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 2020דצמבר  14 שני יום

 

   אספקת חומרי ניקיון, חיטוי וחד פעמי ל    2020/30מכרז פומבי מס'  

 המקומית בני עי"ש המועצה עבור 

   2מסמך הבהרות מס' 

 להלן תשובות ועדת המכרזים לשאלות ובקשות הבהרה שהופנו אליה במסגרת המכרז שצוין לעיל.  .1
המפורטות בטבלה להלן אינן זהות בהכרח לנוסח השאלות שהוצגו בפועל על ידי המציעים השונים. מובהר כי, השאלות   .2

 תיקוני הנוסח שהוכנסו, מקום שהוכנסו, נועדו לתמצת את השאלה ו/או לטשטש את זהות השואל/הפונה.
כלל השאלות    אפשר שהתשובה מתייחסת לנוסח אחד מתוך   – במקרים בהם נשאלה השאלה על ידי יותר ממציע אחד   .3

 הדומות שנשאלו. 
כל האמור במסמך הבהרות זה יש לראות אותו כחלק ממסכי המכרז ובכל מקרה בו ההבהרות משנות ו/או מוסיפות ו/או   .4

 יש לראות אותן כגוברות על הוראות המכרז. –מתקנות על האמור במסמכי המכרז 
תנאים כפי שהם מפורטים במסמך הבהרות זה וחובה  כל מציע הבוחר להגיש הצעה במכרז זה, רואים אותו כמי שמסכים ל .5

 עליו לחתום על מסמך זה ולצרפו בשלמותו להצעתו בהתאם לתנאי המכרז. 
 .הוראות המכרז אשר לא שונו במסמך זה, תעמודנה בתוקפן .6
 להלן מענה המועצה לשאלות הבהרה, אשר הוגשו נכון למועד זה:   .7

 
 תשובת המועצה  השאלה/הבהרה נוסח  רלבנטיים  פרק וסעיף  מס"ד 

יוגדרו   מהם זמני אספקה ?  אספקה   1 האספקה  זמני 

בהזמנת הטובין. ראו סעיפים  

 להסכם התקשרות.   25-30

 אין מינימום הזמנה.   ₪ לפני מע"מ    800מינימום הזמנה בחברתנו  מינימום הזמנה   2

 כללי. 3

 

האם יש לתת לכל פרק    -פרקים  4קיימים    2בנספח  
אחוז הנחה בנפרד )יכול להיות שונה בכל פרק ?( או  

 הפרקים ?  4אחוז הנחה אחיד לכל 

 

נספח   לנקוב    1במסגרת  יש 
באחוז הנחה אחיד עבור כלל  
המקסימום   מחירי 
המפורטים בארבעת הפרקים  

אין ליתן    למסמך ב'.   2בנספח  
   הנחה עבור כל פרק בנפרד. 

 אין תנאי תשלום ?  כללי. 4

 

פי   על  תנאי תשלום התמורה 
 להסכם.   48סעיף 

בתחום    1-7 כמות נקודות הפצה ?  כללי. 5 הפצה  נקודות 
 שיפוט המועצה.  

 מועדי אספקה בימי עבודה ?  כללי. 6

 

שעות  בין ה  חמישי  עד ראשון  
15:00- 8:00. 

מבקשים לקבל כמויות צריכה    - אין כמויות צריכה כללי. 7
נותן   אחרת   , פריט  לספק   יתרון  לכל  הוגן  לא 

 הנוכחי... 

 

הערכה   המועצה  בידי  אין 
 כמותית.  

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7&hl=iw&tbo=d&biw=1920&bih=873&tbm=isch&tbnid=VY771stcDSVpIM:&imgrefurl=http://sociallead.co.il/?p=78&docid=o8jbEdT-LbeAkM&imgurl=http://sociallead.co.il/wp-content/uploads/2011/09/fb1-300x300.jpg&w=300&h=300&ei=S4gTUenXMdHOswaAo4GgDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:38,s:0,i:228&iact=rc&dur=832&sig=100414135102790291852&page=2&tbnh=197&tbnw=191&start=29&ndsp=37&tx=66&ty=134


-08טלפון רק קווי: 

8595100 

 08-8598094פקס: 

www.bney-ayish.muni.il 

  

 מועצה מקומית בני עי“ש

, בני עי“ש    370א‘,  ת.ד.  4רח‘ הכהנים 

60860   

  מועצה מקומית בני עי“ש 

Local Council of Bney-Ayish 

 מנכ"ללשכת 

_________________ 

 חתימה וחותמת מציע  

 

