
 

 

 

חמישי ט"ז אדר תשפ"ג  יום  

2023מרץ   09  

 לכל המתעניין,
                

לאספקת מוצרי ניקיון, מוצרי כיבוד וציוד משרדי עבור עיריית באר   - 04/23מכרז מסגרת פומבי מס' 
 יעקב
 

 4מספר  -מסמך שינויים והבהרות

מתכבדת בזה להשיב על שאלות שהופנו אליה בקשר עם המכרז  ( |"העירייה" -עיריית באר יעקב )להלן 
מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל מסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.  שבנדון.  

 

עמוד   
 וסעיף

 תשובה שאלה 

 7עמ'  1
-8סעיפים 

9 

צוין כי ההתקשרות מיועדת להיות לתקופה מ
כלשהי  חודשים כאשר לא תהיה הצמדה  36של 

                                   במהלך תקופה זו.                                                                                                              
יש לבחון לבצע הצמדה מאחר ולא הגיוני  

לעבוד במחירים קבועים ונומינאליים במשך 
 תקופה זו.

  12-התקשרות משתנה בזאת לתקופת ה
העירייה )בלבד( שומרת לעצמה את  .חודשים

  4 -הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות ב
חודשים כל אחת. תקופת   12ת נוב תקופות

 חודשים.  60ההתקשרות בכללותה לא תעלה על 
 

מדד המחירים  לשינויי מחירי המחירון יוצמדו 
התקשרות עם הארכת האחת לשנה,  לצרכן
, 2023ד חודש מרץ . מדד היסוד יהיה מדכאמור

    .15.4.23כפי שיפורסם ביום 
מפרט   2

טכני 
חומרי 
 ניקיון

במפרט טכני של חומרי הניקיון ציינתם מותג 
של יצרן מסוים , כאשר עפ"י חוק חובת  

המכרזים ניתן לספק מותג חליפי שווה ערך  
                                                                                    למותגים המופיעים במכרז.                       

 יש לציין הערה זאת במסמכי המכרז

באר יעקב פועלת על פקודת העיריות עיריית 
- מכרזים ותקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח

1987 . 
 מסמכי המכרז.הוראות או באין שינוי ב

 
אישור רו"ח ניתן להחתים עו"ד ?  האם במקום   3

 כמו למשל על מסמך ב' נספח ד' בדבר המחזור 
  המכרז.  בהוראות או מסמכיאין שינוי 

ס'   9עמ'  4
15.14 

דרשתם אישור משרד הבריאות למוצרי 
הניקיון , נא לשנות דרישה זו להצגה לזוכה  

יחד עם אישור על קיום ביטוחים וערבות 
 ביצוע 

הבריאות יכולים להיות מוצגים  אישורי משרד 
מובהר כי אין   על ידי המציע הזוכה בלבד.

על פי כל   הנדרש אישור ללא לספק מוצר כלשהו
 דין. 

מפרט   5
טכני 

חומרי 
 ניקיון

 ציינתם מחירים שהם כוללים מע"מ  .א
 , האם זה טעות סופר או שזה כך ? 

נבקש לקבל את מפרט הטכני בקובץ  .ב
 אקסל

נייר ניגוב  – 11מצוין פריט שורה  . ג
ידיים ט יח' בחבילה , כמה יח'  

 בחבילה ? 
  270ממחטות טישו  12מצוין בשרה  .ד

 100יח' , לא משווקים כמות זו אלא 
 יח. 

יעה פלסטיק עם מוט   33פריט מס'  .ה
המחיר  -אחיזה סף גומי פרימיום

  אינו ריאלי  1.90שציינתם 

 כוללים מע"מ.מחירי המחירון א. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.ב. 

 בחבילה. יחידות  6  -  11פריט שורה  ג.

 .באריזה יח' 100-משתנה ל – 12פריט שורה ד. 

 יח'. ₪ ל 11.90משתנה מחיר  - 33ה. פריט שורה 

 האם יש דרישה שהמציע יהיה בעל רישיון    6
עסק על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 

 ?1968 

על המציע לצרף כל אישור או רישיון הנדרש 
 לפעילותו על פי כל דין. 

מינימום אות או מסמכי המכרז. אין שינוי בהור  מינימום הזמנה בחברתנו 1000 ₪ לפני מע"מ   7
  כולל מע"מ( לא )  ₪ 300הזמנה 

פריטים  8
 תחליפים 

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

  אין שינוי בהוראות או מסמכי המכרז.



 

 

  יח' מידה 9
עפ"י חוק חובת המכרזים , ניתן להציע  

פריטים כאשר יח' מידה נמכרים שונה 

 מהצעתכם במכרז .  

ישנם פריטים שנמכרים בחברתנו ביח' מידה  
 שונות , המחיר בהצעתנו תיהיה בהתאם

  אין שינוי בהוראות או מסמכי המכרז.

