יום רביעי  16מרץ 2022
י"ג אדר ב תשפ"ב
הנדון – קובץ הבהרות  2במכרז פומבי מספר  21.22לאספקת חומרי ניקוי

מסמך/נספח
אליו מתייחסת
ההבהרה

פרק וסעיף

1

כללי

כללי

2

כללי

עמ'

תשובה

השאלה

האם ניתן לגשת לאחד הסלים ולא כן
לשניהם?
כמה נקודות חלוקה?

לכלל מוסדות העירייה
כ 600 -נקודות חלוקה
הפזורים ברחבי
(לרבות
העיר
מזרח העיר)

להזמנה
מינימום להזמנה נמוך ,האם ניתן מינימום
יעודכן ל₪ 500 -
לעלות את המינימום לפחות ל350
לא כולל מע"מ
ש"ח?

3

עבור משלוח בעלות
נמוכה מ₪ 500 -
ישולם לספק  ₪ 35לא
כולל מע"מ עבור
כל משלוח
4

פרק א' -חומרי
ניקוי
ביתיים

פריט מס' 1

34

סוללות מגיעות בנפרד מהמתקן .לא מקובל.
בדרך כלל סוללות במארז  .4יש לתמחר בהתאם
ומתקן מגיע ללא סוללות .נבקש
לפריט שבנספח.
להפריד בניהם.

5

פרק א' -חומרי
ניקוי
ביתיים

פריט מס' 5

34

מקובל הבקשה לגבי
פריט  ,5לגבי
פריטים נוספים
ניתן לאשר בנפרד
פריטים נוספים

באופן כללי האם ניתן להגיש מוצר
במשקל שונה ומחיר בהתאמה?
לדוגמה פריט מס'  - 5הפריט מגיע
במיכל של  4ליטר ,נוכל לתמחר

מסמך זה הוא חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו למסמכי המכרז כשהוא חתום
_____________
שם המציע

________________
חתימה

________________
תאריך

בהתאם ולספק  4ליטר עם מחיר
בהתאמה
6

פרק א' -חומרי
ניקוי
ביתיים

7

פרק א' -חומרי
ניקוי
ביתיים

פריט מס' 19

לפי דרישה של
הספק.

פריטים עם מחיר לא ראלי למתן הבקשה לא מתקבלת,
הפריטים נבדקו
הנחה .פריטים מס' ,23 ,22 ,18
למחיר
ביחס
52 ,50 ,48 ,47 ,43 ,28 ,27
השוק ואנו לא
סיבה
רואים
לעדכון המחיר
35

הפריט נמכר בשלישיה.
בהתאם ונספק כפול .3

נתמחר מצ"ב נספח הצעת
מחיר מעודכן.
עודכן
הפריט
ויש
לשלישייה
לתמחר בהתאם.

8

שווה איכות

פריט מס' 1

שווה איכות פריט של שייני

מקובל

9

נספח הצעת
מחיר

פרק ב' חומרי 40
ניקוי
תעשייתיים-כל
הסעיפים

האם ניתן להציע מוצרים מקבילים
באיכות גבוהה שעומדים בתקן
 ISO-14001ו?ISO-9001 -
דוגמאות יינתנו בהתאם למוצרים
יש גיליונות  , MSDSנציין כי
משחת ניקוי ידיים הינה על בסיס
טבעי ולא מכילה ממיסים
ומתפרקת ביולוגית באופן מלא.

אישור פריט שווה
איכות יתקבל בדרך
של שאלות הבהרה עם
ציון הפריט ומפרטו
הטכני המדויק.

10

כללי

11

נספח הצעת
מחיר

רק לאחר אישור
לשאלות
במענה
הבהרה ניתן להגיש
בגינו הצעת מחיר.

 .1רצינו לדעת כמה נקודות חלוקה ראו תשובה לשאלה 2
מתייחס המכרז?
 .2מהו סכום ההזמנה המינימלית?

ראו תשובה לשאלה 3

במקום שבו נרשם שם של מותג אישור פריט שווה
יתקבל
איכות
ספציפי ,נבקש לאפשר הגשה של
בדרך של שאלות
מוצר שווה ערך
הבהרה עם ציון
הפריט ומפרטו
הטכני המדויק.
רק לאחר אישור
במענה לשאלות
ניתן
הבהרה
להגיש בגינו הצעת
מחיר.

מסמך זה הוא חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו למסמכי המכרז כשהוא חתום
_____________
שם המציע

________________
חתימה

________________
תאריך

פריט 24

12

האם מדובר בפומפה? אם לא נבקש
לקבל דוגמה או תמונה ברורה.
במידה והפריט אינו פומפה אז
המחיר אינו ראלי.
בבקשה מצ"ב דוגמה

13

שווה איכות

מס' מקובל
פריטים
48,51,53,1,2,3,7,11,20,28,30,32
 33,34,35,37,נבקש להציע את
המותג שייני.

14

שווה איכות

פריטים מס'  4,6,9,10,12,13,16-19מקובל
נבקש להציע את המותג אריאל
קוסמטיקה.

15

שווה איכות

פריט מס'  8נבקש להציע את המותג מקובל ,כל עוד זה
מיכל  750מ"ל עם
סאסאטק.
ספריי

16

שווה איכות

פריט מס'  41נבקש להציע את המותג מקובל
קימברלי.

17

שווה איכות

פריטים  42,50,52נבקש להציע מותג מקובל ,כל עוד זה
תואם למתקנים
ברודווי.
תואמים.

18

שווה איכות

פריט מס'  44נבקש להציע מותג רפכל מקובל
עיצובים

19

שווה איכות

פריטים  55,56,57נבקש להציע את מקובל
המותג אקורד.
מקובל.

20

פריט 54

הפריט קיים ב 15ליטר .לא קיים .18

21

פריט 55

קיים או  10ליטר או  20ליטר .ניתן ראה תשובה לשאלה
20
לתת מחיר בהתאמה.

22

פריט 57

מגיע  4ק"ג .ניתן לתת מחיר ראה תשובה לשאלה
20
בהתאמה.

מצ"ב נספח הצעת
מחיר מעודכן ,החישוב
יתבצע ע"פ ק"ג/ליטר
לפריט.
*לשים לב למינימום
גודל בפריט.

מסמך זה הוא חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו למסמכי המכרז כשהוא חתום
_____________
שם המציע

________________
חתימה

________________
תאריך