 תשובת המועצה  השאלה/הבהרה נוסח  רלבנטיים  פרק וסעיף  מס"ד 

סושי   פרק חומרי ניקוי  8 סנו  אשפה  לא     7   6)שורות    90*75שקיות   )
ששורה   מחיר    7ושורה    6הגיוני  אותו  כמעט  יהיו 

 ( 6כפולה מזו של שורה  7כשכמות השקיות בשורה 

 

בסעיפים   מתקבלת.  הבקשה 
 אלו יחולו השינויים שלהלן:  

אשפה   .1  75*  90שקיות 
XXL   עם סושי  סנו 

אריזה שווה    ידיות  או 
   .₪  20.00 -'יח25 -ערך

 שקיות אשפה סנו סושי .2
(XXL)  או  76*90גודל

  'יח  50שווה ערך אריזה  
18.90 .₪ 

ימחק   נוזל לזכוכית ? מבקשים הבהרה  -26שורה   9 זה  מרשימת  פריט 
 הפריטים. 

עם    -35שורה    10 ריחני  ידיים  סבון  משווקים  אנו 
שנציע   אפשרי  האם  שלישיות.  באריזת  משאבה 
מחיר ליחידה ובאם נזכה נספק שלישיות במחיר פי  

3   ? 

 הבקשה מתקבלת.  

מחיר פתיחה לא ראלי עקב    -כפפות לטקס  –  7   שורה  11
 הקורונה..

הבקשה מתקבלת. בסעיף זה  
 יחולו השינויים שלהלן:  

אבקה   ללא  לטקס  כפפות 
  -ל   המקסימום  מחיר ישונה  
29.90   .₪ 

מבקשים לספק שוו"ע של    - 99%סנו  -36שורה   12
 סאסאטק או דומה ? 

ניתן   מתקבלת.  הבקשה 
 לספק שווה ערך לפריט סנו. 

 - פרק ציוד ניקיון 13

 

 ? )יעה(  7 -ו   5מה ההבדל בין שורות 

 

יימחק   הפריטים  מרשימת 
)שורה   מפלסטיק  (,  7יעה 

 ₪.    1.50מחיר מקסימום 

 ?   4000האם קרטון של  –נייר צץ רץ   – 16שורה   14

 

 .כן

 האם בודד או שלישייה ?  –מטליות   – 22שורה   15

 

 . לבודדמחיר 

שאלות פרק חומרי   16
 -חיטוי

 

ג'ל    -   5   3   1שורות   משווקים  משרד  אנו  מאושר 
אלכוהול לפחות מה שמייתר   70%הבריאות בריכוז 

הנ"ל   בשורות  למותגים  בקשתכם  אנו    –את 
 השורות לשורה אחת. 3מבקשים לאחד את 

 

   הבקשה נדחית. 

אנו משווקים ג'ל כולל    -סמ"ק 800ג'ל  – 2שורה   17
אלכוהול לפחות מאושר   70%משאבה בריכוז 

האם נוכל   –סמ"ק 1000משרד הבריאות ובנפח 
סמ"ק אך בפועל , אם נזכה,   800להציע מחיר של 

 סמ"ק במחיר מותאם ? 1000נספק 

 הבקשה נדחית.  

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7&hl=iw&tbo=d&biw=1920&bih=873&tbm=isch&tbnid=VY771stcDSVpIM:&imgrefurl=http://sociallead.co.il/?p=78&docid=o8jbEdT-LbeAkM&imgurl=http://sociallead.co.il/wp-content/uploads/2011/09/fb1-300x300.jpg&w=300&h=300&ei=S4gTUenXMdHOswaAo4GgDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:38,s:0,i:228&iact=rc&dur=832&sig=100414135102790291852&page=2&tbnh=197&tbnw=191&start=29&ndsp=37&tx=66&ty=134
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 תשובת המועצה  השאלה/הבהרה נוסח  רלבנטיים  פרק וסעיף  מס"ד 

מיקרופייבר   -25שורה    18 רצפה    2חבילה    מטליות 
פתיחה    -יחידות ל  3מחיר  ראלי  לא  המחיר   .₪-2  

 . מטליות אלא למטלית אחת

מחיר המקסימום הנקוב הינו  
 לפי יחידה אחת. 

מיקרופייבר  -23שורה    19 שיש  של    מטליות    4חבילה 
- ₪. המחיר לא ראלי ל  1.20מחיר פתיחה    –יחידות  

 .מטליות אלא למטלית אחת 4

 

מחיר המקסימום הנקוב הינו  
 לפי יחידה אחת. 

