגבימתכנןהתחבורההראשיכוללותההשכלהפורמאליתבתחומיםשלגיאוגרפיה/תכנון
עירוני/הנדסהאזרחית,עםהתמחותבהנדסתתחבורה .
אנומבקשיםכיהגדרהזותכלולגםתאריםמקביליםבתחומיהנדסהנוספים(כגוןתעשיהוניהול)עם
התמחותוניסיוןבתכנוןתחבורה .
אבקשלהבהירכיהדרישהל"בעלהיכרותטובהעםתוכנותייעודיותלנושאזה",כוללתגםתוכנות
מפיתוחעצמישלהמציע 

נבקשלאפשרלמציעים,שהגישוהצעותלעדליאבחציהשנההאחרונה,'נספחד'-תצהירלפיחוק
עסקאותגופיםציבוריים'להגישמסמךזהממכרזיםמחציהשנההאחרונהעלבסיסהעובדהכי
ההבדלהיחידביןהמסמכיםהואשםהמכרז.

סעיף.19.1ח'–לגביבקשהלהסכםחתוםכנספחא',נבקשהבהרההאםישלחתוםבלבדבחתימת
היועץבסוףההסכםאושישלצרףאתכלנספחיוכיאיןלכךאזכורבמסמכיהמכרזכדוגמת:ביטוח
(נספחג')שמירתסודיות(נספחד')ניגודעניינים(נספחה')וערבות(נספחו'),במידהוכןהאםכל
היועציםנדרשיםבעתההגשהלחתימהעלשמירתסודיותוניגודענייניםאורקהמציע.

אנומבקשיםכיסעיףהתמורהישונה,וכייחולוהוראותתכ"מבמלואן,דהיינושכרשעתיבגובהשל
90%ולאחרשנתיים,בגובהשל .80%
נבקשלחדדאתהניסיוןהנדרשעבורהמציעבתכנוןתחבורהציבורית:"עבורכלשנתניסיוןמעברל5-
שניםבתכנוןתחבורהציבורית"...

עובדיםנוספים-האםישיתרון/ניקודנוסףלעובדיםמקצועייםשלהמציע? 
האםניתןלהגישיועציםנוספים(מעברלצוותשהוגדרבמכרז)שאינםעובדיהמציע? 
מטרתהערבותהנהלתתמענהבמקרהשלהפרתהחוזהעלידיהיועץ.לפיכך,אנומבקשיםכיסעיף
הקנסותיבוטל.לחליפין,אנומבקשיםכיתקבעתקופהשל14יוםלתיקוןהפרה,ללאכלקנס .
בסעיףזהמתבקשהזוכהלהמציאבמועד חתימת ההסכם ,על חשבונו ,ערבות בנקאית אוטונומית
לפקודתעדליא ,על סך  )₪ 50,000במילים :חמישים אלף (, ₪שתהיה בתוקף לאורך כל תקופת
התקשרות.מדוברבהסכםמסגרתכאשראיןעדליאמחייבתלספקלזוכהעבודהבהיקףכלשהוא.

תשובה

ראהתשובה12לעיל 

ראהתשובה15לעיל 

איןשינויבמסמכיהמכרז 

ישלחתוםבראשיתיבותעלכלעמודבהסכם
(כוללנספחיו)וחתימהמלאהבסוףההסכם.
תשומתלבהמציעים,כימסמךהבהרותזההנו
חלקממסמכיהמכרזונדרשלחתוםעלכלעמוד
בראשיתיבות .
איןשינויבמסמכיהמכרז 
איןשינויבמסמכיהמכרז 
איןשינויבמסמכיהמכרז 
איןשינויבמסמכיהמכרז 
איןשינויבמסמכיהמכרז 
איןשינויבמסמכיהמכרז 

מס'
שאלה

 27
 28

סעיף במכרז

שאלה/הבהרה

למעשהעשוילהווצרמצבבוהערבותהבנקאיתאשרתופקדבחשבונהשלעדליאתהייהגבוההמשכר
הטרחהאותויקבלהזוכהבאםיקבלעבודהכלשהיא,בוודאיעבורעבודהבהקיףשעותמצומצם.כמו
כן,דרישהזולאקיימתבמסגרתהחוזיםהקיימיםעםחב'עדליא.אילכך,נאלבחוןהסרתבקשהזו
מההסכם .
פוליסתהביטוחשלנואיננהכוללתקבלנימשנה,אנומבקשיםלהשמיטאתבמשפט"וכלהפועלים
נספחג'
מטעמו"הנמצאבסעיף1.1בנספחג'אישורמבטח,אנומתחייביםבמידתהצורךלספקאתפוליסת
אישור
הביטוחשלקבלניהמשנהעלפיהצורךלאחרשתבוצעההתקשרותאיתם .
מבטח 
בסעיףזהסוכןהביטוחשלנוטועןשהמזמיןאמורלהיותמבוטחבאחריותשילוחיתבלבדשתכסה
נספחג'
אותובגיןמחדליהמתכנןולאבאחריותישירהשלהמזמין .
אישור
מבטחסעיף אבקשלתקןסעיףזה 
 1.3.4

