
 

 

 

 

 

  

13/03/20 

 לכבוד:

 כבי שקולניק

 גזברית

 מועצה אזורית אשכול

 

 שלום רב,

 ייעוץ חשבונאיכתיבת מכרז בנושא  וליווי הצעת מחיר למתן שירותי יעוץהנדון: 

 

וכתיבת מכרז  הצעת מחיר למתן שירותי ליווי להגיש בזאת יםמתכבד , הננובקשתכםלבהמשך 

  .מועצהה ורעבבנושא הנדון 

 

אנו סבורים כי העבודות יבוצעו ברמה המקצועית ביותר ולשביעות רצונך, כפי שבוצעו ברשויות 

עיריית לוד, עיריית אור יהודה, עיריית עיריית פתח תקווה,  עיריית רמלה,מקומיות רבות כגון: 

יריית ריית גת, עשדרות, עיריית נתיבות, עיריית ערד, עיריית רחובות, עיריית אופקים, עיריית ק

עיריית אור עיריית קריית מוצקין, עיריית קריית אתא, קריית אונו, עיריית חיפה, עיריית דימונה, 

עקיבא, מועצה מקומית גני תקווה, עיריית בית שמש, עיריית רהט, מועצה מקומית ירוחם, מועצה 

נגב, מועצה  זורית שדותמקומית בית דגן, מועצה מקומית פרדסיה, מועצה אזורית איילות, מועצה א

, מועצה מקומית מעלות תרשיחא, אזורית לכיש, מועצה אזורית מרחבים, מועצה אזורית חבל יבנה

עיריית יהוד, מועצה מקומית זרזיר, מועצה מקומית ראש פינה, מועצה מקומית שבלי, מועצה 

עצה פר ברא, מומקומית לקייה, מועצה מקומית כסייפה, מועצה מקומית להבים, מועצה מקומית כ

 ועוד מיני רבים. מקומית חורה, מועצה מקומית אכסאל, החברה העירונית רחובות, אשכול נגב מזרחי

 

ותאגידי  ומקומיות במספר נרחב של עיריות, מועצות אזוריות מכרזיםחברתנו מתכננת ומלווה 

 מים וביוב.

ועי נרחב בכל סוגי ץ וידע מקצליועצי החברה ניסיון רב באפיון צרכי הלקוח, תכנון מערכות, ייעו

 התקשורת, הכנת מכרזים, ניתוח הצעות הספקים ובקרת עלויות. 

 

מהשורה  לכתיבת מכרזים הצוות המקצועי במשרד כולל רואי חשבון, כלכלנים ויועצים

הראשונה, בעלי ניסיון עשיר, מגוון ונרחב בעבודות מול גופי תשתית, רשויות מקומיות, גופים 

 משרדי ממשלה וחברות עסקיות.  ומוסדיים, מוניציפאליים

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :ניסיון המשרד בתחום המכרזים .1

 שם הפרויקט  #
תיאור תמציתי של הפרויקט )מועד  

תחילת ביצוע הפרויקט, פירוט  
 מאפייני הפרויקט וכיוצ"ב(

איש קשר אצל מזמין העבודה   זהות מזמין העבודה 
 פרטים ליצירת קשר  ותפקידו 

 מכרז הסעות  1

הרשות עד להכרזת   ה וליווייבכת
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 050-6990403 יאיר דהן  עיריית אופקים 

 מכרז הסעות  2

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 ת מכרזים לשאלות, השתתפות בועד 

 050-5916666 נתי משה  יריית שדרות ע

 אבטחת מתקנים 3

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 054-3138823 יריב סנדלון  עיריית פתח תקווה 

אבטחת מוסדות   4
 חינוך

זת  כתיבה וליווי הרשות עד להכר
בדיקת הצעות, הכנת  הזוכה,  

אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  
 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 054-3138823 יריב סנדלון  עיריית פתח תקווה 

 אבטחת אירועים  5

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 054-3138823 יריב סנדלון  קווה פתח ת עיריית

 מכרז גבייה  6

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 050-6990403 יאיר דהן  עיריית אופקים 

