
 
 
 
 

 
 

 תשובות לשאלות הבהרה

 ערכות הפעלה לילדים   - 1.2020בנוגע למכרז  שאלותכלל הלליל גהרשות לפיתוח ה להלן תשובות
 האמור במסמך זה יבוא בנוסף לאמור במסמכי המכרז.

 מסמך זה כאשר הוא חתום בסוף כל עמוד.הינו חלק ממסמכי המכרז, על המציע חלה חובה להגיש מחייב וקובץ תשובות זה 

   סעיף  עמוד מס

יחידות מכל  2500הסוגים או  12ערכות מכל  2,500 -האם הכוונה ל 4.8  6 1
 סוג?

 

 .ערכות כדי להיכנס למכרז, סף מינימום 2,500 סה"כ -לא 

של מועצות מזמין מערכה מסויימת,  מה קורה במצב שבו מספר רב כללי  2
  נניח? האם אפשר יהיה להציע לו ערכה מסוג אחר במקום? 2,500מעל 

לא רלוונטי, המציע מתנהל מול הרשות לפיתוח הגליל, לא מול 
הרשויות המקומיות. הרשות לפיתוח הגליל תחלק את הערכות לפי 

 קול קורא שפורסם על ידה. 
מכרז יקבל את רשימת הערכות שהוזמנו תוך כמה זמן הזוכה ב כללי  3

 מהרשויות השונות?
 

תשובה על  ןתינתבכפוף להתפתחויות המשבר מדובר במכרז בזק, 
, החלק השני לא רלוונטי ראו סעיף 31.3.2020זכיה כבר ביום שלישי ה

 קודם. 
ח במקרה של זכיה? "ש 10,000מציע על סך הערבות מה קורה לדמי  22 19 4

 ובמקרה של הפסד?
מוחזרת לזוכה ובמקומה תופקד מציע הערבות במקרה של זכיה, 

מסכום הזכייה כפי שמופיע במכרז, במקרה של  5%של ביצוע ערבות 
 אי זכיה הערבות מוחזרת למציע.  

האם ערבות ביצוע ניתנת בנוסף לערבות מציע? או שזוכה המכרז יכול  22 19 5
  לערבות ביצוע?להשתמש בערבות מציע כבסיס 

 . 4 'מס -מתקוד שאלהלא, יש לפעול לפי ההנחיות של 

כתוב שיש להגיש את ההצעות במעטפות סגורות לתיבת המכרזים  כללי  6
בפארק התעשיות בר לב. לאור המצב, ואיסור נסיעה, האם ניתן להגיש 

את ההצעה במייל? או שאולי יש מקום נוסף אליו ניתן להגיש את 
 ההצעות?

יש ולא קיימות הגבלות בעניין, מדובר בנסיעה לצורך עבודה,  .לא
 להגיש ידנית במשרדי הרשות. 

עסק בתוקף. אני עוסק מורשה. האם זה  ןרישיובמכרז יש תנאי של  5.5 7 7
 מספק?

 .כן



 
 
 
 

 
 

   סעיף  עמוד מס

כתוב שעל ההצעה לכלול אריזה. האם מדובר באריזת עיטוף? כמו  4.16  8
 עטיפת מתנה?

ויועברו  להדביק מדבקות שיעוצבו ע"י המזמין שיידרהזוכה 
 .באמצעות דוא"ל

הרשות. מי  םבאותו סעיף כתוב שיש לצרף מדבקה עם ברכה מטע 4.11 6 9
  מדפיס את המדבקה והברכה?

הברכה והמדבקה באחריות הרשות לפיתוח עיצוב ההדפסה של 
מעוצבת של מדבקה להדבקה על  הח לזוכה דוגמהגליל, תישל

הזוכה ידפיס את המדבקות וידביק אותן על הערכות הערכות. 
 יהיה באחריות הרשות לפיתוח הגליל.הברכות  אנוש .הארוזות

לא הצלחתי להבין מהמסמך או מהוראות תכם שמפורסמות ברשת  כללי  10
 מהם תנאי התשלום. אשמח להבהרה.

 60שוטף + 

 קבוצות גיל?  4-האם חייבים להגיש הצעות ל 4.13 6 11
 

 אבל תהיה עדיפות כזו בהתאם לשיקולי הרשות ,חייבים לא
 .ערכות 2,500ובתנאי שעומדים בתנאי סף מינימום של 

 . האם תקין 4אנחנו עוסקים במדע וטכנולוגיה והגיל המינימלי הוא  כללי  12
 

 .כן

יצירות בקיט. האם זה רלוונטי?  10ערכות היצירה שלנו כוללות בתוכן  כללי  13
 או האם אתם מעוניינים שבכל קיט תהיה יצירה אחת בלבד?

