
 עיריית קרית מלאכי 

 0203030הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז 

 לאספקת מוצרי מזון ושתיה קלהמכרז 

 

 בכל הנוגע למכרז שבנדון, עיריית קריית מלאכי מתכבדת בזאת להבהיר כדלקמן:

 

 .00:00בשעה  02.02.30ה ליום נדח - 0203030 פומבי מס' מכרזהמועד האחרון להפקדת הצעות ל

  

 בהתאם לזאת נערכו השינויים בהוראות המכרז כמפורט להלן:  

 

בתיבת המכרזים במשרד ס.ראש העיר בקומה  00:00בשעה  00.00.30 -מועד אחרון להגשת הצעות

 קריית מלאכי . 1ב' בניין העיריה, רחוב ז'בוטינסקי 

 

בחדר הישיבות בקומה ב' בניין העיריה, רחוב  00:00בשעה  00.00.30 -מועד פתיחת מעטפות

 קריית מלאכי. 1ז'בוטינסקי 

 

הצעת ב' יש להתעלם ממסמך  –הצעת מחיר מתוקן ב' מצ"ב מסמך כמו כן,   

 ולצרף למסמכי המכרז את מסמך 30-51המחיר שצורף למסמכי המכרז בעמודים 

 . בלבד המתוקן המצ"ב המחירהצעת  ב'

 

 יתר הוראות המכרז נותרו על כנם. 

 

)מתחם קניון הקריה( בין  8ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי הגבייה ברחוב ז'בוטינסקי 

 . 08:00-10:00השעות 

 

  



 

 מסמך ב' 

 הצעת המחיר

 

 אני הח"מ, מוסמך להצהיר, להתחייב ולחתום על כתב ההצעה בשם המציע וכדלקמן: 

  

בדק היטב את כל תנאי המכרז כפי שפורטו במכרז, המציע ו/או מי מטעמו,  1
בחוזה ובמסמך ההוראות למשתתפים על כל נספחיהם, ובדק את כל הוראות 
הדין, התקנים והנהלים החלים על מתן אספקת המוצרים נשוא המכרז 

  והביא בחשבון כל פרט העלול להשפיע על הצעת המציע שלהלן .

שיקולי העירייה בבחירת הזוכה קראתי בבירור את התנאים המפרטים את  3
 במכרז. 

קראתי בעיון את כל מהעירייה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לגיבוש  0
ההצעה והתחייבויות המציע, ולא תהא לנו כל טענה כלפי העירייה ו/או כל 

גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר  -גורם מטעמה בקשר עם אי
הקשורות לביצוע העבודה, וכי בהתאם לכך נקבעה לנתונים או לעובדות 

  ההצעה ע"י המציע.

  ידוע לי כי המחירים כוללים מע"מ .  4

ידוע לי, כי העדר הצעה בכלל, או תוספת על המחירים יגרום לפסילת מסמכי  0
  ההצעה כולה.

ידוע לי, כי העירייה שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה,  6
  ביותר, ואף לדחות ההצעות כולן .לרבות ההצעה הזולה 

ידוע לי כי לא אהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין עבודה אשר בוצעה על ידי  7
  שלא בהתאם להזמנה חתומה ע"י מורשי החתימה של העירייה.

שיעור ההנחה ,כפי שנרשם על ידי בהצעתי, כולל את כל ההוצאות בין  8
וע העבודות נשוא המכרז מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג הכרוכות בביצ

על פי תנאי המכרז והחוזה ונספחיו לרבות הובלה, רווח קבלני וכל הוצאה 
  אחרת.

ידוע כי ההתקשרות על פי ההליך כפופה, בין השאר, באישורים תקציביים  0
 וביכולת המימון של העירייה. 

כולל מע"מ ₪  100,000 – היקף ההתקשרות נשוא למכרז זה, מוערך בכ 10
עם  זאת, יובהר כי אין העירייה חייבת בביצוע כל העבודות לשנה. יחד 

המפורטות לעיל ו/או לממש כל ההיקף התקציבי המוערך וכי התמורה 
תשולם בגין עבודות שבוצעו, בהתאם לכמות המוצרים אשר יפעלו בפועל 

י מימוש ההיקף ובהתאם לדרישה. לא תישמע כל טענה מצד הזוכה בדבר א
  התקציבי כאמור לעיל.

