ה' בשבט התשע"ה
 52בינואר 5102
רכ5102-5522 .

מענה עורך המכרז לשאלות ההבהרה:
הבהרות כלליות של עורך המכרז:
 .1עורך המכרז החליט לאפשר סבב שאלות הבהרה נוסף ,המועדים מפורטים בחוברת המכרז .כמו כן,
בהתאם נדחה גם מועד הגשת ההצעות.
 .2בוצעו שינויים בסל  2כך שניתן להזמין כיסאות עם ספוג חסין אש או עם ספוג רגיל לפי צרכי המשרד והתקן
המחייב את המשרדים.
 .3במחירון המציע עבור סל  1נוספה קטגוריה נוספת -קטגוריה  5ובה פריטים העשויים פורניר בלבד .יש
לשים לב לשינויים במחירון סל .1
 .4המפרט הטכני ומחירון המציע בסל  3עבר שינויים נרחבים.
 .5מכון התקנים צורף לגופים הנלווים במכרז זה.
 .6יש לשים לב שבמחירוני המציע קיימים מספר גיליונות אקסל.

מס"ד סעיף

נושא

שאלה

סל
1

1

שולחן רגל דגם חלון :סעיף
 - 1.3.2.4.1ניתנו 6
אפשריות לבחירה " או בכל
חתך שירשם בהזמנה " ? של
הלקוח למסגרת רגלי השולחן
בדגם חלון  – .קיים פער של
עשרות אחוזים בין סוגי
הפרופיל השונים וזה קיים
באותה קטגוריה נדרש לצמצם
לקבוצות מחיר זהות ....

2

בקטגוריה  1שולחנות מופיעה
רגם רגל "נ " אין פירוט למבנה
הרגל ?

1

ריהוט פורנייר מעורב עם
ריהוט פורמיקה \ מלמין
באותה קטגורייה מומלץ
להפריד

1

קיים ערבוב בחלקי ריהוט בין
פלטות המצופות פורמיקה
למלמין – כגון לוח כיסוי
למערכת מגירות \ארונות
פלטה עליונה בציפוי פורמייקה
וגוף היחידה מלמין – בחלק
מגוונים הנבחרים בשל שינוי

1

3

4

מענה

ראה שינוי במחירון המציע
לסל 1
ראה שינוי במסמכי המכרז
נוספה קטגוריה בסל 1
המאגדת בתוכה פריטי
פורניר רלוונטיים .ראה
הערות כלליות של עורך
המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז

5
בחומרים קיים שינוי בגוון
שיתקבל .

5

 .ריהוט בחיופוי פורנייר –
נדרש בפלטות שולחן "עיבוי
כך שיתקבל עיבוי של 66
מ"מ" –נתון זה יגרום לגובה
פלטה תחתונה של השולחן
לבין הרצפה להיות כ  66ס"מ
 זה מפריעה לישיבה ולידיותכסאות מומלץ לתקן לכ 45
מ"מ .

1

6

צורך לקבוע רק  2סוגי רגלי חלון
לשולחנות הפער במחירים של
הרגלים הדרושות הוא ענק

1

7
כללי 0 -

8

9
10
11

12

 0.5.1.9/1סעיף זה אינו ברור-אבקש
בהירות יתר.
0
האם הכוונה  1מיליון  ₪לכל
לקוח בנפרד? אם כך מה זה
אומר לא פחות מ₪ 566,666-
למה הכוונה?
 0.5.1.9.2מבוקש להבהיר האם ההיקפים
הכספיים שבסעיף הינם עבור כל
שנה ,כלומר  -אספקה של
לפחות  ₪ 566,666ללקוח
לשנה.
לוח עץ העשוי מלוח שבבי בעובי
נומינלי  16מ"מ מחופה מלמין-
לידיכתכם קיים בשוק המקומי
לוח במידות 16.5-16.6
האם רגלי Tהפוכה הן רגלי אלפא
?
מה הן רגלי נ (הם הן C
מקוצרות)?
בריהוט עץ קטגוריה  ( 2ארגזים
ניידים שלוחות וארוניות צד)
מוצרים  1ועד  .16יש ארגזי
מגירה ניידים גובה  .66רוחב 46
ועומק  .52העומק לא הגיוני כי
זה יותר מרוחב השלוחה
שמתחתיה ימקמו את המגירה
 56ס"מ -ממליץ להשאיר כפי
שהיה מקובל במכרז הקודם 46
ס"מ.

