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   הרשאה להפעלת קפיטריה ומכירת מוצרי נוחות  מתןל  200008מכרז פומבי מס' הנדון: 
 2מסמך הבהרות מס'   -  עדכון למסמכי המכרז

 להזמנה(  3)סעיף  מועדים טבלת   – המכרז  למסמכי עדכונים .1

מציעים27.12.2020ביום   .1.1 סיור  במכון  התקיים  סף  ,  תנאי  המהווה   ,"( במכרז  סיור להשתתפות 
  "(.ראשון

יום ב   יתקייםהנוסף  הסיור    .כי נקבע מועד נוסף לסיור מציעיםאת המציעים    עדכןמבקש להמכון   .1.2
 ."(הנוסף הסיור)"  וינגייט במכון ,8:30בשעה  2021לינואר,  3א' 

  .הנוסףלהשתתף בסיור  )אך לא חייבים(    רשאים  , מציעים שהשתתפו בסיור הראשוןתשומת הלב כי   .1.3
להשתתף בסיור הנוסף, היות והאמור מהווה    חייביםמציעים אשר לא השתתפו בסיור הראשון,  

 תנאי סף להגשת הצעה למכרז.

)ולהפך(,    למען הסר ספק מובהר כי מציע אשר לא השתתף בסיור הראשון והשתתף בסיור הנוסף .1.4
   .לכךוכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, דרישה, תביעה מכל מין וסוג בקשר  ,  מוותר בזאת

 : שלהלןבטבלה   העדכונים שנערכו במועדים למכרז מפורטים , עודכנו בהתאם מועדי המכרז .1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מועד אחרון להרשמה   מועד אירוע
 תיבת הצעות סיור/ לל

  2020לדצמבר,   18יום ו'  מועד פרסום ההזמנה 

 12:00בשעה  2020לדצמבר,   27יום א'   12:00בשעה  2020לדצמבר,   27יום א'   מציעים מועד סיור 

 21:00בשעה  2021לינואר,   2יום שבת  08:30בשעה  2021לינואר,  3יום א'  מועד סיור מציעים שני 

המועד האחרון להגשת  
שאלות הבהרה מטעם  

 המציעים 
 12:00בשעה   2021לינואר,   5יום ג'   12:00בשעה  2021לינואר,   6יום ד' 

המועד האחרון להגשת  
ההצעות במענה  

 להזמנה 
 12:00בשעה  2021לינואר,  20יום ד'  12:00בשעה  2021לינואר,  21יום ה'  

מועד קיום ראיונות  
  למציעים שיזומנו

 )ניקוד איכות(
  2021לפברואר,  7יום א'  

קיום התמחרות  
  10:00בשעה  2021לפברואר,  16יום ב'  מקוונת )אופציונלי( 
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 כללי  .2

נכללו במסמכי המכרז   .2.1 כאילו  ייחשבו  זה  והתיקונים האמורים במסמך  כל ההבהרות, השינויים 
 מלכתחילה אלא אם נאמר אחרת. 

 לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.  .2.2

מי מטעמם    אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי .2.3
היחידים   השינויים  שהיא.  צורה  או  פורום  בכל  שניתן,  ככל  המכרזים,  ועדת  של  או  המכון  של 
מהאמור במסמכי המכרז לרבות כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במסמך זה בלבד  

 ובמסמכי ההבהרות הנוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.  

את ה .2.4 זה מתקנות  על האמור במסמכי  הוראות מסמך  גוברות  והוראותיו  אמור במסמכי המכרז 
למעט כמפורט במפורש במסמך הבהרות זה, יתר הוראות  .  במקרה של סתירה בין ההוראות  המכרז

 המכרז יישארו ללא שינוי ובתוקף מלא. 

על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, כשהוא חתום בתחתית כל עמוד בחותמת   .2.5
 תתף. ובחתימת המש

 

 
  

 בכבוד רב,  
 

 המכון הלאומי למצוינות בספורט  מכון וינגייט
 