 

 עומד בדרישות.רלוונטי, 

14  4.5 
17.6 

 הצעת המחיר צריכה לכלול את מחיר ההפצה.
 א'  האם נוכל לקבל פירוט לגבי סוג ההפצה המבוקש ? 

 ב'  האם ההפצה הינה לכתובת ונציג אחד בכל עיר ? 
מארזים לעיר  ג'  האם יש מינימום הזמנה לנקודה או שהזמנה עשויה

 ונקודה אחת?
  

ההפצה תהיה לנקודה אחת בלבד, משרדי הרשות לפיתוח הגליל 
בפארק תעשיות בר לב ליד מושב אחיהוד בין עכו לכרמיאל, משם 

כות. בהתאם להנחיות משרד הרשות לפיתוח הגליל תחלק את הער
 . הבריאות

האם אפשרי להציע מחיר  3חלוקת  שאלה :  דגמי ערכות /מארזים לפי 4 5 15
אך משולבים לכל שכבות הגיל וכך כל משפחה  תוכל לקבל מארז משולב 

 ?לכל הילדים באותה המשפחה

 .כן

 א'  האם יש להגיש ערבות מציע בשלב הצעת המחיר? 22 19 16
 ב' ואם כן האם הנוסח הוא עדיין כמו נספח ו' ? 

מראש )לפני של העברה בנקאית  חלופהיש להגיש, קיימת גם א . 
 לאור ההנחיות של משרד הבריאות מועד ההגשה( 

 .4 'ראה תשובה לשאלה מסב. 



 
 
 
 

 
 

   סעיף  עמוד מס

תוכן, אריזה, מיתוג ושילוח של כל ערכה  לשם בחינת הצעת המחיר 4.8 6 17
מה המינימום להזמנות לספק עבור  ערכות  ,נבקש לדעת על מנת לתמחר

 המבוקשות במכרז זה  ?

 2,500תהיה בהתאם לסעיף מינימום אספקה קרי נה ממינימום הז
   .ערכות

 , יתכנו כמה זוכים במכרז. בהכרח לא האם מדובר בהכרזה על זוכה אחד ?  כללי  18

הקטגוריות זכינו או שיגידו  12-מ והאם יגידו בדיוק ויפרטו באיל כללי  19
 בכלליות?

 .כתב מפורט על תכולת וכמות הזכייהישלח מ

ד בכל התנאים הזוכה יוגדר במטרה לספק את הערכות ובתנאי שעמ  ?ממני לבסוף את הערכות וייקחיכול להיות שאזכה במכרז ולא  כללי  20
 .או ההשלמות הנדרשות

די בדומה הרשות לפיתוח הגליל תודיע למציעים שלא זכו באופן מי ?זמן אדע שלא לוקחים ממני כדי שלא אשריין סתם משחקים התוך כמ כללי  21
 .לזוכים

 .3 'שאלה מסתשובה לראה  ? לבין קבלת ההזמנה מהרשות ההזכייכמה זמן לוקח בין  כללי  22

הקטגוריות  12אני לא מכיר הרבה חברות שיכולות לתת פתרונות לכל  כללי  23
 הקטגוריות? 12האם חובה לתת הצעות לכל 

  יש לקחת בחשבון שזה מכרז תחרותי.אך , לא חייב

האם זה נחשב לתנאי סף? האם חברה שלא תיתן פתרון כולל ההצעה  כללי  24
 ? שלה תיפסל

 ערכות.  2,500לא, ובתנאי שסך הערכות יעבור את 

אפשר  םבנפרד? והאהקטגוריות כמות  12-האם צריך לכתוב לכל אחת מ כללי  25
 .חלבין? טוולכתוב כמות בין 

 ערכות.  2,500כן, אפשרי ובתנאי שמירת תנאי סף של מינימום 

האם מילוי נספח ה' הוא תנאי סף, מי שלא ממלא את הנספח הצעתו  כללי  26
 סל?פת

 תפסל. –והצעה שלא מולא בה נספח ה'  תנאי סףב עסקינן כןא
שמירת חסיון וסודות מסחריים על למחויבת הרשות לפיתוח הגליל 

 . תיוונחובת המכרזים ותק בחוק הקבועיםפי הכללים 
 

 בברכה, 

 הרשות לפיתוח הגליל 


