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 20.6.2021תאריך: 

 לכבוד

 8/2021המשתתפים במכרז 

 

 שלום רב, 

  1מסמך הבהרות מס' הנדון: 

 לאספקת ספרי לימוד למוסדות חינוך ברחבי המועצה 8/2021מכרז פומבי  
 

 
 כללי: 

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

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

 . רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעותהמועצה  .3

 

 :  לשאלות המשתתפיםהמועצה תשובות להלן 

 תשובה שאלה  מס"ד
 ?נקודות מקבל המציע השניכמה  1

אחוז   השני  המציע  נתן  אם  דהיינו 
נקודות   כמה  מהזוכה,  פחות  אחד 

 ?מקבל

 : .ג11הניקוד יהא כמפורט במסמך ב', סעיף  

 נקודות בגין הצעה כספית.   70עד 

 נקודות בגין שירותים נלווים.   30עד 

חישוב הניקוד יהיה באופן  –בכל הנוגע להצעה הכספית  
את   שנתן  המציע  אחוז  בו  קרי,  ביותר,  הטובה  ההצעה 

מלוא   את  יקבל  היותר,  הגבוה  הנקודות.    70ההפחתה 
 היתר ינוקדו באופן יחסי. 

 למשל: 

על מחירי    10%הפחתה של    – מציע א' נתן הצעה כספית  
 הקטלוג של משרד החינוך. 

על מחירי    11%הפחתה של    – מציע ב' נתן הצעה כספית  
 הקטלוג של משרד החינוך. 

 אופן הניקוד יהא כלהלן:

יקבל   ב'  יקבל    70מציע  ב'  מציע  נקודות   63.63נקודות. 
הזולה  הצעה   / נבדקת  הצעה  הבא:  באופן  המחושבות 

 X  70 (10/11 X 70  .)ביותר 

מחיר   2 במכרז  לכתוב  צריך  האם 
עיטוף לכל ספר, או שזה יתבצע רק  

 אחרי הזכייה? איך התשלום?

המציעים לא נדרשים לציין את מחיר העיטוף לכל ספר  
אלא רק האם מציעים את אופציית העיטוף או לא. בפועל  

הורי/תלמידי מוסדות החינוך  הזוכה יעמיד אופציית זו ל
במעמד חלוקת ספרי החינוך, כאשר התשלום לזוכה בגין  

 אופן ישיר. בהשירות יבוצע על ידי ההורים/התלמידים 

שהמציע  כמפורט במסמכי המכרז, מדובר בשירות נלווה   האם הכנת השקיות זה חובה? 3
הצעתו במחירי  לספקו  מוכן  אם  לציין  ככל צריך   .

את   יקבל  הצעתו,  במחירי  לספקו  מוכן  יהא  שהמציע 
   נק(. 10מלוא הניקוד בגין רכיב זה ) 
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העסק   4 של  צ'ק  לתת  ניתן  האם 

 במקום ערבות בנקאית? 
 .  הבקשה נדחית

לא ניתן לתת המחאה של העסק במקום ערבות בנקאית.  
בדבר   להבהרה  המשתתפים  לב  תשומת  זאת,  עם  יחד 

 קופת ההסכם(. גובה ערבות הביצוע )לת

במכרז  5 "הזוכה  כי  רשום 
הטובין   ידרש כלל  את  לספק 

תוך   בהזמנה  ימי    3המפורטים 
לימוד   ספרי  רשימת  עסקים..". 
המגיעים   רבים  מספרים  בנוייה 
נמצאים  אינם  הם  רבות  מהוצאות 

מגיעים   במחסני  אלה  הספק, 
של  פי הדרישה  על  לאור  מהוצאות 
תלמידים   כמות  החינוכי  המוסד 

כמ /  וכו.  חינוכי  מוסד  ולכל  כן  ו 
כיתה   / וספרים     שכבה  צרכים  יש 

לו. הנדרשים  זמן  אחרים  דרוש 
מנת   על  יותר  מרווח  אספקה 

הזמנים. כלל   שנעמוד  נהוג     בדרך 
בין   הוא  האספקה  ימי    7-10זמן 

 עבודה 

 הבקשה מתקבלת. 

על אף האמור בהוראות ובמסמכי המכרז, זמן האספקה  
עד   עבודה    10יהא  הזמנת  העברת  ממועד  עסקים  ימי 

 חתומה לספק הזוכה.  

