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  לכבוד
 6/2018רוכשי מכרז 

  תיק מכרז
  בפקס                    

 נ.,ג..א
  -1 הודעה מס' -רדישאספקת נייר וציוד מ 6/ 2018מכרז  הנדון:

  
  למכרז זה:  1 להלן הודעת הבהרה מס'

 
 –במענה לשאלות ההבהרות מטעם המשתתפים במכרז, להלן הבהרות מטעם העירייה  .1

מס' 
 סידורי

 תשובת הבהרה שאלה/ הערה

1.  
 ניתן להציע פריטים שווה ערך האם ניתן להציע פריטים שווי ערך ?

2.  
 הבקשה נדחית  מבקשים לקבל את פריטי המכרז בקובץ אקסל

מבקשים לקבל כתב כמויות שיכלול את כמות   .3
 הבקשה נדחית  הרכישות השנתית המוערכת עבור כל פריט.

מהו מינימום הזמנה ? מקובל בתחום מינימום   .4
 מע"מ  ₪ +  350הזמנה של 

אין מינימום הזמנה, אספקה אחת לשבועיים כאמור 
 בתנאי המכרז

5.  

 למכרז זה ? מה סכום הרכישות השנתי המוערך

אין הערכה לסכום רכישה שנתי. הסכום אותו רכשה 
בגין נושאי המכרז הינו כ  2017העירייה בשנת 

אין התחייבות לרכישה בהיקף דומה. הכל ₪.  250,000
 כאמור בתנאי המכרז. 

%  15מבקשים להגביל את גובה הפיצוי לעד   .6
 הבקשה נדחית.  מערך ההזמנה כמקובל בתחום

 -₪   32.5 -מחיר  -מיקרון  A3 80מארז למינציה   .7
מחיר המקסימום הינו נמוך מאוד מבקשים 

 הבקשה נדחית  להעלות את המחיר 
מחיר המקסימום  -₪  3 -טיפקס מקורי מחיר   .8

 הבקשה נדחית  הינו נמוך מאוד מבקשים להעלות את המחיר 
מחיר  -₪  2.1טוש ללוח מחיק אקספו מחיר   .9

המקסימום הינו נמוך מאוד מבקשים להעלות 
 הבקשה נדחית את המחיר 

 \מבקשים לקבל הבהרה  - HS1000מכונת חיבור   .10
 תמונה של פריט זה 

דף. ניתן לעיין בפריט במשרדי מנהלת  50שדכן חאן 
 .  9:00-15:00הרכש בימי עבודה רגילים בשעות 

11.  

 מטר 25קיים  -מטר  50על בד גליל 

מטר כאמור בתנאי  50ניתן להגיש הצעה לגליל 
מטר  25המכרז. ניתן להגיש הצעה לרכיב חילופי של 

בהנחה באחוזים לפי תנאי המכרז )הנחה אחידה 
על המציע . ₪25 באחוזים לכלל הפריטים( לסך של

 מ' כאמור לעיל.  25או של  50ליתן הנחה לגליל של 
זיכרון ויום העצמאות נבקש לקבל עקב יום ה  .12

 הארכה במועד הגשת המכרז .
 7.5.18מועד הגשת ההצעות למכרז ידחה ליום 

 . 12:00בשעה 
 

למסמכי המכרז על נספחה יש לצרף הודעת הבהרה זו . והוא מחייב אין שינויים בנוסח המכרזפרט לאמור לעיל, 
  נשמח להגשת הצעה מטעמכם.  ע"י המציע. כדין ולהגישה יחד עם ההצעה כשהיא חתומה

 
 בכבוד רב,                        

 
 טובה שפירא אלטמן עו"ד                       

 יועצת משפטית לעירייה     
 מר צבי גוב ארי, ראש העיר   העתק:

 גב' תמר קופר, גזברית               
 מנכ"ל העירייה טרית, דוד שמר               

 גב' מאיה נסימי מנהלת רכש        
         

 


