
 2021 ביוני 30

            לכבוד 

 2021/07משתתפי מכרז פומבי מס' 

 ג.א.נ.,

 2021/07מכרז פומבי מס'  – 1מסמך הבהרות מס'  הנדון: 

 עבור המועצה המקומית קדימה צורן  כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציהלאספקת 

 בקשר למכרז שבנדון: הבהרהלשאלות ה"( המועצההמענה מטעם המועצה המקומית קדימה צורן )להלן: "להלן  

הסעיף הרלוונטי   שאלה/הסתייגות/בקשה להבהרה מס"ד
 במסמכי המכרז 

 מענה המועצה 

לעד   .1 להארכה  אופציה  עם  המכרז  כי    5נקבע 
לפחות   שתהיה  נהוג  רבים  במכרזים  שנים. 
הצמדת מחיר הפריטים למדד המחירים לצרכן,  

מחיר ובטח  היות ובפריטים רבים תיתכן עליית  
שנים.  ובמיוחד הדבר אינו אפשרי לאור    5במשך  

בה   האחרונה,  התקופה  ובעיקר  התקופה  אופי 
רוב   במחירי  אסטרונומיים  שינויים  חלו 

ומשבר    - בשוק    הפריטים הנמלים  לאור משבר 
 הקורונה.  

הפריטים    את   דיהצמל:  יםבקשמ מחיר 
 למדד המחירים לצרכן. שייקבעו לאחר ההנחה  

לתנאי    7סעיף  
וכן סעיף    המכרז,

 לחוזה  10

 . הבקשה מתקבלת

 

מחירי החומרים, כמפורט בכתב 
יוצמדו    –הכמויות   א',  נספח 

)להלן:   לצרכן  המחירים  למדד 
 "(, כדלקמן:המדד"

 

המדד הידוע    – "  המדד היסודי "
ביום חתימת החוזה בין המועצה  

 לבין הזוכה. 

 

החדש " המדד   –"  המדד 
ביום ה   15-שהתפרסם לאחרונה 

 לחודש ינואר. 

 

ההצמדה למדד המחירים לצרכן  
 תחושב כך:  

 

המדד  לעומת  עלה  המדד  אם 
החומרים  מחירי  יהיו  היסודי, 

למכפלת   המקורי  שווים  המחיר 
החדש  במדד  חומר  כל  של 
 וחלוקת התוצאה במדד היסודי. 

 

מהמדד  נמוך  החדש  המדד  אם 
מחירי   יהיו  לא  היסודי, 

 החומרים צמודים למדד. 

 

ל  זכאי    ההתמורה  הזוכה  יהיה 
הינה בהתאם למחירי החומרים 

למדד,   הצמדה  כמפרט  לאחר 
ההנחה  לעיל,   אחוז  בהפחתת 

ידו בהצעת המחיר   על   – שהוצע 
 מסמך ג'. 

 בהצעת המחיר )צבעים(:    –  5,  4,  3,  2,  1פריטים   .2

לארבעת   מהפריטים  אחד  כל  לפרק  מבקשים  
ותנודות   היות  מדף  לגווני  או  הבסיסים 
גוון   )לדוג'  מאוד  גדולה  הגוונים  בין  המחירים 

עולה במאות אחוזים יותר     Aכהה כדוגמת גוון  
לא סביר בכלל לציין    –או לבן    Pמגוון בהיר כגון  

חשוב   אז  רק  ללבן  הכוונה  אם  צבע(.  סוג  רק 
 . לציין זאת

א'   כתב    – נספח 
 כמויות 

 :הבהרה

 

חומרים   כי  בכתב   1-5יובהר 
לבן   לצבע  מתייחסים  הכמויות 

 בלבד.



בהצעת המחיר )שכפול    –   53,  52,  51  –פריטים   .3
 מפתחות(:

אחד   הוא  יהודה  אור  הגבס  הספקים  מרכז 
הגדולים בארץ בתחום חומרי בניין בדגש צבעים  

ל קרוב  מכירות  בשנה(,    100  -)היקף   ₪ מיליון 
בעל "כוח קניה גדול בתחום הצבעים" והחברה  
בשל כך זכתה בשנים האחרונות במספר רב של  
באספקת   וכן  צבעים  בנושא  גדולים  מכרזים 

 צבעים לשיפוצי קיץ בעיריות רבות. 

ההנחה שתיתן חברתנו במכרז  בטוחני כי אחוז  
יחסי באופן  גבוה  יוזיל    –  יהיה  במישרין  )אשר 

וחומרי   האחזקה  הוצאות  את  משמעותית 
במידה   הקרובות  בשנים  המועצה  עבור  הבניין 

זאת   עם  אינה    – ונזכה...(.  חברתנו  כי  יודגש 
עוסקת בשכפול מפתחות.  את כל שאר הפריטים  

    הננו מחזיקים. 

נו הכללת  על  מפתחות  התעקשות  שכפול  שא 
"טמבוריות   ע"י  בד"כ  שמבוצע  )דבר  במכרז 
קטנות" עלול לפסול חברות גדולות כמו חברתנו  
ספקים   של  להשתתפותם  ולהביא  מהמכרז 

 . (יקרים יותר  –קטנים בלבד שמחיריהם כמובן 

לאור האמור לעיל מבקשים להוריד את שכפול  
 . המפתחות מהמכרז

א'   כתב    – נספח 
 כמויות 

 .הבקשה נדחית

 

  החומרים הנ"ל נדרשים למועצה
באפשרותה להסירם מכתב   ואין

 הכמויות. 

 

   :כללי

 .  0012:לא יאוחר מהשעה    2021.07.06  ליום  קבוע  המועד האחרון להגשת ההצעות למכרזמודגש בזאת, כי   .1
 

המכרז,   .2 במסמכי  האמור  על  גוברות  המכרז,  משתתפי  כל  את  מחייבות  זה  הבהרות  במסמך  ההבהרות 

 ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

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

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

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.   .4

ידי מורשה החתימה    ם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על על המציעים לצרף להצעותיה .5

 מטעמם.

 

 שם המציע: __________________________ 

 

 כתובת: _____________________________ 

 

 טלפון: _____________________________ 

 

 חתימה: ____________________________ 

 

 