ראה שינוי במסמכי המכרז

ראה שינוי במסמכי המכרז
1
ראה נספח מספר
 -6.5.1..516המבהיר את
בקשת עורך המכרז
1
ראה נספח מספר
 -6.5.1..516המבהיר את
בקשת עורך המכרז
1
אין שינוי במסמכי המכרז
1

ראה שינוי במסמכי המכרז

1

ראה שינוי במסמכי המכרז

1

ראה שינוי במסמכי המכרז

3
בהמשך לטבלה בקטגוריה הנ"ל
יש מוצרים נייחים בגובה שולחן
 44ואילו מפרט  .5המתייחס
לאותם הפריטים בסעיף 5.3
דורשים גובה נומינלי של ס"מ
( 66מה הגדרה לנומינלי??)
האם להתייחס רק למידות
בטבלה(שנראות גם יותר
הגיוניות)
קטגוריה  3המידות בקירוב
לארוניות  5מגירות ושאר
הארוניות מסוג זה הם עומק 46
אורך  56גובה .46על מנת
שארוניות יתאימו לבתי המגירה
הקיימים בשוק צריך לשנות עומק
 46ובאורך .56
לגבי מחיצות אופן ספייס גובה
המחיצות המיוצרות בשוק הוא
 166בסל פריטים מס  1קטגוריה
 16סעיפים  6ו  6דורשים גובה
 166האם ניתנות לשינוי?
המכרז המתייחס לסל -2כסאות:
יש התייחסות לספוג חסין אש
ירוק ,אבקש לבדוק שנית
בעקבות הממצאים הקיימים
החדשים לגבי החומר (ברום)
שהתגלה כמסרטן .
מבקש להוסיף לרשימת
המעבדות המאושרות למתן
אישורי תקן  ANSI BIFMAאת
המעבדה האיטלקית .CATAS
הספקים האיטלקיים בודקים
מכללולים במכון CATAS
תקן ביפמה לכיסאות הוא סיני
למרות שהם דורשים כסאות
מאירופה ותקן הארופאי הוא CE

13

14

15

16

כללי מפרט
הכסאות
0.5.1.10.4

17

18

19

כיסאות

0.3

20

כיסאות

0.4+0.6

21

כיסאות

0.6.5

22

כיסאות

0.7

23

כיסאות

1.7.1

רשמתם למשקל  126לפחות.
עובד5מנהל אצלנו  114ק"ג לפי
דרישת BIFMA

1

ראה שינוי במסמכי המכרז

1
ראה שינוי במסמכי המכרז

1
ראה שינוי במסמכי המכרז

2
2

ראה הבהרות כלליות של
עורך המכרז והשינויים
שבוצעו בחוברת המכרז.

ראה שינוי במסמכי המכרז
2
אין שינוי במסמכי המכרז.

2

ביקשתם בכל הסעיפים חסין אש-
אין צורך עקרוני ,זה מאוד מייקר.
ביקשתם רשת פלסטיק עמידה
בפני דליקה -אש ,אין דבר כזה
2
בשוק.
גלגלים בשכבת סיליקון ,מונח לא
2
נכון ,יש לציין PV
בוכנה -רשמתם גובה מינימלי 43
 ,Hזה נמוך מאוד וטווח הבוכנה
 16ס"מ ,כלומר  ,H 53נמוך גם
לאנשים עם סטנדרט ,H45-55
לנו יש טווח של  13ס"מ אבל
2
מתחיל ב.H45-
2

ראה שינוי במסמכי המכרז.
ראה הבהרות כלליות של
עורך המכרז והשינויים
שבוצעו בחוברת המכרז.
ראה שינוי במסמכי המכרז.
ראה שינוי במסמכי המכרז

