
 

 

 

 

 29/10/2020: תאריך
 לכבוד

 2020/20המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 2020/20פומבי מכרז  - 2מס'  מסמך הבהרותהנדון:  
 לאספקת ציוד טכני לאגף תפעול במועצה   

 כללי:

 במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.בכל מקרה של סתירה בין המפורט  .1

חתום  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא .2
 .על ידו, כיתר מסמכי המכרז

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 משתתפים במכרז:להלן מענה המועצה לשאלות  .4

 תשובת המועצה שאלה מס"ד

 19-ל 6-בנוסח החוזה הסעיפים קופצים מ 1

 אנא הבהירו. 

יובהר כי מדובר בטעות קולמוס. אין סעיפים 

והמספור קפץ. אין בכך כדי לשנות  6-19בין 

 את ההפניות במסמכי ההסכם.

כמויות שנתי לרכישה? )או כמה  שיערוךמדוע  אין : כמויות 2

 נרכש שנים קודמות(.

הדבר מאוד משפיע על אחוז ההנחה קל וחומר בפריטים 

 שנצרכים הרבה ובמיוחד במכרז בו נדרש אחוז הנחה גורף. 

מכל  : לקבל כמות שנרכשה בשנים הקודמותיםבקשמ

 .פריט

אין ביכולת המועצה לשערך כמויות שנתיות 

 של כל פריט לרכישה. 

מדובר ברשות קטנה וההיקפים הם בעשרות 

 יחידות. 

שנים. במכרזים  5נקבע כי המכרז עם אופציה להארכה לעד  3

הצמדת מחיר הפריטים למדד היה לפחות תרבים נהוג ש

היות ובפריטים רבים תיתכן עליית מחיר  ,המחירים לצרכן

 שנים. 5ובטח במשך 

שייקבעו לאחר מחיר הפריטים  את דיהצמל: יםבקשמ

  למדד המחירים לצרכן.ההנחה 

הבקשה מתקבלת באופן בו התמורה 

הקבועה במסמכי המכרז, תוצמד באופן 

 הבא:

"במהלך שנת ההתקשרות הראשונה, לא 

יהיה זכאי הספק לכל תוספת בגין הפרשי 

 ככלהצמדה למדד, מכל מין וסוג שהוא. 

 ההתקשרות משנת החל, ההסכם שיוארך

ובתחילת כל שנת התקשרות  השנייה

 למדד התמורה של הצמדה תבוצע, לאחריה

. מדד הבסיס יהא המדד לצרכן המחירים

האחרון הידוע במועד חתימת ההסכם 

והמדד החדש יהא המדד האחרון הידוע 

המוצמדים  המחירים. במועד ביצוע החישוב



 

 

 

 

. הרלוונטיתיחולו במהלך כל השנה 

ל השנה והמחירים המוצמדים יחולו לאורך כ

הרלוונטית ולא למפרע. לא תתבצע כל 

 ".הצמדה/תיקון במהלך השנה

 והתקנה ופריקה הובלה כוללת הטובין "אספקת  נכתב: 4

 .מטעמה מי או/ו המועצה י"ע שיקבע במקום שנדרש( )ככל

 – " שנדרש( ככל) והתקנה להשמיט את: ": יםבקשמ

 מדובר במכרז שכולו אספקת טובין.

 הבקשה מתקבלת. 

לא נדרשת התקנה בנוגע לפריטים שיסופקו 

 במסגרת המכרז.

מדובר בפריטים מאוד ספציפיים והשונים באופן : אוהלים 5

. היקר משאר הפריטים במכרז במחירםמהותי ובייחוד 

קביעת מחיר קבוע )וגם אם יותנה בסופו של דבר במדד 

המחירים לצרכן( ובמיוחד למשך תקופה כה ארוכה היא 

ן גדול לספקים שיתמודדו במכרז. להערכתי בבחינת סיכו

אינם כאלו שעיקר עיסוקם  –אלו שיתמודדו במכרז אגב  רוב

באוהלים )לא יבואנים( ומומלץ לעירייה לרכוש דרך יבואן 

גדולה להריץ בל"מ שנתי או רכישה רחבה , קרי )יד ראשונה(

 מספק העוסק ספציפית באוהלים.ונקודתית 

 .ם לא יהיו במכרזמבקשים שהאוהלי –עניינית 

 מתקבלת.הבקשה 

פריטי האוהלים ימחקו ממחירון א' לכתב 

 כ(.פריטים סה" 3הכמויות במכרז )

חברתנו היא בעלת "כוח קניה גדול בתחום מחירי צבעים:  6

הצבעים" אשר זכתה בשנים האחרונות במספר רב של 

מכרזים גדולים בנושא צבעים וכן באספקת צבעים לשיפוצי 

קיץ בעיריות רבות. מחירי הצבעים שלהלן נמוכים מאוד עד 

לא הגיוניים )אלא אם בפועל סופקו צבעים אחרים מאשר 

 ( .טמבור / נירלט האיכותיים

 נבקש לבחון את מחירם של הפריטים שלהלן )בפרק א'( :

 94.5 – ליטר 4.5 דלי 101 לבן חלק  DTM - 8פריט  .א

.₪ 

 –ל'  W 18נירוקריל אקסטרה בסיס  – 404פריט  .ב

164.34 .₪ 

 ₪. 164.34 – 18נירוקריל לבן במיוחד  – 406פריט  .ג

₪.  132.966 –ליטר מגוון  4.5סופרלק  – 425פריט  .ד

מבקשים  לפרק פריט זה לארבעת הבסיסים ולגווני 

מדף היות ותנודות המחירים בין הגוונים גדולה 

 2עולה פי  Aלדוג' גוון כהה כדוגמת גוון מאוד )

 (...Aכהה כדוגמת גוון  Pויותר מגוון בהיר כגון 

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

 4.5 דלי 101 לבן חלק  DTM - 8פריט  .א

  – ליטר

יובהר כי ככל שיתבקש הפריט על (  1

 145-יעודכן המחיר ל –בסיס שמן 

.₪  

יובהר כי ככל שיתבקש הפריט על ( 2

 160 – יעודכן המחיר ל – מיםבסיס 

.₪  

נירוקריל אקסטרה  – 404פריט  .ב

 -יעודכן המחיר ל –ל'  W 18בסיס 

220 ₪ . 

