
                                                                                                                                       

 
 

 2020, בפברואר 02

              לכבוד

 04/2020מציעים  / רוכשי מכרז 

 בפקס' / דוא"ל ________________________

 וידוא קבלה __________________________

 

 מזון לרכש ואספקת  -  2020/04מכרז פומבי מס' ל 1מס' הבהרה תשובות הנדון: 

 מענה המועצה שאלה סעיף מס"ד

1.   
 הבהרה

המייל שנרשם לצורך הגשת שאלות ההבהרה אינו נכון, 
 המייל הנכון הוא:

liatf@gezer-region.muni.il 

 

 כללי  .2
לצורך השתתפותנו במכרז, נבקש לא לקבוע מחיר  מקסימלי 
עבור המוצרים ולאפשר רק אחוז הנחה קבוע ממחיר המדף, 

  כולל מבצעים והנחות.

 הבקשה נדחית

3.  

 
 כללי

השוואה בין הספקים, נבקש להתייחס לאחוז ההנחה לצורך 
שניתן מהספק, ביחס לסל מוצרים קבוע שיקבע על ידכם  

 ויוצג ע"י סרט קופה נכון לחודש הגשת המכרז

 הבקשה נדחית

 כללי  .4
היות ולתשובות יש משקל רב, נשמח באם ניתן יהיה לדחות 

את מועד ההגשה, כך שיהיה מרווח זמן מספק מקבלת 
 התשובות עד מועד ההגשה בפועל.

 הבקשה נדחית 

 כללי  .5

נבקש אישור לספק את הסחורה מסניף ישפרו מודיעין 
 ק"מ. 14.2שנמצא במרחק 

בהתאם לתנאי הסף במכרז, 
מיקום עסקו של המרחק בין 

המציע / סניף של המציע / מחסן 
הפצה של המציע  נמצא במרחק 

ק"מ מבניין  15שלא יעלה על 
 .המועצה

על כן, כל עוד המרחק לא עולה על 
 ק"מ אין מניעה. 15

 כללי  .6

 הבקשה מקובלת. הצדדים. 2נבקש שהארכת החוזה תתבצע באישור 
 יתוקן באופן הבא: 6.2נוסח סעיף 

המועצה תהיה רשאית להאריך "
 4את תקופת ההסכם לעד 
 12תקופות נוספות של עד 

חודשים כל אחת , בכפוף למתן 
יום מראש לספק  30הודעה של 

וקבלת הסכמתו מראש ובכתב 
 ."להארכת ההתקשרות

נוסח מתוקן של הסכם 
ההתקשרות ישלח לחתימת 
המציע הזוכה לאחר פרסום 

 הודעת הזכייה.
 

 

 הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.   .1

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   .2



                                                                                                                                       

 
 

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון בהגשת הצעתו.  .3

 על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .4

 

 בברכה, 

 ליאת פרמון 

 מנהלת מחלקת רכש

 מועצה אזורית גזר  

 אישור 

אני הח"מ __________________________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות ההבהרה 

הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי  04/2020במסגרת מכרז פומבי מס' 

 במכרז. 

 שם המשתתף : _____________________

 _______________________ חתימה:___