ראה שינוי במסמכי המכרז

2

24

כיסאות

25
26

כיסאות
כיסאות
פרק 6

27
0

28
0

29

כיסא ל 2454-משקל  156ק"ג,
המוצר כולו עם רכיבים מותאמים
מראש ,אין צורך באילתור של
תוספת פלטה מחוזקת.
2.13
מדף כתיבה .6 -מעלות זה
מיושן ולא נכון -סטנדרט או
מתקפל ויורד למטה או אנטי
פאניק.
6.4
צינור סטנדרט  22או  25ולא 36
8.2
 0.5.2.8.1במסגרת הנספח לסעיף זה
נתבקשו המשתתפים במכרז
ליתן פירוט מלא לכל חלק בפריט
בנפרד [גלגלים ,בוכנה ,מנגנון
למושב וכו'] .נשאלת השאלה
האם ניתן יהיה לתת פירוט לגביי
חלקי הכיסא ביחד ולא בנפרד?
במידה ועורך המכרז יחליט לא
כללי
לקיים תיחור דינמי מקוון האם
בכוונתו להוסיף את סעיף העדפה
לתאגיד בשליטת אישה כפי
שמופיע בחוק סעיף 2ב (ב) עידוד
נשים בעסקים" ]2[:פורסם מכרז
לפי הוראות חוק זה ,ולאחר
שקלול התוצאות ,קבלו שתי
הצעות או יותר תוצאה משוקללת
זהה שהיא התוצאה הגבוהה
ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של
עסק בשליטת אישה ,תבחר
ההצעה האמורה כזוכה במכרז,
ובלבד שצורף לה בעת הגשתה,
אישור ותצהיר[.]3
 0.5.1.10.מאחר ובמכרז זה בשונה
ממכרזים קודמים העוסקים
1
ברכש ריהוט משרדי עבור משרדי
הממשלה החליט עורך המכרז
לחלק את הריהוט לסלים כך
שסל  2עוסק ברכש כסאות
בלבד ,בסעיף זה דרישת עורך
המכרז לעמוד במחזור מכירות
ללקוחות מוסדיים ממשלתיים
בהיקך של  6מיליון  ₪ממוצע
לשנה בין השנים , 2611-2613
בדרך כלל היקף כספי כזה היה
נהוג לבקש כאמור במכרז קודם
עבור פריטים נוספים כגון
שולחנות ,ארונות ספרים וכו'
הדרישה כפי שמופיע בסעיף
אינה מידתית על כן אנו פונים
לעורך המכרז ומבקשים לשנות
את התנאי כדלקמן  3 -מיליון
ש"ח בממצוע לשנה ולא פחות מ-
 1.5מיליון ש"ח בכל אחת
מהשנים

2

ראה שינוי במסמכי המכרז

2
2
2

ראה שינוי במסמכי המכרז
ראה שינוי במסמכי המכרז

נדרש למלא את הנתונים
המבוקשים בנספח.

2
2

במידה ויערך תיחור שאינו
דינאמי ,ייבחנו כלל
המשמעויות על ידי ועדת
המכרזים.

דרישות הסף לא שונו.
לתשומת הלב -מחזור
המכירות המופיע בתנאי סף
זה הינו לכלל לקוחות
המציע.

2
0

0.5.1.10.
1

האם ברשות עורך המכרז מידע
לעניין היקף רכש כסאות עבור
משרדי הממשלה ?

2

0.5.1.10.
2

כפי המופיע לעיל  ,גם בסעיף זה
נבקש לשנות את התנאי ל 666
אלף  ₪ממוצע ל  3לקוחות ולא
פחות מ  366אלף  ₪ללקוח
אבקש הבהרות לסעיפים אלו
לשיקלול איכות מחיר בכסאות.
על פי סעיף  6.5.1.5וסעיף
 6.5.1...2נדרש המציע להיות
ספק משנת  - 2611נא להבהיר
כי גם הדרישה שבסעיף הזה
(העסקת עובדים) הינה משנת
.2611
מבוקש להבהיר האם ההיקפים
הכספיים שבסעיף הינם עבור כל
שנה ,כלומר  -אספקה של
לפחות  ₪ 466,666ללקוח
לשנה.
על פי סעיף  6.5.1.5וסעיף
 6.5.1.16.2נדרש המציע להיות
ספק משנת  - 2611נא להבהיר
כי גם הדרישה שבסעיף הזה
(העסקת עובדים) הינה משנת
.2611
מבוקש להבהיר כי ניתן להציג גם
אישורים שווי ערך לתקן הנדרש
בסעיף ( .)BIFMAקיימים יצרנים
טובים באירופה שמוצריהם
נבדקים על ידי מעבדות
במפעלים עצמם ולא המעבדות
שצוינו בסעיף
מבוקש להבהיר האם ההיקפים
הכספיים שבסעיף הינם עבור כל
שנה ,כלומר  -אספקה של
לפחות  ₪ 56,666ללקוח לשנה.
מבוקש להבהיר כי יש להציג לכל
סל אישור נפרד בעניין עמידה
בדרישת עדיפות טובין מתוצרת
הארץ
מבוקש להבהיר כי אי מילוי מק"ט
הפריט אצל המציע לא יפסול את
ההצעה  -קיימים יצרנים אשר
אינם משתמשים במק"ט כלל.
ההתחייבות היא לאספקת
המוצר על פי המפרט ,ובכל
מקרה אין דרישה להצגת
הקטלוג של המציע בשלב הזה

