
 בס"ד                  

                                                                        
 

                                          1 

                     _________________________________________________________________________________________________ 
 99100בית שמש  2דרך יצחק רבין 

 dikla@bshemesh.co.ilדוא"ל:  02-9909958פקס:  02-9909850טלפון:                  

 הלשכה המשפטית           

 עיריית                    בית שמש   

                           
 י"ב באלול, תשע"ו             

 2016בספטמבר,  15                             
 

 מ.ל.ב.             
 

 לכבוד
 אספקת חומרי ניקוי 54/16משתתפי מכרז 

 
 א,ג,נ;

 
 תשובות לשאלות הבהרההנדון:      

 
 להלן העתקי שאלות הבהרה שהתקבלו ותשובות להן כדלקמן;

 
 לפרסם כמויות.  לחוק העיריות הינכם מתבקשים 6)א( 10.ע"פ חוק חובת המכרזים תקנה 1

בהתאם למחירי   שהמציעים השונים יוכלו לערוך חישובי עלות ולהציע אחוזי הנחה    הדבר נדרש על מנת
 המקסימום שהוצבו במכרז ובנוסף להימנע מחוסר שוויון בין המציעים.

לדוגמא הספק הנוכחי יודע את הכמויות לפריטים השונים ויכול להציע אחוזי הנחה גבוהים יותר בהתאם למידע 
אולם העיריה  ברשותו אם ידוע לו שמחיר המקסימום לפריט הראשון הינו נמוך ואולי אף לא רווחי  המצוי

 רוכשת כמות נמוכה ולכן יש ביכולתו להתעלם מפריט זה בחישובי העלות )הכל לצורך הדוגמא(
  

 זה :  לנוחיותכם אנו מצרפים את תמצית הסעיף בחוק הנוגעת לענין
 , קובעת, כדלקמן:1987-לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח )א'( 10תקנה             
ראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך ימציא לכל אדם המבקש להשתתף במכרז פומבי או במכרז            

)ו(, ולכל אדם שראש העיריה פנה אליו בהודעה על מכרז זוטא את מסמכי 8זוטא על פי בקשתו כאמור בתקנה 
 ן:המכרז המפורטים להל

 תנאי המכרז, לרבות תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז;        (1)                        
 נוסח "מסמך הצעת המשתתף במכרז";        (2)                        
 נוסח של החוזה המוצע;        (3)                        
 אי תשלום;לוח זמנים ותנ        (4)                        
 התכנית והמפרטים הנוגעים לביצוע החוזה;        (5)                        
 כתבי כמויות טפסי הצעת מחירים;        (6)                        
רשימת החומרים וכמויותיהם, ציוד העזר והמכונות שהעיריה תספק לצורך ביצוע         (7)                        

 ודה נושא החוזה ותנאי מסירתם;העב
 נוסחי הערבויות הבנקאיות הנדרשות, גובה הערבות ומשך הערבות;        (8)                        
מעטפת  -מעטפה הנושאת את מספר המכרז לשם הגשת מסמכי מכרז )להלן         (9)                        

 המכרז(;
כל מידע או מסמך אחרים שראש העיריה ימצא לנכון למסור או לדרוש, לרבות       (10)                        

 בדבר כושרו, נסיונו ויכולתו של המציע.
להציע שווה ערך   .ע"פ חוק חובת המכרזים אין להעדיף מותג זה או אחר לצורך המכרז . נבקש מהעירייה2

 העדפת יצרנים ומתן שוויון בין היצרנים השונים.וחוגלה וזאת על מנת למנוע  לפריטים השונים הממותגים כסנו 
בנוסף העדפת תוצרת סנו וחוגלה תגרום בהכרח להצעות המחיר להיות לא רווחיות בקרב המציעים ומכאן 

 לאחוזי הנחה נמוכים במיוחד או
 אפילו לגרום למציעים להימנע מהשתתפות במכרז

 המותג לבוקליר איננו מתוצרת סנו אנא הבהירו  נרשם "לבוקליר סנו" 520102022.מקט 3
פח אשפה משרדי לא נרשם כמה ליטר )יתכן שמדובר בכפילות פריט עם מקט  160363551.מקט 4

