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 2018נובמבר  28רביעי  יום
 כ' כסלו תשע"ט

 לכבוד
 המכרזמשתתפי 

 15/2018מכרז פומבי 
 באר שבע בע"מהחברה לתרבות הפנאי  –כיוונים 

 
 א.ג.נ.,

 
 כיווניםלאספקת ציוד משרדי ומתכלים לחברת  2018/15מכרז פומבי מס' הנדון: 

 1מס' הבהרות מסמך 
 

לעיונכם להעביר ( מתכבדת בזה החברה –)להלן החברה לתרבות הפנאי באר שבע בע"מ  –כיוונים 
וזאת בהמשך לשאלות אשר הופנו לחברה  במכרז שבנדון 1מסמך הבהרות מספר ולידיעתכם 

בשעה  15/11/2018ולשאלות שהופנו אליה עד ליום  11/11/2018מיום במסגרת מפגש המציעים 
 כדלהלן: ,12:00

 
 שאלות הבהרה .א

 
 תשובה שאלה מס'

מובא לידיעת משתתפי המכרז כי בימים אלה  הבהרה יזומה מטעם כיוונים 1
הגננות של עיריית בוחנת כיוונים אפשרות לפיה 

באר שבע יקבלו את הכסף שלהן ישירות ולא 
 יזמינו מהזכיין במכרז הזה.

שיקלול עליכם להביא נתון זה במסגרת 
 הצעותיכם.

יותר בקטע של השאלה שלי עוסקת  2
הגבלה של אתר אינטרנט  –גננות ה

והמוצרים משתנים. אי אפשר כל 
 ,שהמוצרים משתנים ה,שלוש-שבועיים

לעדכן את אתר האינטרנט. הגננת רוצה 
. זה בלתי אפשרי לראות בעין, באינטרנט

זה בלתי אפשרי לעשות הכל דרך אתר 
 אינטרנט.

הזוכה יהיה חייב להחזיק אתר מעודכן הספק 
 און ליין בכלל המוצרים.

 הבחירה תעשה דרך האתר .

הרשימות לא ממצות את צרכי הגננות  3
מבחינת החומרים המשתנים. אין הכללה 

 של הערכות העונתיות למשל.

לאור חוסר הבהירות החברה מחליטה להוריד 
 פריט "ערכה" ממפרט ההצעה .

ך לספק בחגי ישראל יובהר כי הספק ממשי
 במצאי החברה הזוכהפרטים כפי שהופיעו 

אני עובד עם כל גוף אפשרי  –המלצות  4
בדרום. אף אחד לא מוכן להוציא תחת 

 .המלצה כתובה ידו

להמלצות שלנו, זה להיצמד אין חובה 
  ולנוחיותכם. לשימושכם

בשים לב כי המדובר במכרז במתכונת של מחיר 
שנבחנים( אנחנו בלבד )ללא רכיבי איכות 

לברר הגורם מולו נוכל פרטים של נסתפק גם ב
מול אותו גורם או גורמים ואנחנו נדאג לעשות 
 .על המציע את הבירורים שלנו

שעות,  24וין זמן הספקה צ - 1.5סעיף  5
 .שעות 72מבקשים לספק עד 

 הבקשה מתקבלת.
כלל הוראות המכרז והחוזה יתוקנו כך שבכל 

 24אספקת מוצר במלאי תוך מקום בו מצוין 
)שבעים  72תוך עד שעות יבוא במקום "

 ".ושתיים( שעות
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 מבוקש לבחון את האפשרות – 1.5סעיף  6
פריטי יבוא  מוצרים חלופיים,לספק 

 מהאיכותיים ביותר שקיים ברשימה

 הבקשה מתקבלת.
כחלופה למוצרים הנכללים ברשימה יהיה 

רשאי המציע לספק, באישור מוקדם מראש 
ובכתב, מוצרים שווי ערך )לפחות( למוצרים 

 הקיימים ברשימה.
בכל מקום בו הזוכה במכרז יבקש לספק מוצר 

חלופי יהא עליו להעביר לכיוונים דוגמא 
מהמוצר המקורי וכן דוגמא מהמוצר החלופי 

 לצורך בחינה וקבלת אישור.
נמק סירובה תכיוונים לא  -במקרה של סירוב 

ועל הזוכה במכרז  לאפשר אספקת מוצר חלופי
תהא החוזה לספק את המוצר המקורי )ושלא 

 באמצעות קבלן משנה(. 
חברת ב -יחידת מכירה באריזות שלמות  7

נמכרים פריטים באריזות ,על מנת  קרביץ
 50 -לשמור על המוצר , לדוגמא : עטים  

יח' בחבילה  ,  5 –יח' בחבילה , מחק 
 יח' בחבילה ועוד . 8 –סלוטייפ 

כיוונים תנחה את לקוחות הקצה מטעמה לרכז 
הזמנות ככל שניתן כך שניתן יהא לספק 

 מוצרים כאמור באריזות שלמות.
יחד עם זאת, במקרה של דרישה לאספקת 

על הזוכה במכרז  –מוצר שלא בחבילה שלמה 
מוטלת החובה לספק המוצר גם אם אינו 

 באריזתו השלמה
בהצעה נרשמו פריטים ערכה  8

 א ברורל -ים/סוכות/ועוד פסח/פור
 3ראה שאלה 

א ל -בהצעה נרשם פריט פירמידת מזון  9
 ברור

תמונה עם פרמידת המזון המעודכנת הכוללת 
 את חלוקת אבות המזון הרצויה למאכל

ת מבקשים רשימ -מספר אתרים לחלוקה  10
 אתרים לחלוקה

 אתרים לחלוקה ברחבי העיר 250 ל יש מעל

 הבקשה נדחית. ושא הקנסות במכרזנלא מקובל  –קנסות  11
הוראות המכרז וההסכם בעניין קנסות 

 וניכויים לא ישתנו.
: אנשי מפתח , למה  3סעיף  – 1נספח א'   12

 הכוונה ?
אנשי המפתח במציע שרלוונטיים לשירותים 

 נשוא המכרז.
למשל, סמנכ"ל שיווק ומכירות, מנהל אזורי, 

 מנהל אתר האינטרנט וכו'.
אישור בדבר אספקת ציוד  – 23עמוד  13

משרדי ומוצרים מתכלים על ידי המציע : 
לקוחות ציבוריים לא חותמים על מסמך 

מסוג זה , יחד עם זאת ישלח אליכם 
 מכתבי המלצה

 לעיל. 4ראו תשובת כיוונים לשאלה מס' 

 
 

 בהצלחה!  
 

 בברכה,
 

 בע"מבאר שבע החברה לתרבות הפנאי  –כיוונים           
 

 מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז., על נספחיומסמך זה, 
 על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

 
 
 

_________   ______   ___________ 
 חתימה            תאריך     שם המציע


