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 2362420 סימוכין:
 

 לשאלות הבהרה מענהעדכון ו – לאספקת מוצרי בחירות שונים מקרטון 5/24מכרז 

 

 ירות המרכזית בקשר למכרז שבנדון.הבהרות של ועדת הבחעדכונים ולהלן יפורטו 

 

 עדכון למסמכי המכרז

 , בסופו יתווסף קופסא לאחסון ושמירת מעטפות הצבעהל קופסא מפרט ש -למכרז  1.11סעיף ב

 יתווסף:

 :חוצץ 1.11.7"

 נמסרה:כמפורט להלן ובהתאם לדוגמא ש חוצץ מקרטוןיחד עם הקופסא יש לספק גם 

 .רוחבס"מ  10.2 -ו ס"מ אורך, 15.7 מידות החוצץ:

 "צד שני לבן.ו צד אחד כחול כצבע הקופסאהחוצץ:  צבע

 

 הבהרה מענה לשאלות

מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו. יובהר שנוסח השאלה אינו בהכרח תואם את הנוסח שהתקבל,  להלן

 ונעשה ניסוח מחדש ואיחוד של שאלות.

 
מס' 

 סידורי

הסעיף  'מס

 במכרז

 מענה פירוט השאלה

האם יש אפשרות להוסיף  0.1.5  .1

כמות מינימום לפריט, 

 להפעלת ההסכם?

כם לתקופה ארוכה, נוכח העובדה כי מדובר בהס

ולכך שצרכי ועדת הבחירות המרכזית עשויים 

על להשתנות במהלך תקופה זו, לא ניתן להתחייב 

 כמות מינימום.

האם חובה על המציע, להיות  0.6  .2

 ?רישיון עסק בר תוקף עלב

האישורים הנדרשים  צרף להצעתו אתלעל המציע 

 .0.6במכרז, כמפורט בסעיף 

, על להסכם ההתקשרות 3.1בהתאם לסעיף  ש יובהר

כל האישורים, הרישיונות  בעל הספק הזוכה להיות

וההיתרים הנדרשים על פי דין לביצוע 

 .התחייבויותיו

בר לגבי על אילו מקדמים מדו 0.8.3.3  .3

 ?ב' -הסלים א' ו

בעמודת "אומדן  2.1.1הכמויות המצוינות בנספח 

 לצד הפריטים הרלבנטיים.היקף הטובין" 

מפרט  – 1פרק   .4

 השירותים

האם אפשר לספק על משטחים 

ממוחזרים טובים אבל לא 

 חדשים

להשתמש במשטחים משומשים, ובלבד שהם יתן נ

 בכל התקנים הנדרשים. יםעומדותקינים 
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 הלשכה המשפטית   עדת הבחירות המרכזית לכנסת   ו
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 1נספח   .5

 2להסכם, סעיף 

האם יש מגבלת ימים שבגינן 

עבור האחור יחושב הפיצוי ב

 בהספקה?

 לא.

האם תוקף ערבות הביצוע  להסכם 2נספח   .6

 60שנים ועוד  6צריך להיות 

 יום

תוקף ערבות הביצוע תהיה עד שישים יום לאחר 

 3, שעומדת על תום תקופת ההתקשרות המקורית

שנים. ככל שתחליט ועדת הבחירות להאריך את 

תקופת הבחירות יהיה על הספק להאריך את תוקף 

יום לאחר תום תקופת  60ערבות הביצוע עד 

 ההארכה.

היכן ניתן לראות תוצאות של  כללי  .7

 מכרזים קודמים?

מסירת  תוצאות המכרזים אינן מפורסמות בפומבי.

   הדין.זה נעשית בהתאם להוראות מידע 
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