היכלי הספורט תל -אביב -יפו בע"מ
תאריך12.12.2016 :
לכבוד
משתתפי מכרז מסגרת פומבי דו  -שלבי מס'  6/2016אספקת ציוד וחומרי ניקוי
שלום רב,
ה נדון :תשוב ות לשאל ו ת הבהרה נוספות  -מכרז מסגרת פומבי
דו  -שלבי מס'  6/2016אספקת צי וד וחומרי ניקוי  -מסמך מספר 2
להלן שאל ו ת הבהרה נוספות שהתקבל ו במסגרת המכרז שבנדון ותשוב ו ת החברה:
מס' סידורי
.1

מס' הסעיף במכרז
פרק ד ' סעיף 10.8
נספח ג ' סעיפים 4
ו . 8-

.2

פרק ה ' סעיף . 13

השאלה
על המציע למסור את אחוז ההנחה
לפריטים אשר לא נכללו במפרט
ובנוסף על המציע לצרף מחירון
אליו מתייחסת ההנחה .נבקש
לבטל סעיפים אלה מהטעמים
הבאים:
א  .אנו מניחים שאף מציע לא
יסכים לספק מחירון של כלל
מוצריו מדובר בחלק
מהמציעים באלפי מוצרים
שמוטל עליהם חיסיון מסחרי.
ב  .לחברת נו אין מחירון קבוע
והמחירים שאנו מציעים
מתבססים על מו"מ ובהתאם
לדרי שה הספציפית למוצרים
השונים
ג  .סעיף זה עלול לגרום
לתכסיסנות מצד המציעים
באמצעות מתן אחוז הנחה גבוה
אבל מאידך מחירון פיקטיבי
גבוה במיוחד ובכך לזכות
במכרז (וזאת במסגרת 10
אחוזים ממשקל הציון הכולל
ע"פ סעיף . ) 16.3
אנו מציעים אם כך שככל שיתווספו
פריטים שאינם כלולים במסגרת
המכרז ייעשה תיחור בין ספקי
המסגרת כמוזכר בסעיף . 13.2
נבקש לדעת מה יהיו שיקולי ה של
החברה בבוא ה לבצע הזמנה:
א .מאיזה ספק מבין הזוכים תבוצע
הזמנה ?
ב .איזה פרי טים יוזמנו מכל אחד
מספקי המסגרת ?
ג .האם לכל הזמנה יתבצע תיחור
מקדים בין הזוכים ?

התשובה
תנאי המכרז
נותרים ללא שינוי.

התשובה לשאלה
מצויה בגוף
מסמכי המכרז.
עורך המכרז רשאי
לשמור לעצמו את
הזכות לבחור בכל
מקרה לגופו את
הדרך המתאימה
לו ואין לו
מחו יבות לערוך

2
תיחור ל פ נ י כל
הזמנת עבודה.
תנאי המכרז גם
כאן ללא שינוי.
.3
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האם תהיה שקיפות מצד החברה
במהלך התיחור ולאחר כל תיחור?
האם י י מסר למשתתפי התיחור שם
הזוכה ומחיר הזכייה ?
השאלה נובע ת מתוך רצון למנוע
העדפת ספק מסו ים משיקולים
זרים או ספק מהיכרות קודמת עם
החברה.

התשובה לשאלה
זו מצ ויה בגוף
מסמכי המכרז.

מכתב זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה במכרז,
כשהוא חתום על  -ידי המציע .אי צירוף המסמך להצעה כאמור ,עלול לפסול אותה.

__________________
חתימת המציע

