
   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 "ה טבת, תשפ"ג כ

 2023ינואר,  18

            לכבוד 
 12/22המשתתפים במרכז מס' 

 

 ג.א.נ.,

 

לאספקת חומרי ציוד וחומרי ניקיון, מוצרי הגשה, מוצרי כיבוד מזון וכלי   22/12מכרז פומבי  : הנדון:

 3מסמך הבהרות    -מטבח בהסכם מסגרת למועצה האזורית תמר

 

 להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון.   •

על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון,   •

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 תשובת המועצה שאלת המציע  מראה מקום שאלה 

 12:00עד השעה  29.01.2023המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום צ"ב הבהרה מטעם המועצה: מ  .1

של   כללי   .2 מינימום  מקובל  להזמנה?  המינימום  ₪    500מהו 
 לפחות 

 הבקשה מתקבלת 

 1ראו מענה לשאלה  ₪ לפני מע"מ  1000מינימום הזמנה בחברתנו  כללי   .3

 כללי   .4

המכרזים ניתן לתת מותג חליפי שווה ערך עפ"י חוק חובת  

 למותגים המופיעים במכרז  . 

"אריאל    –  10   2   1שורות    - לדוגמא שלנו  המותג 

 וכו'...   טאצ' , 21קוסמטיקה" . שורה 

 

 בקשה מתקבלת ה

5.   

עפ"י חוק חובת המכרזים , ניתן להציע פריטים כאשר יח'  

 מידה נמכרים שונה מהצעתכם במכרז . 

 , שונות  מידה  ביח'  בחברתנו  שנמכרים  פריטים  ישנם 

 המחיר בהצעתנו יהיה בהתאם .

שורה   מוצק    –  14לדוגמא  אצלנו    –סבון  בודד  במכרז 

במכרז מוגדר   –סבון תליה לאסלה    -18רביעיות . או שורה  

   וכו'...  כזוג ואצלנו שלישיה

 

 הבקשה מתקבלת 

6.  25 
בנוסח הערבות להגשה לא ציינתם עבור איזה חודש יוצמד 

 המדד
חודש   מדד  עבור  להצמיד  יש 

במסמך   2022דצמבר   )עודכן 
 ( 2הבהרות  



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 תשובת המועצה שאלת המציע  מראה מקום שאלה 

 כתב כמויות   .7

את  משקפים  אינם  למכרז  שנקבעו  המקסימום  מחירי 
,  14,  11-12,  8-9,  3-6,  1  –מחירי השוק של היום. פריטים  

18-19  ,21  ,27  ,30-31  ,34  ,38-43  ,49-58  ,67-68  ,76-77  ,
79 ,81  ,114-116 ,119-123 ,130. 

 מצ"ב כתב כמויות מעודכן 

 כתב כמויות   .8

למוצרים רבים מחיר המקסימום גבוה משמעותית  
 ממחירי השוק  וניתן להוזיל אותם  

,   199-200, כיסי למינציה שורות  192-193)כוסות שורה 
₪   16.09, ארטליין במחיר  263-265מזכריות שורות  

   126-139, כל מוצרי ארטליין שורות    172-173!!שורות 
,    588, קלסר משרדי  632-643, שקיות פס לבן  143-165

   426-434סיכות מקס שורות 
 ועוד...(  

 

 6ראו מענה לשאלה 

 כתב כמויות   .9

 ליטר.   50צ"ל  -36שורה 

    ליטר. 25צ"ל  –  37שורה 

  ס"מ משרדי. 40לא קיים  -44שורה 

חוגלה   -58שורה     מטר בגליל.  125נא לציין    –  54שורה   

 כבר לא מייצרת צץ רץ קרפ.  

 לא מיובא יותר ע"י חוגלה.   -62שורה 

רק מתקן    -66שורה   בחוגלה אלא  קיים  היה  לא  מעולם 

 לסבון קצף. 

 ?   30*30המידה לא ברורה האם  –  29שורה 

מוצרים שמחיר המקסימום לא ראלי )נמוך מאוד בעקבות 

ובעולם(   בארץ  מחיר   – שורות    –עליות 

6   21   51   57   59   67-71   83   84   86   94   96   103   108   125-

126  128-130    

 

 6ו מענה לשאלה רא

השעות   מהם זמני האספקה?  אספקה   .10 בין  הצורך,  -08:00עפ"י 
16:00 

 כמויות   .11

- אין כמויות צריכה לכל פריט ואין ערך כספי של המכרז
נותן יתרון לא הוגן לספק המכהן ופוגע בעקרון השוויון  

 בין המתמודדים .  
 

כמות   מצוינת  הכמויות  בכתב 
נעשית  מוערכתשנתית   הצריכה   .

 עפ"י צורך )כמויות משתנות( 

12.  

  -הסכם

תקופת  

 המכרז

 - אופציות( שמבוצעות ח"צ ע"י הלקוח  4הארכת המכרז )
מבקשים לקבל נקודת יציאה בתום כל שנה   – לא מקובל  

 או הסכמתנו למימוש האופציות..  /

 הבקשה נדחית 

 נקודת הפצה אחת.  כמה נקודות הפצה יש? נקודות הפצה   .13

 הצמדה   .14
לא מקובל שמכרז למשך תקופה של   -אין הצמדות במכרז 

במיוחד עקב מצב השוק   –לא יוצמדו המחירים  –שנים  5
 העולמי והתנודות החריפות בשנים האחרונות 

 הבקשה נדחית 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 

 

 

על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון,  

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 :המכרז דגשים להגשת

 ההצעה במלואה )כולל נספחים( תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(.  .1

בלבד ( כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע  נספח א' לחוזהיש לצרף להצעה את טופס האישור על קיום ביטוחים ) .2

 .כל מחיקות, שינויים או הסתייגויותללא )לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, 

 " אופן הגשת ההצעותהוראות מלאות בנוגע לאופן הגשת ההצעה ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: " .3

ה  כ ר ב  , ב

 יערית הרוש 
 והתקשרויות מנהלת רכש מכרזים 

 