 ראו מענה לעיל.    מבקשים כל 6 חודשים למדד הצמדות 10

הצעת  11
 המחיר 

יש לתת הנחה למחירים שאינם כוללים   24 עמ
מע"מ , כאשר במפרטים המחירים כוללים  

יש להגיש  24מע"מ , האם המחירים בעמ'  
 ללא מע"מ ?

מצ"ב נוסח עדכני של הצעת המחיר יש להגישו 
לפי ההוראות המפורטות בו כחלק מהצעת 

  המציע 

הצעת  12
 מחיר

 קטגוריה ציוד משרדי – האם המחירים לא 
 כוללים מע"מ או כוללים מע"מ ?

 . המחירים כוללים מע"מ

 7עמ'  13
 14.4סעיף 

 עמ' 7 סעיף 14.4 – בקשתם אישור משרד  
הבריאות למוצרי ניקיון , לידיעתכם רק סבון  

 ידיים מצריך אישור משרד הבריאות .

אישורי משרד הבריאות יכולים להיות מוצגים  
על ידי המציע הזוכה בלבד. מובהר כי אין  

על פי כל   הנדרש אישורללא לספק מוצר כלשהו 
 דין.

רשימת   14
 פריטים

 אין שינוי בהוראות או מסמכי המכרז.   מבקשים את רשימת הפריטים בקובץ אקסל

 אין כמויות צריכה לכל פריט ואין ערך כספי   כמויות 15
של המכרז-נותן יתרון לא הוגן לספק המכהן 

  ופוגע בעקרון השוויון בין המתמודדים . 

 לא ניתן לפרט מעבר למפורט במסמכי המכרז 

אופציה   16
הארכת  

 מכרז

 מסמכי המכרז.אין שינוי בהוראות או   מבקשים בהסכמה הדדית ולא חד צדדית

אין אנו מספקים לגני ילדים , אלא בהזמנה  אספקות  17
 אחת מרוכזת , בחשבונית אחת ולאתא אחד 

מינימום  אין שינוי בהוראות או מסמכי המכרז.
. לפי העניין לפי מע"מ  ₪ 300הזמנה יעמוד על 

הזמנה יכולה להתבצע עבור גן ילדים או אשכול 
 גנים. 

מחירים  18
לא 

 ריאלים

  חומרי ניקוי – 
 המיר לא ריאלי  –יעה עם מוט אחיזה 

  –תה קופסא כחולה ויסוצקי ...  –כיבוד 
 גר'   200קפה נמס בפחית עלית 

  גר'  900ערגליות שוקו 

 
  11.90המחיר יעמוד על  –  יעה עם מוט אחיזה

 ₪ 
המחיר יעמוד על   -תה ויסוצקי קופסה כחולה

27.00  ₪ 
המחיר יעמוד  –גר'   200קפה נמס עלית בפחית 

 ₪   24.00על 
 המחיר יעמוד על  –גר'   900ערגליות שוקולד 

29.00  ₪ 
הצעת  19

מחיר ציוד 
 משרדי

 בקובץ הישן מופיעים כ 20 פריטים של חומרי 
 ניקוי , האם יש קובץ חדש של הציוד משרדי ?

המחירון שפורסם במסגרת מסמך השינויים 
 וההבהרות, על פרטיו, הוא המחירון הקובע.  

 7עמ'  20
   14.2סעיף 

מחזור הכנסות   14.2נבקש לשנות תנאי סף 
שנתי מאספקת המוצרים נשוא הפרק אליו 

₪ כולל   150,000מוגשת הצעה של לפחות  
 2021, 2020מע"מ, בכל אחת מהשנים 

 מאושר.

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.  .1

כשהוא   .2 למכרז  המציע  להצעת  זה  מסמך  לצרף  חותמת    חתוםיש  בתוספת  המציע  של  החתימה  מורשי  ע"י 
 החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז. כל תיקון  .3
ה לשאלות  תשובה  ו/או  המכרז  הרלוונטיים לסעיפי  הסעיפים  לכל  יתקנו/יפרשו/יתייחסו  זה  במסמך  ניתנת 

 שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

מובהר, כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד ההגשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. היה ותתקבל 
ההצעות, העירייה תבצע פרסום באתר האינטרנט שלה. המציעים מתבקשים לעקוב החלטה לדחות את מועד הגשת  

 אחר עדכוני ופרסומי העירייה בקשר עם מכרז זה. 
 

                     
 בברכה,              

  
 רו"חדני אורן,   
 מנכ"ל העירייה            

 
 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו.על המציע לחתום 
 
 
 

 _______________   _______________   _________________ 
 חתימה + חותמת         שם המציע         תאריך           

 
 
 
 

 


