
 חתימה וחותמת המציע: _____________
1 

 

 2022אוגוסט  24, היום

אספקת מוצרי מזון וחומרי ל לקבלת הצעות- 15/2022מכרז פומבי מס׳ : הנדון
 ניקוי עבור אגפי עיריית כפר יונה

 2 מס' – מסמך מענה לשאלות הבהרה

 להבהיר כדלקמן: מתכבדת עיריית כפר יונה, שבנדוןההליך בקשר עם 

 )כולל מע"מ(.  ₪ 250כל הזמנה תעמוד על עלות מינימלית ל  -מובהר בזאת  .1

את מלוא  על גבי טופס מעודכן זההשלים יש ל. דכןומע 8 מס' טופס -להלן  - מצורף בזאת .2
 8 ס מס'גבי טופמהצעת המציע. אין צורך למלא פרטים על  ולהגישו כחלק הפרטים הנדרשים

 שצורף כחלק מחוברת המכרז.
 

 .שינוי ללא יוותרו המכרז תנאי יתר .3

 המציע של החתימה מורשי י"ע חתום כשהוא מכרזל להצעת המציע זה מסמך לצרף יש .4
 חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בתוספת

את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי  הוראות מסמך זה מתקנות .5
המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה 
יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים 

 צוינו במסמך זה במפורש. הרלוונטיים לא

 

 בכבוד רב ובברכה,
 

 יונה עיריית כפר
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 מעודכן - 8 מס' טופס

 מעודכן -הצעת המשתתף
 לכבוד 

 ועדת המכרזים
 עיריית כפר יונה 

 
 א.ג.נ

 
 ____________________________           הח״מ:  אני .1

 הגוף המשפטי(: ___________________________ שם

  ____________________________  :כתובת

 ____________________________  :טלפון

 ____________________________  "ל:דוא

לקבלת הצעות  15/2022בזה שקראתי והבנתי את האמור בכל מסמכי מכרז פומבי מס'  מאשר .2
לאספקת מוצרי מזון וחומרי ניקוי עבור אגפי עיריית כפר יונה, ובכלל זה בחוזה ובנספחיו, 

הנ״ל כנדרש על ידכם כאמור בחוזה  שירותיםבביצוע ה במלואם ושאני בעל הידע והניסיון
 ונספחיו.

 כל המסמכים והאישורים הנדרשים עפ״י תנאי המכרז.  ילאשר כי צורפו על יד הנני .3

 המכרז: בהתאם להוראותהשירותים הצעתי לביצוע להלן  .4

 מפרט המוצרים: .4.1

אצל המציע  המחיריםסרט קופה להוכחת יש להציע מחיר עבור כל אחד מהפריטים להלן, ולצרף 
ביום מתן הצעת המחיר. כמו כן יש לסכום את המחירים המוצעים במפרט, ואף בהמשך להציע 

 אחוז הנחה קבוע על כלל המוצרים אצל המציע, לרבות עבור המוצרים במפרט המוצרים.

 
 

 תאריך השלמת הצעות המחיר:  ________________________
 
 

 מס'
 

 המחירהצעת  כמות אריזה המוצר
 כולל מע"מ

 ק"ג  1 משקל אגס  1
  

 ליטר 4 בקבוק אקונומיקה סנו 2
  

 גרם  250 קופסה תנובה - 5%גבינה לבנה  3
  

 גרם 250 קופסה תנובה 9%גבינה לבנה  4
  

 גרם 400 אריזה  28%גבינה צהובה פרוסה תנובה  5
  

 ליטר  1 בקבוק חלב יוטבתה מועשר 6
  

 ליטר  1 בקבוק יוטבתהחלב נטול לקטוז  7
  

 ליטר  1 קרטון חלב סויה תנובה מועשר 8
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 יחידות 4 מארז סנו -כריות יפניות לכלים 9
  

