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ריכוז תשובות לשאלות המציעים
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האם מציע המגיש הצעה למספר סלים המציע רשאי להגיש ערבות אחת לכל
רשאי להגיש ערבות לכל הסלים ביחד? הסלים המוגשים על ידו בסכום של
 ₪ 5,000לסל ,מוכפל במס' הסלים
המוגשים על ידו.
בכתב הכמויות מוגדר שניתן להציע
האם מציע יכול להציע כספות של
מוצר שווה ערך ,כלומר מציע יכול
יצרנים שונים מהמוגדרים בכתב
להגיש הצעה לכספות של יצרנים
הכמויות?
אחרים שהן שוות ערך מבחינת המפרט
הטכני לכספות המוגדרות בכתב
הכמויות.
נייר צילום לא כלול במכרז.
האם נייר צילום כלול במכרז?
סעיף  0.2.2.27מבוטל.
המציעים יכולים להגיש מוצרים מתוצרת
האם ניתן להגיש מוצרים של היצרן
ארטי הזהים מבחינת המפרט הטכני
ארטי למוצרים המופיעים בשורות 150
לנדרש בסעיפי כתב הכמויות שורות
–  154בכתב הכמויות?
154-150
ניתן להגיש עט מתוצרת פנטל התואם
האם ניתן להגיש עט מתוצרת פנטל
את המפרט הטכני המוגדר בסעיף.
לסעיף  165בכתב הכמויות?
חותמות -האם יש להגיש לסעיפים  – 29יש להגיש הצעה כולל גלופה כמוגדר
במפרט הטכני.
 41מחיר כולל גלופה כמוגדר במפרט
הטכני?
יש להגיש מחיר אחד לכל הגדלים
סעיפים  256 , 249ו 257-לאיזה גודל
המופיעים בסעיף.
להתייחס בהצעת המחיר?
מדובר בתיקי צד.
סעיפים  272-271האם מדובר בתיקי
צד או תיקי גב?
מכחולים בגדלים שונים.
סעיף  138לאיזה גודל מכחולים
הכוונה?
סיפרה/אות ללוח מחיק מגנטי.
סעיף  – 136לאיזה פריט הכוונה?
המידע הרשום בסעיפים כולל היצרנים
סעיפים  258ו –  259האם ניתן לקבל
האפשריים .כתב הכמויות מפורט דיו
מידע מדויק יותר?
למתן הצעת מחיר.
סעיף  - 21סיכות לאקדח מתוצרת
ניתן להציע סיכות מתוצרת .RAPID
 .MAXהאם אפשר להציע סיכות
מתוצרת ?RAPID
סעיפים  – 152 - 150מנקבים מתוצרת ניתן להציע מנקבים מתוצרת
KANGARO
 .SAX, MAXהאם ניתן להציע במקום
מנקבים מתוצרת ? KANGARO
לא ניתן.
סעיפים  – 169-167עטי  UNIBALLו-
 PENTELהאם ניתן להציע עטים
מתוצרת "זברה"?
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סעיפים  7ו –  162האם ניתן לאשר את היצרן מאושר.
היצרן ? Artline
היצרן מאושר.
האם ניתן לאשר את היצרן Fellowes
)ארה"ב( לסעיפים – 117-114
?135-132
היצרן אינו מוכר .לא ניתן לאשר.
האם ניתן לאשר את היצרן EXTRA
)הודו ( לסעיפים ?155-150
היצרן מאושר.
סעיף  164האם ניתן לאשר את היצרן
) Schneiderגרמניה(?
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