
         

 מחלקת חוזים ומכרזים     השרוןעיריית הוד  

 09-7759548טלפון:       

 09-7759559   פקס:       

      

 ' שבט, תשפ"או     

 2021ינואר,  19     

 

 לכבוד
 משתתפי המכרז

 
 ,שלום רב

 
 -למתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי עבור עיריית  - 201/21מכרז פומבי מס'  הנדון:

 בהרההלשאלות המענה 
 

 התייחסותנו: לשאלות הבהרה שנתקבלו בקשר עם המכרז שבנדון, להלןבמענה  .1

 

 מס"ד

 

 

 

המסמך או 
הנספח אליו 
מתייחסת 
 ההבהרה

 

פרק 
סעיף ו

 רלבנטיים

 

 נוסח השאלה

 

 מענה

מבקשים לא להציג נתונים  נספח א' נספח א'  .1

מדויקים אלא יותר, הערכה 

 גסה מאוד.

 האם מקובל?

 .מקובל

סיס הצהרת המציע זכיר, כי על בעם זאת נ

בנספח זה תבדק עמידתו בתנאי הסף של ההליך 

לכן יש  למסמך א' למסמכי ההליך. 5.1שבסעיף 

נתונים שיאפשרו בדיקה אל מול תנאי לכתוב 

 .₪ 100,000-המכרז ולדוגמא כ

יובהר, כי נתונים אלו הם לעיון העירייה בלבד 

ועל פי דין ניתן להחריג אותם מעיון כל צד 

 שלישי שהוא בעתיד.

נספח ב'  נספח ב'  .2

סמך למ

 א'

לא נוכל לציין את פירוט 

תקבולי החברה אלא, רק 

 הערכה גסה מאוד. 

 האם מקובל?

 .מקובל

 מצ"ב למסמך זה אישור רו"ח מעודכן בהתאם

 .)נספח ב' למסמך א'(

 

ממסמכי המכרז ולפיכך יש לחתום עליו ועל כל המסמכים הנלווים  בלתי נפרדמסמך זה הינו חלק  .2

  .משרדנובם למעטפת מסמכי המכרז בעת ההגשה ולהכניס אות ,אליו

 

 ,בברכה

 
 עו"ד חזי קינן

 מנהל מחלקת חוזים ומכרזים

 

 :העתק

 חיימוב, דוברת העירייה;-גלי לב
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 למסמך א' 'בנספח 

 לכבוד

 עיריית הוד השרון, 

 ,28יהושע בן גמלא 

 ("העירייה" -)להלן  הוד השרון

 

 

אישור  - השרון עיריית הודלמתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי עבור  201/21מכרז פומבי הנדון: 

 חשבון אודות מחזור כספי רואה

 

 תאריך: ____/____/____

 לכבוד

 עיריית הוד השרון

 

 א.ג.נ.,

 

מאשר את הפרטים הבאים לגבי  ,חשבון _____________ מס' ______________ה אני הח"מ רואה

( בקשר לעמידה בתנאי מכרז "המציע" :הפעילות העסקית של ____________________________  )להלן

 כדלקמן:  ,של עיריית הוד השרון 201/21פומבי מס' 

 

בכל עמד  שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי בלבדממתן היקף המחזור הכספי של המציע  .1

)שני מיליון שקלים חדשים(, כולל  ₪ 2,000,000 לפחות  של על סך ,2019, 2018, 2017 שניםאחת מה

 בכל שנה. ,מע"מ

 

 בכבוד רב,

 

 

    _________________ _        _______________        _________________ 
 תאריך           חתימה וחותמת             חשבון           -שם רואה    
 
 
 
 

 ________________    _______________  _________________ 
 פקסימיליה            טלפון              כתובת        

 

 


