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 לכבוד

  1/20מכרז פומבי מס' בהמשתתפים 

 

 ג.א.נ.,

 

 של העמותה לפנאי וקהילה באר יעקבלאספקת חומרי ניקוי  1/20מכרז פומבי מס' הנדון: 

 תשובות לשאלות הבהרה                 

 

 ז פומבי מס' מכרביחס להוראות  עמותהלהלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל ה

 שבנדון.  "(המכרז)להלן: " לאספקת חומרי ניקוי 1/20

 עמותהלצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שתוציא ה מכרזעל המשתתפים ב 

בתחתית כל  מכרזתוציא, כשהם חתומים על ידי המשתתף בככל ששבנדון,  מכרזבעניין ה

 עמוד.

 

 עמותהתשובת ה שאלת המציע מראה מקום מס'

 כללי 1

 / נקודות ההפצה כמות האתרים ימה

במסגרת  את המוצרים יש לספקשבהם 

 ?ההתקשרות

אתרים ברחבי שטח  60-70 -כ

המועצה המקומית באר 

 יעקב.

 כללי 2
כמות מינימלית של מוצרים האם יש 

 ?להזמנה
 התשובה שלילית.

 כללי 3

עלות לחיוב אספקה  הוסיףהתבקשנו ל

במידה ויש הזמנה של פריטים שלא 

 .הזמנת מינימוםעולים על סך של 

הואיל ואין כמות מינימלית 

של מוצרים להזמנה, הבקשה 

אינה רלוונטית וממילא 

 נדחית.

 כללי 4
האם אתר מסוים  מוגבל במספר 

 הזמנות שבועיות או חודשיות?
ככלל, הזמנות המוצרים לכל 

 אתר יבוצעו על בסיס חודשי.

5 
 21סעיף 

  1למסמך 

התבקשנו לקבוע כי לאחר תקופת 

התקשרות מסוימת, תחול הצמדה 

 למדד או הצמדה אחרת.

 הבקשה נדחית.

6 
נספח א' 

 2למסמך 

האם  ניתן לספק מוצרים  שווי ערך 

 ?למוצרים שציינתם בטבלה
התשובה חיובית, בכפוף 

 לשיקול דעת העמותה.

7 
נספח א' 

 2למסמך 

התבקשנו לפרט את כמויות הצריכה 

 המשוערות של כל פריט.
הבקשה נדחית. תשומת לב 

המציעים מופנית לאמור 

למסמכי  1למסמך  4בסעיף 

המכרז )דברי ההסבר(, לענין 

היקף הרכישות הכללי של 

מוצרי ניקוי של העמותה 

 .2019בשנת 

8 
בנספח  9שורה 

 2א' למסמך 

המחיר שננקב בגין קשנו לבדוק את בתנ

הפריט, ולתקנו במידת האפשר כך 

 כיום שיתאם את מחירי השוק

הואיל ובעקבות משבר נגיף 

הקורונה חלה עליה 

במחירים ביחס למוצרי 



 עמותהתשובת ה שאלת המציע מראה מקום מס'

היגיינה, לרבות הפריט 

המדובר, תתוקן עלות הפריט 

הנ"ל בטבלה ותעמוד על סך 

 )לא כולל מע"מ( 23₪של 

9 

 17שורה 
בנספח א' 

 2למסמך 

מגיע  - יח' 100צלחות חד פעמי גדולות 

 . 100ולא  50במארז של 
 יח'  50ניתן לספק בחב' של 

10 

 26שורה 
בנספח א' 

 2למסמך 

 נתבקשנו להבהיר את משמעות המילה

 .מליציה
המשמעות מטאטא שיער 

 סוס איכותי כולל מקל

11 

 28שורה 
בנספח א' 

 2למסמך 

 יעהנתבקשנו להבהיר מה הכוונה ב

והאם הכוונה ליעה עם  איטליה אשפה

 מוט ארוך? 

 התשובה חיובית

 4מסמך  12

האם  – 4, מילה 3, שורה 2בסעיף 

" ניתן לרשום לדרשותבמקום המילה "

 "?לדרושבנוסח כתב הערבות "

התשובה חיובית. מדובר 

 בטעות סופר.

המציעים נדרשים אפוא 

לצרף להצעתם ערבות 

בנקאית בנוסח המצורף 

למסמכי המכרז,  4כמסמך 

 עם תיקון הטעות כאמור.

 מטאטא איכותי כולל מקל


