
 
 2020 ,ינוארב 23

 
 -הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא  

 )"המכרז"( 190045מכרז מס' 
 

 לכבוד
 המציעים במכרז

 

 
 
 

 1מסמך הבהרות מספר הנדון: 
 כללי –חלק א 

לו במסמכי כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה ייחשבו כאילו נכל .1
 המכרז מלכתחילה, אלא אם נאמר אחרת.

 לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז. .2

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי  .3
רה שהיא. השינויים מטעמם של המכון או של ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צו

היחידים מהאמור במסמכי המכרז לרבות כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט 
 במסמך זה בלבד ובמסמכי ההבהרות הנוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.

כדי לשנות או אמור במסמך זה להלן, אין במסמך זה במפורש ב יםלמעט התיקון המפורט .4
 כי המכרז.מסמלגרוע מהאמור ב

בגרסה ללא סימון שינויים, הזמנה למסמך הבהרות זה מצורפים נוסחים מעודכנים של ה .5
)למען הנוחות של המציעים בלבד(. יש להגיש במסגרת ההצעה  השינוייםובגרסה עם סימון 

ללא סימן השינויים והיא בלבד זו שתחייב את רסה ההזמנה בגהמעודכן של  את הנוסח
 מקרה של סתירה בין שתי הגרסות כאמור.  המכון והמציעים בכל 

 

 עדכונים למסמכי המכרז –חלק ב 

למכרז  2הגשת ההצעות במענה להזמנה תהיה לתיבת הצעות מקוונת. בהתאם נוסח סעיף  .1
טופס הרשמה לתיבת ההצעות  – 1יוחלף בנוסח שלהלן, וכן יתווסף למסמכי המכרז נספח ב

 המקוונת. 

גות בקשר להזמנה תהיה לכתובת הדוא"ל: הגשת שאלות הבהרה, הערות, הש .2
purchase@wingate.org.il  יוחלף בנוסח שלהלן. 3. בהתאם נוסח סעיף 

יוחלפו במילים  "73.להוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף "המילים  – לנספח ו להזמנה 1סעיף  .3
 " .74"להוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף 

 

 הנוסחים המעודכנים:

 . אופן הגשת ההצעה2"
מציע המבקש להציע הצעה לשיתוף פעולה עם המכון יגיש את טופס ההצעה, המצורף  2.1

 פרטילהזמנה זו, חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו בציינו את שם המציע, כנספח ב 
נדרשים התקשרותו, התחום בו הוא מבקש לשתף פעולה עם המכון, ובצירוף המסמכים ה

בשעה  2020לפברואר,  20מיום ה' , לא יאוחר , לתיבת ההצעות המקוונתכמפורט להלן, 
12:00. 

הגשת הצעות למכרז מותנית ברישום מראש לתיבת ההצעות. המציע נדרש להירשם לתיבת  2.2
לדוא"ל  פרטי המציע(להזמנה ) 1ההצעות המקוונת ע"י שליחת נספח ב

 lpurchase@wingate.org.i  'רק  .12:00בשעה  2020לפברואר,  19לא יאוחר מיום ד
 מציעים שירשמו לתיבת ההצעות יוכלו להגיש הצעות להזמנה זו.

תחת השם "עותק  PDFמושחר בפורמט הגיש עותק נוסף, בנוסף לאמור, רשאי המציע ל 2.3
שבו הושחר המידע שלדעת המציע מהווה  ", עותק זה הינו עותק נוסף של ההצעהחרמוש
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מובהר כי המכון מידע סודי, סוד מסחרי או סוד מקצועי, שאין לגלותם למציעים האחרים. 
יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבוע שחלקים בעותק המושחר שהמציע השחיר אינם בגדר 

ימי  3ות של סוד מסחרי, ולהעמיד אותם לעיון בהתאם לדין, ובלבד שנתן לאותו מציע שה
מציע יהיה מנוע מלטעון כי הוא רשאי לעיין בהצעות עבודה להתייחס לקביעת המכון. 

המציעים האחרים בחלקים המקבילים לאלו שסימן כסודיים בהצעתו. היה ולא הוגש 
עותק מושחר, רשאי יהיה המכון לגלות עם המשתתפים האחרים את עותק המקור 

 "שהוגש.
 

 ונים למסמכי ההזמנהשאלות, הבהרות ותיק .3"
 

 להעלותן על הכתברשאי , זמנההמציע שיש לו שאלות, הערות והשגות בקשר לתנאי ה 3.1

לא   lpurchase@wingate.org.i  לקטרונילדואר א ordWבקובץ  למכון ולשלוח אותן
 .12:00בשעה  2020לפברואר,  6מיום ה'  יאוחר

 :שלהלןנייה תוגש בפורמט הפ 3.2
 מסמך 

 )הזמנה / הסכם(
מספר סעיף / סעיף משנה 

 שאליו מתייחסת השאלה 
 שאלה או הבהרה מבוקשת

   
 

 הזמנהה תחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוףכאשר הסעיפים יסודרו בסדר עולה  3.3
יתכן ולא לעיל  3.1המועד האמור בסעיף שאלות שתתקבלנה לאחר  .וולאחר מכן לנספחי

 . התיענינ
 שהגישו  המציעים לכלבכתב תשובות לשאלות שתגענה במועד הקבוע לכך, תישלחנה  3.4

שאלות הבהרה, וכן יפורסמו באתר האינטרנט של המכון. עותק מהתשובות שיינתנו יהווה 
תו, כשהוא הצעלף את מסמך התשובות דרש לצרנהמציע ממסכי ההזמנה. חלק בלתי נפרד 

 מכוןפה. בהתאם לכך, יחייבו את ה-. יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעלחתום על ידו
 רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב. 

ובין אם  ורשאי להוציא הבהרות ותיקונים למסמכי ההזמנה בין אם ביוזמתמכון ה 3.5
 בתשובה לשאלות הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן.

 

  
 

 ,בכבוד רב
 

 מחלקת רכש
 בשם ועדת המכרזים
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