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לאספקת שירותי הדפסת  10/2019מכרז פומבי  - מענה לשאלות הבהרה – 3' מס הודעההנדון: 

והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר למי אשקלון תאגיד המים והביוב 
 מ"האזורי בע

 

  שהוגשו על ידי מציעים פוטנציאליים ותשובת המזמין לשאלות.מצ"ב שאלות  .1

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציעים לצרף את הודעה זו להצעתם,  ההודעה זו מהוו .2
 כנדרש. החתומ יאכאשר ה

יובהר ויודגש כי ככלל, הדרישות המחייבות הינן אלו המופיעות במסמכי המכרז וכי למעט  .3
 .אחרת ההבהרות וההדגשות באות להוסיף עליהן במקום בו ציון במפורש

 :לתשומת לב המציעים .4

 .0012:בשעה  2019/08/06 –', ה גיום  -המועד האחרון להגשת הצעות  .4.1

הצהרת המציע  – 1"טופס של ומחייב נוסח חדש  צורף 1מספר אל מסמך הבהרות  .4.2
 והצעתו" כנספח א'. 

 1את טופס מחליף  1הודעה מספר שצורף אל  1טופס נוסח תשומת לב המציעים כי 

שצורף אל הודעה מספר המקורי ממסמכי המכרז ויש לצרפו כשהוא חתום ומלא בנוסח 
1. 

 

 

 בכבוד רב,     

 
 

 שי שמעון חזוט
 מנכ"ל )בפועל( מי אשקלון בע"מ

 

 
 



הפניית השואל אל מסמכי  השאלה מס'
 המכרז

 תשובת המזמין

 עמוד סעיף מסמך
המשתמע מסעיף זה כי אחוז ההנחה שניתנת  1

 הינה רק בגין העבודה.

בטבלאת המחירים לביול  54לעומת זאת בעמוד 

 אין אפשרות להוסיף הנחה.

האם תוכלו להבהיר, כי בכוונתכם לקבל רק 

 אחוז הנחה בעבודה ולא בביול?

 ו/או שתוסיפו סעיף להנחת ביול בנפרד.

 טבלאת

 מחירים
 1הודעה מספר שצורף אל  1טופס נוסח תשומת לב המציעים כי  50 14.1

ולפיכך ההתייחסות המקורי ממסמכי המכרז  1את טופס  החליף

 מבוצעת אליו.

בטופס  14.1כי ההנחה הניתנת על המחירים בטבלה שבסעיף  יובהר
 32ובסידורי  30עד  1הינה על כלל המחירים המפורטים בסידורי  1

 31בלבד ואינה כוללת את ההערה האינפורמטיבית בסידורי 
משלוח דואר באמצעות דואר ישראל )רגיל / המציינת כי "העלות ל

קד ולא ממוין, למעט חריג / רשום(, ממוקד לא ממוין / לא ממו
מחירי דואר ישראל תקף ליום המשלוח הינה " "20המפורט בסידורי 

 "כנגד הצגת חשבונית

 31, כאמור בסידורי באמצעות דואר ישראלאל עלות משלוח הדואר 
בעבור משלוח דברי דואר באמצעות המציין כי: " 14eמתייחס סעיף 

אישור מסירה(, למעט דואר ישראל )רגיל / חריג/ רשום/ רשום עם 
לעיל, ישלם המזמין את  14.1בטבלה שבסעיף  20כמפורט בסידורי 

עלות בית הדפוס למשלוח הדואר כנגד חשבונית שהתקבלה מבנק 
 ".הדואר

דואר כלומר, המחיר יהיה לפי התשלום ששילם נותן השירות בפועל ל
עבור המשלוח הספציפי, אך בכל מקרה, לא יותר מהמחיר 

הנקוב במחירון הדואר. על מחיר זה לא ניתנת הנחה המקסימאלי 
כנגד שנשא בה נותן השירות לפי העלות בפועל אלא הוא ישולם 

 .הצגת חשבונית התשלום הספציפית לדואר ישראל

שיעור ההנחה הנקוב אינו כולל את מחירי המשלוח  –לפיכך 
, אם בחר נותן השירות 20באמצעות דואר ישראל, )למעט בסידורי 

 ץ את המכתבים הפרטניים באמצעות הדואר(. להפי

 

 


