17.3.2021
מכרז פומבי מס' 1/2021
לאספקת מוצרי מזון ו/או מוצרי צריכה עבור עמותת פנאי העיר חדרה
מסמך הבהרות מס' 2
להלן מענה לשאלות הבהרה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז.
מובהר ,כי כל סעיף שלא תוקן/שונה במפורש במסגרת מסמל זה יישאר ללא שינוי ,ככתוב במסמכי
המכרז.
שימת לב המציעים כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום חמישי 25.3.2021 ,בשעה .12:00
על המציע לצרף להצעתו למכרז מסמך זה כשהוא חתום על ידו (חתימת בעל זכות במציע  +חותמת
המציע).
מס' סעיף

מס'
מסמך/
מס'
עמוד
נושא
שאלה
עמ'  ,3סעיפים 2
כתב
.1
ו(3-ד)
ההוראות 4
לכתב
ההוראות;
ההסכם עמ'
 38 ,37סעיפים 2
ו(5-א)
להסכם
עמ' (3 ,4ה)(3 ,ט)
כתב
.2
הוראות 9
הסכם

עמ'
38

(5ו)

פירוט השאלה

תשובה

"הרכישות תתבצענה הן חייבת להיות אופציה
הזמנה
בסניף והן באמצעות הזמנה לבצע
באמצעות האינטרנט
באינטרנט/טלפון"
האם אופציה של אינטרנט או הטלפון.
היא חובה? או שרכישות
בסניף/הזמנה
טלפונית/מייל רלוונטית ?
עלות המוצרים בכל הזמנה המציע נדרש להציע
תכלול עלויות הובלה  -במסגרת הצעת המחיר
"הזוכה יידרש לספק דמי משלוח אחידים
יחידות ללא תלות בשווי
לכתובתן של
העמותה ...הובלת ההזמנה הקנייה ,אולם דמי
כאמור תיעשה על חשבון המשלוח לא יחולו על
במקרה
העמותה
הזוכה".
שסכום הקנייה מקנה
האם אתם מבקשים משלוח חינם לציבור
אספקה לכ 75-צהרונים 2 ,הלקוחות של המציע.
פעוטונים ולכל יח' העירייה ראו סעיף (7ו) לכתב
ההוראות (עמ' .)6
ללא חיוב עלויות משלוח?
לאשכול  – 1בכמה נק'
אספקה מדובר
והאם מדובר בחלוקה ע"ב
יומי/שבועי?
שליחויות מתבצעות ע"י
קבלן שליחים חיצוני ,האם
ניתן להוסיף סעיף בהצעה
עבור חיובי משלוח להצעה?
"דמי המשלוח ייקבעו
בהתאם להצעת המציע
הזוכה"
מה הכוונה?

מסמכי המכרז יתוקנו
בהתאם:
סעיף (3ה) לכתב
יימחקו
ההוראות:
"הובלת
המילים
כאמור
ההזמנה
תיעשה על חשבון
הזוכה".
סעיף (3ט) לכתב
ההוראות:
המילים
יימחקו
המשלוח
"עלויות
לעמותה".
סעיף (5ו) להסכם:
המילים
יימחקו
ההזמנה
"הובלת
כאמור תיעשה על
חשבון הספק".

לגבי נקודות אספקה:
צהרונים  -מוצרי
בתדירות
צריכה
שבועית
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לוחות
זמנים

4

.4

.5

כללי
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הזמנת
מוצרים

9

 12ו

.6

.7
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האם ניתן לתת הארכה
למועד הגשת הצעת המחיר
לו"ז בין קבלת תשובות
לשאלות הבהרה למועד
ההגשה הנדרש ,קצר .

פעוטונים  -מוצרי מזון
שבועית,
בתדירות
צריכה
ומוצרי
בתדירות חודשית.
יוגשו
ההצעות
במעטפה אחת באותו
המועד .לא ניתן לפצל
את ההצעות.

מועד הגשת המכרז
נדחה ליום חמישי,
.25.3.2021
הצעת מחיר לאשכול  -2כן.
האם ניתן להגיש תמחור
לפריטים גם אם אין
ברשותנו פריטים מסוימים
מהרשימה?
"יובהר תינתן לעמותה יש להציע את המחיר
באופן אוטומטי הנחת חבר הזול ביותר בעסק
מועדון" וזאת ללא תוספת במועד הגשת ההצעות.
"...
תשלום
בהקשר זה יובהר ,כי
חברות במועדון לקוחות הנחת "חבר מועדון"
הינה בהתאם לתנאי לא תכלול הנחה
בהוצאת
המועדון ,ומחייבת כרטיס הכרוכה
מועדון ,כרטיס אשראי ייעודי.
של
אשראי
המבצעים ממומנים ע"י
מסמכי המכרז יתוקנו
המועדון.
תוכלו ליהנות ממבצעי כך שלאחר כל סעיף בו
המילים
החנות וכפל מבצעים מופיעות
אך ללא מבצעי מועדון" ,חבר מועדון" יתווספו
טכנית לא ניתן ללא כרטיס המילים(" :להוציא
הניתנות
הנחות
אשראי.
תשלום
האם רלוונטי להגיש הצעה באמצעות
אשראי
מועדון בכרטיס
מבצעי
ללא
ייעודי)".
כדרישתכם?
הדרישה למחלקת בשרים כן.
וגבינות-
האם גבינות ארוזות מהווה
חלופה אפשרית ,כנ"ל
בשרים?
פריט  57הינו פריט כפול פריט  57בוטל במסמך
הבהרות מס' ( 1סעיף
לפריט  18נבקש לבטלו
.)10
פריט  120נייר טואלט הבקשה מתקבלת.
למתקן טבורי מגיע 12
גלילים נבקש שהמחיר
יהיה ל 12גלילים.
פריט  121נייר טואלט פטנט ראו מסמך הבהרות
מגיע  36גלילים נבקש מס' ( 1סעיף .)22

