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 ________________חתימה וחותמת המציע:             ______________________שם המציע: 

 23.05.2021תאריך: 

עריכת רשימת חנויות אופטיקה לאספקת שירותים מקצועיים עבור עמיתי קול קורא 

 2020 -'מושלם פלטינום' 

  למסמכי ההליך 1הודעה על צירוף תוספת מס' 

כללית להשיב על שאלות ההבהרה אשר הופנו  תכבדתמ"(, ההליךבהמשך להליך שבנדון )" .1

למסמכי ההליך, הכוללת שינויים, עדכנית  1אליה בקשר להליך. להלן מצורפת תוספת מס' 

 "(.1תוספת מס' תוספות והבהרות למסמכי ההליך )"

 ויש לצרפה למסמכי ההליך ולהגישהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך,  1תוספת מס'  .2

לבין  1הגשת הצעתכם. במקרה של סתירה בין הקבוע בתוספת מס'  בעת חתומה יחד עמם

 .1מסמכי ההליך יגבר הקבוע בתוספת מס' 

תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי ההליך, למעט אם נקבע  1למונחים בתוספת מס'  .3

 .1במפורש אחרת בתוספת מס' 

רש, שכל בקשה מובהר במפולא יחול כל שינוי במסמכי ההליך.  1פרט לאמור בתוספת מס'  .4

, יש לראותה כבקשה 1שהופנתה לכללית, ולא נענתה באופן מפורש במסגרת תוספת מס' 

 שנדחתה.

 

 

 

 שירותי בריאות כללית
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 ________________חתימה וחותמת המציע:             ______________________שם המציע: 

קול קורא עריכת רשימת חנויות אופטיקה לאספקת שירותים מקצועיים עבור עמיתי 'מושלם 
 2020 –פלטינום' 

  1תוספת מס' 

 )שינויים, תוספות והבהרות(

 

 תשובה שאלה סעיף פרק מס"ד
מצוין כי חנות מועמדת תעסוק  ב3 כתב הזמנה .1

במכירת מוצרים מתחום האופטיקה 
בלבד. מחלקת האופטיקה שלנו 

אשר ממוקמת בתוך חנויות 
. בנסיבות מספקות מוצרים נוספים

 אלו, האם ניתן להשתתף במכרז?

החנות על  הבקשה נדחית.
חנות אופטיקה, להיות 

העוסקת בהתאמת 
ובמכירת מוצרים מתחום 

 .בלבדהאופטיקה 

כחלק מהציוד הנדרש, נדרש  ה3 כתב הזמנה .2
טופוגרפר )מיפוי קרנית( האם קיומו 
של ציוד זה מחייב או שניתן 
להשתתף במכרז ללא הימצאות ציוד 

 זה?  

הציוד כל , הבקשה נדחית
ה לכתב 3המפורט בסעיף 

להימצא ההזמנה חייב 
 בחנות.

מצוין כי במשך כל שעות פעילות  ו3 כתב הזמנה .3
 –החנות ישהה אופטימטריסט אחד 

חנויות פתוחות לאורך כל היום, ה
פק בנוכחות תהאם ניתן יהיה להס

אופטימטריסט בחלק משעות 
 הפעילות?

מתקבלת בחלקה.  הבקשה
 פתוחה שהחנותככל 

 בערב 20:00 השעה לאחר
 לנוכחות חובה אין

בשעות  ופטומטריסטא
 .אלו

 

 

 

 הצהרת המציע

 מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן: מ"הח אני

 .וואני מסכים לכל האמור בהאמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו והבנתי את  קראתי .1

, לרבות מכתב הבהרה זה, הבנתי על נספחיהם וצרופותיהם ההליךקראתי בעיון רב את מסמכי  .2

את תוכנם, משמעותם והשלכותיהם, והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם 

 , לרבות האמור במכתב הבהרה זה.ההליךוהצעתי כוללת התחשבות בכל מסמכי 

 

 

 תאריך   חתימת המציע

 

 

 


