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 לכבוד
 18-026משתתפי מכרז 

 
 (להלן "המכרז")  מגופים לדלק – 18-026מכרז הנדון: 

 1מסמך הבהרות מספר 
 ותהתייחסות החברה לשאללהלן שאלות הבהרה.  תיבמסגרת המכרז שבנדון נשאלנו ש .1

 : ושהתקבלבקשות  /

לעניין "תנאים מקדימים" במכרז האמור: ראש הסעיף  3.7בהתייחס לסעיף " נשאלנו:  1.1

אולם תחת פיים הבאים". דורש כי "הטובין המוצעים עומדים באחד משני התנאים החלו

 . 3.7.3; 3.7.2; 3.7.1ראש הסעיף מופיעים שלושה תנאים חלופיים 

 .אבקש להבהיר האם עמידה באחד משלושה תנאים אלו מספקת"

 להלן תשובת החברה: 

 במסמכי עודכן: 3.7סעיף 

  הטובין המוצעים עומדים באחד משלושת התנאים החלופיים הבאים:

עקב יום העצמאות החל השבוע, וסוף השבוע הצמוד אליו, נבקש לדחות ": נתבקשנו 1.2

את מועד ההגשה במספר ימים בודדים על מנת לאפשר עבודה סדורה מול ועם הספק 

תש"ן. בין היתר הדחיה דרושה עקב הצורך לתרגם לבחו"ל שזו לו הגשה ראשונה 

 ."מלואם את מסמכי המכרז והערבותב

 להלן תשובת החברה:

 . לא ניתן לדחות את מועד הגשת המכרז
 כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.  יובהר כי .2

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו  .3

 עם יתר המסמכים.

 

 בברכה,
 

 סלעטלמור 
 מחלקת רכש והתקשרויות 
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