2

30

31
32
כללי 0 -

1.2.2.1/2
/3
0.5.1.9.3

33
כללי 0 -

0.5.1.10.
2

כללי 0 -

0.5.1.10.
3

כללי 0 -

0.5.1.10.
4

כללי 0 -

0.5.1.11.
2

כללי 0 -

0.5.2.3

כללי 0 -

0.5.2.6

34

35

36

37

38

39

2

ככלל ,במכרז מרכזי היקפי
הרכש אינם ניתנים ,והינם
מושפעים ממסגרות התקציב
והפרויקטים של המשרדים.

תנאי סף יישארו בעינם.
ראה דוגמה מפורטת בסעיף
1.2.2

2
סעיף זה מתייחס להעסקת
עובדי ייצור בלבד ,ונדרש
החל מ.1.1.2612-
2
ראה נספח מספר
 -6.5.1..516המבהיר את
בקשת עורך המכרז
2
סעיף  6.5.1.16.3מתייחס
להעסקת עובדי ייצור בלבד,
ונדרש החל מ.1.1.2612-
2

יש לעמוד בדרישות
המופיעות בסעיף
6.5.1.16.4
2

2

ראה נספח מספר
 -6.5.1..516המבהיר את
בקשת עורך המכרז
אישורים ומסמכים הנדרשים
לכלל הסלים ,יש להגיש
אישור 5מסמך אחד בין אם
מתמודדים על סל  1או יותר.

2

על פי הסעיף מתחייב מק"ט

6
כללי 0 -

40
כללי 0 -

41
כללי 0 -

42
כללי 0 -

43
תיחור 1 -
דינאמי
מקוון

44
תיחור 1 -
דינאמי
מקוון
45

46

תיחור 1 -
דינאמי
מקוון

 0.5.2.8.1מבוקש להבהיר כי אי מילוי מק"ט
הפריט אצל המציע לא יפסול את
ההצעה  -קיימים יצרנים אשר
אינם משתמשים במק"ט כלל.
ההתחייבות היא לאספקת
המוצר על פי המפרט ,ובכל
מקרה אין דרישה להצגת
הקטלוג של המציע בשלב הזה
מבוקש להבהיר כי על המציע
0.5.5
לעמוד בתנאי הסף למכרז
בעצמו ,ואינו יכול להסתמך על
קבלן5ספק משנה כדי לעמוד
בתנאי הסף (אחרת זו הצעה
משותפת)
מבוקש להבהיר כי החשב הכללי
0.6.1
יפרסם את שמות המציעים אשר
עמדו בתנאי הסף קודם קביעת
המחירון הקובע ותחילת שלב
התיחור ,ויתאפשר למשתתפים
לבדוק ההצעות שעמדו בתנאי
הסף .השתתפות מציעים
שאינם עומדים בתנאי הסף
בקביעת המחירון או בשלב
התיחור ,או פסילה של מציעים
שעומדים בתנאי הסף  -תפגע
ביצירת המחירון הקובע ובשלב
התיחור ,ותגרום לכך שהתיחור
לא יהיה חוקי
 0.6.4.6.2מבוקש להבהיר מה הבדיקה
שנעשית בסעיף .בדיקת עמידה
בתנאי הסף אמורה להיעשות
קודם שלב התיחור ,ולא רק לפני
הכרזה על הזוכים
מבוקש להבהיר כי עדיפות טובין
1.3
מתוצרת הארץ תהיה חלק
מההתמחרות הדינאמית ,כלומר
 הצעתו הכספית של מציע בעלעדיפות זו תוצג כולל העדיפות
שתחושב באופן אוטומטי
בהתמחרות.
מבוקש להבהיר כי מערכת
)1.3 (5
התיחור תאפשר לדעת מה
ההצעה המשוקללת בעקבות
עדכון המחיר קודם משלוח
ההצעה הכספית המעודכנת
) 1.3 (11מבוקש להבהיר כי הצעה אשר
לא תשנה את דירוג המציעים לא
תאריך את משך התיחור

