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  2016 ספטמבר 8
  המכרז משתתפי: לכבוד

  פקס באמצעות      

  2016/070/0282/00 מס'פומבי  מסגרת מכרז: הנדון
  התעופה שדות רשות עבור מתכלים דיו וראשי טונרים, נייר מוצרי, שתייה צרכי, משרדי ציוד לאספקת

  1הבהרה מספר 

 לע שנשאלו לשאלות, הרשות תשובות להלן שבנדון במכרז ההצעות הזמנת לטופס 24.4 סעיף להוראות בהתאם
  :המכרזידי מי ממשתתפי 

  :הכספית ההצעה בטופס 3-1ביחס לקטגוריות  שנשאלו הבהרה שאלות .1

 מס'
הפריט בטופס ההצעה 

  הכספית
  תשובה  שאלה

1  
 –ציוד משרדי  1קטגוריה 

שקף עליון  - 1.9פריט 
  לכריכה

האם הגשת ההצעה לגיליון בודד 
   ?100או לחבילה של 

  יח' 100בחבילה של 

2  
 –ציוד משרדי  1קטגוריה 

שדכן רפיד  - 1.35פריט 
49  

  האם ניתן להציע מותג אחר?
ניתן לתת הצעה לשדכן ממותג אחר ובלבד 

  שיהיה באותו רמה ואיכות של רפיד

3  
 –ציוד משרדי  1קטגוריה 

טוש בסיס  - 1.70פריט 
  700מים 

  ?700האם הכוונה לארטליין  
או טוש  ,700הפריט יכול להיות ארטליין 

מדגם אחר באותה רמה ואיכות של 
  ארטליין

4  
צרכי  -  2בקטגוריה 

נס  - 2.2פריט  -שתייה  
  קפה נטול קפאין

  לא נרשם שם היצרן המבוקש.
קופאין של חברת הכוונה לקפה נטול 

  עלית.

5  
צרכי  – 2בקטגוריה 

תה  -  2.4פריט  –שתייה 
  גרם 100בשקיקים 

האם ניתן לספק באריזת ניילון 
  .ע"פ המותגים הנדרשים

יש לספק תה ארוז של ויסוצקי ירוק או 
בקופסא  מקורית ו/או ליפטון  גר'  1כחול 

  .ולא בניילון

  נייר מוצריו 3קטגוריה   6
שיש לשים על קבל לוגו יתמתי 

  ?המעטפות
  החברות שיזכו יקבלו את הלוגו של רש"ת 

  
  

 במסגרת כי מודיעה הרשות, ההצעה הכספית בטופס 4 ההבהרה שנשאלו ביחס לקטגוריהשאלות ל ביחס .2
עדכנית ובו  כספית הצעה טופסובמקביל אליה מפרסמת הרשות באתר האינטרנט של הרשות  זו הבהרה
  "ל. הנ 4 שבקטגוריה הפריטים רשימת של ושינויים ניםעדכו

ההצעה הכספית  טופסלהקפיד כי במסגרת המסמכים שיצורפו להצעתם, עליהם להגיש את  המציעים על
וכל הוראות מסמכי המכרז ביחס לטופס ההצעה הכספית, מילויּה והגשתּה, יחולו על טופס  בלבד המעודכן

במסגרת הצעתו את  הגיש לא אשר מציעול תפס הרשות. ההצעה הכספית המעודכן הנ"ל שבאתר האינטרנט
  . המעודכן הכספית ההצעה טופס

, והן ביוזמת 4 לקטגוריה ביחסממענה הרשות לשאלות ההבהרה  כחלק, הן נעשו"ל הנ והשינויים העדכונים
בקשר  שנשאלו הספציפיותזו הרשות לא תתייחס באופן פרטני לשאלות  בהבהרהלכך,  בהתאםהרשות. 

  שבקטגוריה זו. העדכנית לרשימה מפנה והיא "להנ 4לקטגוריה 

 המכרז במסמכי הקבוע האחרון למועד עד לרשות להפנות יש, העדכנית 4 לקטגוריה בקשר הבהרה שאלות
  .הבהרה שאלות להגשת

  
  



 
 

2 

  

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש הבהרה 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז -זו כשהיא חתומה על 

  

  :שאלות הבהרה שנשאלו ביחס לחוזה .3

  תשובה  שאלה  הסעיף בחוזה  מס'

  לחוזה 8סעיף   7
האם האספקה היא למחסן 

  ישירות לכל משרד?מרכזי או 

תהיה באופן פרטני למשרדים האספקה 
השונים של הרשות באתרי הרשות 

השונים, הכל כפי שיפורט בהזמנת הטובין 
  .שתוצא לספק

  לחוזה 8.25  8
מה קורה לגבי הצעות שאין להם 

  מחיר גג? 

מבהירה כי סעיף זה עוסק בטובין הרשות 
שאינם כלולים בפריטים שבטופס ההצעה 

 8.25לסעיף הכספית ובמקרה זה, בהתאם 
ההצעות שיתנו הספקים  לחוזה, 9.6-ו

מקוון התחור ההליך לרשות במסגרת 
בין הספקים שזכו באותה שייעשה 
, לא תהיינה מוגבלות במחיר גג קטגוריה

 .  )מקסימוםללא מחירי  - (או כלשון החוזה
  

  

  

  הברכב

  שפיגל  לייני
  לוגיסטיקה אגף, בכיר רכש רפרנט
  התעופה שדות רשות

  המציע חתימת
  
  
  

__________________________  

  :העתקים
  רא"ג לוגיסטיקה -        אלדד סומר

  מפעילי התקשרויות מנהלת -  שוילי אוטרברבקה 
      מפעילת התקשרויות  -     כוכבה בן שימול

 הועדות מזכירת -     קעטבי אריאלה
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