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 עבודהומגפי מכרז פומבי לאספקת נעלי   – 1הבהרה מס'  הנדון:

 (INGL/TENDER/2022/08מס' )
 

 כללי .1

 .המכרזאחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי להלן אלא אם יאמר  .1.1

 .מהמכרזההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד  .1.1

הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל  המכרזהשינויים היחידים מן האמור במסמכי  .1.1

 .המכרזמסמך רשמי אחר שנשלח וישלח )ככל שנשלח וישלח( על ידי החברה במסגרת 

ך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים )ככל שמצורפים( אליו כשהם עליכם לצרף להצעתכם מסמ .1.1

 .חתומים בכל עמוד

 

 למסמכי המכרז ותהבהר .1

 
 תשובותהבהרות /  שאלות סעיף  

תנאי סף מכרז,   .1
  ,להגשת הצעות

 5.1ס'  

 הדרישה את לבטל מבוקש
 הרצון ושביעות המלצה מכתביל

 ולהסתפק המציע לקוחות של
 .בלבד טלפונית בהמלצה

 הבקשה נדחית.
 

 

מהות מכרז,   .1
, ההתקשרות

תנאיה ולוחות 
 ,זמנים לביצועה

 1.1ס' 
 

האם ניתן להגיש הצעה חלקית 
?  רק לקטגוריה אחת של נעליים

 ?מגףאו נעל עבודה 

 הבקשה נדחית.
 

 

 מהות מכרז,  .1
, ההתקשרות

 ולוחות תנאיה
 ,לביצועה זמנים

 1.5ס' 
 

 

לעדכן את זמן האספקה  מבוקש
 חצי)גובה  S3 עבודה של מגפי

 ארבעים על יעלה לאכך ש( ברך
( ימי עבודה מיום 15) וחמישה

ההזמנה במקום עשרים ואחת 
 ( ימי עבודה.11)

 הבקשה מתקבלת.
  S3העבודה עלינ של האספקה מועדמובהר כי 

 נותר ללא שינוי. (1/1)

אופן  מכרז,  .1
 ,ההצעה הגשת

 11.1ס'  

 של לגודל המייל מגבלת לאור
MB 15,  ,ניתן האםלכל מייל 
 ?מיילים לכמה ללפצ

 

או \את ההצעה למספר קבצים וניתן לפצל 
למכרז,  11מיילים ולהגישם בהתאם לס' 

 הנחיות להגשת ההצעה.

 ההצעה מכרז,  .5
 וסופיות הכספית
 התמורה

 13.5 'ס 

 הצמדה של נוןמנג לקבוע מבוקש
 השנתיים לאחר למט"ח

 .הראשונות
 

 להסכם יעודכן באופן הבא: 11.5 'ס
במהלך תקופת ההסכם התעריפים "

נספח )המפורטים בהצעת המחיר של הקבלן 
יעודכנו החל משנת ההתקשרות ( להלן' א

   15/03/2022 
 450482 סימוכין:

 
 לכבוד:

 מכרז המשתתפי 
 
 

  
 

  
 03-6270400טל': 

 03-5611321פקס:  
 .co.ildaniel@inglדוא"ל: 

 מגדל עתידים 
 58177. ד.ת

 6158101תל אביב 
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, במועד תחילת כל שנת התקשרות, לישיתהש
מהשינוי %( 100)כך שיוצמדו למאה אחוזים 

שחל במדד המחירים הרשמי לצרכן 
 המפורסם על ידי הלשכה המרכזית

מדד הבסיס יהא המדד הידוע . לסטטיסטיקה
במועד חתימת ההסכם על ידי הצדדים והמדד 
הקובע יהא המדד האחרון הידוע במועד 

 ".ביצוע ההצמדה
 

ה .6
צ
ע
ת
 

מ
ח
י
 ר

 –א' מכרז, נספח 
 כמויות כתב

 הצעת וטופס
 .מחיר

האם ניתן להגיש יותר מדגם אחד 
האם  ?במחיר זהה לכל קטגוריה

דגמים ניתן להציע מספר 
 במחירים שונים?

ניתן להגיש רק דגם . המכרזבתנאי  שינוי אין
 .אחד לכל קטגוריה

  

 –מכרז, נספח ב'   .7
מפרט הטובין, 
פרק ב' דרישות 

 כלליות נוספות

הגובה  הבהרה לגבילקבל   בוקשמ
גובה חצי )מגפי עבודה הנדרש ל

 .(ברך

יהיו גבוהים יותר  (גובה חצי ברך)מגפי עבודה 
( ומיועדים לעבודה בתנאי 1/1מנעלי העבודה )

 בוץ ומים רדודים אחרי גשמים. 
 

מכיוון שהגובה משתנה בין יצרנים שונים 
ובמידות שונות, אין דרישה למידת גובה 

 מדויקת.
 

 

 בכבוד רב,

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 

 

 

 

 

 אישור קבלה

 

 

 

 עבודהומגפי מכרז פומבי לאספקת נעלי ב 1הבהרה מס' אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את 

לכל דבר ועניין, כאילו נכלל  בהם מלכתחילה. אנו הזמנה וכן, ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי ה

הינם כמפורט במסמך זה בלבד ההזמנה מאשרים, כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז ומסמכי 

 ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה, ככל שישלח, בעתיד.

 

 

 ________________ חותמת: חתימה: ________________  תאריך: __________________