חוברת
המכרז
47
48

1.2.2.3

מבקשים הסבר בנושא שיטת
התיחור וזאת על מנת לקבוע את
תקופת האחריות.
מבקשים לדעת עפ"י מה יעשה
התיחור? מחיר מוצר או מחיר

2

על פי הסעיף מתחייב מק"ט
2

יש לעמוד בתנאי הסף
כאמור במסמכי המכרז.
2

עורך המכרז יפעל על פי
החוק ותקנות חובת
המכרזים.
2

הסעיף שונה.
2

2

ראה סעיף 6.6.4.6.1
טרם התיחור תתבצע
הדרכה המבהירה את כל
ההליכים בתיחור .במסגרת
זו ניתן לשאול את כל
השאלות.

2

2
2

ראה האמור בסעיף 1.3
(.)11
שיטת התיחור מפורטת
בפרק  .1בסעיף  1.2.2קיים
הסבר ובסעיפים 1.2.2.1-
 1.2.2.3קיימת דוגמה.
ראה האמור בסעיף 6.6.1
(.)2

2
משוקלל?
האם מציע א' שמחיריו גבוהים
ממציע ב' לא יזכה במכרז למרות
שמחירו המשוקלל גבוה מאלה
של מציע ב' ?

49
חוברת
המכרז
50
51
חוברת
המכרז

52

53

מפרט טכני
סל 2
כסאות
נספח טכני

54
חוברת
המכרז

55

56

נספח
6.5.2.6
0.6.4.6.3

57
1.1.6.3
58

אחריות מוצר אמורה להתחייס
לחלקים המיכניים בלבד.
0.7.2
מבקשים הגדרה ופירוט מה כולל
אחריות המוצר.
עדכון תנאי ההצמדה:
כל חלקי הכסאות הן של
המנהלים והן של העובדים
מיובאים מחו"ל כך שיש לשנות
את תנאי ההצמדה ולהתאימם
לשינויים במטבע זר וזאת לאור
השינוי הדרסטי שחל בשנת
.2614 0.11.4.2
במפרט הטכני של הכסאות
1.6.2
מצויין בנושא משענות הידיים:
משענות יד מתכווננות משענת
הידיים תהיה מתכווננת גובה,
ומתכווננת רוחב
לעומת זאת בסל פריטים מס 2
כסאות רשום ידיות מתכווננות
עם אפשרות הזזת ידיות ולא צויין
ידית מתכווננת רוחב .לאילו
ידיות אנו אמורים להתייחס.
הנושא הזה חשוב לנו מבחינת
העלויות והתמחור.
 0.5.2.8.1סעיפים  1-4מתייחסים כורסת
מנהל עם משענות ידיים
מתכווננות מרופדות בבד דמוי
עור הניסוח בכרוסאות מטעה
וכאילו שהדרישה הינה למשענות
ידיים מרופדות .נא לתקן.
מערך רכש אלקטרוני .האם
2.1.4
מקבלים פלטפורמה לביצוע
ההזמנות ולניהול התקציב או אנו
צריכים להקים אתר הזמנות
מאפס?
במפרט קיימים שני סוגי מדפים
מחירון
לעומס קל ,אולם במחירון ישנה
מציע
רק אופציה אחת
למרות שזה דיי הגיוני ,לא מצויין
אספקה
עניין ההתקנה כחלק מהמחיר.
יש שימוש במילה מסירה .נא
התיחסותכם.
לא לגמרי ברור כמה כיפופים
מפרט
סה"כ יהיו למדף ,האם הכוונה ל3
מדפים
כיוונים

2

2
2

2

2
2

ראה האמור בסעיף 1.2
אחריות המוצר מתייחסת
לכלל חלקי המוצרים ,והכל
כמפורט בסעיף .2.1.16
האחריות מוגדרת בסעיף
2.1.16

אין שינוי במסמכי המכרז.

