
 

 2מתוך  1עמוד 
  החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מנחלים 
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 1מסמך שינויים והבהרות מס'
 לכבוד

 משתתפי ההליך
 

מסמך  -למתן שירותים בנושא מיצוי תקציבי תמיכות 3/19א מס' ורקול קהנדון: 
 שינויים והבהרות

 
 החברה מתכבדת בזאת להשיב על השאלות שהועברו בקשר עם ההליך שבנדון, כדלקמן:

 
עבור כל קול קורא אשר הזוכה תשומת לב המציעים כי ההחברה העלתה את המחיר המקסימאלי 

בהליך זה יאתר ובמסגרתו הוא מילא והגיש טפסים ומסמכים בשם החברה או העירייה )על כל 
השירותים הנלווים לכך( והחברה או העירייה זכו בהליך וקיבלו במסגרתו התחייבות לקבלת 

בהמשך לכך  כמצוין בהליך(. 2,000בתוספת מע"מ )ולא ₪  3,500והוא כעת יעמוד על  כספים
 המעודכן בהתאם לשינוי האמור.  מסמך ד' חדש )הצעת המציע(מצ"ב למסמך זה 

 
. על אף האמור, החברה לא תפסול הצעה של על המציעים למלא הצעתם על גבי מסמך ד' החדש

' אשר צורף למכרז ולא על גבי מסמך ד' החדש המצורף מציע אשר מילא הצעתו על גבי מסמך ד
 כאמור.

 
מספר 
 סידורי

 מענה החברה השאלה /בקשת ההבהרה

אנו מבקשים להסיר את דרישת הערבות הבנקאית  1
 .מטעמי חוסר הוגנות עסקית מכל הסעיפים

בקשה נדחית. עם זאת סכום ערבות 
 ₪. 5,000הביצוע יופחת ויעמוד על 

שרשום במסמכי המכרז שמצאתי באתר ההסכם  2
זהה להסכם שלוקחים אצלכם פיזית?)או שבכל 

 מקרה יש צורך להגיע אליכם?(

המסמכים זהים. צריך להגיע למשרדי 
 החברה רק על מנת להגיש את ההצעה.

האם המציע אחראי גם למציאת מכרזים וקולות  
קוראים המפורסמים ? איך הוא יכול להתחייב על 

  פרסומים?מציאת 

 כן. זו מהות השירותים.
 
 

האם אפשר להעלות את התמורה המקסימלית  3
הסכום ₪?  5,000-וזכה ל עבור קול קורא זהוגש

נמוך מידי ולא הולם את ₪  2,000שהצעתם 
ההשקעה הרבה הנדרשת בכתיבת מענה לקול 

 קורא במיוחד בתחום התיירות!

בקשה מתקבלת. התמורה 
המקסימאלית בגין רכיב זה תעמוד על 

 בתוספת מע"מ.₪  3,500
 

                                                                                                                        
 בברכה,                                                                                                                   

 מנכ"ליתעדי אליאס,                                                                                                        
  נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ -נ.ח.ל חדרה

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
 על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

 
 
 

_______________  _______________  _________________ 
 חתימה + חותמתשם המציע                                         תאריך         
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 מסמך ד' חדש -הצעת המציע
 

 לכבוד
 נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ -נ.ח.ל חדרה

 א.ג.נ.
 

  למתן שירותים בנושא מיצוי תקציבי תמיכות 03/2019קול קורא מס' הנדון: 
בעט )לא )את הצעת המחיר יש למלא בעט, בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה  ו/או תיקון, יש  למחוק  

 בטיפקס( ולחתום ליד התיקון(
 

בשם __________________________ )שם המציע(, הרינו מתכבדים להגיש בזאת, את הצעתנו  .1
למתן שירותים בנושא מיצוי תקציבי תמיכות בהתאם להוראות הקול קורא, מפרט הדרישות וכל 

 מסמכי הקול קורא והחוזה.
 

 הצעת המחיר: .2

 

המוצעת על ידינו עבור אפיון נתוני החברה ואיתור קולות  חודשית הקבועההתמורה תמורה  .א
לחודש )לא כולל מע"מ ₪  _____________קוראים מתאימים בהתאם להוראות המכרז היא

 לחודש )לא כולל מע"מ(₪ ______________________________ ובמילים
 )לא כולל מע"מ(.לחודש ₪  500התמורה החודשית לא תעלה על סך  של      

 

אשר הזוכה בהליך זה יאתר ובמסגרתו  התמורה הפרטנית המוצע על ידינו עבור כל קול קורא .ב
הוא מילא והגיש טפסים ומסמכים בשם החברה או העירייה )על כל השירותים הנלווים לכך( 

)לא כולל מע"מ( ₪  ________________היא
כולל מע"מ, עבור כל הליך שהחברה  לא ₪ ______________________________ובמילים

 או העירייה זכו בו וקיבלו במסגרתו התחייבות לקבלת כספים. 
 בגין כל קול קורא. ₪ ש"ח  3,500התמורה הפרטנית לא תעלה על סך של      

מצב בו הוגשה הצעה אך החברה/העירייה לא זכתה בקבלת כספים, יהיה זכאי הזוכה בהליך 
 למחצית התמורה הפרטנית.

 
השירותים אלא אם וללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן מובהר כי התמורה שתשולם לספק כ .3

 נאמר במפורש אחרת במסגרת הסכם זה.

 פרטי המציע והחותם מטעמו 

 
 שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________

 
 שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפקיד במציע _______________ 

 תאריך: _______________ חתימה + חותמת : ____________________
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