
 

 

 
 

 

 

 24.9.19: תאריך           לכבוד

 המשתתפים

 

 

 משחקים, ציוד וצעצועיםלאספקת  1/19מס' פומבי מכרז  - 1הודעה מס' הנדון: 

 לגני ילדים של המועצה המקומית גבעת זאב ולקייטנות המופעלות 

 החינוך של המועצה על ידי מחלקת

 

 הבהרה לשאלות מענה

 

 

 נא לצרף מסמך זה למסמכי המכרז

 

 

 שלום רב,

 

 .לשאלות אלו המועצהלהלן שאלות שעלו על ידי המציעים ותשובות 

 .  בלבדעד המועד האחרון שנקבע יובהר, מדובר במענה לשאלות שנשלחו על ידי מציעים 

 

 המועצהתשובת  שאלת המציע מראה מקום #

1 

 נספח ט'

לנוהל מצויין כי הערבות צריכה  15ערבות ההצעה: בסעיף 

להיות בתוקף לתשעים יום ממועד הגשת ההצעות, הקבוע 

, וכי היא צריכה להיות בנוסח המצורף. מכאן, 25.9.19ליום 

. למרות האמור, 24.12.19שמועד הערבות אמור להיות 

בנוסח שצורף למכרז קבוע כי הערבות תהיה עד ליום 

. הנכם מתבקשים להבהיר עד איזה מועד על 25.12.19

 הערבות הבנקאית להיות.

ערבות המכרז תהיה בתוקף 

 .25.12.19עד 



 

 

 
 המועצהתשובת  שאלת המציע מראה מקום #

2 

  'אנספח י

לחוזה ונספח י"א להצעה. חוק  12נבקשם לבטל את סעיף 

מטיל את  1980-"םהאחריות למוצרים פגומים התש

האחריות על פגמים במוצרים על היצרן, ולעיתים על 

. חברתנו אינה היבואן בהתאם להסדרים הקבועים בחוק

מייצרת או מייבאת מוצרים. כל מוצר מיובא ומיוצר על ידי 

יצרנים שונים ולא ניתן לקבל מיצרנים או יבואנים אלו 

ליסה אישורי יצרן או ביטול החרגה מהפוליסה. עלות פו

או יבואן הינה בסכום  לאחריות מוצר עבור מי שאינו יצרן

עלות פוליסה כזו לא מאפשרת הגשת  .₪של עשרות אלפי 

במכרז שכן הרווח ממכירת המוצרים לא מכסה את הצעה 

עלות הביטוח. למיטב ידיעתנו למועצה ביטוח המכסה 

אותה מפני פגיעות של ילדים, ובמקרה ח"וח של פגיעה 

יטוח שלכם תוכל לתבוע ישירות את היצרן או חברת הב

היבואן האחראים על פי חוק. לאור האמור נבקשכם לבטל 

דרישה שאינה -את דרישת האחריות על המוצרים מהספק

 מקובלת ולא קיימת בשוק הקמעונאי.

 

לא ניתן לבטל את נספח י"א, 

לאחר דיונים בנושא יחד עם 

הגורמים המקצועיים 

הרלוונטיים הוחלט 

סיפא,  1בסעיף   להוסיף

 אופציות נוספות כדלקמן:

 

" ו/או לחלופין ניתן לקבל 

את אישור היצרן אשר כולל 

 כיסוי גם לספק."

 

ו/ או לחילופי חילופין ניתן " 

לבטל את ההחרגה בפוליסת 

 צד שלישי "

 

לאחר הוספות אלו, דרישה 

 לסבירה לחלוטין. זו הופכת

 

 

 

 

 

 

 

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז. כל תיקון  .1

לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים 

 שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

 י אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.כ ,יובהר .2

או ועדת  המועצהאין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם  .3

פירושים המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל ה

 , ככל שיצאו.המועצהמטעם  וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז,  .4

 כשהיא חתומה על ידם.

 .המכרז מסמכי בהוראות שינוי אין לעיל האמור למעט .5

 

 בכבוד רב,

 יוסי אברהמי

 ראש המועצה


