
 

 

 26/05/2021תאריך:

 _______________________ לכבוד______ 

 בפקס' / דוא"ל ______________________ 

 וידוא קבלה _________________________ 

והודעה על   שאלות הבהרה -  אספקת ריהוט לבית ספר כרמי יוסף  09/2021  פומבי מכרז
 דחיית מועד ההגשה במכרז 

 והתייחסות בקשר למכרז שבנדון.  במשרדי המועצה להלן שאלות הבהרה שהתקבלו  .1

עד  30/05/21המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז נדחה ליום א',   .2
  .14:00 השעה

 בדיוק. -15:00פתיחת תיבת המכרזים תערך בשעה  
 פרק/ # 

 נספח 

 מענה המועצה  שאלה  סעיף עמוד

תנאי    .1

 המכרז 

נכתב   5.1 5 את בסעיף  לצרף  שיש 

ז' הצעת   המחיר למעטפה נספח 

המחיר  הצעת  אך  נפרדת, 

 נמצאת בנספח י' 

 האם מדובר בטעות סופר? 

 

 אכן מדובר בטעות סופר 

 טופס הצעת המחיר הינו נספח ז' 

כתב   .2

 כמויות

של    התמונות  עם  המרכז  בדף 

לרכישה  הפריטים  רשימת 

 ,24N, 25Nפריטים )  4מופיעים  

26N, 27N אשר אינם מופיעים )

עם   הכמויות  המחירים. בכתב 

האם להתעלם מפריטים אלה או  

מכתב  הושמטו  הם  שבטעות 

 הכמויות?

עבור   משלים  כמויות  כתב  מצ"ב 

 פריטים אלו.

כי  ייאמר  הטוב  הסדר  למען 

במסגרת המכרז המציעים נדרשים 

להגיש הצעתם כאחוז הנחה קבוע  

ביחס לכל הפרטים הכלולים בכתב 

 הכמויות.

הינם  הנ"ל  הפריטים  כי  יובהר 

כ "מתוך  כמויות  מדף" תב  פרטי 

המציע  ע"י  שיוצע  ההנחה  ואחוז 



 

 

 פרק/ # 

 נספח 

 מענה המועצה  שאלה  סעיף עמוד

יחול גם על המחירים של הפריטים 

 הנ"ל.

כתב   .3

 כמויות

לאחר עיון במסמכי המכרז ישנו   

אך הוא אינו מופיע    N4שרטוט  

זה  פריט  האם  הכמויות,  בכתב 

 רלוונטי?

וצורף   רלוונטי  אינו  זה  פריט 

 בטעות.

נספח   .4

 ביטוח

מבקשת חברת     שלנו  הביטוח 

את  הביטוח  באישור  לעדכן 

 הדברים הבאים: 

העסקה   .א אופי  תחת 

את  לציין  יש  ב"אחר" 

כ המכרז  "מכרז -מהות 

כרמי  הספר  בית  ריהוט 

 יוסף".

מזהה  .ב מספר  לציין  יש 

האזורית  המועצה  של 

וזה    צוין  לא  כרגע  גזר. 

 יפריע לחתימת האישור  

הפוליסה  .ג שינוי  בביטול 

 יום 30-לשנות ל

 

נוסח כל   מקובלות.  הבקשות 

יועבר   הביטוח  נספח  של  מעודכן 

לחתימת המציע הזוכה לאחר מתן  

 ההודעה על הזכייה. 

היא  26.2 16 הסכם  .5 האחריות  שתקופת  מצוין 

בעמוד   בעוד   8.2סעיף    17לשנה 

היא  האחריות  שתקופת  מצוין 

 שנים. מה נכון?  3-ל

 שנים. 3-תקופת האחריות הינה ל



 

 

 פרק/ # 

 נספח 

 מענה המועצה  שאלה  סעיף עמוד

שיש מהי   4.5 4 מכרז  .6 הפריטים  רשימת 

 להציג לצורך האישור? 

יש לצרף מפרט טכני או קטלוג של  

 פרטי המדף.

רישוי  4.4 4 מכרז  .7 מאגף  אישור  לנו  יש 

וקידום עסקים של העירייה לפיו  

רישוי  טעון  אינו  שלנו  העסק 

 עסק. האם אישור זה מספק?

ברשות   אגף הרישוי  אישור מטעם 

דרישות  מבחינת  מספק  מקומית 

 המכרז.

זמן   8.5 17 הסכם  .8 את  להאריך  מבקשים  אנו 

 ימי עבודה 5התיקונים מעל 

התיקונים  זמן  מקובלת.  הבקשה 

על   ובמידת   7יעמוד  עבודה  ימי 

הצורך המועצה שומרת על זכותה  

לתיקון   הזמן  משך  את  להאריך 

 בהתאם לסוג הליקוי.  

 הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.    .3
 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.    .4
המשתתף   .5 ועל  המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  שלעיל  וההבהרות  השינויים 

זה, כשהוא   בהליך להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך 
 חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז. 

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.  .6
 
 בברכה,          

 רונית חזן 
 מנהלת מחלקת בתי ספר 

 המועצה האזורית גזר  
 
 

 אישור משתתף 

אני הח"מ __________________________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות  
ים לפי את  האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרש הבנתי 09/2021 –ההבהרה מכרז מסגרת פומבי מס' 

 . מסמך זה לעיל להצעתי במכרז

 _____________________ שם המשתתף : 

 חתימה:__________________________  

 



 

 

 

 "פרטי מדףתוספת לכתב כמויות "

 

 


