ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
ועדת המכרזים

מכרזים 04224017 :

לכבוד
המציעים במכרז 17/21
הודעה מס'  1למציעים במכרז  17/21לאספקת פנסי עששית לקלפיות
תשובות לשאלות הבהרה
 בעקבות שאלות ההבהרה עודכן המועד להגשת הצעות במכרז .המועד החדש הינו
 30.11.2017בשעה . 12:00
בהתאם לסעיף  . 0.3.4במסמכי המכרז שבנדו ן ,להלן תשובות ההבהרה לשאלות שהועברו
אלינו:
מס' מספר הסעיף
פירוט השאלה
ושם הסעיף
סידורי
במכרז
מתי ידרש מהספק להטביע את
 0.1.2למכרז
.1
בפרק - 0

הסמל?

התשובה
הטבעת הסמל תהיה כאמור בסעיף
 4.1להסכם.

מנהלה

.2

 0.1.2למכרז
בפרק - 0
מנהלה וגם -
 4.2במפרט
הטכני פרק 1
יישום

איזה משני הסמלים? סמל המדינה
או ועדת הבחירות?

.3

 0.1.6למכרז
בפרק – 0

האם למזמין יש אכן אופציית
רכישה באותו המחיר ל  10 -שנים?

יש להטביע את סמל ועדת הבחירות,
כפי שיפורט להלן:

ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת
ראו שינוי במסמכי המכרז.
כן ,בכפוף להצמדה כאמור בסעיף
 15.1להסכם.
אין שינוי במסמכי המכרז

מנהלה וגם -
 14.1להסכם

.4

 0.1.6במכרז
בפרק – 0
מנהלה -
מהות
ההתקשרות

ברצוני לדעת האם יש כמות
מינימום להזמנה בודדת?

אין כמות מינימום להזמנה בודדת.
בכוונת ועדת הבחירות לרכוש את
הכמות כאמור בסעיף  4.1בפרק - 1
יישום למפרט הטכני .כאמור בסעיף
 0.1.5למכרז הרכישה של הכמות
כאמור יכול שתתבצע בפעימה אחת
או בשתי פעימות במהלך שתי שנות
תקציב .מעבר לכך ,שמורה לוועדה
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מספר הסעיף
מס'
סידורי ושם הסעיף
במכרז

ועדת המכרזים
פירוט השאלה

.5

 0.3.8במכרז –
פרק  0מנהלה -
מסירת
ההצעות

בסעיף זה ,מדובר על הגשת 3
מעטפות ,בסעיפים , 0.3.8.1/4
מוזכרות  2מעטפות ,מה לגבי
המעטפה השלישית?

.6

0.5.1.2
תנאי סף
מקצועיים
בפרק – 0
מנהלה במכרז

.7

 0.5.7למכרז
לפרק - 0
מנהלה

.8

 0.5.7למכרז
בפרק - 0
מנהלה

.9

 2.1למפרט
הטכני בפרק 2
 -עלות

בפרק זה נדרש נ י סיון באספקת
פנסים לגופים בהיקף של 100,000
שקלים בשנה ,שוק הפנסים בארץ
אינו גדול כ"כ ולדעתי דרישה זו
מופרזת ,לצורך דוגמא במכרז
פנסים מבצעיים של משטרת ישראל
אין דרישה כזו ,חברתי עוסקת
בייבוא ושיווק מוצרי מחנאות
וטיולים משנת  , 1988אנחנו
מספקים ללקוחות פרטיים ,רשתות
שיווק ,יחידות
צבאיות פנסים בהק י פים של
 ₪ 200,000-300,000בשנה אבל לא
לגופים בודדים .חברתי מספקת
פנסים לרשות שמורות הטבע (רכשו
אצלי גם עששיות לטיולי עששיות),
חברת איתוראן ולחברות שמירה
רבות .חברתי זכתה במכרז
לאספקת רבי כלים למשטרת
ישראל בהיקף של  500-700אלף ₪
בשנה ,לסיכום ,אבקש לשקול
לשנות את הסעיף הזה ולאשר
הצהר ת רואה חשבון על מכירת
פנסים בהיקף של יותר
מ  ₪ 100,000בשנה.
בסעיף זה נדרשת אספקת סחורה
בתוך  90ימים מיום ההזמנה,
מכיוון שמדובר בייבוא ואולי גם
חריטה ,אבקש לשקול את
האפשרות להגדיל את זמן האספקה
ל  120ימ ים.
על הזוכה להיות מוכן עם 15,000
פנסים תוך  3חודשים
מצד שני למזמין יש זכות משיכה
תוך שנתיים אבקש הבהרה בנושא
לספק ישולם בגמר אספקת כלל
הפנסים האם זה אומר זמן העלול
להימשך עד שנתיים?

התשובה
האופציה להזמין בהמשך כמויות
נוספות של פנסים לפי הצורך.
בסעיף נפלה טעות סופר .יש להגיש 2
מעטפות בלבד.

ראו שינוי במסמכי המכרז.
על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של
שנתיים לפחות באספקת פנסים ל2-
לקוחות או יותר בהיקפי רכש כוללים
של לפחות  ₪ 100,000או יותר לשנה.
לשם עמידה בתנאי סף זה ,יש לצרף
הצהרה חתומה על ידי רואה חשבון,
המעידה על היקפי הרכש ,בחלוקה לכל
לקוח ולכל שנה.

לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

כפי שכתוב בסעיף הזוכה נדרש
להיות מוכן לאספקה תוך  90ימים
מיום קבלת ההזמנה או במועד
מאוח ר יותר שיקבע המזמין.
ראו שינוי במסמכי המכרז.

עמוד  2מתוך 3

משכן הכנסת  ,קריית דוד בן  -גוריון  ,ירושלים  91950العنوان  :مجمع بن غوريون  ,أورشليم القدس 91950 ,
טלפון هاتف  , 02 - 6753407 :פקס فاكس  02 - 5669855 :ד וא"ל البريد اإللكتروني Slevi@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מספר הסעיף
מס'
פירוט השאלה
סידורי ושם הסעיף
במכרז
נדרש כיסוי בטוחים של עובד,
 13 . 10להסכם

מקרה ותקופת הבטוח של  5מיליון
$
כיסוי מקרה ותקופת הבטוח
בחברתינו ה נו  5מיליון  .$כיסוי
עובד
הנו  1.5מיליון  $האם זה מתקבל ?

ועדת המכרזים
התשובה
הבקשה לא מקובלת .לא יחול שינוי
במסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי רק האמור במסמך זה יחייב את המזמינה; כל הבהרה או שאלה אחרת
שנענתה בעל פה ,או בכל דרך אחרת ,ככל שניתנה ,אין בה בכדי לחייב את המזמינה או
להוות שינוי במסמכי המכרז.
יוזכר שבהתאם לסעיף  0.3.7לפרק  - 0מנהלה במסמכי המכרז ,יש לצרף הודעה זו
להצעה שתוגש ,כשהיא חתומה בחותמת המציע ובחתימתו.

בכבוד רב,
תום שניר ,עו"ד
עוזר למנהלת הכללית
מכרז ועדת המכרזים
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