
 

 

 

 

 2.6.2022תאריך: 
 לכבוד

 2022/15המשתתפים במכרז פומבי 

 

 א.ג.נ.,

 2022/15פומבי מכרז  -1מס'  מסמך הבהרותהנדון:  
 לאספקת ספרי לימוד למוסדות חינוך ברחבי המועצה 

 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

 :מועדי המכרזהארכת  –הבהרה מטעם המועצה 

 הוארך.לתשומת לב המשתתפים, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 

 )בצהריים( :0012שעה  14.6.2022עד ליום ניתן להגיש הצעות למכרז, 

 :מטעם מתעניינים במכרזמענה לשאלות הבהרה הלן ל

 תשובה שאלה מס"ד

כך ל המכרז?  יש לף הכספי שמהו ההיק 1
 משמעות מבחינת כדאיות הפרוייקט כולו.

בסך הכל מכל בשנה  ₪מיליון  -כנכון להיום, האומדן הוא 
 מוסדות החינוך

ניתן לקבל  בכמה בתי ספר מדובר? האם 2
חטיבה ת בתי הספר ליסודי/פירוט של חלוק

 ותיכון?

 חטיבה 1

 יסודי 5

 חדש, צומחיסודי בית ספר  1

 בתי ספר 7סה"כ 

נבקש הבנקאית מאוד גבוה.  סכום הערבות  3
 הבנקאית לביצוע.הערבות  להוריד את סכום

 מתקבלת.הבקשה 

 .₪ 20,000של רבות הביצוע יעמוד על סך סכום ע

הארכה מעבר לתקופות חייב תלא ניתן לה 4
שנה אחת בשל שינויי הנחות תכופות אשר ל

 ספרי הלימוד.  קורות בענף 

 הבקשה נדחית. 

תשומת לב המציעים כי המחירים נגזרים ממחירון משרד 
 החינוך.

 -נבקש כי סעיף הארכת ההסכם ישונה  5
 הבהסכמת שני הצדדים או לחילופין הודע

פשרות הבאת וא מספר חודשים מראשל ש
 הספק.ההסכם לידי סיום על ידי 

 .נדחיתהבקשה  

 

עד איזה תאריך תועבר רשימת הספרים  6
 ?לצורך רכישתם

יוני -ככלל, הזמנות שנתיות גדולות יבוצעו בחודשים מאי
יכולות להיעשות מעת לעת  החזרות/בכל שנה. השלמות

 במהלך השנה.



 

 

 

 

ת לא ניתן לגשת למכרז במידה והנח 7
חות . ישנם שינויים בהנ8%המינימום הינה 

מצד ההוצאות לאור אשר מייצרות את 
 מום כלשהוהספרים ולא ניתן לקבוע מיני

 .בלתמתקהבקשה 

 8%הדרישה להפחתה של מינימום יובהר כי 
 .מבוטלתמהמחיר הקטלוגי, 

ספרים /במידה וספרלא ינתן פיצוי איחור  8
. כלומר יימים במלאי ההוצאה לאוראינם ק

 הספרים חסרים ולא הודפסו

 .מתקבלתהבקשה 

אספקת הספרים הינה עד לכניסה לבית  9
להוביל  נתבקשהספר בקומת קרקע.  במידה ו

את הסחורה למקום בתוך בית הספר, תהיה 
 סבלותעלות נוספת עבור פריקה ו

 בקשה נדחית. 

 ככלל, נדרש לספק עד קומת הקרקע.יובהר כי 

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה


