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לאספקה הובלה והתקנת מתקני ספורט וכושר 

 במוסדות חינוך במועצה האזורית לב השרון
 3מסמך הבהרות מס' 

 :עדכונים למסמכי המכרז

  יש להגיש את חוברת  -חוברת המכרז לבצע שינויים כלשהם על גבי  שלאהמשתתפים מתבקשים

 המכרז כשכל עמוד בה חתום בתחתית כנדרש. 

 .אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז, למעט האמור להלן 

  על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, כשהוא חתום בתחתית כל

 עמוד בחותמת ובחתימת המשתתף.

 גוברות על האמור במסמכי  הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו

 . במקרה של סתירה מפורשת בין ההוראות המכרז

 

עמוד  מס"ד
 במכרז

פרק 2 סעיף 
 במכרז

שאלה 2 בקשת 
 המשתתף

 תשובת המועצה

1.  

סעיף 
4.2 

בעמוד 
5  

 תנאי סף
 הכספי האם ההיקף

המבוקש הינו שנתי או 
 מצטבר? 

ההיקף הכספי המבוקש יהיה מצטבר 
היקף מהו הבשלוש שנים. יש לפרט 

 הכספי בשלוש השנים האחרונות.

3.  

 4סעיף 
בעמוד 

61 – 
נספח 

 ( 6א')

 פירוט ניסיון

 כי להבהרתכם נודה
 לכלול רשאי ח"רו

 גם מידע באישורו
 .4162 לשנת בהתייחס

 מקובל.

( המתוקן 6ע"ג נספח א')יש לפרט 
מהו המצ"ב כנספח להודעה זו, 

 ההיקף הכספי בשנים הנקובות בנספח
 .4162, 4162, 4162, קרי המתוקן

ולא המתוקן יש למלא את הנספח 
 להכניס בו שינויים.

 

 בברכה, 

 המועצה האזורית  

  לב השרון                                                                                              



 

 (1נספח א')

 לכבוד

 המועצה האזורית לב השרון

 א.ג.נ.,

 להזמנה להציע הצעות 3.0-ו 3.2סעיפים  -פירוט ניסיון המציע להוכחת עמידה בתנאי הסף

הנני ________________ ת.ז. ______________ מצהיר בשם המציע _______________ 

 כי:

המציע הינו יצרן / ספק מורשה מטעם היצרן )נא לסמן בעיגול( ובעל ניסיון מוכח  .6

_______ שנים האחרונות עבור ____________ באספקה והתקנת מתקני כושר ב

 רשויות מקומיות, וזאת כמפורט בטבלה שלהלן:

מועד ביצוע העבודות 
ומועד מסירת 

 המתקנים למזמין

תיאור העבודות )כמות 
 וסוג המתקנים(

היקף כספי של 
 העבודות

פרטי קשר אצל הרשות  שם הרשות המזמינה
 המזמינה

     

     

     

     

     

 

יש לצרף אסמכתאות להוכחת כל התקשרות המפורטת לעיל וכן אישור כי המציע הינו יצרן 2 
 ספק מורשה מטעם היצרן

המציע בעל היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( באספקת מתקני כושר בהיקף של  .4
 במצטבר בשלוש השנים האחרונות לפחות, שקדמו להגשת הצעתו.________ ₪  

 היקף הפעילות הכספי בשלוש השנים האחרונות:להלן פירוט לגבי 
4162 ₪ _____________ : 
4162 ₪ _____________ : 
4162 ₪ _____________ : 

 



 יש לצרף אישור רו"ח לאישור האמור לעיל.

 :פרטי המאשר

 שם ושם משפחה:______________ תפקיד: _____________ טלפון: ________________. 

 

 _____________ חתימה וחותמת: _______________________.תאריך: 

 

 

 
 


