
 
 2020י, לביו 22

 לכבוד

 המשתתפים בהליך המיון המוקדם 

 

  8/2020הליך מיון מוקדם במכרז פומבי מס' מ/הנדון: 

 להקמה והפעלה של אטרקציות תיירותיות במתחם שדה התעופה המפונה באילת

 3הודעת הבהרה מס' 

 תשובות לשאלות הבהרה: .1

מצ"ב תשובות המזמינה לשאלות הבהרה שהוגשו ע"י מציעים פוטנציאליים. תשובות אלה יהוו חלק 

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 :אופן ההגשה .2

לשאלת מספר מציעים, מבקשת חכ"א להבהיר כי אין חובה שהמציע עצמו )או נציגו( יגיש את מעטפות 

עד לבד שההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים ובההצעה, וכי ניתן להגישן באמצעות שירותי שליחים, 

. הצעות שלא תימצאנה בתיבה במועד זה, לא תתקבלנה כלל בדיוק 15:00בשעה  28.7.20ליום 

  ותוחזרנה למציע כמות שהן.  

 כללי: .3

בהצעתם, כשהיא  1למסמכי ההליך, על המשתתפים לצרף הודעה זו למעטפה מס'  43.2בהתאם לסעיף 

 חתומה על ידם. 

 

 בכבוד רב,         

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

        



 תשובה שאלה נושא סעיף מס'

טופס  59

9 

, וחלק ב' מתייחס לניסיון קודם בהפעלת עסקחלק א' מתייחס לניסיון קודם בהפעלת  חלק א' וחלק ב'? 9מה ההבדל בין טופס  9טופס 

 .אטרקציה בתחום התיירות

מס'  47 60

 מעטפות

למה כוונתכם למעטפה  ,47רה בסעיף המבקש לקבל הב

מה  ...וישר לאחר מכן רשום שלוש המעטפות יכנסו. מס

 ים.אנו יודעים על שתי? מעטפות 3הכוונה 

 בסעיף זה נפלה טעות סופר, ואכן הכוונה היא לשתי המעטפות. 

טופס  61

10 

מחזור 

 הכנסות

שמקום מושבה בחו"ל.  אני מייצג חברה בינלאומית

ממקום נכון להיום לא ניתן להביא אישור רואה חשבון 

 .)עקב קורונה( מושבה של החברה

האם אפשרי בשלב זה לא להגיש אישור רואה . 1

 ?חשבון

האם אפשר להגיש  ,במידה והתשובה היא שלילית. 2

אולם  -אישור רואה חשבון של החברה שלי בישראל 

 ?ל החברה האם בחו"לההתקשרות החוזית תהיה מו

. אם בשל מגבלות הקורונה לא ניתן לצרף את 10. יש לצרף אישור רו"ח כנדרש בטופס 1

 האישור המקורי שנחתם ע"י רו"ח בחו"ל, ניתן להגיש העתק צילומי שלו.  

. לא ניתן להגיש נתונים בהתייחס לתאגיד אחד, ובהמשך . על הנתונים להתייחס למציע עצמו2

  להגיש את ההצעה ע"י תאגיד אחר. 

טופס  62

9 

ניסיון 

 המציע

Form 9 - Which appraiser’s opinion is needed? 

Can the appraiser to be a resident of a foreign 

country? How should the qualifications of the 

Appraiser be confirmed? 

This is probably a translation error. There's no requirement for a certified appraiser, 

but rather for a person outside the Bidder's organization, who will be able to 

provide information and address EEC's questions regarding the experience 

described in Form 9. This person doesn't have to be a resident of Israel. 

 

 