ראה שינוי במסמכי המכרז

ראה שינוי במסמכי המכרז
2
ראה האמור בסעיף 2.1.4
במסמכי המכרז.
3
3

ראה שינוי במסמכי המכרז

ראה שינוי במסמכי המכרז
3
ראה סעיף  1.1.1במפרט
הטכני -סל 3

8
מפרט 2.6
ארונות

59
מחירון
מציע סל 3-

60
.0.3

61
1.1.6.4
62
1.1.6.4
63
קטגוריה 2
64
מפרט טכני
סל 3
65
66

מפרט טכני
סל 3
מפרט טכני
סל 3

67
68

מפרט טכני
סל 3
1.1.6

69
קטגוריה 1
70
קטגוריה 1
71
קטגוריה 1
72
73

פרק 2
ארונות

רגלית
ארונות

המפרט מדבר על צוקל עם
רגלית מתכווננת ,שונה
מהסנטדרט הנהוג כיום בשוק
(רגלית מתכת עם "נעל"
פלסטיק") ,במידה וזו הדרישה
הסופית ,האם ניתן לקבל סקיצות
לעניין הארונות על מנת לשמור
על אחידות.
כאשר על פריט כתוב בין מידה
מסויימת למידה אחרת מה
הכוונה?
למשל במחירון מציע סל 3
קטגוריה  2מס"ד  1כתוב עומק
46-66
האם צריך לתת מחיר לכל
המידות שקיימות בטווח או מחיר
אחד?
האם צריך אישור קונסטרוקטור
לכל התקנה קטנה אפילו אם זה
מדף בודד או שמספיק אישור
כללי למוצר
מדפים לעומס בינוני מוגדרים
כמגולוונים האם גם הם צריכים
ציפוי של צבע?
עמודים מפלדה בעובי  2מ,מ
האם הדרישה היאלעובי החומר
או לעומס הנידרש
בסעיף  4מופיע עומק  36האם
אפשר שיהיה ?36
כמה מדפים יהיו בכל שדה?
הנתון נחוץ על מנת שנוכל לחשב
את העומס הנידרש לכל מסגרת
האם יש גישה נוחה עבור הרכב
שמביא את הסחורה לאתר?
האם הרצפה במקום בו צריכה
להתבצע העבודה ישרה
ומפולסת?
האם יש ניסיון קודם או הערכה
לגבי גודלה של הזמנה בודדת?
אין בקשה לתמחור (מחירון
מציע) עבור מערכת אחסון
הבנויה בשיטת התקנה ללא
שימוש5שימוש מועט בברגים
בתיאור כתוב פרופיל  Uהאם
אפשר גם זוויתן?
מספר סידורי  45556האם
מדפים יכולים להיות עם ברגים
ולא ע"י תפסנים?
לוח מחופה מלמין ,לא קיים
במפרט
גם במפרט הטכני וגם במחירון
מציע קטגוריה  354לא כתוב

3

הוספה סקיצה למפרט
הטכני.
3

ראה שינוי במסמכי המכרז
3
ראה שינוי במסמכי המכרז
3
לא ,כאמור במפרט הטכני
3

3

עובי החומר  2מ"מ כאמור
במפרט הטכני
ראה השינויים במחירון
המציע עבור סל 3

3

3

ראה שינוי במסמכי המכרז
התיאום של הגישה לאתר
ייעשה מול המשרדים.

3
3

בחינת תנאי השטח ייעשו
בין הזוכה למשרדים.
גובה ההזמנה הינו לפי צרכי
המשרדים.