המחיר,    18,  17סעיפים   6 בהצעת 
הספרים   לכל  הפחתה  אחוז  מצוין 
אין   אך  לאור,  ההוצאות  כל  של 
עלות   את  לציין  יש  בו  מקום 
המבוקשים,  הנלווים  השירותים 

עלות  קרי:   ספר,  לכל  עטיפה  עלות 
דוכן   הקמת  עלות  מארז,  הכנת 
לסמן   רק  יש  הספר.  בבית  מסירה 

 יכולת אספקת שירותים נלווים

לעיל. מדובר בשירות נלווה    2-3ראו בנוסף הבהרה בסעיף  
שהמציעים נדרשים לציין במסגרת הצעתם אם מוכנים  

 .במחירי הצעתםלספק אותם או לא 

א העמדת  אפשרות  למעט  שונות  הנ"ל  עיטוף  פשרויות 
לספרים במסגרת חלוקת ספרי הלימוד, שכאמור, יוצעו  

 לתלמידים בתוספת כספית. 

ספרים   7 לספק  נוכל  כספקים  אנו 
מההוצאות   אלינו  מגיעים  אשר 

במידה וספר חסר במלאי או    –לאור  
או   הדפיסה  טרם  לאור  שההוצאה 

להדפיס מתכוונת  זה  ,  אינה  אין 
 ייחשב כהפרה כלשהי 

חוסר  יובהר   עקב  מתאפשרת  לא  שהאספקה  ככל  כי 
במלאי בהוצאות לאור או עקב העובדה שאין באפשרות  
יספק   הזוכה  וספק  הספרים,  להדפיס  לאור  ההוצאה 

לכך   הספק    –אסמכתא  מטעם  הפרה  יהווה  הדבר  אין 
 הזוכה. 

השנה,   8 במהלך  השלמה  הזמנות 
כספי   ערך  בעלות  להזמנות  הכוונה 

לגבות   נבקש  בגין  נמוך,  הובלה 
 משלוחים אלו. 

במהלך שנת לימודים   השלמות  5עד  מובהר בזאת כי בגין  
למעט    –אחת   כלשהי  נוספת  תמורה  יקבל  לא  הספק 

 מחירי הצעתו.  

  – בגין השלמה שישית והלאה במהלך שנת לימודים אחת  
 ישולם לספק עלות הובלה.

טעות   9 עשה  והמזמין  במידה 
הספר   בסוג  שביקש, בכמותו/או 

על   יחולו  והמשלוח  ההחזרה  עלות 
 המזמין 

 לעיל.   8ראה האמור בס' 

אחת    5עד   לימודים  שנת  במהלך  החזרות  או  השלמות 
הספק   של  מטעות  ולא  המזמין  אצל  מטעות  )שנובעות 
 הזוכה בהזמנה(, לא ישולם לספק תוספת כספית כלשהי. 

  – בגין הפעם השישית והלאה במהלך שנת למודים אחת  
 ק עלות הובלה בלבד.ישולם לספ

ההוצאות לאור משנות כל העת את  10
רוכשים,   בו הספקים  אחוז ההנחה 
במידה ותרצו להאריך את ההסכם  

 הבקשה נדחית.
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הסכמה   נבקש  נוספות,  לשנים 
בהינתן   רק  כמובן  לכך.   הדדית 
שינוי אחוז הנחה של הוצאה לאור  

 )כמובן שנוכל לספק הוכחה לכך(.

 . 18לסעיף אבקש הבהרה   11

"שקית   - הכוונה  מה 
 ?  קשיחה"

בנקודת   - ספרים  אספקת 
תלמיד   לכל  היא  החלוקה 

 ותלמיד בנפרד ? 

 יובהר כלהלן:

שקית שיכולת לשאת משקל של    –שקית קשיחה   -
 ק"ג.  10עד 

תהא   - אכן  החלוקה  בנקודת  הספקים  אספקת 
 לכל תלמיד בנפרד 

שבמידה    23.5סעיף   12 לומר  מבקש 
סיבה שהיא לא  ויבוטל המכרז מכל  

תהיה לי טענה אבל הספק מתבקש 
במחיר   הטובין  את  לספק  בסוף 
 שנקב בהצעתו ?. הניסוח איננו ברור 

 הסעיף מנוסח באופן חלופי למספר מצבי. 

יובהר כי הכוונה היא שכל שיוחלט על ביטול המכרז או  
 על צמצומו וכיו"ב, לא יהא לספק הזוכה טענות בנושא.  

עדיין  הספק  וכו',  צומצם  אלא  בוטל  לא  שהמכרז  ככל 
 מתחייב לספק הטובין בהתאם להצעתו הכספית. 

 

 
 

 בכבוד רב,

 מועצה מקומית גני תקווה 

 
 
 


