
 
  
 

  6.10.2021תאריך: 
  לכבוד

  2021/12המשתתפים במכרז פומבי 

  א.ג.נ.,

  2021/12פומבי מכרז  - מסמך הבהרותהנדון:  
לאספקת ציוד משרדי ונלוות עבור המועצה המקומית גני תקווה (לרבות מוס"ח ו/או 

  יחידות קצה)  

  כללי:

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

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

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

  :מכרזבנוגע לשהוגשו הבהרה לשאלות מענה מטעם המועצה להלן 

מס' 
  סידורי

  תשובה  השאלה  מס' סעיף

לפני ₪  800מינימום הזמנה בחברתנו   מינימום הזמנה   1
  מע"מ

₪  200מינימום הזמנה יהיה יובהר כי 
  לפני מע"מ.

פריטים   2
  תחליפים

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

  במכרז.המופיעים 

תחילה נציין כי על המועצה חלה 
התוספת הרביעית לצו המועצות 

  המקומיות בעניין מכרזים.
 16שנית, לעניין "שווה ערך", ראה עמוד 

מתייחס לנושא ומאפשר ה 4.9סעיף 
  להגיש שווה ערך באישור המנהל.

, ניתן להציע עפ"י חוק חובת המכרזים  יח' מידה   3
מידה נמכרים שונה  פריטים כאשר יח'
  .מהצעתכם במכרז

ישנם פריטים שנמכרים בחברתנו ביח' 
נות, המחיר בהצעתנו תיהיה מידה שו

  .בהתאם

יובהר כי ניתן לספק מוצר ביחידת מידה 
  מהאמור במחירון. שונה

יחד עם זאת, הכמות שתסופק תהא 
  שווה לדרישת המועצה.

מבקשים את רשימת הפריטים בקובץ   רשימת פריטים   4
  אקסל

מקובל. הקובץ מצורף כנספח למסמך 
  הבהרות זה.

נקודות הפצה יהיו מוסדות חינוך   כמה נקודות הפצה?    5
וציבור ברחבי היישוב גני תקווה, ללא 

  הגבלה.
נקודות  65-יובהר כי נכון להיום, יש כ

  קצה.
  יחד עם זאת, הנתון יכול להשתנות.

אין כמויות לכל פריט ואין ערך כספי של   כמויות   6
  נותן יתרון לא הוגן לספק -המכרז

  

יובהר כי אין כמות ידועה מראש ועל כן 
היא לא נרשמה. בהתאמה, לא 
התבקשה הצעת מחיר למוצר ספציפי 

  אלא אחוז הפחתה על מחירון. 
לעניין ההיקף הכספי של המכרז, כפי 

, 5ס'  11.ז' ועמוד 1, ס' 4שמצויין בעמוד 
, היקף הכספי של 4.14ס'  17ועמוד 



 
  
 

לפני ₪  150,000עד ההתקשרות הוא 
  "מ בשנה.מע

 -כידוע יוטל מיסוי על כלים ח"פ   כלים חד פעמי   7
מבקשים שהמחיר של כלים ח"פ יוצמד 

  .לאחוז המיסוי שיוטל בעתיד
  
  

  הבקשה מתקבלת.
ככל שיוטל מיסוי עתידי על כלים חד 
פעמיים, המחיר של הפריטים יותאם 
וזאת כפי שיסכום בין הזוכה לבין 

  המועצה.
 –צוין במכרז ערך מינימאלי להזמנה לא   מינימום הזמנה  8

 400מינימום להזמנה המקובל בחברתנו 
  לפני מע"מ₪ 

 1ראו בעניין זה המענה במפורט בס' 
  לעיל.

 –לא צוין במכרז כמות נקודות החלוקה     9
  ?בכמה נקודות חלוקה מדובר

 5ראו בעניין זה המענה המפורט בס' 
  לעיל.

במידות הספירלות  108,109פריטים   מחירון  10
  .בחבילה 50אלה מגיעות באריזה של 

לאחר בדיקה, הפריטים קיימים גם 
  .100באריזות של 

לעיל, ניתן  3מכל מקום, כמפורט בס' 
, כל עוד מספקים 50לספק אריזות של 

  את הכמות המבוקשת על ידי המועצה.
  

  בכבוד רב,

  המועצה המקומית גני תקווה


