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מספרסידורי


תשובהפירוטהשאלהמספרסעיף
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 -ימים 3/שעות 27אספקה אספקה
ימי  3-מבקשים לשנות ל

 .עבודה


מוסכם


0

מינימום הזמנה בחברתנו מינימוםהזמנה

מ"לפני מע₪  088
לאמוסכם.ההזמנות

מתבצעותפעמים
בשנה.בשתיפעימות


3

.. לפי חוק חובת המכרזים פריטים תחליפים
ניתן להציע מותג אחר 

 .ע "שו



מוסכם


4

מחירי כפפות לטקס כפפות

מחיר  00.88 -במכרז

לא ראלי בגלל  –פתיחה 

נא להרים ... הקורונה

מחיר פתיחה

מוסכם.
ש"ח02


5

מספר פריט  -שקיות אוכלשקיות אוכל

או   האם בגליל -08304

שקיות  048בקופסא של 

ים נשלפות צץ 'לסנדויצ

 ?  רץ


158בקופסהשל
נשלפות


2

 יש האם אספקה לגני ילדיםאספקה לגני ילדים
 קומפלקסים מספר

 ? יחד גנים כמה שמאחדים

.

58הגניםמפוזריםב
ישובים.חלקםנמצאים
בסמוךאחדלשני.


7

הזמנהלקבלתהצעות.
נכתבשהמכרזהינומכרז

מסגרתשבמסגרתו
רשאיתוועדתהמכרזים
לבחורזוכהאומסזוכים

לצורךאספקתחומרי
הניקויבהתאםלצרכיה

ועפשיקולדעתה
הבלעדי.כלהרעיוןשל

זוכההמכרזהואלבחור
ע"פקריטריוניםשניתנים

למדידה.לאיתכן
 יהיהשלמועצה

שיקולדעתשאיננומוגדר
במכרזשהרישיקולדעת

עלוללנבועממניעים
רצהפסוליםשאותם

המחוקקלנטרלבקביעה
מכרז.לביצוע

אתלמחוקאילכךנבקש
הסעיףהמדוברולקבוע

קריטריוניםלבחירת

לאמוסכם.
גניילדים1-למועצהכ

הפזוריםבשטחגדול
גיאוגרפית.

עלפישיקולדעתה
הבלעדישלהמועצה,
תהיהרשאיתהמועצה
לפצלאתהזכייהבין

כמהמציעיםביןהיתר
בשלשיקולייעילות

ואיכותהשירותשיינתן
לכללגניהילדים.

בחירתהזוכיםככל
שיהיהיותרמאחד
תיעשהבהתאם

להוראותהמכרזועלפי
לדין.כ



.הזוכה



9

נבקשלקבלאתרשימת
אתריהחלוקה

וכתובותיהם

הם05גניםמתוך02
בישובצורהדסה.

וכלהשארמפוזרים
יישוביהמועצהברחבי

58-)למעלהמ
יישובים(


18

האםתהיההזמנת
מינימום

לא.החלוקהמתבצעת
לכלגןםבשנהיפעמי

ילדים.יחדעםזאתאין
התחייבותשלהמועצה
למועדיאספקהוחלוקה

בגניםוהדבריכול
להשתנותעלפישיקול

דעתהמועצהוצרכי
הגננותוגניהילדים.
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נבקשלקבלאתתדירות
ההזמנות

ככלל,חלוקהבכלגן
(בכל0תהיהפעמיים)

שנה.


10

ניסיון5.0סעיף
0והמלצות.נדרשלספק

המלצות.אנועובדיםעם
כמותבלתימבוטלתשל
עיריותמועצותמקומיות
ומשרדיממשלה.בד"כ

לקוחותממסדיים
מסרביםלחתוםעלטופס

המלצהכאמורע"פ
הוראתהיועץהמשפטי

שלהמוסד.נבקשאםכן
לבטלדרישתסףזאת
ובמקומהלצייןלקוחות

יםעםפרטיהםממליצ
והמועצהתוכללהתרשם

בשיחותעימהם.נציין
שכךמקובלבמרבית

.המכרזים

לאמוסכם.
ניתןלהביאמובהרכי

המלצותשללקוח
בנוסחחופשי.


13

נקבעבתנאי5.0סעיף
0הסףשישלספק

המלצות.לעומתזאת
ובטופסריכוז2בנספח

(10מסמכים)נספח
3נרשםשישלצרף

 ותאנאהבהירוהמלצ



אכןישנהטעותסופר.
נדרששתיהמלצות

במועד הגשת –בלבד
 ההצעות.

לא ניתן יהיה להשלים 
המלצות לאחר המועד 

להגשת הצעות.


14

המחירהמקסימלישהוצב

הינונמוך k301לפריט

מדיואיננוריאלי.נבקש
להציבמחירמקסימלישל

 שח08לפחות



לאמוסכם.


15

נבקשלהוסיףלפריט
מ"לאת758חלונות

המילים"עםמשאבה
שפריצר".מציעיםיכולים

.מוסכם



להגישמילוילנוזלחלונות
בעתשעלוללהיקרע

ההובלהועלותונמוכה

.משמעותית


17

ליטר4שמפורצפה
המחירשנקבענמוךמדי

ואיננוריאלינבקש
 להעלותבהתאם



מוסכם.המחיר
היההמקסימאליי

₪.10.58


10

58/58שקיתאשפה
שקוףמגיעבד"כבאריזת

נבקש188יח'ולא58
לתקןבהתאם

מוסכם.


19

נוזלכליםפיירימגיע
1מלולא238באריזת

ליטרנבקשלתקן
 בהתאם



מוסכם.
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פריטצץרץטורנדושל
סנונבקשלהוסיף"או

שווהערך

מוסכם


01

ההזמנותכיצדמבוצעות
בפועל?האםישלכם

נוסחהזמנתרכש
מסודר?נבקשלקבל

דוגמא.במידהולא,האם
תסכימולעבודעלפי

טופסהזמנהמסודרשל
חברתנו?)זאתעלמנת
למנועטעויותבהזמנות

 (והפרשימחיר


ישנוהלרכשבמועצה
בותהוצאתהזמנותלר

כדיןעלפיחוקי
הרשויותהמקומיות.

לספקחומרילאניתן
ניקויללאהזמנת

עבודה.

00


יח5מטליותמיקרופייבר
 מידה/גודל?–


מדוברעלמטליות
לרצפה.


03

כמהנקודותאספקהיש?
נבקשלקבלאתרשימת

 נקודותההפצה.


גניילדים108-ישנםכ
58-המפוזריםבכ

יישוביהמועצה.




 בכבוד רב

 
 עפרה דוד

 מנהלת מחלקת לוגיסטיקה ותפעול 
 

 
 יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמך זה.

 בשאר מסמכי ופרטי המכרז לא יכול כל שינוי.
 

יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה 
 לגביה ניתנה ההבהרה.

 לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז.יש 
 

 חתימה וחותמת: _______________________


