ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
ועדת המכרזים

י' באב התשע"ז 2 ,באוגוסט 2017

מכרזים03219617 :

לכבוד
המציעים במכרז 13/21
הודעה מס'  1למציעים במכרז  1 3 /21לאספקת כלים חד פעמיים לוועדת הבחירות
המרכזית לכנסת
תשובות לשאלות הבהרה
בהתאם לסעיף  . 0.3.3במסמכי המכרז שבנדון ,להלן תשובות ההבהרה לשאלות שהועברו
אלינו:
מס'
סידורי
.1
.2
.3

.4

.5

מספר הסעיף
ושם הסעיף
במכרז

התשובה

פירוט השאלה

להגשת ראו שינוי במסמכי המכרז .המועד
האחרון
המועד
סעיף 0.1.4
המכרז –  12.8.2017הוא יום האחרון להגשת הצעות במכרז
שבנדון הינו  13.8.17בשעה . 12:00
שבת .אנא הבהירו
מתייחס למכרז לאספקת ראו שינוי במסמכי המכרז.
נספח  0.5.2 1שולחנות .הינכם מתבקשים
לתקן לכלים חד פעמיים
הכוונה לכוס פלסטיק שקופה מסוג
נספח  – 1מפרט
נבקש לקבל דוגמא לכוס קריסטל .ראה תשובה לשאלה . 4
טכני
קשיחה  250מ"ל
א.האם כוס פלסטיק קשיחה
נספח  – 1מפרט לשתיה קרה מכונה קריסטל?
טכני
ב .אריזת כוס קשיחה שקופה
של  250מ"ל מגיעה בדרך כלל
באריזות של  1,200ולא 3,000
כוסות.

א .כן

ב .ראו שינוי במסמכי המכרז.

מקובל ,ובלבד שכמות הכוסות
בארגז תהיה  . 1,000ראו שינוי
כוס פלסטיק קשיחה שקופה במסמכי המכרז.
נספח  – 1מפרט לשתיה קרה – האם ניתן
לספק שרוולים של  50יחידות
טכני
ולא ? 100
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מספר הסעיף
מס'
ושם הסעיף
סידורי
במכרז

פירוט השאלה

ועדת המכרזים
התשובה
ארגז של  3,000כוסות של  180מ"ל,
מחולק לשרוולים של  100כוסות,
במשקל של  180גרם לשרוול .ניתן
לחלק לשרוולים אחרים ,ובלבד
שסך ה כוסות בארגז יהיה . 3,000
ראו שינוי במסמכי המכרז.

.6

כוס פלסטיק גמישה שקופה
נספח  – 1מפרט לשתיה קרה  -האם ניתן
לקבל משקל רצוי לשרוול של
 100יחידות שכן לכל יצרן
טכני
משקל שונה לשרוול המעיד על
איכות הכוס.

.7

כוס פלסטיק קשיחה שקופה
נספח  – 1מפרט לשתיה קרה – בקרטון מגיע
 20שרוולים של  50יחידות
בשרוול ,ובסה"כ בקרטון
טכני
 1,000כוסות .האם יש חובה
רק לשרוול של  100כוסות?

.8

נספח  – 1מפרט כוס לשתיה חמה – האם מדובר על  8אוז ,לא  9אוז ושאיננה
מדובר בגודל של  8אוז או 9
טכני
 . b 8אין שינוי במסמכי המכרז.
אוז?

ראו שינוי במסמכי המכרז.

.9

. 10

כוס קרטון לשתיה חמה  250ראה תשובה לשאלה . 8
מ"ל – האם הכוונה לכוס 8
נספח  – 1מפרט אוז =  240מ"ל ,או לכוס 9
אוז =  270מ"ל .כל היצרנים
טכני
בעולם מייצרים כוסות שתיה
חמה בכפולות של  30מ"ל .לכן
לא ניתן לספק כוס  250מ"ל
ראו שינוי במסמכי המכרז.
נספח  – 1מפרט מזלג פלסטיק גמיש לבן מגיע
באריזות של  . 100לתקן
טכני
ראו שינוי במסמכי המכרז.

. 11

נספח  – 1מפרט סכין פלסטיק גמיש לבן מגיע
באריזות של  . 100לתקן
טכני

. 12

נספח  – 1מפרט כפית פלסטיק גמיש לבן מגיע ראו שינוי במסמכי המכרז.
באריזות של  . 100לתקן
טכני

. 13

נספח  – 1מפרט כף פלסטיק גמיש לבן מגיע ראו שינוי במסמכי המכרז.
באריזות של  . 100לתקן
טכני

. 14
. 15

. 16

נספח  – 1מפרט מזלג פלסטיק גמיש לבן – לא .רק לבן
האם ניתן להציע בצבע קרם
טכני
במקום לבן?
נספח  – 1מפרט סכין פלסטיק גמיש לבן – לא ,רק לבן.
האם ניתן להציע בצבע קרם
טכני
במקום לבן?
קשיחה
פלסטיק
צלחת
נספח  – 1מפרט אובלית עמוקה – א .האם ניתן הפריט הוסר מן המפרט הטכני
לספק חבילה של  10יחידות ואיננו נדרש .ראו שינוי במסמכי
המכרז.
ולא ? 12
טכני
ב .מידות  – 5/20/28לבדוק
את המידות שוב .
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ועדת המכרזים
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
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  ) 5 ( 0.3.3ל פרק המנהלה ב מסמכי המכרז ,יש לצרף הודעה זו להצעה
שתוגש ,כשהיא חתומה בחותמת המציע ובחתימתו.

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