
 
 
 

 
 

 
 דבר מעבור המועצה האזורית נווה  נייר ומוצרי משרדי ציוד לאספקת 2022/41מכרז פומבי מס' 

 
 מענה לשאלות הבהרה  – 31/08/2022 מיום 1מסמך הבהרות מס' 

 

 תשובה  שאלה עמוד  מס' 

 למכרז  3.2ראה סעיף  מהם זמני אספקה ?  אספקה   .1

מינימום    .2
 הזמנה 

סכום ההזמנה ייקבע על  לא מקובל.  ₪ לפני מע"מ   1500מינימום הזמנה בחברתנו 
ידי המועצה על פי שיקול דעתה 

 בהתאם לנדרש ובהיקף הנדרש 

פריטים    .3
 תחליפים 

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

פנטל במקום יוניבול או פילוט , פנטל במקום  
 ארטליין  וכו'. 

  34עמוד   1.4בהתאם לאמור בסעיף 
הספק יוכל לספק פריט חלופי שהוא  

שווה ערך באיכותו ובגודלו וזאת  
 . באותו המחיר שנקבע בהצעתו 

עפ"י חוק חובת המכרזים , ניתן להציע פריטים   יח' מידה    .4
כאשר יח' מידה נמכרים שונה מהצעתכם במכרז .  

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

הספק נדרש לספק פריטים בהתאם 
לכמות המוגדרת ברשימה הבסיסית  
כאשר ההנחה תהיה על המחיר של  

כפי שמופיע ברשימה  ותו הפריט א
 .הבסיסית

רשימת   .5
 פריטים  

 מבקשים את רשימת הפריטים בקובץ אקסל 
 

. בפריטים  הקובץ מצורף למסמך זה
 . במסומנים בצבע צהוב בוצע שינוי

אין כמויות צריכה לכל פריט ואין ערך כספי של  כמויות   .6
נותן יתרון לא הוגן לספק המכהן ופוגע -המכרז 

 בעקרון השוויון בין המתמודדים .  
 

ולשאלה מס'  2ראה תשובה לשאלה 
7. 

  -היקף ההזמנות בשנה מוערך בכ מה ערך המכרז ?  ערך כספי   .7
500,000 .₪   

הצעת   .8
 המחיר  

 ?  A4לא מופיע במכרז נייר צילום לבן  
 

 386יש לתקן פריט שמספרו 
 80נייר צילום קופיקל  "כדלקמן :

" כאשר המחיר  דף A4 500גרם 
  ₪ 21.60המקסימלי ללא מע"מ 

מחירי   .9
 מקסימום  

למוצרים רבים מחיר המקסימום גבוה משמעותית  
 ממחירי השוק  וניתן להוזיל אותם  

-199, כיסי למינציה שורות  192-193)כוסות שורה 
, ארטליין במחיר  263-265, מזכריות שורות  200

, כל מוצרי ארטליין    ₪172-173 !!שורות  16.09
-632, שקיות פס לבן  143-165  126-139שורות 

-426, סיכות מקס שורות    588סר משרדי , קל 643
 ועוד...(   434

באחוז  בחשבון זאת המציע יקח 
 ההנחה המוצע על ידו. 

 

 מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 

 בברכה 

 מזכירות ועדת מכרזים 