 ליטר( 13פח סלסלה  160363359
שמעותית מהמחיר מטלית ריצפה משובחת סנו מקרופייבר מחיר המקסימום נמוך מ 520061107 .מקט 5

 מתוצרת סנו נבקש בנוסף גם את המק"ט של סנו   הריאלי אם אכן מדובר במטלית
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נייר טואלט טישו חוגלה מחיר המקסימום לנייר של חוגלה הינו נמוך ואיננו ריאלי נבקש  520061455.מקט 6
 מהעיריה להעלות את מחיר המקסימום לפריט זה ולציין מק"ט של חוגלה

הנ"ל וכולל ציון המק"ט של  6חוגלה אותה שאלה המתבקשת בסעיף  1/6נייר ניגוב ידיים  520061354.מקט 7
 חוגלה

 ( אנא אשרו24אחוז )ולא  12ליטר של סנו מגיע באחוז ריכוז של  4סבון כלים  520121382.מקט 8
ותית מחיר המקסימום למטלית של סנו נמוך משמע 50/70מטלית ריצפה פשוטה של סנו  520061006.מקט 9

 ואיננו ריאלי נבקש מהעיריה לבדוק ולתקן
 מטאטא טורינו נילון או ש"צ אנא הבהירו מה זה ש"צ ומה זה טורינו 520021512.מקט 10
 )ו( על המציע להגיש אישור מאגף המכס והבלו כי המציע מדווח למע"מ כדין7ע"פ תנאי סף   .11

 ישור כנ"ל.מבדיקה שערכנו באגף המכס והבלו נמצא כי אין ברשותם א
 האם ניתן להסתפק בהגשת תעודת עוסק מורשה ואישור ניהול ספרים במקום?

.נבקש לדעת האם התצהירים בתנאי הסף אמורים להיות חתומים בפני עו"ד או שמספיק תצהיר עם חתימת 12
 המציע.

ה לבדוק של סנו מחיר המקסימום נמוך ואיננו ריאלי נבקש מהעיריי 300תרסיס קיי  520102035.מקט 13
 ולהעלות את מחיר המקסימום

 
 

 תשובות לשאלות הבהרה מחברת א.א.ע. שיווק למוסדות בע"מ
 

 המדובר במכרז מסגרת ולכן אין אומדן כמויות זה בהתאם לדרישה.  .1

יתנו מספר מוצרים של חברות שונות, ביחס למוצרים מסויימים הדרישה לא ניתן לספק מוצרים חליפים, נ .2

 סבירה.

 ".00נוזל שירותים "קלאק  -יתוקן -"לבוקליר סנו" -520102022מקט  .3

 ליטר לא סלסלה.  13פח  -"פח אשפה משרדי" -160363551מק"ט  .4

 אין שינוי במחיר האומדן. נערכה בדיקה מקדימה בטרם פרסום המכרז. -5-7שאלות  .5

יש את שני הריכוזים. ניתן לספק את שניהם בהתאם  -520121382מק"ט  -ליטר 4סבון כלים  -8שאלה  .6

 לדרישת העירייה.

 .6ראה תשובה  -9שאלה  .7

 בעוני".במקום"ש"צ" יבוא "צ -520021512מק"ט - 11שאלה  .8

יש לצרף אישור מאגף המע"מ כי החברה מדווחת כדין לרשויות המס. יש להגיש אישור עוסק  -12שאלה  .9
 מורשה או תעודת התאגדות של חברה בנוסף לאישור המע"מ.

 .6ראה תשובה בסעיף  -13חובה לחתום על תצהיר באמצעות עו"ד. שאלה  -13שאלה  .10
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 : 54/16בהמשך לתשובות ההבהרה שקיבלנו , יש לנו עוד מס' שאלות בנוגע למכרז לאספקת חומרי ניקוי 

  

 ע"פ חוק חובת המכרזים עליכם לציין כמויות צריכה .     .1

ע"פ חוק חובת המכרזים ניתן לבקש מותג אך לא מותג ספציפי )שמוטה בעיקר במכרז זה לחברת סנו(,      .2
 לפיכך אנו מבקשים להציע מותגים חזקים אחרים כמו " יעקובי, סנט מוריץ, שייני, סאסאטק וכדו' " .