 18נירוקריל לבן במיוחד  – 406פריט  .ג

  .₪ 220 -יעודכן המחיר ל –

ככל שיתבקש תוספת  – 425פריט  .ד

של בגין הגיוון  תשולם תוספתגיוון, 

  .לטיפה₪  0.34



 

 

 

 

 – ליטר 18 מגוון D בסיס ד.מ סופרקריל - 437פריט  .ה

חיר סביר של אותו פריט . מ268.92מחיר שגוי 

 ₪. 321.21)פריט זהה( הנו  438שמופיע בפריט 

  ₪. 164.3 – 'ל P 18 מט סופרקריל - 439פריט  .ו

 D בסיס ד.מ סופרקריל - 437פריט  .ה

-יעודכן המחיר ל - ליטר 18 מגוון

320 .₪ 

 -ל  P 18 טמ סופרקריל - 439פריט  .ו

 ₪. 022-יעודכן המחיר ל

 כמויות:  -נושא קריטי  7

בעיון מדוקדק בכתב כמויות המכרז ישנם פריטים רבים 

נמוך ביחס למחיר השוק, ולעיתים אף מביא  מאודשמחירם 

להפסד. אי ידיעת הכמות המשוערת לרכישה או הכמות 

שנרכשה בשנים הקודמות מהפריטים השונים, מביאה לכך 

שלא ניתן לשערך האם המכרז כדאי בכלל או האם חלילה 

עלול להביא להפסדים כי יש פריט לדוג' שנרכש במאות או 

 וכרגע לא ניתן לדעת זאת.  –אלפים במחירי "נזק" לספק 

מבקשים: לקבל לפחות אחד משני הנתונים:  כמות 

שנרכשה בשנים הקודמות מכל פריט או כמות משוערת )ולו 

אפילו בסטייה גדולה יחסית( שעתידה להירכש בשנים 

 הקרובות 

 .2האמור בס' ראה 

של הפריטים מבדיקת הצריכה במועצה 

ש שנים האחרונות, הרכמהלך הברשימה ב

 בוצע ברוב המקרים בעשרות בודדות של יח'.

 ריך כמות כזו או אחרתיובהר כי לא ניתן להע

וכי המועצה לא יכולה להתחייב לכמויות 

 בהתאמה.

במכרז ישנם פריטים רבים בהם מופיע "יצרן ספציפי" ולא  8

מופיעה במעט בכלל אופציית "שווה ערך". הדבר מקשה על 

ומרבית הספקים לא מחזיקים את הצעה למכרז היות הגשת 

כל היצרנים וישנם פריטים של יצרנים חליפיים / אחרים 

 שתוצרתם אף טובה יותר.

מבקשים לתת אופציית "שווה ערך", לפחות בפריטים 

 הר"מ:

 כלים דה וולט. . ארגז55 

 . ארון מפתחות פרומקס. מנעול פרומקס.277. 57

 .ATHLET. טסטר 167

 .. מברג קנדו 205, 204

 . דיסק נורטון.120

 .UMETA. משאבת גריז 397

 .PR. מרסס צבע 395

 ?? SUPER SAVE. רולר צביעת קירות 611

 מאוורר עמוד תעשייתי יונדאי. 201

 /KLIPS. פטיש 534

 . פטיש סטיל וורקס.542

בנוגע לכל הפריטים המתוארים, ניתן להציג 

מוצר "שווה ערך", ובלבד שהדגם שמבוקש 

רך, יאושר מראש על ידי להציג כשווה ע

 אספקתו. בטרםהמועצה 

 



 

 

 

 

נושא היות הנבקש לבחון  -איננו מבצעים – שכפול מפתחות 9

וחברתנו כמו חברות אספקה טכנית רבות לא מבצעות זאת. 

 הכנסת הנושא למכרז מקשה על ההתמודדות

 מתקבלת.הבקשה 

 מהמחירון. ימחקפריט שכפול מפתחות 

סביר. נבקש להורידם מהמכרז או פריטים עם מחיר לא  10

 :לשנות מחירם

 לגליל????.₪  2.913 -ק"ג גליל 10. ניילון 401

 . 800W. פטישון מקיטה 548

הוא  לספקיםק"ג. מחיר שק אספלט קר  20. שק אספלט 47

 . כפולכמעט 

  סוללות. 2מ"מ+  13. מקדחה/מברגה 388

 .9. משחזת זווית 400

פריט עם מק"ט לא קיים  –. סט מברגות אימפקט 471

(X3A3.) 

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

באופן  יתעדכןהמחיר  – 401פריט  .א
 –מטר  50לגליל. עבור ₪  3.9 –הבא 

95 .₪ 

לסכום  יתעדכןהמחיר  – 548פריט  .ב
 ₪.  630של 

לסכום עדכן יתהמחיר  – 388פריט  .ג
 ₪. 840של 

 .ימחקהפריט  – 741פריט  .ד

 

הבקשה נדחית.  – 400+  47בנוגע לפריטים 
 לא יחול שינוי.

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה


