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 מס"ד

 

 

 

המסמך או 
הנספח אליו 
מתייחסת 

 בהרההה

 

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 

 נוסח השאלה

 

 מענה

 מחירון  .1

 מוצרי מזון

למה מחיר המזון  כללי

 מ"כולל מע

המחירים מאוד 

מאוד בעייתים 

 מ"שזה כולל מע

המחירים במכרז נקבעו לאחר בחינת 

מחירי השוק ובהתאם לתנאי 

 ודרישות המכרז. 

עם זאת ובשל העובדה כי ייתכנו 

ירי שינויים כאלה ואחרים במח

המוצרים, ניתנה האפשרות במכרז 

תשלום לקבלן על  תוספתלתת גם 

המחירים בכתב הכמויות והכל 

 כמפורט במסמכי המכרז. 

על המשתתפים לשקול את כל 

דרישות ותנאי המכרז ולנקוב 

בהצעתם הכספית, באחוזים )הנחה 

 או תוספת כאמור( בהתאם.

 לעיל. 1ראו המענה בסעיף  זול מידי 14 מסמך ח'  .2

 לעיל. 1ראו המענה בסעיף  זול מידי 15 מסמך ח'  .3

 לעיל. 1ראו המענה בסעיף  זול מידי 16 מסמך ח'  .4

 לעיל. 1ראו המענה בסעיף  זול מידי 24 מסמך ח'  .5
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 לעיל. 1ראו המענה בסעיף  זול  מידי 25 מסמך ח'  .6

 לעיל. 1ראו המענה בסעיף  זול מידי 8 מסמך ח'  .7

 לעיל. 1המענה בסעיף  ראו זול מידי 70 מסמך ח'  .8

 לעיל. 1ראו המענה בסעיף  זול מידי 71 מסמך ח'  .9

 לעיל. 1ראו המענה בסעיף  זול מידי 74 מסמך ח'  .10

 לעיל. 1ראו המענה בסעיף  זול מידי 86 מסמך ח'  .11

האם ניתן לגשת  כללי כללי  .12

רק לאחד 

 מהסלים?

. על ההצעה לכלול את כל לא

 המוצרים במכרז.

ש לקבל את נבק כללי כללי  .13

כתב הכמויות של 

הפריטים עם 

צריכה שנתית 

 מוערכת

הצריכה השנתית המוערכת של 

העירייה לכלל הפריטים המופיעים 

 300-בכתב הכמויות הינה בסך של כ

 אלש"ח.

עם זאת, אין העירייה מתחייבת על 

הזמנת כמות מינימלית של אי אלו 

 מהמוצרים או בכלל.

נבקש להציע  כללי כללי  .14

מותגים שונים 

מהמצוין במכרז 

)למשל: יעקובי, 

סנט מוריץ, סאסא 

 טק(

כשווה  קובלמ  -יעקובי וסנט מוריץ 

  ערך.

 . מקובל כשווה ערך לא -סאסא טק 

רשימת   .15

-פריטים

 חומרי ניקוי

פריט מספר 

25 

לאיזו כמות 

 להציע?

 .יח' 50של  אחדלשרוול כוסות 

רשימת   .16

-פריטים

 חומרי ניקוי

פריט מספר 

28 

מחיר לא ריאלי, 

 נמוך מידי

 לעיל. 1ראו המענה בסעיף 
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רשימת   .17

-פריטים

 חומרי ניקוי

פריטים 

-29מספר 

31 

חסר מפרט: אורך, 

 רוחב וכמות

 להלן המפרט:

      ;מ' 45*7.5נייר כסף גדול  ס"מ 

נייר כסף קטן ניתן יהיה גם להזמין 

 ;₪ 8.9בעלות של  7.5/30

    ;ס"מ 30מ*30ניילון נצמד גדול 

 ';יח 10ס"מ  42*38נייר אפייה 

רשימת   .18

-פריטים

 חומרי ניקוי

פריטים 

-32מספר 

33 

מחיר לא ריאלי, 

 נמוך מידי

 לעיל. 1ראו המענה בסעיף 

רשימת   .19

-פריטים

 חומרי ניקוי

פריט מספר 

37 

הסטנדרט מגיע 

 25באריזה של 

, נא 50ולא 

 הבהרתכם.

 כ"א. 25יחידות של  2יש לשקלל לפי 

רשימת   .20

-פריטים

 חומרי ניקוי

פריטים 

-44מספר 

49 

? PPאו  PSהאם 

האם שקוף או 

 לבן?

, אך באיכות לבן גםשקוף וגם אפשר 

 .במים רותחיםטובה שאיננה נמסה 

 

 ,ממסמכי המכרז ולפיכך יש לחתום עליו ועל כל המסמכים הנלווים אליו בלתי נפרדמסמך זה הינו חלק 

 . משרדנובמכרז בעת ההגשה ם למעטפת מסמכי הולהכניס אות

 
 
 
 

 ,בברכה
 
 
 
 

 עו"ד חזי קינן
 מנהל מחלקת חוזים ומכרזים
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 מיכאל גבאי, מנהל הרכש;

 
 
 