 מכרז גבייה  7

כתיבה וליווי התאגיד עד להכרזת  
הכנת   הזוכה, בדיקת הצעות,

נים, כתיבת מכרז, מענה  אומד
 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 050-2966366 מאיר גרסיה  מי עכו 

מכרז ניקיון רחובות   8
 וטיאוט

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 שגב שלום 

 050-5513156 זבר ג-עודה אבו סריאחן 

 מכרז גינון 9

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 שגב שלום 

 050-5513156 גזבר -עודה אבו סריאחן 



 

 

 

 

 

 מכרז לפיתוח כלכלי  10

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
ת  הזוכה, בדיקת הצעות, הכנ

כתיבת מכרז, מענה    אומדנים,
 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 שגב שלום 

 050-5513156 גזבר -עודה אבו סריאחן 

מכרז לבקרה ופיקוח   11
 על מכרזים 

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 050-5513156 גזבר -אחן בו סריעודה א  שגב שלום 

 מכרז מתככנים 12

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 050-5513156 גזבר -עודה אבו סריאחן  שגב שלום 

מכרז לפינוי פסולת,   13
 גזם וטיאוט רחובות 

  עד להכרזת  כתיבה וליווי הרשות
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 052-7754433 משה דויטש  נחל שורק 

הכנת מכרז למאגר   14
 יועצים

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 ם לשאלות, השתתפות בועדת מכרזי

 050-8922031 ריאן פייסל  כפר ברא 

הכנת מכרז למאגר   15
 יועצים

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 04-8478143 ארז אדר  זבולון

הכנת מכרז למאגר   16
 יועצים

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
עות, הכנת  , בדיקת הצהזוכה

אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  
 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 054-6699361 חגי מנשה

הכנת מכרז למאגר   17
 יועצים

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 054-8041049 שירה  בית אל 

כרז למאגר  הכנת מ  18
 יועצים

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 050-5601121 טוביה ישמח  גדרות 

19 
ליווי מכרז להפעת  
מערך הטניס בעיר  

 ותפעול מגרשי הטניס 

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
ות, הכנת  בדיקת הצע  הזוכה,

אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  
 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

חברה כלכלית לפיתוח  
 052-4509210 רועי כהן קריית אונו

20 
ליווי מכרז לפינוי 

וטיפול בפסולת יבשה  
 ורטובה 

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 ות בועדת מכרזים לות, השתתפלשא 
מועצה אזורית עמק  

 054-3474661 עמיעד   המעיינות



 

 

 

 

 

ליווי מכרז לאחזקת   21
 תאורת רחובות 

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 054-6671588 מרלין  מועצה אזורית חוף אשקלון

לבקרה ופיקוח  מכרז  22
 על מכרזים 

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 050-5513156 גזבר -עודה אבו סריאחן  שגב שלום 

23 
מכרז לתפעול,  

תחזוקה והקמה של  
 שטחי פרסום ושילוט 

ד להכרזת  כתיבה וליווי הרשות ע
זוכה, בדיקת הצעות, הכנת  ה

ם, כתיבת מכרז, מענה  אומדני
 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 054-6471990 מנכ"ל   –זאב לכוביצקי  חברה כלכלית בית שמש 

 מכרז גינון 24

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
  אומדנים, כתיבת מכרז, מענה

 דת מכרזים לשאלות, השתתפות בוע

 052-8797135 מוטי דהו  מועצה מקומית ירוחם 

25 
מכרת למתן שירותי  

הנהלת חשבונות עבור  
 הרשות 

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 052-8797135 מוטי דהו  מועצה מקומית ירוחם 

26 

תי  תן שירומכרז למ
פינוי פסולת גזם  

גרוטאות עבור  ו
 הרשות 

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  
אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  

 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 052-8797135 מוטי דהו  מועצה מקומית ירוחם 

מכרז ניקיון היכל   27
 תרבות רחובות 

ת  ד להכרזליווי הרשות עכתיבה ו
דיקת הצעות, הכנת  , ב הזוכה

אומדנים, כתיבת מכרז, מענה  
 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 050-5374000 איציק עובדיה  החברה העירונית רחובות 

