
 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 "ד אדר, תשפ"אכ

  2021     מרץ,  8

            לכבוד
 01/21במרכז מס' המשתתפים 

 

 ג.א.נ.,

 

למתן שירותי אספקה ותחזוקה של מכונות קפה על בסיס פולי קפה ואספקה  21/70מכרז מס'  הנדון:

 1מס'מסמך הבהרות  - פולי קפהשוטפת של 

 

  .להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון 

  ,על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

1.  

דברי  33 7

הסבר 

 כלליים

 נבקש לעדכן את הסעיף באופן שלהלן:

"המועצה תהא רשאית להמחות את 
זכויותיה מכוח מכרז זה, כולן או מקצתן, 
על פי שיקול דעתה הבלעדי לצד שלישי, 
ובלבד שזכויותיו של הזוכה לא תיפגענה. 

 כמו כן ובנוסף..."

 מתקבלת הבקשה

2.  

דברי  34 7

הסבר 

 כלליים

 נבקש להוסיף:

"לזוכה לא תעמוד הזכות להמחות את 
זכויותיו ו/או חובותיו מכוח מכרז זה, למעט 
לחברה אם ו/או חברה בת, כמפורט 

 בהסכם."

 הבקשה מתקבלת

3.  

  –נבקש להוסיף  19 17

"תשלום חשבון ההוצאות הינו בכפוף למתן 
המועצה לנותנת הודעה מראש ובכתב על ידי 

 השירות בדבר ליקוי כאמור."

 הבקשה מתקבלת

 ₪  200-הסכום יופחת ל שח. 100-נבקש להפחית את הקנס ל 35 19  .4

5.  
 5,000-נבקש להפחית את הפיצוי המוסכם ל 38 19

 ש"ח

 הבקשה מתקבלת

6.  

 נבקש לשנות את נוסח הסעיף כדלקמן: 39.5 19

"שונתה הבעלות ו/או השליטה בנותנת 
באופן מהותי בכל דרך ונפגעו  השירות

זכויותיה של המועצה ו/או עלול להשפיע 
מהותית לרעה על יכולתה של נותנת השירות 
לבצע כיאות את התחייבויותיה על פי 

 החוזה."

 הבקשה מתקבלת בנוסח הבא: 

"שונתה הבעלות ו/או השליטה בנותנת 
השירות באופן מהותי בכל דרך ונפגעו 
זכויותיה של המועצה ו/או עלול להשפיע 
לרעה על יכולתה של נותנת השירות לבצע 

 כיאות את התחייבויותיה על פי החוזה."
 



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

לא נוכל להסכים לסעיף בנוסחו כפי שהוצע. 
שינוי שליטה/בעלות אינו כפוף לאישור 
המועצה, מדובר בנושאים פנימיים של 

והתנהלותה. לכן הוצע שינוי החברה 
 הניסוח.

7.  

 –נבקש להוסיף  43 20

"מובהר ומוסכם כי כל קיזוז ו/או עיכוב 
ו/או חילוט כל סכום המגיע לנותנת השירות 

ימים  7כפוף למתן הודעה מראש ובכתב של 
 על ידי המועצה וההפרה לא תוקנה."

 הבקשה מתקבלת

יש לתקן במקום המילים "מתקני המים  57 32  .8
 "שירותים"-המטוהרים" ל

 הבקשה מתקבלת

9.  
הסעיף מדבר על "מתקני המים המטוהרים"  57 32

ואילו כאן ההסכם הוא לאספקת מכונות  –
 יש לתקן בהתאם. –קפה + קפה 

 8ראה סעיף 

"והבאים  מבוקש למחוק את המילים: 58 32  .10
 מטעמה" )בכל הקשור למתן פטור למועצה

 הבקשה נדחית

יש  –ימים  7התחייבות לשפות/לפצות תוך  58 32  .11
 למחוק מילים אלה.

 הבקשה נדחית

 

 

 

  

המועצה בעניין המכרז שבנדון,  הוציאה ו/או תוציאל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שע

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 :דגשים להגשת המכרז

 כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(.ההצעה במלואה )כולל נספחים( תוגש בשני העתקים לא  .1

בלבד כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע  (נספח א' לחוזהטופס האישור על קיום ביטוחים )יש לצרף להצעה את  .2

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, 

 אופן הגשת ההצעות"." ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: ההצעההגשת  לאופןהוראות מלאות בנוגע  .3

 

 

 

 

הב כ ר  ,ב

 יערית הרוש
מ.מ מנהלת רכש מכרזים 

 והתקשרויות


