
 2020 באוגוסט 2 שני יום

 תש"פ באב גי"

            לכבוד 

 07/2020משתתפי מכרז פומבי מס' 

 ג.א.נ.,

 2020/07מכרז פומבי מס'  – 1מסמך הבהרות מס' הנדון: 

 לאספקת ציוד משרדי עבור המועצה המקומית קדימה צורן 

לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר "( המועצהלהלן המענה של המועצה המקומית קדימה צורן )להלן: "
 למכרז שבנדון:

מיקום  מס'
 בהליך

 תשובה שאלה

פריטים  .1
12,149 ,

מסמך ב', 
עמודים 

19 ,24 

₪  14לעומת ₪  13.5מחיר של 
 למארז. נא הבהרתכם

 :הבהרה

מרשימת  יוסר 19בעמוד  12פריט לאור הכפילות, 
 הפריטים. 

 

פריטים  .2
137 ,138 ,

מסמך ב', 
המחיר מתאים לבודד ולא לחבילה   23עמוד 

 בתיאור הפריט.

 הבהרה:

יהיו לפי מחיר ליחידה  138, 137הפריטים בסעיפים 
 ולא לחבילות כמתואר בסעיף.

נספח ג',  .3
 42עמוד 

 ?מה מספר נקודות ההפצה

 הבהרה:

, לחוזהחדש נספח ג' מצ"ב למסמך הבהרות זה, 
המפרט את אתרי מועצה אליהם יידרש הספק לספק 

.ה. 5את הזמנות הציוד המשרדי, כאמור בסעיף 
 . 38בעמוד 

 כללי .4

מה המינימום להזמנה? מקובל 
 ₪ בתוספת מע"מ 350בתחום 

 הבהרה:

, יחד מפת מע"סבתו ₪ 100 -הזמנת מינימום הינה מ
עם זאת המועצה תבהיר כי ככלל, היא מזמינה את 

 המוצרים באופן מרוכז.  

רשימת  .5
הפריטים, 
 מסמך ב' 

האם ניתן לקבל כמויות מוערכות 
 ?שנתיות

 :הבהרה

יובהר, כי ההיקף המוערך השנתי של המכרז הינו 
נתון זה מבוסס על שנים יובהר, כי . ה₪ לשנ 100,000

קודמות. יחד עם זאת, אין באמור בכדי לחייב את 
 המועצה. 

למסמכי   3בעמוד    2.1כפי שנרשם בסעיף  יתירה מכך,  
המועצה , לפיה המכרז, המדובר בהתקשרות מסגרת

. העל יד ותתוציא הזמנות עבודות, מעת לעת, חתומ
ה עשוי , תדירות האספקה,הכמויותיובהר, כי 

 מעת לעת בהתאם לצרכי המועצה. להשתנות 

מה ההיקף המוערך השנתי של  כללי .6
 מכרזה

 לעיל.  5ראו מענה המועצה לשאלה 

רשימת  .7
הפריטים, 

 מסמך ב'

האם מדובר גם בציוד מחשוב או 
 ציוד היקפי הקשור בתחום זה ?

 

 :הבהרה

הציוד המשרדי מפורט במסמך ב' למסמכי המכרז, 
 . 19עמוד 

 

 



 

  :כללי

 . 16:00לא יאוחר מהשעה  08.202017.המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מודגש בזאת, כי  .1
ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז,  .2

 ממסמכי המכרז.ומהוות חלק בלתי נפרד 

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על  .3

 כל מסמכי המכרז על נספחיהם )לרבות החוזה ונספחיו(, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.  .4

ידי מורשה החתימה -ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין עלעל המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך  .5

 מטעמם.

 ______________________ שם המציע : 

 

 כתובת:        ________________________    

 

 _________________________טלפון:        

 

 _________________________חתימה:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחלקת מכרזים יצאו לבידוד ,  כללי .8
לאור כך אנו מבקשים לדחות את 

הגשת שאלות הבהרה והגשת 
 .  המכרז

 הבקשה נדחית.