מכרז ניקיון מוסדות   28
 חינוך

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  

ה  אומדנים, כתיבת מכרז, מענ
 זים עדת מכרתפות בולשאלות, השת

 050-5916666 נתי משה  עיריית שדרות 

 מכרז לייעוץ ארגוני 29

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  

ה  אומדנים, כתיבת מכרז, מענ
 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 050-6347940 חנן אפוטה  מועצה אזורית נווה מדבר 

פעלת בית  מכרז לה  30
 ן ספר תיכו

וי הרשות עד להכרזת  כתיבה וליו
זוכה, בדיקת הצעות, הכנת  ה

ה  אומדנים, כתיבת מכרז, מענ
 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 050-6347940 חנן אפוטה  מועצה אזורית נווה מדבר 

מכרז להפעלת רשת   31
 בהוד השרוןצהרונים 

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  

ה  כתיבת מכרז, מענ,  אומדנים
 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

החברה לקידום החינוך  
 054-9747135 מיתר שוורץ  והתרבות הוד השרון



 

 

 

 

 

 רז לשירותי פיקוח מכ  32

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  

ה  אומדנים, כתיבת מכרז, מענ
 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 050-5513156 גזבר -סריאחן  בועודה א  שגב שלום 

מכרז לשירותי   33
 עתקות ה

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
הזוכה, בדיקת הצעות, הכנת  

ה  אומדנים, כתיבת מכרז, מענ
 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 050-5513156 גזבר -עודה אבו סריאחן  שגב שלום 

 מכרז אחקת בתי ספר  34

כתיבה וליווי הרשות עד להכרזת  
כה, בדיקת הצעות, הכנת  זוה

ה  אומדנים, כתיבת מכרז, מענ
 לשאלות, השתתפות בועדת מכרזים 

 08-6202594 קולסניק נטלי  נווה מדבר 

35 

מכרז לאספקת 
 ריקי לב ברין עיריית רמת גן כתיבת מכרז שקיות אשפה

03-6758401 

36 
מכרז לאספקת 

מיכלים לאצירת 
 ריןריקי לב ב עיריית רמת גן כתיבת מכרז אשפה

03-6758401 

37 
מכרז למתן 

שירותי ניהול 
 ריקי לב ברין עיריית רמת גן כתיבת מכרז, בדיקת הצעות להקת מחול

03-6758401 

38 

 איריס זיו עיריית רמת גן הכנת מפרט וכתב כמויות מכרז דגלים

03-6758401 

39 
קול קורא 

לשירותי מקסום 
 הכנסות

כתיבת קול קורא, בדיקת 
 ריקי לב ברין מת גןעיריית ר הצעות

03-6758401 

40 
קול קורא 

לשירותי ייעוץ 
 בתחום המכרזים

כתיבת קול קורא, בדיקת 
 ריקי לב ברין עיריית רמת גן הצעות

03-6758401 

41 
קול קורא 

בתחום שיתוף 
 ציבור

כתיבת קול קורא, בדיקת 
 ריקי לב ברין עיריית רמת גן הצעות

03-6758401 

42 
קול קורא 
תחום ליועצים ב

 המחשוב
כתיבת קול קורא, בדיקת 

 ריקי לב ברין עיריית רמת גן הצעות

03-6758401 



 

 

 

 

 

43 

הליך הצעות 
מחיר לניהול, 

בקרה, טכנולוגיה 
ואופטימיזציה 

לאוטובוסים 
 ריקי לב ברין עיריית רמת גן כתיבת הליך, בדיקת הצעות בסופ''ש

03-6758401 

44 
הליך הצעות 

יהוט גני מחיר לר
 איריס זיו עיריית רמת גן בת הליך, בדיקת הצעותכתי ילדים

03-6758401 

הליך הצעות  45
מחיר לשיפוץ 

מרכז נוער מרום 
 איריס זיו עיריית רמת גן כתיבת הליך, בדיקת הצעות נווה

03-6758401 

46 
הליך הצעות 

מחיר לריהוט 
 03-6758401 איריס זיו עיריית רמת גן כתיבת הליך, בדיקת הצעות בתי ספר יסודיים

 שירותים מוצעים:  .2

 הערות עאומדן ש" תכולת שלבים
  כלול  מצב קיים ואפיון דרישותבחינת 

, לרבות בחינת מצב קיים, המלצות למצב כתיבת מכרז
 גשת אומדן ועוד.ה ישות,נדרש, כתיבת דר

ץ משפטי ייעוההצעה אינה כוללת  כלול
כגון,  אך כוללת מעטפת משפטית

ואישורים ת ת, הצהרויוחוזה, ערבו
 וכדומה.

