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   31/22התייחסות לשאלות מכרז חומרי ניקוי  הנדון : 

 

02/10/22 

 

מס' 

 סידורי 

 התייחסות   פירוט השאלה  מס' סעיף 

 שעות 48 – 23.2מוגדר . סעיף  מהם זמני אספקה ?  אספקה   1

  1000מינימום הזמנה בחברתנו  מינימום הזמנה   2

 ₪ לפני מע"מ  

 ₪ ללא שינוי.  200 – 23.2מוגדר. סעיף 

עפ"י חוק חובת המכרזים ניתן   מותג שווה ערך   3

לתת מותג חליפי שווה ערך  

 למותגים המופיעים במכרז  . 

אנו משווקים תוצרת  -12שורה 
עפי    -חוגלה קימברלי ולא טורק

חוק חובת המכרזים יש לאפשר  
למתמודדים להציע מותג שווה  

ערך. במידה ונזכה נחליף על  
חשבוננו את מתקני טורק  

במתקני חוגלה קימברלי כולל 
התקנתם אצלכם. מבקשים  
 להציע נייר חוגלה קימברלי. 

 

הערה מקובלת , נייר לספק מותג שווה ערך  

ובתנאי שהמתקנים יוחלפו  )באישור המזמין(  

 לתואמים על חשבון הספק. 

עפ"י חוק חובת המכרזים , ניתן   יח' מידה   4

להציע פריטים כאשר יח' מידה 

נמכרים שונה מהצעתכם במכרז 

 . 

ישנם פריטים שנמכרים  

בחברתנו ביח' מידה שונות ,  

המחיר בהצעתנו תיהיה בהתאם 

. 

אנו משווקים צץ רץ   -9שורה 
 -  3600ולא  3200באריזה של  
לצורך   3600-נציע מחיר ל 

בין המתמודדים  השוואה הוגנת
ונוזיל    3200ובמידה ונזכה נספק 

 את המחיר בהתאמה. 

הערה מקובלת. ניתן לספק ביחידת מידה  

שונה. יש לציין זאת בקובץ האקסל ובהצעת  

 .המחיר הכתובה
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אנו משווקים שקיות   -20שורה 
  300מזון בזוג קופסאות  סה"כ 

כפי שמופיע  100ולא  - שקיות 
לצורך   100-נציע מחיר ל -במכרז

השוואה הוגנת ובמידה ונזכה 
ונעדכן את המחיר  300נספק 

 בהתאמה. 
ות  אנו משווקים מטלי -51שורה 

ולא בודד. נציע  4באריזה של  
מחיר לבודד  לצורך השוואה 

הוגנת ובמידה ונזכה נספק  
ונעדכן את המחיר    4אריזה של  
 בהתאמה. 

מבקשים את רשימת הפריטים  רשימת פריטים   5
 אקסל בקובץ 

 

 קיים קובץ אקסל מצורף באתר העיריה. 

אין כמויות צריכה לכל פריט  כמויות   6
נותן  -ואין ערך כספי של המכרז

יתרון לא הוגן לספק המכהן  
ופוגע בעקרון השוויון בין  

 המתמודדים .  
 

.  23.4הערך הכספי של המכרז מוגדר בסעיף 
משקלה היחסי של כל משפחת מוצרים  
 מהווה את חלקה בסך העסקה הכוללת. 

  50%מהוות כ   3נקודות הפצה )מתוכן   17כ  כמה נק' הפצה ?  נק' הפצה  7
 מהאספקה ויתר הנקודות בהתאם לצורך( 

 מהו מדד הבסיס ?  הצמדה   8
 תאריך ראשון להצמדה  

 תדירות הצמדה  

פורט במסמך י"ג במסמכי המכרז.  מעל פי ה
 )עדכון התעריפים בהצעת המחיר(. 9עיף ס

 שמילה   חיים 
 רכש מחלקת  מנהל  

 נשר  עיריית 


