אגודת הספורט העירונית
המרכז לחינוך וספורט רמת –השרון

לכבוד
משתתפי המכרז
הנדון :מכרז פומבי מס  13/18לרכישה ואספקה של חומרי בניין
מסמך שינויים והבהרות מס'1
במשך לשאלות שהועברו על ידי המשתתפים במסגרת ההליך שבנו ,מתכבד בזאת העמותה להשיב,
כדלקמן:

השאלה/בקשה
רשימת המוצרים

מענה העמותה
מסמך ב' למכרז -רשימת הפריטים
יבוטל ובמקומו מצ"ב למסמך זה
מסמך ב' חדש רשימת פריטים
מעודכנת (מצורפת כקובץ נפרד באתר
האגודה).
על המציעים למלא את המחירים
המוצעים על ידם על גבי רשימת
הפריטים המעודכנת המצורפת למסמך
זה כאמור.
מציע שלא יעשה כן תהא העמותה
רשאית לפסול הצעתו.

מסמך ב' (הסכם) ,סעיף  ,4.6עמ'  -לא
21נכתב" :הספק יפרוק ויסדר את
המוצרים בהתאם להנחיות העמותה ועפ"י
דרישות העמותה"?
שאלה :האם הכוונה שהספק יסדר את
הפריטים המסופקים במחסן /ארון וכיו"ב?
בצירוף עסק שאינו נדרש לרישיון עסק יצרף
נדרש
סעיף  ,3.1.14עמ' 5
אישורים ומסמכים :העתק רישיון עסק אישור מעו"ד המאשר את האמור.
בתוקף.
התייחסות מרכז הגבס:
חברת מרכז הגבס אור יהודה בע"מ ,אינה
מחויבת ברישוי עסק ,אלא בתצהיר בלבד.
תימוכין לכך  -בצו רישוי עסקים (קבוצת
"מסחר ושונות" – לה משתייכת חברת
מרכז הגבס (פריט  6.2לצו רישוי עסקים):
פריט  6.2לצו רישוי עסקים ,עוסקבחנות ששטח הממכר בה הנו  800מ"ר
לפחות ושטח המכירה של מרכז הגבס נמוך
מזה .אם יידרש  -אצרף למסמך זה תצהיר
בפני עו"ד בנושא (שערכתי בעבר לטובת
מכרז אחר) וכן חוזה שכירות כאמור בין
חברת י.צ.ד לחברת מרכז הגבס השוכרת
את השטח ובו מצוין כי מדובר בשטח קטן
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מ  800 -מ"ר.
יודגש כי חברת מרכז הגבס מספקת ציוד
וכיו"ב לעיריות רבות ביניהן אף עיריית
אור יהודה ,עיריית רמת השרון ,עיריית תל
אביב ,עיריית ירושלים ועוד וכן לרשויות
ומוסדות ציבוריים רבים כגון  -רשות שדות
התעופה ,משרד הביטחון ,אוניברסיטת בר-
אילן ,בי"ח אסף הרופא ועוד  -וכל אלו
מודעים ומכירים בעובדה כי מרכז הגבס
אינה נדרשת לרישיון עסק.

בברכה,
המרכז לחינוך וספורט רמת-השרון
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

_______________
תאריך

_______________
שם המציע

_________________
חתימה  +חותמת
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