מבקשים    -מטר  16גליל אלבד עם ראנר  – 1שורה  - פרק חד פעמי 20
 צילום המוצר והבהרה . 

וצילום  הבקשה   להבהרה 
 נדחית.  

האם קרטון של אלף   -כוסות שתיה חמה – 2שורה   21
 ?  8B  ? האם ניתן להציע כוס בנפח 

 התשובה חיובית. 

עד ליום ועד  יש כפילות ,  ויעמוד בתוקפו  6בסעיף  ערבות הגשה   22
 31.03.2021 ליום

הבקשה מתקבלת. מנוסח  
ערבות הביצוע ימחקו כפל  

 המילים "ועד ליום".  

 5סעיף  2עמ'  הודעת פרסום  23
של   סך  הינם  המכרז  מסמכי  רכישת  שדמי  מצוין 

 מה סכום דמי הרכישה התקין ?  .(₪  ) ₪ אלף500

דמי הרכישה הינם בסך של  
500   .₪ 

 מסמך א'   24
 
 

 מסמך ב'  
 
 
 

 מסמך ב' 

 תנאי סף  -6סעיף  6עמ' 
 
 

 23עמ' 
 
 
 

 5ס'   25עמ' 
 

והספק מצהיר ומתחייב כי הוא בעל הידע    -ציינתם
הכישורים,   משאבים,  היכולת,  המקצועי, 

הציוד הכספיים,   ,המיומנות,  האמצעים  הניסיון, 
 ……משאבי האנוש, וכי ברשותו הרישיונות 

 
 

האם יש דרישה שהמציע יהיה בעל רישיון עסק על  
 ?   1968-פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

 
 
 

הוגדר   לא  עסק  רישיון  תנאי 
המכרז.   במסמכי  סף  כתנאי 
על   בדין  חובה  וקיימת  ככל 
ספק להיות בעל רישיון עסק  
אספקת   לשם  כדין 
נשוא   שירותים/מוצרים 
עליו   שחובה  הרי  זה  מכרז 

 לעמוד בהתחייבות זו.  

 מסמך א'  25
 

 16.4סעיף   11עמ' 

מובהר בזה מפורשות, כי בכל מקרה    -מצוין בסעיף 
בו תכריז וועדת המכרזים על כשיר שני כאמור לעיל  
ובכל מקרה בו כשיר שני יוכרז כזוכה במכרז בשל  
אי קיום התחייבויות הזוכה ו/או מכל סיבה אחרת,  
שני",   כ"כשיר  הוכרז  אשר  המציע  מתחייב 
לו  וימסרו  במידה  כי  חוזרת,  בלתי    בהתחייבות 

חלקן,   או  כולן  לביצוע,  זה  מכרז  נשוא  השירותים 
מתחייב אותו כשיר שני לספק את השירותים אשר  
הנקובים   מחירים  באותם  לביצוע  לו  תימסרנה 

 .)ההצעה הזולה ביותר(בהצעתו של הזוכה במכרז 
 

 הבקשה מתקבלת.  

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7&hl=iw&tbo=d&biw=1920&bih=873&tbm=isch&tbnid=VY771stcDSVpIM:&imgrefurl=http://sociallead.co.il/?p=78&docid=o8jbEdT-LbeAkM&imgurl=http://sociallead.co.il/wp-content/uploads/2011/09/fb1-300x300.jpg&w=300&h=300&ei=S4gTUenXMdHOswaAo4GgDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:38,s:0,i:228&iact=rc&dur=832&sig=100414135102790291852&page=2&tbnh=197&tbnw=191&start=29&ndsp=37&tx=66&ty=134
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 תשובת המועצה  השאלה/הבהרה נוסח  רלבנטיים  פרק וסעיף  מס"ד 

 
במידה והזוכה  במכרז שבפועל יצא מההסכם וזאת  
לא   מחירים  בהצעתו  והציע  שהיא  סיבה  מכל 

יכנס  ריאלי  השני  שהכשיר  אתם מחייבים  ים,מדוע 
 לנעלי הזוכה במחירים ו/או אחוז הנחה לא ריאלי ? 

 
יש לבטל סעיף זה , המציע לא אמור וצריך להיות  

 כפוף להצעה של המציע הזוכה.
 

 38-40עמ'  2נספח  26

 האם יש מינימום להזמנה ? 

בשאלה   תשובה  ראה    2לא. 
 לעיל. 

