גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר)
מכרז מסגרת להקמת מאגר ספקים לאספקת חומרי ניקוי וציוד מתכלה
מכרז מס' 2020/2
מענה לשאלות הבהרה:
מס"ד
1

עמוד  /סעיף
נספח ב2-

שאלה
בנספח ב 2בפריטים ככפות גומי אלוורה,
לטקס וניטריל אתם מבקשים אישור משרד
בריאות.
לא קיים לפריטים אלו אישור משרד בריאות
וגם לא חייבים בתקן ,אלא אם זה לשימוש
רפואי סטרילי.

תשובה
מקובל

מתוך הבנה ששימושכם בפריטים האלו הם
משקיים ,האם ניתן להציע עם מתן דוגמאות
בלבד?
נספח ב2-

2

בנספח ב 2בפריט ="נייר ניגוב ידיים תואם
למתקן נייר ניגוב קימברלי  165-190מטר(6
יח')כולל דגם ותוית מידע יצרן"
אתם מבקשים פריט תואם שהאורך שלו הוא
 165-190מ'  ,המוצר התואם שקיים אצלנו
הוא  150מטר אורך.

מקובל

האם ניתן להציע אותו?

3

עמ'  16סעיף
3

נבקש להבהיר מדוע ינוכו  %10מהצעות
המחיר לא מקובל ולא מופיע בשום מכרז
שנתקלנו בו.
פעלה וניהול התחרות
ביקש המזמין ,בתקופת ההתקשרות ,בהתאם
לצרכיו ,לרכוש את הטובין ,או חלק מהם,
יפעל
המזמין כמפורט להלן:
 3.1הזמנות עבודה בהיקף של עד 15, 000שח
כולל מע"מ:
 3.1.1ביקש המזמין לרכוש טובין בסכום
הנמוך מ 15,000-ש.ח כולל מע"מ ,יפנה לאחד
הספקים החתומים על הסכם מסגרת ויוציא
לו הזמנה לאספקת הטובין ,בהתאם
להצעת המחיר שהתקבלה מהמציע
במכרז ,בניכוי  %10הנחה מהצעת המחיר
במכרז
ביחס למוצרים המפורטים בנספחים ב' 1ו-
ב' 2למסמכי המכרז ובמחירים הנקובים
בנספח ב' 3ביחס למוצרים המתומחרים

מקובל .סעיף  3.1.1להסכם מסגרת לרכישת
ואספקת חומרי ניקיון וכלים חד פעמיים
ישונה ויהיה בנוסח כדלקמן:
"ביקש המזמין לרכוש טובין בסכום הנמוך מ-
 ₪ 15,000כולל מע"מ ,יפנה לאחד הספקים
החתומים על הסכם מסגרת ויוציא לו הזמנה
לאספקת הטובין ,בהתאם להצעת המחיר
שהתקבלה מהמציע במכרז ביחס למוצרים
המפורטים בנספחים ב' 1ו-ב' 2למסמכי
המכרז ובמחירים הנקובים בנספח ב' 3ביחס
למוצרים המתומחרים מראש ,או יפנה
לספקים בפניה פרטנית כהגדרתה בסעיף
להלן ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי".

מראש ,או יפנה לספקים בפניה פרטנית
כהגדרתה בסעיף  2.3להלן ,על-פי שיקול דעתו
הבלעדי.
 3.1.2המזמין יוציא הזמנות כאמור בסעיף
 1.1.3לעיל לספקים השונים ,מעת לעת ,ככל
האפשר בסבב מחזורי.
 .3.2הזמנות עבודה בהיקף של למעלה מ-
 ₪ 15,000כולל מע"מ:
3.2.1ביקש המזמין לרכוש טובין בסכום
הגבוה מ 15,000₪-כולל מע"מ ,יערוך תחרות,
במסגרתה יפנה במקביל ,בכתב ,לכל הספקים
החתומים על הסכם המסגרת ,על מנת
שיגישו הצעות מחיר לאספקת הטובין )להלן :
"פניה פרטנית("במסגרת פניה פרטנית
לא יהא רשאי מציע לנקוב במחיר גבוה עבור
מוצר מסוים המפורט בנספחים ב' 1ו-
ב' 2מהמחיר שניתן על-ידיו במסגרת המכרז.
מחירי המוצרים המפורטים בנספח ב'3
יהיו כמפורט בנספח זה .הצעות המחיר של
הספקים במכרז מהווים מחירי מקסימום
והספקים אינם רשאים לבקש תוספת עליהם
במסגרת פניה פרטנית .המכללה תרכוש
את הטובין מהספק שיציע ,בקשר עם אותה
פניה פרטנית ,את המחיר הכולל הנמוך
ביותר ,הכל כפוף לתנאי המכרז וההסכם.