ידוע לי, כי העירייה אינה מוגבלת לשיעורי היקפי העבודה או היקפי הפרטים  11

האמורים, וכי מסגרת ההתקשרות תיבחן כמסגרת אחת כוללת. העירייה 

אינה מתחייבת לניצול מלא או חלקי של הערכה תקציבית זו, והכל יהא 

  עבודה חתומות כדין.בהתאם לצורך ובכפוף להזמנות 

  ידוע לי, כי התמורה תשולם בגין מוצרים שסופקו בפועל בלבד. 13



ישולמו דמי )כולל מע"מ(, ולא  ₪ 300 המינימאלי יהיהידוע לי סכום ההזמנה  10
  משלוח.

, 00:16הזמנה כאמור תבוצע בעת הצורך. ההזמנה תועבר לספק עד לשעה  14

ביום  00:12וחר, עד לשעה ותסופק לכתובת אשר תמסור  העירייה לכל המא
 למחרת. לכל הזמנה יצרף חשבונית עסקה.  

בכל הזמנה יירשם יעד מקום אספקת המוצרים וכן כתובת וטלפון לבירורים.  10
למען הסר ספק ,יובהר כי העירייה תהיה רשאית לבקש מספר נקודות פיזור 

  באותו אתר במסגרת אותה הזמנה ללא כל תוספת עלות.
את המוצרים בהתאם לתיאורו ברשימת המוצרים ובהזמנת על הזוכה לספק  16

  העירייה, ללא כל פגמים ובאריזתו המקורית, ולצרף תעודת משלוח
כל המוצרים יסופקו אך ורק אם הם בתוקף למשך זמן סביר מיום האספקה  17

  והפירות, הירקות יהיו טריים והנענע תהיה ירוקה .
נה בכמויות חסרות או ללא לא סיפק הספק את ההזמנה או סיפק את ההזמ 18

פריטים מסוימים ,עם היוודע האמור ,תודיע העירייה לספק בדבר הליקוי 
והספק ידאג לאספקת/השלמת/החלפת ההזמנה תוך ארבע שעות ממועד 

  הודעת העירייה, באישור העירייה מראש, ללא עלויות נוספות .
לבקש את  במקרים חריגים כפי שיקבעו על ידי המנהל, באפשרות העירייה 10

  שעות ממועד קבלת ההזמנה. 4אספקת המוצרים כך שהם יסופקו תוך 
הובלת המוצרים תתבצע תוך הקפדת הספק על בקרת הטמפרטורה של  30

 במוצרים  . 
עם החתימה על החוזה ,על הספק  לאפשר ביצוע ההזמנות לרכישת המוצרים  31

   באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקס ו/או אתר אינטרנט של הספק.
התמורה שתשולם בפועל תהיה לפי מחיר המוצר בעת ביצוע ההזמנה אצל  33

  נותן השירותים, ובמקרה הצורך יבוצעו קיזוזים אל מול נותן השירותים .
בכל מקרה של הפרת תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה ו/או בכל ליקוי שיתגלה  30

ום בעבודות, תהיה רשאית העירייה לנכות מן התמורה אשר תשולם לספק סכ
  פיצוי מוסכם בסכומים הנקובים להלן.

לכל מקרה ₪  200פיצוי מוסכם של  -בגין כל ליקוי או חסר במתן השירותים  34
  ו/או שעת איחור ועד לאספקת המוצרים.

מבלי לגרוע מהפיצויים המוסכמים לעיל בכל אחד מהמקרים המתוארים  30
 לעיל, הספק ידאג להחלפת המוצרים באופן מידיי ועל חשבונו. 

 

 על כלל פרטי המדף הקיימים אצלו בעסקשיעור הנחה אחיד על המציע לנקוב בהצעתו 

 ". 0משתתף המעוניין שלא ליתן כל הנחה, ירשום בשדה המתאים את הספרה" 

תיחשב הצעתו  –מובהר, כי מציע שיציין בהצעתו מספר שלילי )או מינוס ליד המספר( 

 כמי שנתן הנחה במספר מוחלט. 

 

האמור לעיל, הנני מציע לבצע את מלוא העבודות לאור כל 

ולספק את כל המוצרים המבוקשים בכמות הנדרשת ע"י 

העירייה, בתמורה למחירי המדף ביום ביצוע העסקה ובניכוי 

_____________  שיעור הנחה של %_____ )במילים:

אחוזים( , על המחיר המופיע במדף ובקופה כולל כפל 

 מבצעים.

 