3

3

ראה עדכון במסמכי המכרז
ראה שינוי בקטגוריה 1
במחירון מציע עבור סל 3

3
3

ראה שינוי במסמכי המכרז
ראה שינוי במפרט הטכני-
סל 3

3
ראה שינויים במסמכי המכרז

9
כמה מדפים בארונות

74

פרק 2
ארונות
פרק
25354

75
קטגוריה 2

76
.0.2
77
78

מפרט טכני
סל 3
כללי 0 -

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93

קטגוריה 1
קטגוריה 2
קטגוריה 2
קטגוריה 3
קטגוריה 4
קטגוריה 4
קטגוריה 5

במפרט אין נתונים על מעמד
גבוה או נמוך
הובלה :האם למחסן מרכזי אחד
או פיזור לכתובות שונות?
האם נדרש להוביל ארון אחד
בודד לדוגמה לקרית שמונה?
מספר סידורי  3545556הקורות
שקיימות אצלינו וזמינות במלאי
למשקל של  566ק"ג הן באורך
 156ס"מ1665ס"מ
האם מספק? קיימים קורות גם
לאורכים שונים לעומסים אחרים
האם עמידה בתקן אירופאי
מספקת?
האם נדרש עומס לקורות או סוג
ועובי פרופיל?
 0.5.1.10.על פי סעיף  6.5.1.5וסעיף
 6.5.1.11.2נדרש המציע להיות
3
ספק משנת  - 2611נא להבהיר
כי גם הדרישה שבסעיף הזה
(העסקת עובדים) הינה משנת
.2611
תוספת לכיפוף מסילות ונציאני?-
סעיף 6
לא ניתן
ונציאני דמוי עץ ברוחב  25מ"מ?-
סעיף 4
לא קיים
ונציאני דמוי עץ ברוחב  35מ"מ?-
סעיף 5
לא קיים
תוספת לכיפוף מסילות? -בלתי
סעיף 6
אפשרי
לאיזה וילון מתכוונים?
סעיף 4
לאיזה וילון מתכוונים?
סעיף 6
לאיזה וילון מתכוונים?
סעיף .
האם המחירים המוגשים כוללים
מדידה?
האם המחירים המוגשים כוללים
פירוק
האם המחירים המוגשים כוללים
מדידה בכל הארץ?
האם יש תוספת כמקובל
לעבודות באזור אילת?
האם יש מינימום כמות להזמנה
באזור המרכז?
האם יש מינימום כמות להזמנה
במקומות מרוחקים?
מהו תוקף תקופת האחריות
לוילונות?
האם יש השתתפות של מנהל
הרכש בהפקת קטלוגים

3
ראה שינויים במסמכי המכרז
3
התיאום של ההובלה לאתר
ייעשה מול המשרדים.
3

ראה שינוי במסמכי המכרז
3
3

אין שינוי במסמכי המכרז
הקורות יתאימו לעומס
המוגדר במפרט הטכני

3

סעיף זה מתייחס להעסקת
עובדי ייצור בלבד.
4

ראה שינוי במסמכי המכרז

4

ראה שינוי במסמכי המכרז

4

ראה שינוי במסמכי המכרז

4

ראה שינוי במסמכי המכרז
ראה הפניה למפרט הטכני
ראה הפניה למפרט הטכני
ראה הפניה למפרט הטכני
ראה האמור אמור בסעיף
2.1.4
ראה האמור אמור בסעיף
2.1.4.1
המכרז הינו ארצי לכלל
משרדי הממשלה.
המכרז הינו ארצי לכלל
משרדי הממשלה.

4
4
4
4
4
4
4

4

לא ,אך נוסף בסעיף 2.1.4
מידע לגבי הזמנות בהיקף
נמוך.

4

שלוש שנים ,כאמור במסמכי
המכרז.

4

לא ,כאמור במסמכי המכרז.

01

ובבניית אתר האינטרנט ?

94

15
 2אין שינוי במסמכי המכרז.
לתשומת להלב -המכרז
פוצל לסלים וכן למספר כולל
רב יותר של זוכים.

95

96

4

כללי
0.5.1.7

במכרז החדש יש שני זוכים
בלבד למרות לנוספו מספר
לקוחות כבדים כגון ביטוח לאומי
ואוניברסיטת תא יש לקבוע
לפחות  3ספקים זוכים
במכרז סל  152הנ"ל לפי
הרשימות המצ"ב נוספו מספר
לקוחות שלפי נסיון קודם שלנו
איתם צורכות ציוד רב .במכרז
הקודם היו  3זכיינים ,בתקופות
לחץ (כמו סוף שנת תקציב ועוד)
לא ניתן לעמוד בזמני האספקות
הנדרשים גם ללא תוספת
לקוחות  ,לכן אנו מבקשים
15
להשאיר  3ספקים ולא להקטין ל-
2
 2כמופיע במכרז זה.
כללי
האם תהיה פגיעה בתנאי הסף
אם סופקה הסחורה על ידי כקבלן
משנה עבור הספק המוכרז
ללקוחות חשב בעלי פריסה
ארצית?

לא ,כאמור במסמכי המכרז.

