
 13/2018מכרז משותף מס' 

  רחובות, יבנה, אשקלון, באר יעקב ומבשרת ציון.בערים  לקבלת הצעות לאספקת והתקנת ריהוט מוסדיהזמנה 

 חתימת וחותמת המציע :_____________________     

צות , והמועבות, יבנה, אשקלוןרחועיריית 
 ריהוט משותף מכרז – שאלות הבהרה    2מתוך  1עמוד  ומבשרת ציון המקומיות באר יעקב

 

 2018מאי  17 חמישי יום

אר יעקב בות המקומיות צועהמורחובות, יבנה, אשקלון, ת עיריי -תףריהוט משומכרז 

 .1הבהרה מס' ת הודע -ומבשרת ציון

 
  התייחסות לשאלות הבהרה .1

)להלן:  באר יעקב ומבשרת ציוןות המקומיות צועהמורחובות, יבנה, אשקלון, ת עיריילהלן התייחסות 

המועד האחרון )להלן: " 14:00בשעה  10/5/2018 ה' ליום"( לשאלות ההבהרה שהתקבלו עד יותהרשו"

 "(:להעברת שאלות הבהרה

 

מס'  מס"ד
 סעיף

 הרשויותהתייחסות  שאלה

נספח  .1
 -ד'

טופס 
הגשת 

עת צה
 מחיר

בעיון במסמכים לא נמצא טבלה 
כיסאות שצריך להגיש רק –לפריטים 

ההגדרות ונספח ד הכולל את הסכום 
האם סכום כולל של איזה כמות ? הכולל 

? מנהליםישיבות ו ח –רק כיסאות עובד 
 אין הגדרות נוספות 

בר? או שנדרש לתת על איזה כמות מדו
 מחיר לפריט אחד מכל סוג?

נה, מופנה לאתר עיריית יב המציע
 :בכתובת

http://www.yavne.muni.il/ht
ml5/sbs.py?_id=10828&did=1

G=10324&SM=10828&231 
מחיר עבור כל פריט לציין יש 

הרלוונטי רק פכתב הכמויות, בב
  אליו מוגשת ההצעה.

נספח  .2
 -ד'

טופס 
הגשת 

עת צה
 מחיר

כפי שביקשנו הבהרות בנושא 
הפרקים  2יהוט בכנ"ל בר –הכיסאות

 הנ"ל 
נא להדריך על כתב כמויות ואיך מגישים 

אין במסמכים  –מחירים עבור הפריטים 
וץ משורה על ח –טבלה לכתב כמויות 

  .סה"כ הצעה
 לא ברור איך מגישים את ההצעה 

 התייחסות לעיל.ראה 

א' חלק  .3
 ' ס

19.9.5 
 (ביטוח)

בשלב הגשת ההצעות כי ז המכרבמסמכי 
את אישור גיש שה כי המציע יידראין 

י חברת "עקיום הביטוחים חתום 
נודה . בדבל על ידוהביטוח אלא חתום 

 להבהרה

 על המציעהגשת ההצעות  בשל
 זכלל מסמכי המכר אתלהגיש 

דרישה בשלב אין . ידו עלחתומים 
יטוח נספח הבהצעות כי שת הגה

 . חברת הביטוח י"יוגש חתום ע
יידרש כה, המציע יוכרז כזושככל 

ום חת נספח הביטוחאת  גישלה
 י חברת הביטוח."ע

 

  מכרזלדגשים  .2

 :גשת הצעות למכרזדגשים לההלן ל

 הרכבהו פירוקהובלה, אספקה,  ידו לכלול לשיוצעו עהמחירים על קחת בחשבון כי להמציע ל ע .2.1

ת והכנת תוכני מתכנן אספקת , ולעיתים גם(רמת הכיתה הבודדתמשמע עד ל) ד לנקודת הקצהע

 רשות.בהתאם לדרישת ה ,אדריכלית

כל כי כיודגש צעים על ידו. כולל את כלל הפריטים המולוג, הע לצרף להצעתו קטהמציעל  .2.2

במהלך  כל שנהבוג מעודכן, מהרשויות, קטל יידרש להעביר לכל אחת -השהמציע יוכרז כזוכ

 ההתקשרות. תקופת

http://www.yavne.muni.il/html5/sbs.py?_id=10828&did=1231&G=10324&SM=10828
http://www.yavne.muni.il/html5/sbs.py?_id=10828&did=1231&G=10324&SM=10828
http://www.yavne.muni.il/html5/sbs.py?_id=10828&did=1231&G=10324&SM=10828
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הם הפריטים עליטבלאות  -ד'ספח נתקשרות והה מימסמכי המכרז, הסכ, לרבות המכרזקבצי  .2.3

 באתרי פורסמיםמגשת הצעתו, , בכל פרק אליו מוהמציע לצרף את הצעת המחירנדרש 

 כרז.המקבצי כלל תו מצורפים דא כי במסגרת הצעעל המציע לוו כקובץ נפרד.האינטרנט 

 יריית אשקלון.ט של עיריית יבנה ועפורסמים באתרי האינטרנמסמכי המכרז המלאים מ

 ממוקמתהלתיבת המכרזים , 12:00בשעה  24/5/2018ה'  עד ליוםבצע תתצעות הההגשת  .2.4

עות תתקיים צפתיחת הההמציעים, לב תשומת ל ., יבנה48במזכירות עיריית יבנה, שד. דואני 

 .עיריית יבנהב 13:30בשעה  24/5/2018ה'  יוםב

 

 הבקשה.אין שינוי ביתר מסמכי 

 .בהצעת המציע לרשויותהמוגשת להצעה   ,יש לצרף מסמך זה, חתום כנדרש

 

 

 ,בברכה

 שרת ציוןאר יעקב ומבוהמועצות המקומיות בבות, יבנה, אשקלון, רחועיריית 