 ק"ג 1 קופסה מיונז תלמה 10
  

 ק"ג  1 משקל מלפפון 11
  

 גרם  400 אריזה צבר -ממרח חומוס 12
  

 גרם 400 אריזה ממרח שוקולד השחר 13
  

 ג'  200 קופסה נס קפה  עלית 14
  

 חבילה חבילה נענע 15
  

בקבוק עם  סבון כלים ספארק נוזל 16
 משאבה

 ליטר 1
  

 ק"ג 1 שקית סוכר סוגת 17
  

 ליטר 2 בקבוק סנו ריצפז פרש 18
  

 ק"ג  1 משקל עגבניה 19
  

 גרם  400 שקית עוגיות עבאדי  20
  

 -פיצה קפואה משפחתית 21
 גרם  500 מארז מעדנות

  

 גרם 80 במשקל/מארז פלפל שחור 22
  

 גרם  500 שקית פסטה אוסם 23
  

 גרם 500 יחידה פתי בר אוסם 24
  

 גרם 500 שקית פתיתים אסם 25
  

 גרם 850 אריזה תלמה-קורנפלקס 26
  

 גרם 750 בקבוק קטשופ אוסם 27
  

 גרם  200 קופסה קפה נמס ג'יקובס 28
  

 גרם  200 קופסה קפה נמס טסטר צ'ויס 29
  

 גרם 100 שקית קפה שחור  עלית 30
  

 גרם  500 קופסא שוקולית עלית 31
 

 ליטר 1.5 מארז נביעות -שישיית מים מינרלים  32
  

 ליטר  1 בקבוק שמן קנולה עץ הזית 33
  

 שקיות 100 קופסה ג 1.5תה ויסוצקי  34
  

 
 סה"כ

  ₪____________ .______________ 
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המפרט של המוצרים שנקבע על ידי העירייה לפי המחירים הנכונים אצלי מילאתי את  .4.2
 למכירה ביום השלמת מפרט המוצרים.

 נכון ליום השלמת המפרט.  מצרף את סרט הקופהלהוכחת המחירים אני 

 כמו כן, להלן אחוז ההנחה הקבוע על המחירים המוצעים במפרט המוצרים. .4.3
 

  
 על המחירים באחוזיםהנחה אחידה 

 
אחוזי הנחה על המחירים 

 במפרט המוצרים
 

 
    %  _____._____ 
 

ובמילים )אחוז ההנחה(: 

_____________________________ 

בפועל שייגבה על ידי המציע . כאשר התמורה זה יהווה את נספח התמורה של החוזה טופס .5
 ההנחה שנקבעה במכרז. ןתינתההזמנה )לרבות מבצעים( שעליהם  ביצועבעת  המחיריהיה 

הזוכה לפי  המציעגם כאן כי העירייה תהא רשאית לרכוש כל מוצר הנמכר על ידי  מובהר .6
נם מבצעים, שככל שי –מחירו נכון למועד ביצוע ההזמנה, ובמחירי מבצעים על מוצרים אלו 

 ובכל מקרה בניכוי אחוז ההנחה המוצע. 

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להזמין את בעלי ההצעות  .7
 לצורך בירור פרטים ומתן הסברים ביחס להצעותיהם. 

ולחילופין נמנע , רשאית לפסול הצעת מציע, אשר נמנע מלהתייצב בפני הוועדה העירייה .8
 ממסירת הפרטים וההסברים הדרושים. 

 קבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. מתחייבת ל אין העירייה .9

שירותים כאמור במסמכי בהתייחס להצעתי כוללת בתוכה את ביצוע הידוע לי כי התמורה  .10
תשלומים החלים כל העבור עובדיי נותני השירותים לעירייה, וכל ההוצאות מכל סוג המכרז, 

 עלי כמעביד. 

 ח.פ./ת.ז._________________________  שם המציע:_______________

 תאריך:_________________________  חתימה: __________________

 
 


