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לכבוד
כללי

שלום רב,

הנדון:

הבהרה מס'  – 1מכרז פומבי מספר  INGL/TENDER/2017/07למתן שירותי
דפוס והעתקות אור.

 .1כללי:
 .1.1אלא אם נאמר במפורש אחרת ,משמעות המונחים הנזכרים במסגרת מסמך זה היא
כמשמעותם במסמכי המכרז.
 .1.1ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה ,כמו גם כל תיקון והבהרה שהוצאו ,יחייבו את
המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .1.3השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל
מסמך רשמי אחר שישלח ,ככל שישלח ,מטעם החברה בעתיד.
 .1.1למעט אם נאמר במפורש אחרת ,שום דבר הנאמר במסגרת מסמך זה אינו גורע מהאמור
במסמכי המכרז.
 .1.1הנכם מתבקשים לאשר בכתב קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולשולחו חתום
למשרדי החברה לכתובת דוא"ל –  eng-tender@ingl.co.ilמיד עם קבלתו .כמו כן ,עליכם
לצרפו יחד עם המסמכים המצורפים לו ,להצעתכם כשתוגש.
 .1.1ככל שהוגשה כבר הצעה על ידי מציע מסוים יוכל המציע להגיש הצעה מתוקנת עד למועד
המתוקן להגשת הצעות המפורט להלן ,בהתאם לצורך.
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 .2להלן הבהרה ותיקון מס'  1למסמכי המכרז
א

שאלה האם מחייב שלמכון המציע יהיה סניף בבעלותו בגוש דן ,האם זהו תנאי סף?
תשובה תנאי הסף יתוקן כדלקמן" :המציע מפעיל בשלוש השנים האחרונות מכון לדפוס
והעתקות אור ,אשר לפחות סניף אחד שלו מצוי באזור המרכז (לעניין תנאי סף
זה" ,אזור המרכז" משמעו  -מקו רוחב חדרה ,לא כולל ,בצפון עד קו רוחב
אשדוד ,כולל ,בדרום);

ב

שאלה האם נדרש סניף בגוש דן שלוש שנים?
תשובה נדרש כי במועד הגשת ההצעה למציע סניף אחד פעיל לפחות באזור המרכז.

ג

שאלה

בקשה לביטול מחירי מקסימום

תשובה הבקשה נדחית
ד

שאלה בהצעת המחיר ישנן  71פריטים שהמציעים נדרשים ליתן מחיר.
(בקשה למתן משקלות לסעיפים)
תשובה לא יינתן משקל יחסי לפריטים בהצעת המחיר.

ה

שאלה חוסר במרכיבים שאינם כלולים בהצעת המחיר
תשובה החברה כללה במסגרת המפרט המופיע בטופס הצעת המחיר את כל השירותים
הנדרשים עבורה .במידה וישנם שירותים נוספים אשר ידרשו בעתיד ואינם
כלולים במפרט ,תתבקש הצעת מחיר ספציפית עבורם .

לוח הזמנים להליך יתוקן כדלקמן:
א מועד אחרון לבקשת הבהרות
ב

מועד אחרון להגשת הצעות

לא יאוחר מיום  4.5.2017בשעה 11:00
לא יאוחר מיום  25.5.2017בשעה 11:00

החברה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,עובר לכל מועד ,לדחות כל מועד מן המועדים
האמורים לעיל והודעה על-כך תימסר למציעים על-פי המען שמסרו.
למעט ההבהרות והתיקון שלעיל ,אין כל שינוי במסמכי המכרז.
בכבוד רב,
יואב קלמפרר
מנהל פרויקטים
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אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת כי קיבלנו את הבהרה מס'  – 1למכרז פומבי מספר
 INGL/TENDER/2017/07למתן שירותי דפוס והעתקות אור וכן ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק
מהמכרז לכל דבר ועניין כאילו נכלל בו מלכתחילה.
אנו מאשרים כי השינויים היחידים למסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה ובכל מסמך רשמי אחר
שיישלח ,ככל שיישלח מטעם החברה.

תאריך __________________ :חתימה _________________ :חותמת________________ :