 ,ומתן שהות למענה ספקים למכרז המכרז פרסום
 ענה שאלות ותשובותמ

  כלול

בחינת ההצעות שהוגשו לרבות המענה לדרישות כפי 
 מכרז.שהוצגו ב

סמך חוו"ד המנתח את הניקוד הכמותי הכנת מ
 ל מציעוהאיכותי שקיבל כ

  כלול

  כלול מול הספק הזוכה הליך חתימה על הסכם
 

 שכר טרחה .3

 ספת מע"מ כחוק.בתו 10,200 הנדרש עבור ביצוע העבודה עומד על שכר טרחה .1

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 בת המכרז:ימתודולגיה לכת
                         

ציפיים של השירות. על פי האופי היחודי של הלקוח ובהתאם למאפיינים הספהליך ליווי מכרז נעשה 

ליך כתיבת המכרז הנדון )יודגש כי האמור להלן מהווה להלן שלבי העבודה המרכזיים הרלוונטיים לה

 ת לעבודה, וכי במידה ותתבצע העבודה תערך התאמה מול הלקוח בהתאם לצרכים(. מסגרת כללי

ט הדרישות פגישה עם דרג מקבלי ההחלטות, קבלת מפר -ושא המכרז לימוד הרקע המקצועי בנ .1

 והגדרה משותפת של מסגרת המכרז. 

משנות הניסיון  סיס ידע רלוונטי הקיים אצל חברתנו במגוון רחב של תחומים הנובעהלימוד נעשה על ב

 הרבות של צוותנו.

ר האחראים לתיאום מול שאר הגדרת לו"ז וצוותי עבודה משותפים לחברתנו וללקוח לרבות אנשי קש .2

 דנו.הגורמים אצל הלקוח ובמשר

מספר השחקנים בשוק והאפשרות ליצירת  איסוף מידע מקצועי נוסף על הענף הרלוונטי למכרז. בדיקת .3

בחינה של העלויות הצפויות לספק, הסיכונים העומדים בפניו בהגשת  הליך מכרזי תחרותי מיטבי.

 ות עד כמה שאפשר.ההצעה תוך ניסיון להגדיל את התחר

 חלטות על המבנה המכרז:קבלת ה –בניית מתווה כללי למכרז  .4

מועמדים הלא ראויים מחד ולמנוע פסילתם של מועמדים קביעת תנאי סף תוך ניסיון לסנן את ה  .4.1

 ראויים.

הגדרת המפרט הטכני ובכלל זה, דרישות הנוגעות לתנאים  יעת דרישות מקצועיות, לרבותקב  .4.2

דוק עם הלקוח רשים מהשירות או הטובין הנרכשים. כל זאת תוך קשר ההמינימאליים הנד

 והתאמת ההגדרות במכרז לפי דרישותיו

הצעת מחיר לפי , Fixת ההצעות )משקל מחיר לעומת איכות, ראיונות, הצעת המחיר )שיטת בדיק  .4.3

 ביצוע, אחוז הנחה וכו'( תוך ניסיון למקסם את התחרות באמצעים אלה.

דים ומציאת פתרונות יקת ההצעות וכתיבת המפ"ל תוך קביעת קריטריונים מדיקביעת מנגנון בד .4.4

כפוף להגדרות המפרט הטכני של השירות וההפרדה לבדיקת איכות שמדידתה בעייתית וכל זאת ב

( לאלה אשר רק יגדילו את תועלת ההצעה למשרד Mustחשבים הכרחיים )שבין המרכיבים הנ

(Nice to Have .) 

