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 להגנות ים המלח בע"מ

 

 כסלו התשע"ה כ"ב

14.12.2014 
 

 10/14מכרז פומבי מס' 
 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי העתקות, צילומים ותווין

 
 1הבהרה מס' 

 
 והודעה בדבר דחיית מועדים

 לכבוד

  1410/המשתתפים במכרז 

 
הפכו , הבהרות אלו ילהזמנה להציע הצעות 7למסמכי המכרז שבנדון. בהתאם לסעיף הבהרות המזמין להלן 

 לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 

)תחת לשונית  www.haganot.co.ilבאתר האינטרנט: יפרסם המזמין  ,בד בבד עם פרסום מסמך הבהרות זה

כאשר הם כוללים את השינויים המפורטים במסמך ההבהרות מסמכי המכרז, של  מעודכן נוסח"מכרזים"( 

ויהיו המסמכים המחייבים עליהם יחתום הקבלן  להלן. מסמכים אלו יחליפו את המסמכים הקיימים

 ויגישם במסגרת הצעתו.

 

מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז,  נפרד-בלתי מסמך זה ייחשב כחלק

 . במקום המיועד לכך ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד

 

  .מסמך א' -זמין להזמנה להציע הצעות א. עדכון ביוזמת המ

 סעיף תיאור  #

 פורסם .1
 - מועד אחרון לתשלום דמי השתתפות ולהעברת שאלות הבהרה

14.12.2014 
6 

 מעודכן
 - מועד אחרון לתשלום דמי השתתפות ולהעברת שאלות הבהרה

21.12.2014 
 

 פורסם .2
 6 14:00בשעה  28.12.2014 - מועד אחרון להגשת הצעות

 מעודכן
 14:00בשעה  4.1.2015 – מועד אחרון להגשת הצעות

 

 פורסם .3
 30בעל סניפים, בהם מבוצעים השירותים מושא המכרז, בטווח של 

 9.2 ק"מ מהערים ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע.

 מעודכן
 30בעל סניפים, בהם מבוצעים השירותים מושא המכרז, בטווח של 

תל אביב, חיפה ובאר שבע. מציע יוכל  ק"מ מהערים ירושלים,
להציג שיתוף פעולה עם בעל עסק למתן השירותים מטעמו, אשר 
ישמש כסניף כאמור, ובלבד שהאחריות המלאה והבלעדית 

 לאספקת מלוא השירותים תהא של המציע.

 



 חתימת המציע: ______________

 סעיף תיאור  #

 פורסם .4
 --- 

 מעודכן
 :הוספת סעיף חדש

ככל שהמציע מעוניין להסתמך על שיתוף פעולה כאמור בסעיף "
לעיל, עליו להציג מסמך בכתב המצביע על כך )אין חובה להצגת  9.2 

 "הסכם בין הצדדים(.

 

23.10 

 

  ב'.מסמך  - טופס הגשת הצעהלב. עדכון ביוזמת המזמין 

 סעיף תיאור  #

)טבלת נספחים  15  פורסם  .1

 מצורפים(

 מעודכן
 :טבלהבתחתית השורה חדשה הוספת 

 9.2 "ככל שהמציע מעוניין להסתמך על שיתוף פעולה כאמור בסעיף
 ".להזמנה, עליו להציג מסמך בכתב המצביע על כך

 

 

 . מסמך ד' - תצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסףל. עדכון ביוזמת המזמין ג

 סעיף תיאור  #

 פורסם .1
 פיםפרטי סני

על המציע להוכיח כי הינו  9.2על מנת להוכיח עמידתו בתנאי מקדמי 
 30בעל סניפים, בהם מבוצעים השירותים מושא המכרז, בטווח של 

 .ק"מ מהערים ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע

3 

 מעודכן
 פרטי סניפים

על המציע להוכיח כי הינו  9.2 בתנאי מקדמיעל מנת להוכיח עמידתו 
 30בעל סניפים, בהם מבוצעים השירותים מושא המכרז, בטווח של 

)לרבות באמצעות  ק"מ מהערים ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע
 גורם עימו יש לו שיתוף פעולה(.

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 לתית להגנות ים המלח בע"מהחברה הממש


