
 
 

 
 

 32/3/3232בס"ד                                                                                                                

 

 לכבוד

 המציעים במכרז פומבי

 למועצה.אספקת ציוד וחומרי בנין  3/3232

 

 אספקת ציוד וחומרי בנין למועצה 2/2/2/הבהרות ומענה לשאלות במכרז פומבי הנדון : 

 

 , באותו יום נערכות בחירות לכנסת,3/2/3232פורסם במכרז שמועד הגשת המעטפות עד  שאלה :  

 מבקשים לשנות את תאריך הגשת המעטפות ? 

 3232במרץ,  2ת הצעות כך שיוגשו עד ליום הרינו להודיע על דחיית המועד האחרון להגש:  תשובה

בדיוק בתיבת המכרזים המצויה בלשכה המשפטית קומה ב' בבניין המועצה. הצעות  03:22בשעה 

 אשר יתקבלו במועד מאוחר יותר ממועד זה לא יתקבלו.

 : האם צריך חוברת מכרז מקורית, או ניתן להוריד מהאינטרנט ולחתום ? שאלה 

 ד ולהדפיס מהאינטרנט ולחתום על דף ודף.להוריניתן :  תשובה

 

 אבקש לדעת תוקף הערבות ותנאי הצמדה ?: שאלה 

 .0/3232מדד כולל .  20/2/3232תוקף ערבות במסמכי המכרז.  שמצויןכפי :  תשובה

 

 : האם לתת אחוז הנחה על כל פריט בנפרד ? שאלה

על כלל המחירים הרשומים ברשימת הפריטים. לא ניתן  אחידלא. יש לתת אחוז הנחה :  תשובה

 להציע אחוז תוספת.

 

 בות מחלת הקורונה ?מענה ניתן לתת לשינוי המחירים בעק: איזה  שאלה

תנאי תשלום יהיו על פי  על המציע לקחת בחשבון בהצעתו התייקרויות מכל סיבה שהיא. : תשובה

 תנאי ההסכם והמכרז.

 עתק מסמכים חתומים ע"י עו"ד ולא מקור ?: האם ניתן להגיש ה שאלה

 ניתן להגיש עותק נאמן למקור. : תשובה

: למען הזהירות מבוקש להבהיר האם נדרש המציע להפריד את הצעת המחיר למעטפה  שאלה

 נפרדת או לצרפה לחוברת ההצעה ?

 אין צורך להפריד.: תשובה 

 

 

 



 
 

 
 

 ? ים " שלדעת המועצה "מבוקש למחוק את המיל 0...03סעיפים  00:  עמ'  שאלה

 לא מוסכם. : תשובה

 

 מבוקש למחוק את המילים " שלדעת המועצה ". ? 1...03סעיפים  00עמ' שאלה : 

 לא מוסכם. : תשובה

 

סכום הפיצוי המוסכם הינו גבוה ואינו בהלימה היקף המכרז. אם לצורך  02.0סעיף  00עמ' שאלה : 

בשל נסיבות שלדעת המועצה אינן כוח ₪  0222הדוגמא, לא עלה בידי הספק לספק הזמנה שעלותה 

מגובה התמורה אשר היתה  2..עליון, אין זה סביר לחייב את הספק בפיצוי " מוסכם " שהוא פי 

 פק לו לא היה מפר את התחייבותו מכוח ההסכם ?משולמת לס

מדובר על הפרה יסודית. הפרת הסכם שאינה יסודית תזכה את המועצה בקנס על פי  : תשובה

 טבלת הקנסות המופיעה בהסכם ההתקשרות.

 

מהיקף  11מבוקש לקבוע כי אחוז ההזמנות הדחופות לא יעלה %  11סעיף  11: עמ'  שאלה

 ההתקשרות ?

 א מוסכם.ל : תשובה

 

סעיף זה עולה כדי פגיעה בזכותו היסודית של הספק לפנות לערכאות  02סעיף  01: עמ'  שאלה

. מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף לא מנהלייםלמשל  מכוח חוק בתי המשפט לעניינים  משפטיות,

 דיונית או מהותית העומדת לספק על פי כל הדין ? יגרע מכל זכות

 בוררות על פי כל דין. מדובר על תניית :תשובה 

 

 האם המחירים כוללים מע"מ ? :שאלה 

 כוללים מע"מ. אינם: המחירים  תשובה

 

: המציע שילם בגין ההשתתפות במכרז ואולם באישור התשלום שהומצא לספק נכתב " מכרז שאלה 

 עבודות גינון ? 0/3232פומבי 

 מקובל. מדובר בטעות טכנית באתר המועצה. : תשובה

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמך זה. 

 בשאר מסמכי ופרטי המכרז לא יכול כל שינוי. 

יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה 
 ניתנה ההבהרה. 

 יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז. 

 

 בברכה,

 אבי יצחק

   חתימה   וחותמת   המציע : ________________  
  

  

  
       


