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הבהרות למכרז  – 2 /2 4לאספקת מוצרי שתייה וכיבוד קל לוועדת הבחירות המרכזית ולמרכז המבצעי
לוגיסטי
להלן הבהרות של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בקשר למכרז שבנדון וכן מענה לשאלות הבהרה
שהתקבלו .יובהר שנוסח השאלה אינו בהכרח תואם את הנוסח שהתקבל ,ונעשה ניסוח מחדש ואיחוד
של שאלות.
 . 1מענה לשאלות הבהרה -
פירוט השאלה

מענה

מס'
סידורי
.1

סעיף 0.12.3

.2

סעיף 0.7.12

ע"פ תנאי המכרז בסעיף  0.8.3יתבצעו
תיחורים בכל תקופה האם זכות העיון
תהיה שמורה למי שיבקש זאת גם
לגביי התיחורים הנוספים.
ע"פ הסעיף מציע המעוניין להגיש
העדפת תוצרת הארץ יצרף הצהרה
כנספח  0.7.12אולם נספח זה לא צורף
למסמכי המכרז אנא צרפו.

.3

נספח 2.1.1

.4

נספח 2.1.1
סל א'

האם על המציע לחבר את הכמויות
בשגרה ובתקופת בחירות ולהכניס את
סה"כ החיבור מוכפל במחיר ליחידה
לעמודת סה"כ מחיר.
פריט  - 7קפה טורקי  1ק"ג  -האם
מדובר בקפה טורקי  1ק"ג אורגינל או
בקפה מוסדי  1ק"ג.

ספקים מאושרים ,כהגדרתם במכרז,
בכל סל יהיו רשאים לבקש לעיין
בהצעה הזוכה גם בתיחורים
הנוספים.
יש להשתמש בטופס התכ"ם
ט ,7.4.1.3.4.שכותרתו  -חוות דעת
רואה חשבון על אודות עמידה
בתקנות חובת מכרזים – העדפת
תוצרת הארץ.
כן ,יש לחבר את אומדן היקף
השירותים בתקופת בחירות עם
אומדן היקף השירותים בשגרה
ולהכפילם במחיר מוצע ליחידה אחת.
קפה טורקי  1ק"ג "אורגינל" ,אריזת
ואקום בצבע שחור (ולא בקפה מוסדי
בצבע אדום)

.5

נספח 2.1.1
סל א'

.6

נספח 2.1.1
סל א'
נספח 2.1.1
סל א'

.8

נספח 2.1.1
סל א'

פריט  - 9סוכר חום בהיר באריזת ההערה אינה מתקבלת ,המוצר
פלסטיק מגיע בד"כ באריזת  900גרם המבוקש הוא  -סוכר המגיע באריזות
נבקש מהועדה לתקן בהתאם או פלסטיק ,במשקל  1ק"ג.
לחילופין להגיש על  1ק"ג אולם לספק
 900גרם ומחיר בהתאמה.
פריט  – 16מבקשים לתקן לשקית ההערה לא מתקבלת .המוצר המבוקש
הוא שקיות ביגלה  400גר' של אוסם.
ביגלה של  500גר'.
פריט  - 17כוסות חד פעמיות ניתן לספק באריזות של  1000אולם
לאספרסו מגיעות במינימום אריזה של הצעת המחיר תהיה לפי  50כוסות.
 1000כוסות נבקש לתקן בהתאם .או
לחילופין להגיש מחיר על  50כוסות
אולם לספק באריזת  1000ומחיר
בהתאמה.
המוצר המבוקש הוא קפה טורקי
פריט  - 18לא צוין מותג.
"עלית" באריזת  7גר' – במארז של
 600יחידות

.7

מס' הסעיף במכרז
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.9

נספח 2.1.1
סל א'

.10

נספח 2.1.1
סל א'

.11

נספח 2.1.1
סל א'
נספח 2.1.1
סל א'

.13

נספח 2.1.1
סל ב'
נספח 2.1.1
סל ב'
נספח 2.1.1
סל ב'

.16

נספח 0.7.5

.12

.14
.15

פריט  - 19לא צוין מותג .נבקש המוצר המבוקש הוא שקית קפה נמס
"עלית"  1.8גר' – מארז של 600
להוסיף מותג עלית.
יחידות
פריט  - 21סוכרזית מגיע בדרך כלל ההערה לא מתקבלת.
 700טבליות באריזת פטנט ,נבקש
לתקן בהתאם  +להוסיף מותג ביסקול
או לחילופין להגיש הצעה על 1000
אולם לספק  700ומחיר בהתאמה.
פריט  - 22סוכר מנות חום מגיע בד"כ ההערה מתקבלת .הפריט המבוקש
הוא שקיות סוכר  4גרם.
באריזת  4גרם נבקש לתקן בהתאם.
פריט  – 23כפית בוחשן  -לתקן כך ההערה לא מתקבלת.
שהמוצר יסופק במנות של 2000
יחידות ולא  1000כמפורסם במכרז.
פריטים  - 1-4מה ארץ המקור של הפריט שלגביו יש לתת הצעה הוא
מים מינרלים תוצרת הארץ.
המים המבוקשים.
פריט  - 7נבקש להוסיף גם את סדרת ההערה מתקבלת ,ניתן להגיש הצעה
גם לפי סדרת תפוזינה.
תפוזינה.
פריט  - 8מארז בקבוקי פיוזטי  /נסטי ההערה מתקבלת במקום  330מ"ל
מגיעים באריזת  500מ"ל נבקש לתקן יבוא  500מ"ל.
בהתאם
האם ההצהרה של  ₪ 350000לסל א' לכל סל בנפרד.
וסל ב' ביחד או כל סל בנפרד 350000
.₪

 .2הבהרה  -בנספח  ,2.1.1סל א' – מוצרי שתיה חמה וכיבוד – פרט  – 5למען הסר ספק המוצר המבוקש הוא 6
יחידות של  100גרם במארז קפה טורקי עילית.
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