 14ספטמבר2020 ,
מתן הבהרות למכרז אספקת ירקות מקולפים 163-20-
 .1כללי
בתאריך  24.8.2020פורסם מכרז לאספקת " ירקות מקולפים " ונתנה האפשרות לספקים לפנות בשאלות ולקבל תשובות
מנציגי המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).
 .2שאלות/תשובות
מס' הסעיף
והעמוד בקובץ
המכרז
 .1בסעיף זה ניתנת עדיפות למציע בנוגע
למרכיב הישראלי.
האם ניתנת גם העדפה לטובין מעוטף
סעיף  5.4בעמוד עזה בהתאם לתקנות חובת המכרזים
5
(העדפת תוצרת הארץ) ,התשנ"ה?1995-
אילו מסמכים יש לצרף על מנת לקבל את
העדיפות?

המרכז הרפואי הנו רשות ציבורית ויפעל בהתאם
לתקנות .לעניין ההוכחה ,הרי שיש להגיש מסמך
מאומת על-ידי רואה החשבון של החברה לפיו
מתקיימים תנאי התקנות ,ובפרט מיקומה של החברה
באזור הרלוונטי בחבל עוטף עזה.

.2

 .2בסעיף נדרש לרשום ניסיון מוכח של X
שנים באספקת ירקות מקולפים בהיקף
טופס הגשת
ההצעה סעיף המבוקש בתנאי הסף .לא ראינו בתנאי
הסף התייחסות לדרישה להיקף מסוים.
10.1
אנא הבהרתכם.

אכן לא ביקשנו ניסיון מוכח והיקף מבוקש כתנאי סף.
יחד עם זאת אנו מבקשים לדעת את הנתון המבוקש
בכדי לקבל מידע על הספק שניגש למכרז.

.3

 .3אישור רו"ח אודות נתוני העבר – אנא
הבהרתכם לאיזה סעיף במכרז מתייחס
נספח א'6
הנספח.

.4

לא ברור למה צריך גם את נספח א'7
וגם את נספח א' .10שניהם מתייחסים
למורשי החתימה מטעם המציע

מס"ד

.1

תשובות/הערות

פירוט השאלה

אישור רו"ח אודות נתוני העבר אינו מתייחס לסעיף
מסוים במכרז.

נספח א'10

בקשתינו נובעת מהצורך לבדוק את נושא האיכות
(סעיף פרק  )7.1.2 1מול הממליצים של הספק ולדעת
שהספק מסוגל לתת את השירות באיכות טובה
כשמדובר בכמויות הטובין שאנו מבקשים ,כולל כל
הדרישות שביקשנו במסמכי המכרז.
קיים הבדל בין נספח א' 7לנספח א' 10והספקים
מתבקשים למלא אותם בכל הפרטים הנדרשים.

 .3המציע מתבקש לשים לב לכל תנאי הסף ולעמוד בהם באופן מצטבר אחרת ,הוא עלול להיפסל.
 .4לא לשכוח לשים את מסמכי המכרז עד לתאריך  24.9.20שעה  14:00בתיבת המכרזים הנמצאת בביתן . 204
 .5אנו מאחלים לכם בהצלחה.
שם הספק _____________________________חתימת הספק _________________________
יש לצרף מסמך זה חתום ,כחלק מהגשת החומר אשר ייחשב למסמכי המכרז.

