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אספקת מדים

אספקת מדים

הנדון :פרוטוקול מפגש מציעים למכרז פומבי  06/2021לאספקת מדים
מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה .על המציעים לחתום על כל עמוד של
מסמך זה ולצרפו להצעתם.

.1

בהתאם לאמור במסמכי המכרז שבנדון ,מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו
עלי ידי המציעים במסגרת מפגש המציעים שהתקיים ביום רביעי  18/04/2021בשעה 10:00
באמצעות אפליקציית . ZOOM

.2

המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.

.3

השתתפות במפגש המציעים אינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 .4במסגרת מפגש המציעים ,הוצגה מצגת (המצורף כקובץ נפרד לעיונכם) והועלו על ידי הרשות בין
היתר הדגשים לנושאים הבאים:
 .4.1הליך המכרז.
 .4.2אופן הגשת הצעה ולוחות הזמנים.
 .4.3תנאי סף מקצועיים.
 .4.4אופן בחירת הזוכים
 .4.5תמצית תכולת העבודה.
 .4.6נמסר למשתתפים כי שאלות בנושאים ספציפיים שעלו בכנס יש לשלוח בכתב בהתאם
להוראות המכרז והמענה עליהם יבוצע במסגרת המענה לשאלות הבהרה.
 .4.7התבקש להקפיד על הגעה לפני המועד האחרון להגשת המכרז .מומלץ למציעים להקדים
להגיע להגשת המכרז ולא להמתין לרגע האחרון ,לא תתקבל כל סיבה לאיחור ממועד ההגשה
שנקבע.
 .4.7.1יודגש כי אתר נציבות הכבאות פועל במסגרת התו הירוק ולצורך כניסה לאתר יש להגיע
ולהציג אישורי התחסנות או החלמה – נא להקפיד בנושא.
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.5
מס"ד

שאלות מציעים שנשאלו במהלך המפגש:
מספר סעיף

שאלות

כללי

נבקש לברר האם במסגרת מכרז זה
יוצגו למציעים דוגמאות של פריטים
הנדרשים במכרז לצורך המחשה.

לא יוצגו למציעים דוגמאות להמחשה.
המציעים נדרשים להציג דוגמאות בהתאם
למפרט הטכני במכרז.

נבקש לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעה במכרז על מנת
להספיק לתרגם את המסמכים
לאנגלית?

הבקשה נדחית.

.1
טבלת ריכוז
מועדים
.2

.3

.4

עמ' 1
מסמכי המכרז

תשובות

אין שינוי במועדים הנקובים במסמכי המכרז.

סעיף 3.3.1
(היקפי הזמנות)

נבקש להגדיל את כמות המינימום
להזמנה בודדת .הכמויות הנקובות
בחלוקה למידות שונות הינן נמוכות
לצורכי ייצור הבד.

נספח א'
(בדים – דרישות
טכניות)

האם ניתן לשקול שינוי בהרכבי הבד
לפריטים השונים?

עמ' 3
מסמכי המכרז

הבקשה נדחית.

נספח י"ד –
מפרט טכני
ותכולת העבודה
עמ' 46-47
נבקש הבהרה ,האם במסגרת אריזה
סעיף 8.4
המוצרים
(אריזת
באריזה אישית אישית תתאפשר דרישה לאספקת
לעובד לאספקה מדים עבור עובד בודד בתחנת כיבוי
לתחנות הכיבוי) מסויימת?

.5

הבקשה נדחית.

נספח י"ד -מפרט
טכני ותכולת
העבודה

נדגיש כי האריזות האישיות לעובד יארזו
בארזיה נוספת נפרדת (קרטון) בחלוקה לתחנות
השונות ואלו יסופקו במרוכז לאתרים כאמור
לעיל.

עמ' 55
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במסגרת ההזמנה לאספקת מדים באריזה
אישית לעובד תתבצע חלוקה מרוכזת ברמת
תחנות מחוזיות .החלוקה תהיה לכ 39 -אתרי
הרשות ברחבי הארץ ( 30תחנות כיבוי אזוריות
במחוזות הרשות 7 ,מטה מחוזות ,יחידת להבה,
ונציבות הכבאות בראשל"צ).

2

חתימת מורשה חתימה חותמת
המציע

