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 אספקת ביגוד ייצוגי לעובדי המוסד – 8201( 6200מכרז מ ) –מענה לשאלות הבהרה    

 

 תשובה שאלה סעיף  פרק מס'

 –הצגת דוגמאות של כלל הפריטים  0.1.17סעיף  כללי  .1

האם נדרש להגיש את הדוגמאות 

במעמד הגשת מסמכי המכרז ? או 

שבשלב הנוכחי קטלוג הדגמים 

 מספק?

ההצעות, כמפורט במועד הגשת 

, יש להגיש קטלוג דגמים 0.5.2בסעיף 

 בלבד.

 

האם נדרש לצרף  –אישור מעבדה  0.5.5.2סעיף  כללי  .2

אישורי מעבדה במעמד הגשת 

 מסמכי המכרז ?

את אישור המעבדה יש לצרף למסמכי 

 0.5.5.2ההצעה למכרז ע"ג נספח 

 

 

האם ניתן להגיש יחד עם מסמכי  0.9סעיף  כללי  .3

דוגמאות פיזיות של פריטי ההצעה 

הלבוש ? זאת לצורך התרשמות של 

המוסד מהגזרה ואיכויות הפריטים. 

מלבד תיאור קטלוגי ותמונות, 

דוגמאות פיזיות  יוכלו לשקף את 

 המוצר בצורה הטובה ביותר.

 

במסגרת הגשת ההצעה יש להגיש 

 קטלוג של דגמים מוצעים בלבד.

במסגרת סיור שיתקיים בעת בדיקת 

ההצעות יבחנו הדגמים המוצעים 

 פיזי.  ןפובא

המוסד לא מעוניין לקבל דגמים פיזיים 

 בגלל היעדר מקום אכסון מתאים
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 תשובה שאלה סעיף  פרק מס'

סט המדידה המבוקש על ידכם   0.19.3סעיף  כללי  .4

בכמותו יגרום לנו כספק להעמיס את 

 -המדידה שיכלול כהמחיר של סט 

 פריטים על עלות המוצר . 700

וזה לא הגיוני!...אנו מבקשים לצמצם 

 4 –את סט המדידה המבוקש ל 

 שפלה .-מרכז-דרום-מחוזות צפון

ובכך לגרום לכל הסיטואציה להיות 

הגיונית הן כלפיכם והן כלפי הספק 

 הזוכה .

אפשרות שניה היא שכל הסט 

הנקודות  24-המבוקש על ידכם ל

יהיה בתשלום מלא. לראיה מכרזים 

אחרים בהם אנו נותנים שרות כגון 

 רשות המיסים/רשות האכיפה והגביה 

 

 ישונה 0.19.3סעיף 

לסעיף יתווסף סעיף משנה נוסף 

  0.19.3.3: סעיף  0.19.3

המוסד ישלם לזוכה עבור הסטים 

למדידה שיסופקו  לסניפים במועד 

התשלום עבור ההזמנה הראשונה 

עפ"י מחירון הזוכה סוגי הפריטים וזאת 

 שסופקו והכמויות המתאימות.

 

סטים  24 –אספקת סטים למדידה  0.19.3סעיף  כללי  .5

לכל הסניפים, מדובר במאות 

פריטים. האם הסטים יהיו בתשלום? 

 או לחילופין ע"ח ההזמנה?

 

 

 

 4ראה תשובה לשאלה 
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 תשובה שאלה סעיף  פרק מס'

 כדלקמן ישונה 0.19.3.1סעיף  יום. 60-יום ל 30 –נבקש לשנות מ  0.19.3.1סעיף  כללי  .6

הסטים כאמור יסופקו לסניפי 
יום ממועד  60המוסד תוך 

 החתימה על ההסכם.

 

דרישות   .7

 פונקציונאליות

נדרש להציע דגם א'  –חולצות נשים  2.1.2סעיף 

חולצה מחויטת בגזרה צמודה ודגם 

 3ב' גזרה רחבה. האם יש להגיש 

 אופציות שונות לכל דגם ?

