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 06/2022חלק בלתי נפרד ממכרז משמסמך זה הינו 

 ידם-המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר הוא חתום על 

 

"במכרז זה    :א חדש, כדלקמן14.2יבוא סעיף  למסמכי המכרז,    13, בעמוד  14.2אחרי סעיף   .1

וכן כשיר שני וזאת, בהתאם למספר ההצעות לכל   –ושלישי    יבחר זוכה אחד בכל פרק, 

כשירים(  ושני  מזוכה  יותר  יקבעו  לא  )בכל מקרה  יוכל לספק פרק  לא  והזוכה  . במקרה 

רשות האשכול לפנות   ת ריהוט אשר יוזמן ממנו ע"י מי מרשויות האשכול, תהיה רשאי

יוכל לספק את הריהוט לפנות לכשיר השלישי,לכשיר השני  , ואם גם הזוכה השני לא 

 אותו ריהוט לפי המחיר שהציע במכרז זה."  להזמנת

 

 אשכול ה"למסמכי המכרז, יבוא:   14, בעמוד  17.1במקום האמור בפסקה הראשונה לסעיף   .2

למציעי ראשון  בהליך  ותהזוכ  ותכהצע  ונבחר  םיה תושהצע  יםודיע  שני    ,ככשיר  כשיר 

 המכרז לרשויות האשכול.  תוצאות, וכן יודיע על  )להלן: "הזוכים במכרז"(וכשיר שלישי  

ערבות אוטונומית בלתי הדירה הזוכים במכרז ידרשו להפקיד בידי כל אחד מהאשכולות  

לקיום התחייבויות ,  סך הכול שתי ערבויות  –אשכולות  הכל אחד מובלתי מותנית לטובת  

 ."הזהה לסכום ערבות לקיום ההצעה , בסכוםהמציעים

 
במקרה "  א חדש, כדלקמן:17.3למסמכי המכרז, יבוא סעיף    14, בעמוד  17.3אחרי סעיף   .3

  תוהזוכה לא יוכל לספק ריהוט אשר יוזמן ממנו ע"י מי מרשויות האשכול, תהיה רשאי

, ואם גם הזוכה השני לא יוכל לספק את הריהוט לפנות רשות האשכול לפנות לכשיר השני

 ".זה להזמנת אותו ריהוט לפי המחיר שהציע במכרז לכשיר השלישי,

 
 מוישל  יםהזוכהספקים  "למסמכי המכרז, יבוא:    14, בעמוד  1741במקום האמור בסעיף   .4

מה ל אחד  ניהול    ותאשכולכל  ביצועו    המכרזעבור  על    3%של    בשיעור  תשלוםופיקוח 

האשכול    שיקבל  מהתמורה "תמורת    הרלוונטיותמרשויות  ת תמור"(.  האשכול)להלן: 

מיום שהספק יקבל תשלום מרשות האשכול לה  יום    30בתוך    לאשכול  תשולם  האשכול

השירות יהודה   .ניתן  רשויות  אשכול  ערים  לאיגוד  האשכול  תמורת  ספק,  הסר  למען 

ושומרון תשלום מהתמורה שיקבל הספק מרשויות אשכול זה, ותמורת האשכול לאיגוד 

 "ערים אשכול השרון תשלום מהתמורה שיקבל הספק מרשויות אשכול זה.

 

 

 

 


