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30/ 2020/06  
פ"תש בתמוז 'ח  

 לכבוד
 מציעים פוטנציאליים

 א.ג.נ.,

אספקת שסתומי עות מחיר עבור צלקבלת ה  20/524מס' מכרז פומבי מענה לשאלות הבהרה במסגרת  הנדון:

 "(המכרז)להלן: " אביזרי הברגה ואטמים לאוגניםו ונים תחזוקה ותיקרותי יש אויר ואל חוזרים,

 שלום רב,

 הבהרה יבים"( לשאלותמי אבבע"מ )להלן: "החברה" ו/או " 0201 רת מי אביביםלהלן מענה חב .1

 :שבנדון המכרזשהתקבלו במסגרת 

 מס'

סעיף 
 במסמכי

 /ההליך
 ההסכם

 מענה החברה פירוט השאלה

 כללי .1
עקב מגבלות הקורונה והיעדרות של מס' אנשי 

מפתח נבקשכם לשקול דחייה של שבועיים 
 בהגשת המכרז

להגשת עד האחרון מקובל. המו
בשעה  14/7/2020-הצעות יידחה ל

12:00 

2. 

 1א
 2א
 3א
 4א

המחירים המצוינים כמחיר מקסימום נמוכים ב רו
ממחירי העלות של המוצרים אותם אתם מבקשים, 

במצב כזה ללא שינוי מחירי המקסימום לא נוכל 
ק להציע ולכן לא נוכל להשתתף במכרז, נבקשכם לבדו

ים מול היצרנים שנית את מחיר המקסימום הנקוב
חיר מפיינתם במכרז ולשקול שינוי אותם א

 .בו נקבתם המקסימום

ניתן להגיש הצעה גם מעל מחיר 
 המקסימום בכל פריט

 ט .3
 ()פיצוי

טבלת הקנסות וסכומי הקנסות אינם הגיוניים, 
מקובל בהסכמי אספקה כגון זה לקבל מועדי אספקה 

שזמינותם מרגע קבלת ההזמנה, ישנם מוצרים 
לם שאינם מיוצרים משופעת מזמינות חומרי ג

מים נוספים, נבקשכם לשקול שינוי בישראל וכן מגור
 טרסגובה הפיצוי אותו אתם דורשים, גם לנו יש אינב

לספק המוצרים מוקדם ככל האפשר שכן תשלום 
 .מתקבל רק לאחר ביצוע אספקה בפועל

. כמו כן לא מקובלת הבקשה
החברה אינה נוהגת יובהר ש

פקים סלצורך את הלקנוס שלא 
 שעובדים עימה.

4. 
 ב5א+5

)מלאי 
 חירום(

קים נבקשכם לשקול את מלאי החירום שעלינו הספ
ישה זו אינה להחזיק עבורכם ללא קבלת תמורה, דר

הגיונית ובלתי ניתנת ליישום ללא קבלת התחייבות 
 .מכם לתשלום עבור מלאי זה

מלאי המינימום שהקבלן נדרש 
להחזיק יוסר מההסכם שיחתם 

 עם הזוכה

 

שהיא מההוראות המפורטות במסגרת  בהוראה כלפגוע גרוע ו/או לאין באמור במסמך הבהרות זה כדי ל .2
 .המכרזיש להגיש את מסמך המענה לעיל חתום ביחד עם ההצעה  וההסכם. המכרזמסמכי 
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 גבוהותיו אשר יהלקבל הצעות  אשאית שלתהא ריא ש אומדן פנימי והלחברה י 1-4  למענה לשאלותבהתאם  .3
 ממנו. 25%-נמוכות בו ו/א

 

 נשמח להשתתפותכם. .4

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                            

 ליאור לנצ'יצקי

 ויותמנהל מחלקת רכש והתקשר                                                                                    

 בע"מ 2010מי אביבים                                                                                             

 

  מכרז תיק  עתק:ה

 