על המציע להציע  0.5.2כאמור בסעיף 

דגמים שונים מכל פריט דהיינו יש  3

 חלופות לכל דגם  3להציע 

הספק הזוכה יספק במסגרת 

ההתקשרות על פי מכרז זה דגם אחד 

הדגמים  3המוסד מתוך שיבחר ע"י 

 לכל פריט

 

דרישות   .8

 פונקציונאליות

הבד הנדרש  –חולצות גברים  2.1.3.2סעיף 

לחולצות הנשים מתאים ומאפיין 

דגמיי נשים. חולצות גבר לא 

מאופיינות בשימוש בלייקרה בהרכב 

הבד ועל כן נשמח שתאפשרו להציע 

 הרכב בד ללא לייקרה.

בעמודת ההערות בטבלה בסעיף 

נכתב כי המוסד מאפשר  2.1.2.3

 בהרכב הבד. 5%סטייה של 

תתוסף הערה  2.1.3.2לסעיף 

כדלקמן: המציע רשאי להציע הרכב בד 

בחולצות גברים שאינו כולל לייקרה 

ובלבד שבהרכב הבד המוצע, מרכיב 

 .60%-הכותנה לא יפחת מ
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 תשובה שאלה סעיף  פרק מס'

דרישות   .9

 פונקציונאליות

האם ניתן להגיש  –ז'קט נשים  2.1.4סעיף 

פריטים מבדים קרובים שיכולים 

 להתאים לכם ?

מופיע כי  2.1.4.3בטבלה בסעיף 

  5%קיימת אפשרות לסטיות של 

 בהרכב הבד.

 

בעמודת  2.1.4.3לטבלה  בסעיף  

תתוסף הערה  2ההערות בסעיף 

כדלקמן: המציע רשאי להציע הרכב 

לא  השונה ובלבד שאחוז הוויסקוז

ואחוז הלייקרה לא  30%-יפחת מ

 .4%-יפחת מ

 

 

דרישות   .10

 פונקציונאליות

האם ניתן להגיש  –ז'קט גברים  2.1.6סעיף 

דגמים של ז'קט גברים שאינם בעלי 

 כפתורים?  3

מכיוון שכמות הגברים קטנה, האם 

 ז'קטים ? 2ניתן להגיש רק 

ניתן  להגיש דגמים שכמות הכפתורים 

בהם שונה אך מס' הכפתורים לא 

 .2 -יפחת מ

 

דגמים של ז'קטים עבור  2ניתן להגיש 

גברים אך הדבר עלול לפגוע בניקוד 

 האיכות 
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 תשובה שאלה סעיף  פרק מס' 

המכרז מדבר על זמן  –זמן אספקה  3.5.2סעיף  מימוש  .11

ימי עבודה.  מאחר  90אספקה של 

והמלאי שלנו מיובא מסין, נבקש 

 120 –להאריך את זמן האספקה ל 

 ימי עבודה.

 אין שינוי בהגדרות ובתנאי  המכרז .

 

מדובר באישור על קיום ביטוחים  למה הכוונה ?  למה מיועד ? ביטוח -נספח ג'  נספחים  .12

ההתקשרות רלוונטיים לביצוע 

מכרז, עפ"י ההוראות במסגרת ה

העדכניות של הממונה על הביטוח 

 במשרד האוצר. 

 

הסכם  סעיף  נספחים  .13

 12.18.2קטן 

לשנות את תקופת  2נבקש בסעיף 

 חודשים. 6 –הגילוי לתקופה של 

 אין שינוי בהגדרות ובתנאי  המכרז .

 

 

 4נספח מס'  נספחים  .14

  7סעיף 

צעיפים  2000 -הכוונה לפי דעתי ל 

 עניבות כפי שרשום 2000ולא 

נפלה טעות קולמוס  4בנספח מס' 

וכמות  2,000כמות הצעיפים היא 

. כפי שפורט גם 200העניבות היא 

 למכרז. 0.14.7.5בסעיף 

 

 