תשובה

איןשינויבמסמכיהמכרז 
איןשינויבמסמכיהמכרז 

הבהרותנוספות :

 .1סעיף  11למכרז – המועד להגשת הצעות נדחה ליום חמישי .21.1.2012
 .2סעיף  2..1למכרז – המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום שני
.21.2.2012
 .3התווסףסעיף 13.4למכרזשנוסחו:" מציעיהיהרשאילהשתתף,במישריןו/אובעקיפין,אך
ורקבהצעהאחת".
 .4סעיף14למכרז-במקוםמתכנןתחבורהבכיריהיהמתכנןתחבורהראשי.
 .5סעיף  14.1למכרז -בדרישות ממתכנן תחבורה ראשי – במקום המילה "בכיר" תבוא המילה
"ראשי".
 .6סעיף  14.2למכרז – התווספה פסקת כללי שנוסחה כדלקמן :"מובהר זאת כי :שנות ניסיון
לענייןסעיףזה:נספרותמתחילתמועדהביצועשלהפרויקטהראשון,בתקופההרלבנטיתלכל
איש צוות כאמור להלן ,ועד לחודש יולי  ,2014כאשר שנות ניסיון לפני מועד זכאות לתואר
אקדמאילאיכללובמניןשנותהניסיון".
 .7סעיף  14.2למכרז – נוסח הדרישות ממהנדס תנועה יוחלף ויהיה כדלקמן :"בעל תואר
אקדמאי ממוסד מוכר בהנדסה אזרחית לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה ימציא  המציע
העתקיתעודותרלבנטיות.
בעלניסיוןמוכחשל5שניםלפחות,במהלךהתקופהיולי 2004–יולי,2014בעבודותבתחום
הנדסת תנועה .לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה ,יצרף המציע רשימה של הפרויקטים
הרלבנטיים,בפורמטהמוצגבנספח ג'".
 .8סעיף  14.2למכרז – נוסח הדרישות מסטטיסטיקאי יוחלף ויהיה כדלקמן :"בעל תואר
אקדמאיממוסדמוכרבסטטיסטיקה.לצורךהוכחתעמידתו בתנאיזהימציאהמציע העתקי
תעודותרלבנטיות.
בעלניסיוןמוכחשל 5שניםלפחות,במהלךהתקופהיולי  2004–יולי ,2014בביצוע סקרים.
לצורךהוכחתעמידתו בתנאיזהיצרף המציערשימהשלהפרויקטים הרלבנטיים בהםעסק
בביצועסקריםויפרטאתהפעולותשביצעבמסגרתכלפרויקט,בפורמטהמוצגבנספח ג' ".
 .9סעיף19.1למכרזיעודכןכדלקמן:
.9.1

סעיף 19.1א'יעודכןכדלקמן:"בראשאסופתהמסמכיםבהצעהיצרףהמציעטבלת
מעקבעלשלמותההצעה(נספח י').

.9.2

התווסף סעיף  19.1ב' שנוסחו כדלקמן :" פרטי איש הקשר במציע ,הכוללים שם
אישהקשר,כתובת,טלפון,דואראלקטרוני.

.9.3

סעיף19.1ב'יהיה19.1ג'.

.9.4

סעיף19.1ג'יהיה19.1ד'.

.9.5

סעיף 19.1ד'יהיה 19.1ה'ונוסחויהיהכדלקמן:" פרוטניסיוןשל המציעושלכל
אישצוותמוצע,בהתאם לנדרש בסעיף  14לעיל,בנוסחהמצ"בכנספח ג'.יודגש,כי
ישלמלאאתנספח ג'במלואו,כוללשמותאנשיהקשראצלמזמיןהעבודהוטלפונים
שלהם ".

.9.6

סעיף19.1ה'יהיה19.1ו'ואחריהמילים"קורותהחייםשל"...יתווספוהמילים"כל
אחדמ."...

.9.7

סעיף19.1ו'יהיה19.1ז'.

.9.8

סעיף19.1ז'יהיה19.1ח' .

.9.9

סעיף19.1ח'יהיה19.1ט' .

.9.10

סעיף19.1ט'יהיה19.1י' .

.9.11

סעיף19.1י'יהיה19.1יא' .

.9.12

סעיף19.1יא'יהיה19.1יב' .

.9.13

סעיף19.1יב'יהיה19.1יג' .

