13/6/2021

לכבוד
משתתפי המכרז
באמצעות דוא"ל /אתר המועצה
הנדון :מכרז פומבי  – 3/2021לשירותי מנהל מערכות מידע
הודעה מס'  :1מענה לשאלות הבהרה ,מועד פתיחת תיבת המכרזים
להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון:
סעיף

עמוד

מס"ד
.1

9

8.1

.2

9

8.1

היות והמכרז דורש ערבות הצעה ומעמד
החתימה על הסכם הזכייה ערבות ביצוע
נבקש מרשותכם :
 .1לעדכן את ערבות ההצעה לסכום קטן
יותר מ  ₪ 5000לסכום של ₪ 2000
כמקובל במכרזים זהים ברשויות
המוניציפליות.
 .2לעדכן את סכום ערבות הביצוע שעומד
על  ₪ 30,000לסכום מאחוז ההצעה של
 10%-30%מהצעת הספק.

.3

19

נספח א2/

נבקש לאפשר מתן צ'יק או המחאה
בנקאית במקום העמדת ערבות בנקאית.

ר' תשובתנו לשאלה  1לעיל.

.4

12

10.5

נבקש להוריד את המילים (החל מהלקוח
השלישי ( ) )3בסעיף  1בטבלה

לא מקובל.

.5

12

10.5

.6

12

10.5

נבקש להוריד את המילים (החל מהלקוח
השישית ( ) )6בסעיף  2בטבלה
נבקש להוריד את המילים (החל מהלקוח
השלישי ( ) )3בסעיף  3בטבלה

לא מקובל.
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תשובת המועצה
פירוט השאלה
כחלופה לערבות תתקבל המחאה
ערבות השתתפות:
נבקשכם לאשר הגשת המכרז עם צ'ק ע"ס בנקאית בסך של  ,5,000ברת
פרעון לפחות עד תאריך
 ₪ 5,000עם מועד פירעון מיידי ולא
יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות .20/10/2021
למכרז ,כחלופה נוספת לערבות
השתתפות.
 .1הבקשה לא מקובלת.
 .2מקובל השינוי הבא בסכום
ערבות הביצוע :סכום ערבות
הביצוע יעמוד על סך השווה
לשלושה חודשי ריטיינר,
כולל מע"מ ,בהתאם להצעת
המחיר של הספק הזוכה.

לא מקובל.

חתימה וחותמת המציע________________:

מועד הגשת ההצעות :המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יום ג'  22/6/2021עד השעה  – 12:00הצעות
שתוגשנה באיחור לא תתקבלנה .ההגשה ידנית בלבד במשרדי המועצה ברח' קרן היסוד  18בכפר שמריהו.
פתיחת תיבת המכרזים :תתקיים ביום ג'  22/6/21בשעה 15:30
כל אדם רשאי להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות שהתקבלו במכרז.

למען הסר ספק ,יובהר כי בשאר סעיפי המכרז לא יחול כל שינוי.
יש לצרף מסמך זה ,חתום בחתימה וחותמת ,לחוברת המכרז המוגשת למועצה בהצעת המציע.

בברכה,
נעה גולדשמידט-ניר
מנהלת מכרזים

עמוד  2מתוך 2

חתימה וחותמת המציע________________:

