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  -1 הודעה מס' -מכרז לאספקת מוצרי ניקיון וציוד מתכלה 2018/8מכרז 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.  
 ערבות מכרז 

 יש להמציא ערבות למכרז בהתאם לתנאי המכרז.  

2.  
בקשה לקבלת פריטי מכרז בקובץ 

 אקסל

 הבקשה נדחית  

3.  
בקשה לקבלת כתב כמויות שיכלול 
כמות רכישה שנתית המוערכת לכל 

 פריט

 הבקשה נדחית 

4.  
 מהו מינימום הזמנה? 

אין מינימום הזמנה. על הספק לספק כל הזמנה שהיא 
 והכל בתנאי המכרז. 

5.  
מהו סך הרכישות השנתי המוערך 

 לרכישות לפי המכרז? 

רכשה  2017אין סך רכישות מוערך. נכון לשנת 
אין לראות בנתון זה ₪.  720,000העירייה בהיקף של כ 

 משום התחייבות של העירייה לרכישה בהיקף דומה. 

6.  
 15%בקשה להגבלת פיצוי בהיקף של 

 מהיקף הזמנה

 הבקשה נדחית. 

7.  
בקשה  -מחיר יעה + מוט סף גומי

 להעלאת מחיר 

 8יש ליתן הנחה  באחוזים כאמור במכרז למחיר של 
  לפריטים אלו.  ש"ח

8.  
 120טישו פרחוני  1/6מגבת גליל פסטל 

 מבקשים לקבל דוגמא -מט בגליל

ניתן לעיין בפריטים הקיימים במשרדי מנהלת הרכש 
. יתקבלו פריטים שווי 9:00-15:00בימי עבודה בשעות 

 ערך לפריט הקיים בגודל/ היקף זהה. 

9.  
מט בגליל  120קרפ  1/6מגבת בר בגליל 

 מבקשים לקבל דוגמא 

הכוונה לנייר מגבת טבעי + פרפורציה. מעבר לכך ראה 
 לעיל.  8מענה לשאלה 

10.  
בונוס  2+ 1/6מטר  165ת נייר סלים מגב

 למה הכוונה בונוס

 מטר בגליל 165 כאשר כ"א בהיקף גלילים 6הכוונה ל 



 

 

2 
מס' 

 סידורי
 תשובת הבהרה שאלה/ הערה

11.  
לא  -מתקן לנייר צץ רץ מתכת לבן + נעילה 

 צויין מחיר 

יש ליתן . ₪ 66 צץ רץ+ נעילה  מתקן מתכת לבן 
רכיבי המכרז כאמור  לכללבאחוזים  אחידההנחה 

 בהוראות המכרז. 

מבקשים  -ליטר + סיליקון  4נוזל חלונות   .12
להבהיר את תיאור הפריט , למה הכוונה נוזל 

 פורמולה המכילה סיליקון. +סיליקון ? 

 -יחי טישו דו שכבתי  4000נייר צץ רץ צבעוני   .13
 לעיל.  8ראו תשובה לס'  מבקשים לקבל דוגמא 

כמה מטר  - 1/12נייר טואלט ג'מבו קרפ   .14
 מטר 140 בגליל ?

מה זה פאסטייק  -ליטר פאסטייק  4ניקי כללי   .15
 או ש"ע פנטסטיק ?

מה זה  -ליטר פאסטייק  4סבון ידיים פנינה   .16
 או ש"ע סבון ידיים פנינה מבושם פאסטייק ? 

17.  
אין  -עגלת נקיון תוצרת הארץ מתכת לבנה 

 מחיר 

יש ₪.  230עגלת נקיון תוצרת הארץ מתכת לבנה 
רכיבי המכרז  לללכבאחוזים  אחידהליתן הנחה 

 כאמור בהוראות המכרז.

18.  
 מגבת נייר "סלים" של איזו חברה? 

לא חשובה החברה, הנייר הוא נייר דו שכבתי 
 .טישו מודבק

19.  

דף, האם ניתן להגיש הצעה  4000נייר צץ רץ  
 דף. 3600על 

צץ רץ אודם  הפריט במכרז ישתנה כדלהלן:
יש ליתן הנחה ₪.  89טישו. מחיר:  יחידות 2,500

כאמור במכרז)הנחה אחידה באחוזים לכל רכיבי 
 המכרז(  

אפשר לתת הצעה רק על המתכלים ?אין לנו   .20
 יש להגיש על הפרק במלואו. לא ניתן לפצל. ציוד משרדי

נבקש לקבל קב יום הזיכרון ויום העצמאות ע  .21
 הארכה במועד הגשת המכרז .

 7.5.18מועד הגשת ההצעות למכרז ידחה ליום 
 . 12:00בשעה 

22.  
ישנם פריטים שאינם נמכרים  -אריזות שלמות 

 כבודדים, אלא באריזות שלמות

יש ליתן הצעה כאמור במסמכי המכרז. באם 
התבקשה הצעה למוצרים בודדים יש ליתן 

 למוצרים בודדים ולא לאריזות. 
 
 

למסמכי המכרז על נספחה יש לצרף הודעת הבהרה זו . והוא מחייב בנוסח המכרזאין שינויים פרט 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        
         

 