שתציינו שהמחיר יהיה ל36
גלילים.
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פריט  125נייר מגבת
קונטרול דו שכבתי מגיע 6
גלילים נבקש שתציינו
שהמחיר יהיה ל 6גלילים.
פריט  127נייר מגבת
קונטרול תאית דו שכבתי
מגיע  6גלילים נבקש
שתציינו שהצעת המחיר
תהיה ל 6גלילים.
בקובץ הבהרות מס' 1
25
מס'
בתשובה
המתייחסת לפריט  144נוזל
לפרקט הוספו המילים "2
ליטר" ומאידך בתשובה
מס'  26הפריט בוטל מה
נכון מבין  2התשובות.
בקובץ הבהרות מס' 1
בתשובה מס'  30צורפה
תמונה של פח בנפח 30
ליטר עם דוושה בעוד
שתיאור הפריט איננו
מתאים לתמונה .נבקש
לתקן את תיאור הפריט,
למחוק את המילה "שובך"
ולהוסיף את המילים "עם
דוושה".
פריט " 7כ 400מגבונים"
נבקש לדייק ולרשום 400
(לבטל "כ") מאחר וזה נותן
פתח לפרשנויות שונות
מציעים יכולים להציע 350
ולטעון שזה "כ "400גרם.
פריט  31האם כוונתכם
למטאטא משרדי  30ס"מ .
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מתקבלת.
נבקש לבטל את פריטים  31הבקשה
ו 88עקב כפילות עם פריט פריטים  31ו88 -
 .86כל הפריטים הם בפועל מבוטלים
מטאטא משובח.
מתקבלת.
נבקש לבטל את פריט  92הבקשה
עקב כפילות עם  93מסירי פריט  92מבוטל.
שומנים.
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מתקבלת.
נבקש לבטל את פריט  119הבקשה
עקב כפילות עם פריט  10פריט  119מבוטל.
נייר טואלט.
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נבקש לבטל את פריט  11פריט  130מבוטל.
עקב כפילות עם  130צץ רץ.
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פריט  136סבון כלים לא הבקשה מתקבלת.
קיים בנפח  675מ"ל נבקש
לתקן ל 1ליטר.

המחיר הוא לשישה
גלילים .ראו מסמך
הבהרות מס' ( 1סעיף
.)22
המחיר הוא לשישה
גלילים .ראו מסמך
הבהרות מס' ( 1סעיף
.)22
פריט  144נשאר.

לפעול
אנא
התמונה.

ע"פ

הבקשה מתקבלת.

ראו הבהרה מס' 16
להלן.
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נדחית.
פריטי הסכו"מ מ  151עד הבקשה
 154ועד בכלל מגיעים הפריטים קיימים גם
באריזת  100יח' ולא  50בכמות של  50יח'.
נבקש לתקן בהתאם או
לחלופין להציע עבור 50
אולם בפועל לספק  100יח'
ומחיר בהתאמה.
פריט  166צלחות  25יח' .הבקשה נדחית יש
הצלחות המגיעות באריזת להציע עבור צלחות "9
 25יח' הינן צלחות קשיחות  -קיים באריזה של 25
ויש להדגיש זאת .לחלופין יח'.
אם מדובר בצלחות רגילות
ולא קשיחות כדוגמת פריט
 ,167הרי שיש לבטל פריט
 166עקב כפילות עם .167
(ולא
רגילות
צלחות
קשיחות) כדוגמת פריט 167
אכן מגיעות באריזת  50יח'
כמצוין בטבלה.
אופן בחירת הזוכה .ראיון הבקשה נדחית.
אישי עם המציע .נבקש ראיון אישי הוא כלי
והכרחי
לבטל קריטריון זה מאחר מקובל
מועמדים
והתרשמות אישית הינה לבחירת
במגזר
דבר סובייקטיבי וניתן ושירותים
לפרשנות בהתאם לאישיות הציבורי .במכרז זה
המראיין .דבר זה מאפשר ישנו תמהיל ברור
המשלב
פתח למניפולציות ולהטיית ומאוזן
תוצאות המכרז במיוחד שיקולי מחיר ואיכות
לאור העובדה שלא פורטו של המציעים .על
אילו שאלות ישאלו בראיון המציע אנחנו נלמד
המחיר,
וע"פ איזה קריטריונים מנדבכי
שיחות עם הממליצים,
יינתן הציון לראיון.
ומראיון עמו.
העמותה
בראיון
תתחשב בין השאר
בנקודות הבאות:

הריני מאשר את האמור לעיל
שם המציע___________________________ :
חתימה_____________________________ :
חותמת_____________________________ :

