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 תש"פ  באב "אכ

            לכבוד 

 06/2020משתתפי מכרז פומבי מס' 

 ג.א.נ.,

 2020/06מכרז פומבי מס'  – 3מסמך הבהרות מס' הנדון: 

 לאספקת מוצרי מזון, שתיה וניקיון עבור המועצה המקומית קדימה צורן 

וכן,  להלן   נוספות  הבהרה  לשאלות  )להלן:   ותהבהרמענה  צורן  קדימה  המקומית  המועצה  מטעם 
 :, לרבות בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות"( בקשר למכרז שבנדוןהמועצה"

 

מיקום  מס'
 בהליך 

 תשובה שאלה 

,  19.2סעיף  .1
, עמ'  3פריט 

18 

האם אפשר לתת פריט שווה ערך 
 לסנו/טאצ' 

 שייני( (

 הבקשה נדחית. 

,  19.2סעיף  .2
, עמ'  2פריט 

18 

חומר   36%האם סבון נוזלי בריכוז  
 פעיל של זהר דליה מתקבל? 

חומר   18%האם סבון נוזלי בריכוז   
 פעיל של שיאון מתקבל? 

 :הבהרה

  24%ניתן להציג סבון נוזלי בריכוז של לפחות 
   חומר פעיל. 

,  19.2סעיף  .3
  14פריט 
 18עמוד 

פריט שווה ערך כמו שיאון  האם 
 מתקבל? 

 .  הבקשה מתקבלת

,  19.2סעיף  .4
, עמ'  7פריט 

18 

עקב משבר הקורונה, מחירי הכפפות  
ממשיך לעלות. האם אפשר לעדכן  

 מחיר חדש? 

  1מס' סמך הבהרות כאמור במ הבקשה נדחית.
 ₪.  23המחיר המעודכן הינו 

 
מס'  בנוסף,   הבהרות  מסמך  לנרשמה    1במסגרת  בהתייחס  שאינם  הבהרה  פריטים  רכישת 

 כדלקמן:  ,  מופיעים בכתב הכמויות

 
תשנה   ותמ המועצה  הנ"ל  סעיפים  ההבהרה  את  סעיף    8  בעמוד   7.2.4תקן  וסעיף    19בעמוד    24, 

 כדלקמן:  ,37בעמוד  6.11
 

 19.1בסעיפים  כתב הכמויות  מופיעים בינם  נוספים על ידי המועצה אשר אפריטים  רכישת  "בהתייחס ל
י  19.2-ו ב'  בניכוי )לא כולל מע"מ(  מחיר מדף    לספק הזוכה  שלםובהר, כי המועצה תבמסגרת מסמך 

, וזאת בנוסף לכל ההנחות ו/או  19.2ו/או    19.1לסעיף    על ידי המציע הזוכה  אחוז ההנחה הקבוע שהוצע 
הקונ לכלל  לעת  מעת  שניתנים  המבצעים  ו/או  "כפל  ההטבות  וכולל  מועדון"  "חבר  הנחת  לרבות  ים, 

 מבצעים". 
 

  2ו/או בפרק    1בפרק    הזוכה  למען הסר ספק יובהר, כי אין באמור כדי לחייב את המועצה לפנות לספק 
לביצוע   הצעות  לקבלת  להתקשר  הזכות  למועצה  שמורה  וכי  שיהיו,  ככל  הנ"ל,  השירותים  לביצוע 

כל    2ו/או בפרק    1השירותים הנ"ל, בכל אופן שתבחר ו/או לבצען בעצמה מבלי שתהיה לספק בפרק  
 טענה ו/או תביעה כלפיה בגין כך".

 

"  19בעמוד    24וסעיף    7.2.4"בסיפא של סעיף   ",  לקבל את ההצעות או לאויירשם לאחר המילים 
כי"כדלקמן:   הכמויות    יובהר,  בכתב  מופיע  שאינו  לפריט  ביחס  באם  לבחור  רשאית  תהא  המועצה 

 וצע האו מחיר מדף, כולל כפל מבצעים והנחות בניכוי אחוז ההנחה ש  ישולם לפי סיכום מחיר כאמור,
 במסגרת המכרז". על ידי המציע הזוכה



 

 

   :כללי

כי   .1 ליום    למכרז   להגשת ההצעות  המועד האחרוןמודגש בזאת,  לא    24.08.2020יוארך עד 
 .  16:00יאוחר מהשעה  

 מועד ישיבת פתיחת מעטפות יעודכן בהמשך באתר המועצה.  בכם, י לתשומת ל .2
המכרז,   .3 במסמכי  האמור  על  גוברות  המכרז,  משתתפי  כל  את  מחייבות  זה  הבהרות  במסמך  ההבהרות 

 ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על  ככל   .4

 כל מסמכי המכרז על נספחיהם )לרבות החוזה ונספחיו(, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.   .5

ידי מורשה החתימה  -כדין על על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום   .6

 מטעמם.

 ______________________ שם המציע : 
 

 כתובת:        ________________________     
 

 _________________________ טלפון:         
 

 _________________________ חתימה:    
 

 


