
          
        

                  
  מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים 

265405#  

  www.pei.co.ilאתר החברה  I 0246120 I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות  
 maya_b@pei.co.ilדוא"ל  I  2018353-730:פקס I 5539528-09 :טלפון

  

09.05.2021  

  לכבוד

  21/110משתתפי מכרז 

  

  מענה מרוכז לשאלות הבהרה  -21/110מכרז הנדון : 

  אספקת ציוד משרדי

  

 הנדון.הליך להלן התייחסות החברה לשאלות הבהרה שהתקבלו ל .1

במחירים  ,במחירון הצעה עבור פריטים מסוימיםלהגיש לאור פניות שעלו, ניתנת למציעים האפשרות  .2

  .לא יעלה על האומדןכל עוד המחיר הכולל עבור המחירון באומדן,  המצויניםגבוהים מאלו 

 . 19.05.2021מועד הגשת ההצעות נדחה ליום תשומת ליבכם כי  .3

שינויים או הסתייגויות שלא נענו או שלא אושרו באופן מפורש על למען הסר ספק, בקשות להבהרות,  .4

 הליך. יוותרו כמות שהן במסמכי ה -ידי החברה 

 הנכם נדרשים לצרף מכתב הבהרות זה להצעתכם כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה במציע. .5
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  מאיה בן דור, עו"ד
  מחלקת רכש והתקשרויות
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מס"ד 

  השאלה

  תשובה  שאלה  מספר סעיף    

  אספקה  1
עד שלושה ימים כמפורט   מהם זמני אספקה?

  הסכם.ל 3סעיף ב

  מינימום הזמנה  2

 800מינימום הזמנה בחברתנו 

  לפני מע"מ₪ 

  הבקשה נדחית. 

ניתן להתחייב למינימום הזמנה 

  ₪.  250של 

  פריטים תחליפיים  3

עפ"י חוק חובת המכרזים ניתן 

מותג חליפי למותגי לתת 

  המופיעים במכרז  .

לדוגמא פנטל מול יוניבול  , 

  פנטל מול ארטליין 

אין דרישה ליצרן מסוים. ניתן 

לשנות לפריט שווה ערך 

ובתנאי כי המוצר המסופק 

יהיה מטיב ואיכות מעולה 

  להסכם). 4(כמפורט בסעיף 

הוספה עמודה נפרדת בכתב 

שם יש  -להערותהכמויות 

לתאר את הפריט שווה הערך 

  ופרטיו. 

  

  יחידת מידה  4

ניתן להציע פריטים כאשר יח' 

מידה נמכרים שונה מהמצוין  

  במכרז . 

ישנם פריטים שנמכרים 

בחברתנו ביח' מידה שונות , 

המחיר בהצעתנו תיהיה עפ"י 

  יח' המידה שלכם  .

  

אם המחיר המוצע יותאם ליח' 

ב המידה שפורטה בכת

 הכמויות , נוכל להתאים

ההזמנות בפועל ליח' המידה 

  שהספק מוכר .

  

  רשימת פריטים  5

מבקשים את רשימת הפריטים 

 בקובץ אקסל

  

 מצ"ב 
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6    
בצפון /   ממתקני תש"נ 8 ב   כמה נקודות הפצה יש?

  דרום / מרכז הארץ

  כמויות  7

אין כמויות לכל פריט ואין ערך 

נותן יתרון -כספי של המכרז

  הוגן לספק  .לא 

  

כתב הכמויות כולל התייחסות 

לכמות היחידות המוערכת 

מכל פריט ואומדן שנתי 

   להתקשרות.

  רשימת פריטים  8

דפדפת ,  – 17-18שורה 

  המחירים שונים .

  

-19-42-47-48-64שורה 

  מחיר לא ראלי – 109-126

  

מחיר לא  – 131-132שורה 

  ראלי ביחס אחד לשני 

  

מה עט כדורי  – 105שורה 

  הכמות בחבילה ?

למציעים ניתנת האפשרות 

הצעה עבור פריטים להגיש 

במחירים  ,במחירון מסוימים

 המצויניםגבוהים מאלו 

כל עוד המחיר הכולל באומדן, 

לא יעלה על עבור המחירון 

  .האומדן

  

  

יחידות  50 -105שורה 

  בחבילה. 

  אופן התמחור  9

האם לתת אחוז הנחה גורף 

לפי המחיר  הפריטיםעל כל 

המקסימלי המופיע בעמודה 

E האם ההנחה היא על כל ?

פריט? או פשוט לתמחר כל 

  פריט?

  יש לתמחר כל פריט בנפרד. 

  