97
כללי

98

99

100

כללי

101

0.6.4.4.5

לבקש לדחות את תאריך
ההגשה מ = 26512514היצרנים
נמצאים בסוף שנה
כללי
ערבות =יש לנו ערבות למכרז
קיים  466אשח 5ערבות לחדש
לריהוט 256אשח והשלמה ל466
אשח לכסאות  266אשח 2565
אשח נוספים צריך לבקש אישור
לשחרור הערבות של המכרז
הקיים או שהערבות תעמוד גם
לטובת המכרז החדש
אנו נמצאים בתקופה זו של
השנה בשיא הלחץ על מנת
לעמוד בזמני אספקה ללקוחותינו
וספירות מלאי ,כדי שנוכל
להתמקד במכרז הנ"ל החשוב
לנו מאוד נבקש לדחות את מועד
הגשת המכרז הנ"ל בשבועיים
כללי
לפחות.
נרשם שבמידה והמדורג השלישי
והרביעי יסרב להשוות מחיר
לאחר התיחור רשאי עורך המכרז
לפנות לזוכה הראשון כזוכה גם
למשרדים הנוספים ,ברור שספק
אחד לא יוכל לעמוד בכל
כללי
הדרישות.

אין שינוי במסמכי המכרז.
לתשומת הלב -המכרז פוצל
לסלים וכן למספר כולל רב
יותר של זוכים.
ככל שהשאלה הינה האם
ספק משנה ,המספק לגוף
בעל פריסה ארצית ייחשב
בתנאי סף זה ,התשובה
הינה חיובית ,שכן תנאי הסף
מתייחס ליכולת ההספקה
של המציע בפריסה ארצית.
ראה טבלת ריכוז תאריכים

אין שינוי במסמכי המכרז

ראה טבלת ריכוז תאריכים

אין שינוי במסמכי המכרז

00

102

2.1.3

103

0.7.5
כללי

הובלה

104
0.7.1
0.7.2
0.5.4
0.5.1.6

מסמכים
להגשה
הסכם
סופי

0.11.4.3

הצמדה

105

106
0.5.2.4
107

108

109

מבקש התייחסות למקום שהוזמן
עבורו ריהוט והמקום לא מוכן ,
דרוש תעריף לפירוק הריהוט
הישן ,שאם לא כן המשאיות
העמוסות מבזבזות זמן רב מאוד
בצפייה לפירוק הרהיטים ע"י
גורמים חיצוניים .ובעצם מעכבים
אספקות למשרדים אחרים.
ככתוב עובד שהוחלף מחוייב
הספק בעלות האישור הבטחוני -
באיזה סכום מדובר?
ישנה חלוקה ל 3איזורים אולם
הדבר לא בא לידי ביטוי במחיר,
לצורך מה ישנה החלוקה?
חלק מהדרישות מהזוכה הן
הגדלת הערבויות והביטוחים.
בהגשה הראשונה,מעטפה ,מה
צריך לכלול? טופס ריק אבל עם
חותמת חברה המעידה
שקראנו5הבנו את הדרישה?
כנ"ל לגבי ההסכם של הזוכה
הנבחר.
סעיף ההצמדה מדבר על מקרה
של עליית המדד מעל  ,4%לא
ברורה התוצאה של מקרה קצה
זה .נא לפרט
יש הפניה לנספח 6.5.2.1.16
עבור ניגוד עניינים .לא נמצא
נספח עם מספור זה .
האם צריך לצרף למעטפת הגשה
את כל המפרטים חתומים או רק
המפרטים של הסלים שבגינם
מגישים הצעה
האם אפשר להגיש הצעת מחיר
על סל חלקי ? למשל בסל 3
האם אפשר להגיש על מדפים
בלבד ללא ארונות?
או על סוג אחד של מדפים?

כללי
כללי
כללי

אין שינוי במסמכי המכרז
הינכם מוזמנים לברר זאת
מול הגורמים הביטחוניים
הרלוונטיים
החלוקה נועדה לבחינת
העמידה בתנאי הסף.

כללי

כללי

יש להגיש את כל המסמכים
הנדרשים בסעיף .6.5
ניתן לראות פירוט יתר
בהוראת תכ"ם מספר
 4.12.2המצויה באתר
משרד האוצר.

כללי
ראה שינוי במסמכי המכרז
כללי
יש לצרף רק מפרטים
חתומים לסל לו מוגשת
ההצעה.
כללי
לא ניתן ,ראה האמור בסעיף
6.5.2.6