 ג'נספח 

 רשימת אתרי המועצה 

 

 משרדי המועצה 

 קדימה צורן צורן 56רחוב הגפן  מחלקת רווחה )משרדים(

 קדימה צורן  1הרצל  משרדי המועצה

 בתי ספר

 כתובת  טלפון  שם בית הספר 

קדימה ת"ד  5רח' ההסתדרות  09-8990022 411827יסודי ממ"ד -אור תורה 
529 

 1728קדימה ת"ד  1קורצ'אק רח'  09-8991069 יגאל אלון

 , צורן20רח' השקמה  09-8942026 413773יובלים יסודי מ"מ 

 292צורן ת"ד  -2רח' לב השרון  09-8947135 414805יסודי מ"מ  -לב רן

 2910קדימה ת"ד  36רח' הורדים  09-8910054 41576יסודי מ"מ  -ניצני השרון

 2914רח' הניצן קדימה ת"ד  09-8991080 441576גוונים חט"ב מ"מ 

 , קדימה38רח' הורדים  09-8875548 410225תיכון עודד 

 2907רח' לב השרון צורן, ת"ד  09-7417729 442046חט"ב מ"מ  -הרצוג

 רחוב בן צבי 09-8911808 411090נתיבות משה 

 1753רח' הדקלים ת"ד  09-8919961 שערי יהודית

 מוסדות נוספים 

 רחוב הסנפיר קדימה 09-8851933 מועדוניות 2

 רחוב השקמה צורן  מועדון תנועת הנוער

 רחוב אבי אביקסיס קדימה  מועדון נוער קדימה

 רחוב ההדרים פינת החרוב, צורן  מועדון נוער צורן

 קדימה 70רחוב בן צבי   מועדונית גן אלון 

 קדימה  5רחוב בן צבי   מועדונית גן מקים

רחוב אבי אביקסיס קדימה צמוד   מועדון גמלאים 
 למתנ"ס

 קדימה 1דרך לב השרון   מועדון גמלאים

   

 

 

 רשימת מוסדות חינוך קדימה צורן 
 

         גנים 

 כתובת הגן מנהלת הגן טלפון  שם הגן מס'

אופירה  1
 קדימה 5בן צבי   פנינה ברקוביץ 8991576 נבון



שושנת העמקים  סימון קרן  8347673 אירוס  2
 צורן

 ז'בוטינסקי קדימה שושי ספיר 8991773 אלה 3

 קדימה 70בן צבי  חן גליני נעים 8991810 אלון  4

 2דרך לב השרון  איילת בזוק pdd 8947135אלון  5
 צורן )בי"ס לב רן(

ברכה  6
 קדימה 114חנקין  אדר פרידמן 8990529 לפיד 

 קדימה 70בן צבי  עמית ויינברגר PDD 8990591גפן  7

 צורן 3ההדס  צילה חסון 8989915 הדס  8

 יאנוש קורצאק שרית יומטוביאן 8854740 הודיה 9

 ז'בוטינסקי קדימה שירית רמתי 8991480 ורד 10

 קדימה -הגולן  קרן שטרנבך 8347548 חצב  11

 קדימה  3הציפורים  אביב משען 8995194 חרצית  12

 צורן 3ההדס  ויקי קצובר 8947151 יסמין  13

שושנת העמקים  קרן יניב 9509382 יערה  14
 צורן

 קדימה 3הציפורים  לימור פרידמן 8995193 כלנית  15

16 
-לילך 
רמת 
 אמיר

שושנת העמקים  גלי בר 8946398
 צורן

 יסמין רפאל 8854740 מרגלית 17
יאנוש קורצאק 

 קדימה

 3דרך לב השרון  הילה יפת 8948533 מרגנית  18
 קדימה

 קדימה 5בן צבי  לירז ענאייתי 8910944 מרים  19

20 
 -נופר 
רמת 

 אמיר צורן
שושנת העמקים  שירי גדידי 7897912

 צורן

 צורן 112האילנות  יערית מיכאל 8947267 נורית  21

העמקים שושנת  שיר סאלמה 8620964 ניצנית  22
 צורן

 צורן 112האילנות  נורית רבנו 8947266 נרקיס  23

 3דרך לב השרון  אורלי נלגס 8947265 סביון   24
 צורן

 צורן 57הגפן  קרן שטרנבך 8948525 סיתוונית 25

26 
 -רותם 
רמת 

 אמיר צורן
שושנת העמקים  שרון דותן 8347675

 צורן



שושן  27
 קדימה 11הרצוג  מור ראובן 8991775 צחור 

 רחוב ויתקין     שקד 28

 קדימה -הגולן רות מור   8347641 תות  29

-054 -רעות בן אדיבה )חופשת לידה( עד סוף אוקטובר 8990463 תמר 30
460546 

מעלה שלמה 
 קדימה

 

*יובהר, כי הרשימה דלעיל עשויה להשתנות, לרבות הוספה ו/או גריעה של אתרים אליהם יידרש הספק לספק את 
 ההזמנות, הכל בהתאם לדרישת המועצה. 

 


