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  2016 ספטמבר 14
  המכרז משתתפי: לכבוד

  פקס באמצעות      
  2016/070/0282/00 מס'פומבי  מסגרת מכרז: הנדון

  התעופה שדות רשות עבור מתכלים דיו וראשי טונרים, נייר מוצרי, שתייה צרכי, משרדי ציוד לאספקת

  2הבהרה מספר 

 לע שנשאלו לשאלות, הרשות תשובות להלן שבנדון במכרז ההצעות הזמנת לטופס 24.4 סעיף להוראות בהתאם
  :המכרזידי מי ממשתתפי 

 :הכספית ההצעה בטופס 1לקטגוריה ביחס  שנשאלו הבהרה שאלות .1
 

 מס'
הפריט בטופס ההצעה 

  הכספית
  תשובה  שאלה

1.1  
 –ציוד משרדי  1קטגוריה 

  סרט לפי טאץ  – 1.6פריט 

 -  מ"מ 12 -מ"מ ו 9לפי צבע דגם מכשיר 
מדובר בדגמים שונים עם פערי מחיר 

גדולים ואין אפשרות לתת מחיר אחיד 
, על כולם. נבקש להפריד את הפריט
לכל  באופן שיתאפשר לתת הצעת מחיר

  .דגם בנפרד

  .תיהבקשה נדח

יש לתת מחיר אחד לשני 
  .הסוגים

במהלך ביצוע הליכי התיחור 
בתקופת ההתקשרות, 

הרשות תפרט בפנייתה 
הפרטנית את הגודל/סוג 

  הנדרש בהזמנה הספציפית.

1.2  
 –ציוד משרדי  1קטגוריה 

 פמסקינגטיי – 1.27פריט 
  יארד 50 2"

מטר  45האורך במטרים בתרגום הוא 
ואנו מסופקים אם אכן אתם מקבלים 

שאנחנו מטר. על פי הבדיקה  45בפועל 
מטר  25-בצענו הסטנדרט בשוק הוא כ

  בגליל, אנא בדיקתכם.

  .לא יהיה שינוי בפריט זה

  

  :כי לעדכן מבקשת התעופה שדות רשות .2
מתבטל. המציעים מתבקשים שלא  - שקף עליון לכריכה  – 1.9פריט מספר  - 1בקטגוריה מספר  2.1

מחיר לפריט זה, הרשות תתעלם מציע אשר על אף האמור יכלול בהצעתו להגיש הצעה לפריט זה. 
  מכך והסך שינקוב המציע ביחס לפריט לא יילקח בחשבון בחישוב הסך הכללי של ההצעה הכספית.

 
בקובץ ההצעה הכספית הממוחשב,   - גרם  200נס קפה נטול קפאין  – 2.2פריט  – 2בקטגוריה מספר  2.2

למלא את המחיר ליחידת מידה על המציעים ולכן  ,נוסחת הכפלהבגליון המילוי והחישוב לא הוכנסה 
ליחידה שנקב המציע בכמות שנקבעה את הכפלת המחיר  חשבורשות שדות התעופה ת ,6בעמודה 

 לסה"כ הכולל בקטגוריה זו.  את התוצאה ביחס לאותו פריט ותכניס
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 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש הבהרה
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז -זו כשהיא חתומה על 

  

  

  

  

  הברכב

  שפיגל  לייני
  לוגיסטיקה אגף, בכיר רכש רפרנט
  התעופה שדות רשות

  המציע חתימת
  
  
  

__________________________  

  :העתקים
  רא"ג לוגיסטיקה -        אלדד סומר

  מפעילי התקשרויות מנהלת -  שוילי אוטרברבקה 
      מפעילת התקשרויות  -     שימולכוכבה בן 
 הועדות מזכירת -     קעטבי אריאלה
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