מכרז מס' מ(5100)5102
תשובות לשאלות הבהרה  -אספקת מערכות ביגוד לעובדי המוסד לביטוח לאומי
תשובה

שאלה
1

האם משקלי הבדים המצוינים הם למטר מרובע?

כן

2

האם ניתן להגיש ערבות אחת עבור שני מכרזים?

לא

3

האם הכמויות המצוינות הן שנתיות?

כן

4

דרישות פונקציונאליות וטכניות (עמ'  9-15סעיף :)7

סעיף  7.1.2.3ישתנה כדלקמן :
הרכב ומשקל בד חולצות נשים:
 60%כותנה 35% ,פוליאסטר5% ,
לייקרה .אפשרות סטייה עד .5%
משקל בד  120גר'/מ"ר
הרכב ומשקל בד חולצות גברים:
 60%כותנה 40% ,פוליאסטר.
משקל בד  110גר'/מ"ר

סל
ביגוד
א

5

האם ניתן להגיש הצעת מחיר לפריטים המבוקשים ,אך
בהרכבי בד שונים ואיכותיים יותר מהנדרש ,כגון חולצה
בעלת הרכב בד המכיל לייקרה ( מאד מקובל כיום)?

חולצות נשים – האם יש צורך בהגשת  3חלופות בנפרד
לכל דגם מבוקש א'  +ב' ,או סה"כ  3חלופות לשני הדגמים

לכל פריט (ולכל דגם חולצה) יש להגיש
 3דוגמאות.

יחד?
6

האם ניתן להגיש פחות משלושה דגמים לכל פריט

לא

נשים/גברים?
7

חולצות נשים – מה המשמעות של מידה ( 41סעיף

הסוגריים בסעיף ( " 7.1.2.5כולל ")41
 -יימחקו.

חולצות גברים – מה המשמעות של מידה ( 43סעיף

הסוגריים בסעיף ( " 7.1.3.5כולל ")43
 -יימחקו.

אחריות ושיפוי (עמ'  25סעיף :)20.2

אין שינוי בסעיף זה.

?)7.1.2.5
8

?)7.1.3.5
9

תקופת האחריות הנדרשת ,לכל פריט ביגוד שיסופק היא
לשישה חודשים ,עפ"י הערכתנו ביחס לכמות הפריטים
הניתנת לעובד אל מול תדירות הכביסות הנדרשת ,
התחייבות לאחריות של שישה חודשים  ,הינה בלתי
סבירה.
10
סל
ביגוד
ג
11

טופס הצעה כספית לבגדי עבודה (נספח י' –  3עמ' :)46
האם ניתן להגיש פחות משלושה דגמים לכל פריט?

כן .הגשת שלושה דגמים הכרחית רק
בסל בגדי ייצוג.

חולצות דגם פולו שרוול קצר/ארוך – האם ניתן להגיש
כן

הצעה לבד בהרכב  60/40כותנה?

1

12

חולצות דגם פולו שרוול ארוך – האם ניתן להגיש פולו ללא

כן

מנג'ט בשרוול?
13

חליפת סערה/חרמונית – למה הכוונה ,הרי שמדובר בשני

כוונתנו לחרמונית .כאמור במפרט
בסעיף  . 7.3.1המילים "חליפת
סערה" יימחקו.

המכרז מתייחס לאפשרות הבלעדית של המוסד להארכת

כאמור בסעיף  9בהסכם ,החוזה כולל
בתוכו את רכיב האופציה להארכה,
חתימתכם על החוזה מהווה גם
התחייבות למימוש האופציה להארכה,
לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד.

פריטים שונים זה מזה?
14

המכרז .אנו מבקשים לבדוק האם ניתן להוסיף כי באפשרות
כל אחד מהצדדים לבחור ,במועדי היציאה הנקובים ,שלא
להמשיך במכרז.
15

סעיף " 7.1.2.5המציע עשוי להתבקש לספק חולצות

לא

במידות לא סטנדרטיות" מכיוון שהייצוג עבורכם יהיה
כקונפקציה המחולקת לפי המידות שציינתם המידות
המיוחדות יתפרו במיוחד ובכמות קטנה לפי בקשתכם –
האם יהיה תמחור בנפרד לנושא זה?
16

סעיף  – 7.1.5מקטורן (ז'קט) לנשים – ההרכב המבוקש

סעיף ( 7.1.4.3אפודת נשים) וסעיף
( 7.1.5.3זקט נשים וגברים) – הרכב
ומשקל הבד בסעיף ישתנה כדלקמן:
 66%פוליאסטר 30% ,ויסקוזה4% ,
לייקרה .סטיה עד .5%
משקל בד 230-240 :גרם /מ"ר

סעיף  – 8.2תקופת התארגנות  120יום מאישור הדגמים –

כן.

הוא  55%פוליאסטר  45%צמר – האם ניתן להגיש
בהצעה דגמים מהרכבי בדים שונים (בנוסף להרכב
המבוקש)?
17

האם אפשרי?

2