 39עמ'  2נספח  27

  , אלכוהול  ג'ל  כמו  חיטוי  מוצרי  מצוינים  בטבלה 
וניטריל  לטקס  כפפות  פעמיות,  חד  וכו'     מסכות 

בעקבות   במחיר  תנודות  יש  אלו  במוצרים  כאשר 
המצב הנוכחי והביקוש וההיצע ועל כן יש לתת את  
הדעת למחירים של מוצרים אלה . כמו כן לעיתים  

 מוצרים אלה לא קיימים בשוק  באופן גורף . 

 הבקשה נדחית.  

 24ו  23סעיפים   26עמ'  מסמך ב'  28

המשוער   בש"ח  ההתקשרות/רכישות   היקף  מה 
 בשנה ?  

 
 נתון זה נחוץ לשכלול הצעת המחיר.

 אין הערכה/היקף משוער.  

 28-30סעיפים   26עמ'  מסמך ב'  29
ע"י   ההזמנה  לאספקת  הזמנים  לוח  מהו 
הספק/מציע מיום קבלת ההזמנה חתומה ומאושרת  

 על ידכם? 

 לעיל.   1ראה תשובה בסעיף 

 2נספח  30
 

 38-40עמ' 
נבקש את בדיקתכם בשנית,  ישנם פריטים שהמחיר  
שציינתם אינו ריאלי כלל ולא נמצא במחירי השוק,  

 –לדוג'
 
מחיר  1 ג'וול  7.   סנו  לאקונומיקה  ליטר    4סנו    ₪ 

 ₪ .    6ליטר  4כאשר ציינתם מחיר אקונומיקה 
פער המחירים בן שני המוצרים לא הגיוני וכן המחיר  

 ₪ אינו ריאלי כלל.  7 –של סנו ג'וול 
 
או שווה  2 . ציינתם במטלית שיש מיקרופייבר סנו 

של   חבילה  מחיר    4ערך  אינו    1.2יח'  המחיר   ,  ₪
 ?   1ח' יח' , או שהכוונה לי   4הגיוני כלל ל

 
. ציינתם במטלית רצפה מיקרופייבר סנו או שווה  3

₪ , המחיר אינו הגיוני כלל    3יח' מחיר    2ערך חבילה  
 ?   1יח' , או שהכוונה ליח'  2ל
 
. המחיר שציינתם בכפפות לטקס וכפפות ניטריל  4

 אינו הגיוני וריאלי כלל . 
לדעתנו עורך המכרז התייחס למחיר לפני פרוץ נגיף  

 הקורונה. 
אינו   המחיר  נקורונה  נגיף  של  זו  ובתקופה  כיום 

 אחיד וכל זאת במידה והמצור נמצא בכלל בשוק. 

 הבקשה התקבלה.  

ראה מענה בטבלה לעיל לגבי  
הפריטים לגבי  כל  ואילו   ,

יחולו   מבושמת  אקונומיקה 
בנספח   שלהלן    2השינויים 
:  2בפרק חומרי ניקיון שורה  

על   יעמוד  המקסימום  סכום 
ליטר של סנו    ₪4 ליחידה    15

 ז'אוול או שווה ערך.  
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 מועצה מקומית בני עי“ש

, בני עי“ש    370א‘,  ת.ד.  4רח‘ הכהנים 

60860   

  מועצה מקומית בני עי“ש 

Local Council of Bney-Ayish 

 מנכ"ללשכת 

_________________ 

 חתימה וחותמת מציע  

 

 תשובת המועצה  השאלה/הבהרה נוסח  רלבנטיים  פרק וסעיף  מס"ד 

שיש   קורה  ומה  וריאלי  הגיוני  לא  המחיר  כן  על 
 מחסור ארצי במוצר ?  

 2סעיף   24עמ'  מסמך ב'  31
בהזמנת  -מצוין   ע"י המנהל  כפי שיוגדר  אתר בודד 
 .הטובין

לנקודה אחת )מחסן מרכזי(  או  האם האספקה היא  
 למספר נקודות ברחבי המועצה ? 

 לעיל.   5ראה מענה בסעיף 

 9סעיף  2עמ'  הודעת פרסום  32
ועד שנקבל את   מאחר והמועד של הגשת השאלות 
ההבהרות והתשובות לשאלות שמופנות אליכם הוא  
קרוב מאוד להגשת ההצעה , נבקש לדחות את מועד  

 שנקבע.  16/12/20מהתאריך הגשת ההצעה 

המועד  הבקשה   מתקבלת. 
הצעות   להגשת  האחרון 
למכרז זה יהא עד לא יאוחר  

שעה    21.12.2020מיום  
13:00 . 

 

 

 

 בברכה,                                                                    

 לשכת מנכ"ל                                                                       
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