 מה אופן פריסת האספקות ?     .3

  

 ס' המחלקות שיש לבצע חלוקה( .נשמח לקבל את רשימת נק' האספקה )כולל מ     .4

 
 

 בע"מתשובות לשאלות הבהרה מחברת גרפיטי 
 

 מכרז מסגרת. ראה תשובתי לעיל. -1שאלה   .1

 לא ניתן לספק מוצרים חליפים, ניתנו מספר מוצרים של חברות שונות.  .2

 נקודות אספקה: 7בהתאם לדרישת העירייה. יש  -פריסת הספקות  .3

 בית שמש. 4רחוב דרך יצחק רבין  -בניין עירייהראשי .א

 בית שמש. 5רחוב הרצל  -בניין עירייה .ב

 רחוב הגפן בית שמש. -אגף חינוך .ג

 רחוב נחל שורק, רמב"ש א', בית שמש. -אגף ההנדסה .ד

 סמטת אבא נעמת בית שמש. -מחלקת אירועים וספורט .ה

 סמטת אבא נעמת בית שמש. -אגף הרווחה .ו

 רחוב בר אילן בית שמש -שירות פסיכולוגי חינוכי )שפ"ח( .ז

 
 
 
 

 בכבוד רב,          
 

 דקלה כלפון, עו"ד            
 משנה ליועמ"ש            

 
 העתק:

 סמנכ"ל -מר דוד סיטבון
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 הלשכה המשפטית           
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 ג' באלול, תשע"ו             

 2016בספטמבר,  6                             
 

 מ.ל.ב.             
 

 לכבוד
 אספקת חומרי ניקוי 54/16משתתפי מכרז 

 
 א,ג,נ;

 
 תשובות לשאלות הבהרהנדון: ה     

 
 להלן העתקי שאלות הבהרה שהתקבלו ותשובות להן כדלקמן;

 
 תשובות לשאלות הבהרה משבתאי בוקשפן )מסומן א'(:

 
. הגשת 12:00בשעה  14/9/16לנוכח טעות סופר שנפלה במכרז שאלות הבהרה יוגשו עד ליום  .1

 .12:00בשעה  25/9/16ההצעות על נספחיהן תוגשנה עד ליום 
 ניתן לשלם רק במחלקת הגביה עבור רכישת המכרז. .2

 
 '(:ב )מסומן  חברת גרפיטיתשובות לשאלות הבהרה מ

 לעיל. 1 ראה תשובתי -דחיה מועד הגשת המכרז= .3
 

 '(:גתשובות לשאלות הבהרה מחברת קרביץ )מסומן 
 לספק מוצרים חליפיים. לא ניתן – 1שאלה  .4
 לא ניתן להגביל מינימום הזמנה. -2שאלה  .5
 בית שמש. 4אספקה לעיריית בית שמש ברחוב דרך יצחק רבין  -3שאלה  .6

 
 תשובות לשאלות הבהרה מחברת א.א. ע. שיווק למוסדות בע"מ )מסומן ד'(:

 ראה לעיל תשובתי ביחס למועד ההגשה הנדחה.  -1שאלה  .7
 .54/16מספר המכרז  -2שאלה  .8

 
 תשובות לשאלות הבהרה מחברת פרונרי )מסומן ה'(:

 
 לא ניתן לספק מוצרים חליפים. -1שאלה  .9

 אחוז ההנחה אחיד. -2שאלה  .10
 ניתן להשתמש בהעתק שהורד מאתר האינטרנט של העירייה אולם עליכם לשלם -3שאלה  .11

  במחלקת הגביה עבור רכישת המכרז. מדובר בתנאי סף.
 

 בכבוד רב,            
 

 דקלה כלפון, עו"ד            
 משנה ליועמ"ש            

 העתק:
 סמנכ"ל -מר דוד סיטבון