.9.14

התווסףסעיף 19.1יד'שנוסחו יהיהכדלקמן:" יש להקפיד ולמספראתכל עמודי
ההצעה".

.9.15

סעיף  20.1למכרז ונוסח הפסקה השניה יהיה כדלקמן :" עבור כל שנת ניסיון של
המציע ,מעבר ל - 5שנים שקדמו למועד הסופי להגשת ההצעות ,בתכנון תחבורה
יינתנו5נקודות,עדלסךמירבישל25נקודות ".

.9.16

סעיף  20.2.1למכרז הפסקה הרביעית תעודכן כך שאחרי המילים "...בתחום תכנון
תחבורה"יבוא"(לאכוללתכנוןתנועהותכנוןכבישים)".איןשינוינוסףבסעיףזה.

.9.17

סעיף 20.4למכרזיעודכןונוסחויהיהכדלקמן:"מרכיבחשובבתכולתהעבודהנשוא
מכרז זה הם הסקרים שיבוצעו במהלכה (למשל סקרים בקרב הנוסעים המגיעים
לתחנות רכבת) .לפיכך יש חשיבות רבה לשנות הניסיון של היועץ המיועד ולמידת
התמחותובסקריםתחבורתייםבכללובסקריתחבורהציבוריתבפרט. 
לפיכךחלוקתהניקודבגיןסעיףזההינהכדלקמן :
 20.4.1ניסיון של הסטטיסטיקאי :לניסיון של הסטטיסטיקאי בביצוע
סקרים בכלל וסקרי תחבורה ציבורית בפרט יש משקל משמעותי
בהצלחתובביצועהעבודה .
חלוקת הניקוד בגין סעיף זה הינה כדלקמן :עבור כל שנת ניסיון
בביצועסקרים,מעברל-5שנים,תינתן 1נקודה,עדלסךמירבישל4
נקודות. 

להוכחת הנדרש בסעיף זה לעיל ,ימלא המציע את הטבלה המצורפת
בנספחג'להלן.
סה"כבגיןסעיףניסיון–מקסימום4נקודות. 
 20.4.2מספר סקרים שבהם היה מעורב הסטטיסטיקאי :מרכיב נוסף
הקשור למידת ההתאמה של הסטטיסטיקאי הינו מספר הסקרים
בתחום התחבורה הציבורית שבהם הוא היה מעורב .ככל שהמועמד
לתפקיד סטטיסטיקאי היה מעורב ביותר  סקרים מסוג זה ,סביר
להניח שהוא יוכל לטפל בצורה טובה במרכיבים השונים שיכללו
בתכולתעבודתובמסגרתמכרזזה .
חלוקתהניקודבגיןסעיףזההינהכדלקמן :
עבור כל סקר בתחבורה ציבורית שהמועמד לתפקיד סטטיסטיקאי
היה מעורב בו במהלך שנות עבודתו ,תינתן  1נקודה ,עד לסך מירבי
של6נקודות(סה"כ6פרויקטים). 
להוכחתהנדרשבסעיףזהימלאהמציעאתהטבלההמצורפתבנספח
ג'להלן.
סה"כבגיןסעיףמספרהסקריםשבהםהיהמעורבכסטטיסטיקאי–
מקסימום6נקודות." 
.9.18

הסיפאשלסעיף 20למכרזתעודכןונוסחהיהיהכדלקמן:" על המציע לעמוד בכל
הדרישות המוגדרות בתיאור הדרישות המפורטות בסעיף  12.2לעיל לגבי כל אחד
מאנשי צוות .דרישות אלה הינן דרישות מינימום בהתייחס לכל איש צוות ,ואי
עמידה בכל הדרישות הללו תגרור ניקוד ( 0במילים :אפס נקודות) ביחס לאיש
הצוות המנוקד.

.9.19

סעיף  26.2למכרז ישונה וניסוחו יהיה כדלקמן" לבקש הבהרות ו/או מידע נוסף
מהמציעיםאומחלקמהם".

.9.20

נספחג'למכרז–הבולטבנספחזהעודכןכךשאחריהמילים"...התוכנותהייעודיות"
נוספוהמילים"אוהתוכנותהאחרות".

.9.21

נספחו'למכרזיעודכןכךשהתווספולהצהרתהמנכ"ל:
" המציעלאהשתמשביועץלצורךהכנתההצעה.

 

המציעהשתמשביועץלצורךהכנתההצעהובמסגרתזאת":
.9.22



נספחו'למכרז(המשך)יעודכןכךשהתווספולהצהרתאישצוות/יועץ:

"לאהשתמשתיביועץלצורךהכנתההצעה.

 

השתמשתיביועץלצורךהכנתההצעהובמסגרתזאת ":
.9.23





נספחי'למכרזהתעדכןונוספוסעיפיםלטבלתבדיקתשלמותההצעה.