 קשרותעידכון הסכם ההת .5

 יספק הספק הזוכה. יצירת מנגנונים שיבטיחו את איכות התוצרים ש  .5.1

לספק מחד, אך מרתיע לצורך מניעת אספקה באיכות  יצירת מנגנון קנסות אשר יהיה הוגן וסביר  .5.2

 נמוכה מאידך.

 הכנת מנגנוני הצמדה על מנת לאפשר לספק הזוכה להקטין את סיכוניו.  .5.3

 אישור נוסח המכרז על ידי הלקוח .6

 נציגיו המשפטיים.ביצוע ישיבות בהתאם לצורך עם נציגי הלקוח, לרבות   .6.1

 במכרז וניסיון למזערם.ביצוע בדיקה של הסיכונים אשר נוטל הלקוח   .6.2

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 תיקונים בהתאם לצרכים.קבלת משוב על מסמכי המכרז וביצוע  .6.3

 הצגת המכרז המוכן לפקידות הבכירה של הלקוח וקבלת אישורם. .6.4

 כרזים מסוג זה.ם למכרז ולוחות זמנים בהתאם לכללים הנהוגים לגבי מקביעת נהלי פרסו .6.5

 ליווי הלקוח בשלבים שלאחר פירסום המכרז .7

ם התחרותיים של ת שאלות הבהרה מהמציעים וסיוע ללקוח במענה עליהן בהתחשב בתנאיקבל  .7.1

 המכרז ובדרישות החוק.

טוקולים של הכנס תוך הקפדה סיוע בניהול הליך כנס הספקים, במידת הצורך, לרבות הכנת פרו .7.2

השיווין של המכרז וכל זאת תוך יצירת המסגרת לתחרות איכותית יתרה על שמירת עקרונות 

 ומודעת של המציעים כולם.

 לת ההצעות בהתאם לדרישות החוק.סיוע ללקוח בהליכים הפורמאליים של קב .7.3

 בדיקת ההצעות שהתקבלו .8

המלצות ללקוח באשר לאישור עמידתם  ביצוע בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף ומתן  .8.1

אך מבלי  ידנו מסייע לנו לייעץ ללקוח תוך ניסיון למקסם את התחרות מחדבתנאים. הידע שב

 לפגוע בתנאי החוק מאידך.

 במידת הצורך. שליחת מכתבי הבהרה למציעים  .8.2

וח בדיקת איכות ההצעה בהתאם לאמות המידה שהוגדרו במכרז. סיוע לגורמים המקצועיים בלק  .8.3

 ם.לצורך בחינת מרכיבי האיכות המקצועיים של המציעי

תר הצעות שהינן בלתי סבירות בדיקה השוואתית של הצעת המחיר של המציעים תוך ניסיון לא  .8.4

התוצרים באיכות הנדרשת ו/או הצעות גבוהות מדי  ואשר עלולות למנוע מהמציע לספק את

 המנצלות בעיות תחרותיות במכרז.

 וח על ההצעה הטובה ביותר.גיבוש המלצות ללק  .8.5

 דעות למציע הזוכה ולמציעים המפסידים. ליווי הלקוח בהעברת ההו  .8.6

 ליווי יישום המכרז .9

יות בנקאיות, אישורים יהול איסוף המסמכים הנוספים הנדרשים מהמציע הזוכה כדוגמת ערבונ  .9.1

 ביטוחיים וכיו"ב.

 ליווי הלקוח בהליכי החתימה על ההסכם מול המציע הזוכה.  .9.2

המציע הזוכה לאור דרישות המכרז  מתן סיוע לגורמים המקצועיים בלקוח בניהול הקשר מול  .9.3

 והחוזה.

 ווחים כנדרש בתנאי החוזה.מעקב אחר ביצוע די  .9.4

 הצורך. בקרה על הפעלת מנגנון הקנסות במידת  .9.5

 מתן ייעוץ כלכלי בכל הקשור ליישום החוזה.  .9.6

וררות תוך אמידה של השיקולים הכלכליים מתן מענה לבעיות ביישום החוזה במידה והן מתע  .9.7

 וכה ומניעת יצירת מצב של היעדר כדאיות כלכלית למציע הזוכה.של המציע הז

 


