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  לרכש ואספקת ציוד משרדי  20208/ פומבי מכרז

  –להלן מענה לשאלות הבהרה 

 

מספר
 שאלה

 מספר
 סעיף

 תשובות הבהרה שאלת הבהרה

1.  
, 2.2סעיף 
, 4עמוד 

 –פרק ב 
 טונרים

 כדי לשמור על איכות המוצרים
 מהמציעים,אותם אתם מקבלים 

 STMCמומלץ לדרוש כתנאי סף תקן 
 למציע. מצ"ב התקן לעיונכם.

מוסמך  STMCבעל תקן בינלאומי 
לבדיקת תפוקה, איכות ובקרה 

 בבחינת מחסניות טונר. 

 הבקשה נדחית. 

2.  
נספח ו , 

, 35עמוד 
כתב 

כמויות 
 –פרק ב 
 טונרים

אומנם מופיעים רשימת הדגמים אך 
 עדכנו., אנא לא קיים כתב כמויות

מובהר הינו ליחידה.  המופיע המחיר
בזאת כי מדובר במכרז מסגרת ואין 
התחייבות להיקף ציוד שיירכש, ככל 

 שיירכש. 

נספח ו',   .3
כתב 

כמויות, 
 פרק א'.

בצק בדלי זוהר, כמה  – 14. שורה 1
     גרם?

צבעים, כמה  8בצק  – 15. שורה 2
  גרם?

, כמה   a4בריסטול  – 24. שורה 3
  בחבילה?דפים 

דבק פלסטלינה, כמה  – 44. שורה 4
   גרם?

סרט אריזה, כמה  – 100. שורה 5
     מטר גליל?

צבעי איפור,  8סט  – 135. שורה 6
    .רהאיזה חב

מחדד שולחני,  – 227. שורה 7
  פלסטיק /מתכת?

צורכים     a4. כמה נייר צילום 8
  בשנה?

 גרם 200. 1

 ק"ג  1.8. 2

 ה צבעוניתיחידות בחביל 72. 3

. במקום דבק פלסטלינה נדרש דבק 4
 מסטיק להדקה/הצמדה בלוטק.

מטר  48. סרט אריזה שקוף/חום 5
P.P.L 

נדרש  –צבעי איפור  8. במקום סט 6
 צבעים גורי לינרו.  10סט 

 . פלסטיק.7

 משטחים. 5. 8

 



נספח ו',   .4
 פרק ב' 

 מופיע שלא לטונר דרישה ויש במידה
  -להסכם  5.3ראו לעניין זה סעיף  ?עושים מה.  בטבלה

ככל שיוזמן מהספק ציוד אשר אינו 
כלול בכתב הכמויות, תשולם תמורה 
ע"פ המחיר בחנות, בהפחתת הנחה 
של הספק כאמור לעיל, בגין ציוד 

על הספק  -שלא נכלל בכתב הכמויות 
ליידע מראש את המועצה ביחס 
למחיר בחנות ויחולו ההוראות 

 מן מאת הספק. בסעיף זה, ככל שיוז
 

נספח ו',   .5
פרק ב' 

לכתב 
הכמויות 

 – 1סעיף 
49  

 שיש הטונר סוג מתואר אלו בעמודים
 האם מצוין לא גדול בחלק מחיר לתת
 תואם. האם או מקורי טונר לתת

 . תבחרו ואתם וגם גם לתת אפשר

 

כל סעיפים בכתב הכמויות לגבי 
)למעט  מקורימדובר בטונר  –טונרים 

 בכתב הכמויות(.  20סעיף 

 הנחה תחול על כל רכיבי כתב הכמויות. 

המועצה תהיה רשאית לרכוש גם 
וזאת בהתאם  –טונרים תואמים 

 בהסכם כמפורט לעיל.  5.3לסעיף 

 

 תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.  

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.  

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז 
על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. 

 וחותמת, להצעתו במכרז.

 

 אבוחצירה עינבעו"ד       

 חוזים ומכרזים  מנהלת מחלקת

 מועצה אזורית חבל מודיעין    
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