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 לכבוד

 משתתפי המכרז

 א.ג.נ.,

 אספקת  מזרוני ג'ודו 6/2019הנדון: מכרז פומבי מספר 

 1מספר  מסמך הבהרות ושינויים

 המשתתפים, להלן ההבהרות למכרז:, ובמענה לשאלות 15.4.2019 בהמשך לישיבת ההבהרות שהתקיימה ביום

, עד שעה 20.5.2019עד ליום מובהר בזאת כי מועד הגשת המכרז נדחה, המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הנו  .1

 , בתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת החברה, רחוב הר הצופים, ק. שרת, חולון.14:00

"מפרט מזרני הג'ודו: בגודל   ;למסמכי המכרז יימחק ובמקומו יבוא הנוסח הבא 4בעמוד  1.2סעיף מובהר בזאת ש .2

-170 (Density) מת צפיפותרק"ג. מילוי המזרון: ריבאונד )פתיתי ספוג(,  8.5 -ס"מ, משקל המזרון כ 4, עובי 1*1של 

דרישות -מזרני ג'ודו"ישראלי יעמוד בתקן מכון התקנים השיסופק  המזרן, PVCק"ג לקו"ב, ציפוי המזרונים  180

תחתית המזרון תהיה בעלת חומר נגד החלקה. הצבעים יהיו בהתאם להחלטת . 5515-21.1מספר תקן  -בטיחות" 

 "המציע יצרף להצעתו הצהרה כי המזרן שיסופק על ידו יעמוד בדרישת התקן האמור החברה.

מזרני הג'ודו המוצעים יעמדו במפרט, " בא: יימחק ובמקומו יבוא הנוסח הלמסמכי המכרז  4בעמוד  2.1סעיף  .3

החברה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להעמיד לבדיקתה מזרן דוגמת המזרן המוצע על ידו  לעיל. 1.2שפורט בסעיף 

 ימים ממועד דרישתה." 7במכרז, המציע יעמיד את המזרון לבדיקת החברה בתוך 

 ;ובמקומו יבוא הנוסח הבאלמסמכי המכרז )נוסח החוזה( יימחק  15בעמוד  2.1סעיף  .4

יום ממועד ההודעה על הזכייה במכרז. מזרני הג'ודו יסופקו למרכזי  60"הספק מתחייב לספק את מזרני הג'ודו תוך 

 החברה בהתאם לדרישת החברה. במועד האספקה, כאמור, ימסור הספק לחברה אישור מכון התקנים.

 לספק. תנאי לקבלת מזרני הג'ודו ולתשלום התמורההינו הישראלי מובהר בזאת כי אישור מכון התקנים 

 מבוטלת בזאת.הרי הדרישה , IJFתקן איגוד הג'ודו הבינלאומי לדרישה בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיעה  .5

 . לא יחול שינוי בדרישות הביטוח שבמכרז .6

 א יחול שינוי. מסמכי המכרז ליתר הוראות ב .7

 

במכרז להביאם בחשבון בהגשת  ףבלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתהשינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק 

 . והצעת

  .חתום על ידו בחתימה וחותמתלהצעתו במכרז כשהוא  על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה

 

 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ
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 חתימת המשתתף


