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 תשובות לשאלות הבהרה

 לאספקת ריהוט משרדי 0202/20מכרז פומבי מס' 

 

מס'  מס"ד

 עמוד

 תשובות שאלה/ הסתייגות/ בקשה להבהרה סעיף

לא ניתן לקשר בין טבלת פריטי הריהוט   20-21 2

מתחייב לספק לעירייה בעמוד  שהמציע

 לבין השרטוטים והמפרטים, 20721

כנ"ל גם בין הטבלה לתמונות של הכיסאות, 

האם תוכלו לציין בטבלת המחירים את 

 מספרי ההדמיות?

ליד כל פריט בטבלה 

מופיע סימן בלועזית 

שמחבר בינו ובין התיאור 

המפרט ברור ויש  שלו.

להתבסס בהתאם לנתונים 

 אלה.

האם ניתן לשלם עבור רכישת מכרז דרך    1

האתר ואם לא , האם ניתן לשלם את הרכישה 

לחודש על  21 -לאחר קבלת תשובות לדוגמא ב

מנת להגיע פעם אחת לשלם ולהגיש בתיבת 

 מכרזים

ניתן לשלם על המכרז דרך 

בקישור: , האתר

m.org.il/bids-https://k/ 

בטבלה יש קישור 

 לתשלום.

 06-יום ל 54-האם ניתן לשנות זמן אספקה מ   1

 יום?

על מנת שנוכל לעמוד בזמנים אנחנו חייבים 

 יום. 06לפחות 

אין לנו ספק שנוכל לבצע את העבודה על הצד 

 הטוב ביותר, אנחנו עומדים בכל תנאי הסף.

 -לגבי זמן האספקה

ימים, זמן  54במקום 

 46 האספקה יהיה תוך

 ימים.

  ערבות בנקאית   5

האם להחתים הבנק על הנוסח שמצורף 

במסמכי המכרז או להביא מהבנק ערבות 

  ?ך שלכםמבנוסח של הבנק שתואמת המס

המציעים נדרשים לצרף 

להצעתם ערבות בנקאית 

מקורית בלתי מותנית 

בהתאם לדוגמת הערבות 

המצורפת למסמכי המכרז 

ובשים לב  2.4כנספח 

הוראות המכרז ליתר 

המתייחסות לעניין 

 הערבות.

https://k-m.org.il/bids/
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.4 

   

בהמשך לכתב ההתחייבות למכרז, במסמך ב 

שנים  8צוין כי האחריות המבוקשת הינה ל

 לפרזול.

יש לציין כי אני עובד עם פרזול איכותי מחברת 

 יעד פרזול.

 -האחריות שלי על כלל הסחורה הינה לשנתיים

 מהווה בעיה.לא כולל ואנדליזם, ולכן סעיף זה 

 

 

הדרישה בנושא הינה לפי 

אחריות הכתוב במכרז. 

 . שנים 8פרזול ל
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