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 08/2020מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז פומבי 

 מההצעה ויהווה חלק בלתי נפרד  

 

ניתן לשלם עבור רכישת מסמכי המכרז באמצעות העברה בנקאית. פרטי החשבון נמצאים    - הבהרה   .1

 באתר האשכול. 

 

 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 

 " שנים האם אנחנו יכולים להשתתף במכרז?  3רק  אנחנו קימים" –למסמכי המכרז  6, עמוד  7.3סעיף  .2

 אין שינוי בתנאי הסף. 

 

המכרז    6עמוד    7.5סעיף   .3 כספים?"  –למסמכי  דוחות  בפניכם  לחשוף  חיבים  מרואה   או שמכתב  האם 

 "מספיק? החשבון 

 אין שינוי בתנאי הסף. 

 

לא היה לנו מחזור כספים כמו שאתם מבקשים האם   בהתחלה"  –למסמכי המכרז    6עמוד    7.5סעיף   .4

 " אפשר להוריד אותו?

 אין שינוי בתנאי הסף. 

 

 א 12-אנספח 

 

סה"כ %? או שצריך לעשות    35%האם אפשר לכתוב מעל    35%אצלנו זה מעל    –   למסמכי המכרז  33בעמוד   .5

 .אנחנו היצרנים  –משהו נוסף 

 :הבהרה

 על המציעים לפעול בהתאם לאמור בהוראות המכרז. 
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 אמנת השירות –מסמך ב' 

 

לתת לגבי הגביית כספים לאחר סיום   אתם יוכלים איזה עוד ערבוית "  –למסמכי המכרז    48עמוד    8סעיף   .6

 " העבודה?

 אין ערבות לטובת הספק.

 

 2-נספח ב

 

 " האם אפשר לעלות את האחוזי מקדמה בעת ההזמנה?"  –למסמכי המכרז  58נוסח ההזמנה, עמוד  .7

 הבקשה נדחית.

 

 3-נספח ב

 

 3-מסמך ב  – מתקני חצר לגני ילדים עודכן מפרט  - הבהרה .8

 

מעודכן .9 מעבדה  עמוד  ריהוט  ההנחה    –  70,  אחוזי  מתן  את  לפצל  ניתן  ריהוט  האם  בפרק  לפריטים 

 מתן אחוז הנחה גנרי לכל הפריטים יחדיו כפי שמתבקש כרגע הינו בעייתי ומגביל.   המעבדות?

 הבקשה נדחית.

 

 

 

 

 

 

 


