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 לקבלת הצעות לרכש ואספקת ציוד טכני 0182-20הנדון: מכרז 
 תשובות הבהרה

 במשרדי המועצה התקבלו שאלות הבהרה במכרז שבנדון, להלן השאלות והתשובות: .1

2.  

 תשובה שאלה מס'

1 
אנו נמצאים בתהליך 

של העברת המחסן 

לכתובת אחרת ועדיין 

לא קיבלנו רישיון עסק 

לכתובת של המחסן 

החדש. האם ניתן 

להגיש הצעה במכרז 

 ?זה

 אין דרישת סף לרשיון עסק.

יחד עם זאת, מובהר בזאת כי המועצה לא תתקשר עם ספק 
 לא רשיון עסק כנדרש.ל -שעסקו טעון רשיון עסק

העתק של " –וסח המתוקן בנספח א' יתוקן ולהלן הנ 4.3סעיף 
 -רישיון עסק, ככל שהעסק של המציע טעון רישיון עסק כאמור 

ככל שלא יצורף רישיון עסק, יש לצרף להצעה אישור / חוו"ד של 
המציע לפיו העסק אינו טעון רישיון עסק ולחלופין  יועמ"ש

התחייבות של המציע להסדיר את הליכי רשיון העסק לא יאוחר 
עד קביעתו כזוכה במכרז, ככל שהצעתו תקבע יום ממו 90מתוך 

כזוכה במכרז. למען הסר ספק, ככל שמדובר בעסק הטעון רישיון 
מועצה לא תתקשר עם מציע כאמור בהסכם, עד להסדרת ה –

רישיון עסק. ככל שרישיון העסק לא הוסדר עד למועד כאמור, 
תהיה רשאית המועצה לבטל את זכייתו של הנ"ל ו/או להאריך 

ועד לקבלת תקופת הרישיון לתקופה קצרה נוספת שלא את המ
יום, ע"פ שיקול דעת הבלעדי והמוחלט של הרשות.  30תעלה על 

הוחלט שלא להאריך את התקופה כאמור ו/או בתום תקופת 
ה והמועצה תבוטל הזכיי -ההארכה )ככל שהוסכם על הארכה( 

תהיה רשאית לפנות למציע שדורג במקום הבא בתור, לצורך 
 ת השירותים.  קבל

 

2 
לא מצוין תקופת 

 המכרז ותנאיו .

תקופות אופציה של  4ההסכם הינו הסכם מסגרת לתקופה של  עם עד  
 שנה כל אחת.

3 
צריך להופיע סעיף 

לגבי מחיר שצמודים 

לעלית מחירים כנגד 

מסמך מהספקים 

 המעידים על כך .

בחוזה: "למרות האמור לעיל, ככל שיוחלט על הארכת  5.8ראו סעיף 
אחת לשנה, ביחס לשנת ההתקשרות  הצמדה תבוצע -תקופת ההסכם 

הקודמת. למען הסר ספק, בשנת ההתקשרות הראשונה לא תבוצע 
הצמדה כלשהי. הצמדה תעשה למדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס 

בזאת כי במקרה של עליה  כן מובהריהיה מדד חודש חתימת ההסכם. 
חריגה בעלות חומרי גלם, תהיה המועצה רשאית לשקול עדכון 

 מחירים הכלולים בכתבי הכמויות". 

4 
ההזמנות  שיבוצעו 

יהיו לא פחות מסכום 

 ₪  1000של 

אין התחייבות למינימום הזמנה. יחד עם זאת, יעשה מאמץ לבצע 
 הזמנות מרוכזות, אין בכך כדי לחייב את המועצה. 

5 
לא ניתן לתת אחוז 

 כללי על כל המחירון 

 אין שינוי 
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 הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.   4

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   5

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך  6
להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו 

 בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. 7
 
 בברכה,          

 דנה מורי
 רכזת מכרזים

 אישור
אני הח"מ __________________________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר כי קבלתי 

לקבלת הצעות לרכש ואספקת  20/2018את מסמך תשובות ההבהרה מכרז מסגרת פומבי מס' 
הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל  ציוד טכני 

 להצעתי במכרז. 
 שם המשתתף : _____________________
 חתימה:__________________________ 

 
 
 
 
 


