ההנהלה הראשית
ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי

תאריך 01.07.2021 :
לכבוד:
משתתפי המכרז
מכתב זה הינו חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו חתום להצעה

מכרז פומבי מס'  72-62/21הסכם מסגרת עבודת צבע מ.ר קפלן
הבהרה מס' 1
שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") מבקשת להבהיר את האמור להלן וכן להשיב על שאלות הבהרה
שנשאלו על ידי המציעים הפוטנציאלים במכרז:
[בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,אלא אם נאמר במפורש אחרת].
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שאלה
מס סעיף
מתבקש לבטל את תנאי
12.4
הסף הדורש סיווג קבלני א1
 . 131את כול ההצעה אני שולחת
38
דרך המערכת שלכם .
האם אני צריכה לשלוח 2
קבצים לכול נספח מקור
והעתק או מספיק קובץ אחד
כי ביקשתם לשלוח את כול
ההצעה עם נספחיה ב2
העתקים .

שאלה כללית
האם צריך לתת הנחה
ממחירון דקל באיזה אחוז
שרוצים  ,או שיש הגבלה
מאחוז מסוים עד אחוז מסוים

תשובה
הבקשה מקבלת .סעיף  12.4מבוטל .
מובהר כי את כל מסמכי המכרז יוריד
המציע באמצעות קישור ,מאתר
האינטרנט שכתובתו
 www.clalit.org.ilזאת לאחר רישום
פרטי המציע במערכת( .לתמיכה טכנית
התקשרו לטלפון 050-9029376 :או
לדוא"ל service@mashiktech.com
בימים א'-ה' בין השעות .)8:00-17:00
את הצעתו הכספית בצירוף כל מסמכי
המכרז חתומים (בין אם בחתימה
אלקטרונית ובין אם בחתימה ידנית
וסריקת החומר למערכת) יגיש המציע
לתיבת מכרזים אלקטרונית במערכת
 sourcingvisionבכתובת
,/https://account.sourcingvision.com
ההצעה תוגש למערכת בעותק אחד.
אין הגבלה
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ההנהלה הראשית
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מועד הגשת ההצעות נדחה ליום  15.07.2021עד השעה .12:00
את ההצעות יש להגיש כאמור במסמכי המכרז ,לתיבה האלקטרונית במערכת
 sourcingvisionבכתובת /https://account.sourcingvision.com

 .1מעבר לאמור לעיל ,לא חל כל שינוי במסמכי המכרז ובתנאיו.
 .2בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי המכרז לבין הקבוע במכתב הבהרה זה ,יגבר הקבוע במכתב הבהרה
זה.
 .3מכתב הבהרה זה הוא חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין ,ועל כן ,עליכם לצרפו להצעתכם כשהוא חתום בכל
עמוד בחתימה מחייבת במקום המיועד לכך ,כחלק בלתי נפרד מההצעה למכרז.
בכבוד רב
ועדת המכרזים הארצית
לענייני בינוי
הצהרת המציע:
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 .1קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
 .2קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות מכתב הבהרה זה ,הבנתי את תוכנם,
משמעותם והשלכותיהם ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי כוללת
התחשבות בכל מסמכי המכרז ,לרבות האמור במכתב הבהרה זה.
______________
שם הקבלן

______________
חתימה וחותמת הקבלן

___________
תאריך
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