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כ"ד אב ,תשפ"ב

הנדון :מכרז פומבי מס׳ - 15/2022לקבלת הצעות לאספקת מוצרי מזון וחומרי
ניקוי עבור אגפי עיריית כפר יונה
מסמך מענה לשאלות הבהרה – מס' 1
במענה לשאלות הבהרה שהתקבלו בעיריית כפר יונה בקשר עם ההליך שבנדון ובכלל ,מתכבדת העירייה
להשיב ולהבהיר כדלקמן:
להלן השאלות והמענה בצידן:

.1

מס"ד המסמך/הנס
פח אליו
מתייחסת
ההבהרה

פרק וסעיף
רלוונטיים

1

לא צויין

לא צויין

2

מסמך ג

סעיף 8

3

מסמך ג

4

לא צויין

סעיף " - 7יובהר כי
העירייה תהיה
רשאית לבקש מספר
נקודות פיזור באותו
אתר במסגרת אותה
הזמנה ללא כל
תוספת עלות"
לא צויין

5

טופס מס' -8
הצעת
משתתף

סעיף 5.1

נוסח השאלה

מענה

עיריית כפר יונה אינה
מהו ההיקף השנתי
מתחייבת לרכישות בהיקף
של המכרז? מתי
תחל פעילות המכרז? כלשהו מהספק הזוכה .עם
זאת ,ניתן לומר כי היקף
הרכישה השנתי יכול להגיע
לכ.₪ 100,000-
תחילת הפעילות היא בסמוך
לאחר חתימת ההסכם ,לפי
צורכי העירייה.
הצעת המחיר כוללת את כל
האם קיים תשלום
ההוצאות לרבות הובלה ו/או
נפרד עבור הובלה
אריזה וכל הוצאה אחרת
ו/או אריזה?
כמה נקודות פיזור
ישנן?

העירייה תהא רשאית לקבוע
עד  10נקודות שונות לפיזור
הזמנות ,ועד  2נקודות לפיזור
כל הזמנה.

מהי עלות מינימלית
להזמנה?

אין עלות מינימאלית להזמנה

ציטוט לש' המכרז:
"לפי דרישת
העירייה או המנהל,
הספק יעניק
שירותי מילוי מקום
לפי הוראות מסמכי
המכרז ,לרבות
הסכם זה".
מה משמעות סעיף
זה?

סעיף  5.1להסכם ישונה כך
שבמקום..." :הספק יעניק
שירותי מילוי מקום לפי
הוראות "...יבוא "...הספק
יעניק את השירותים לפי
הוראות"...

חתימה +חותמת ____________________ :
1

.2

יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

.3

יש לצרף מסמך זה להצעת המציע למכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע
בתוספת חותמת החברה .המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.4

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי
המכרז .כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה
יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים
הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

בכבוד רב ובברכה,
עיריית כפר יונה

חתימה +חותמת ____________________ :
2

