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 מ.ל.ב.             
 

 לכבוד
 אספקת ציוד משרדי 55/16משתתפי מכרז 

 
 א,ג,נ;

 
 תשובות לשאלות הבהרההנדון:      

 
 להלן העתקי שאלות הבהרה שהתקבלו ותשובות להן כדלקמן;

 
 

 האם ניתן לספק חלק מהמוצרים שעליהם יצא המכרז? .1
זה כמעט ובלתי אפשרי  לבן וצבעוני, בריסטל, נייר מדבקה וכו' A4 כגון כל המוצרי נייר לדפוס, נייר .2

 להחזיק את כל המוצרים שיש במכרז,
אשמח מאוד שהמחלקה  משום מה זה נראה כאילו זה תפור למישהו מסוים שכן יכול לספק הכל,

 המשפטית של העירייה תבדוק את הנושא
 
 

 בע"ממניפה יבוא ושיווק נייר תשובות לשאלות הבהרה מחברת 
 

 לא ניתן לספק חלק מהמוצרים.  .1
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 : 55/16ברצוננו לשאול מס' שאלות בנוגע למכרז לאספקת ציוד משרדי 

  

 ועד הסוף יש פריטים אשר לא מופיעים בהם מחירי פתיחה . 31מעמוד       .1

 ע"פ חוק חובת המכרזים עליכם לציין כמויות צריכה .      .2

 אנו מבקשים להציע מותגים שוו"ע בחלק מהמוצרים.      .3

 לא מכירים מוצר כנ"ל, אנא תקנו את הגדרת המוצר. –מ"מ"  10פריט "לוח פוליגל       .4

 ? 11/23האם הכוונה ל  –מעטפות לבנות חלון       .5

 האם הכוונה למעטפות תקן ? –מעטפות לבנות רגיל       .6

 האם ניתן לקבל דחייה במועד הגשת המכרז ?      .7

 מה אופן פריסת האספקות ?      .8

 נשמח לקבל את רשימת נק' האספקה )כולל מס' המחלקות שיש לבצע חלוקה( .      .9

 
 

 תשובות לשאלות הבהרה מחברת גרפיטי בע"מ
 

 לא ברורה השאלה. באתר העירייה יש את כל המחירים. נספח א' צורף הן למכרז והן להסכם. -1שאלה    .1

 המודבר בהסכם מסגרת. האספקה לפי דרישה. -2שאלה  .2

 לא ניתן לספק מוצרים חליפים, ניתנו מספר מוצרים של חברות שונות.  .3

 לוח מפלסטיק הנתלה על הקיר. -מ"מ" 10פריט "לוח פוליגל  .4

 כך פורסם. במפרט. -11/23מעטפות חלון בגודל  -5שאלה  .5

 ראה נספח א'.  -מעטפות לבנות .6

 לא ניתן לדחות ת מועד המכרז. הוארך כבר פעם אחת. -7שאלה  .7

 לפי דרישה. -פריסת האספקות .8

 נקודות אספקה: 7בהתאם לדרישת העירייה. יש  -ספקותאפריסת ה  .9

 בית שמש. 4רחוב דרך יצחק רבין  -ראשי ן עירייהבניי .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 -כי )שפ"ח(שירות פסיכולוגי חינו .ז
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 בכבוד רב,          
 

 דקלה כלפון, עו"ד            
 משנה ליועמ"ש            

 
 העתק:

 סמנכ"ל -מר דוד סיטבון
 
 


