
 
 

 

 תש"פ טבת 'ד
 0101 רינוא 10 

 לכבוד
 משתתפי המכרז

 
 ג.א.נ,

 
 הנדון: מסמך שינויים והבהרות מס' 2 – מכרז מס' – 9102/73 אספקת מוצרי מזון

 
 להלן שינויים והבהרות העירייה למכרז שבנדון:

 

 תשובות פירוט השאלה  "דמס

מבקש לדעת מה היה היקף ההזמנה של הגופים   .0
 ?0102-0102השונים במהלך 

 אלש"ח. 011 -כ= 0102שנת 
 אלש"ח. 011 -=  כ0102שנת 

 מכל מחלקה / אגף לפי הצורך ?מזון ומזמינים צורכים גורמים כמה  .0

 והכנסותיה דוחותיה אשר ציבורית חברה האם  .0
 ח"רו באישור מחויבת השונים באתרים מופיעות

 ?הכנסותיה גובה לגבי

 כמתבקש במכרז.

 יש-המכרז את לי ששלחתם העובדה לאור האם  .4
 ?בו ההשתתפות עלות את לשלם צורך

 המכרז לא נשלח!
 .בלבד הוא מופיע באתר העירייה לצפייה

אכן יש צורך בתשלום עבור רכישת חוברת מכרז כפי 
 5המכרז ע"מ שרשום בהודעת הפרסום ובחוברת 

 סעיף ה'.

 כדי?) הזמנה מינימום של הגדרה קיימת אםה  .5
 לחם כיכר להזמין ניתן האם-קיצוני זאת לעשות

 ?(אחת

 .אין הגדרה או הגבלה של מינימום הזמנה

 משלוח שדמי ולציין לתקן צריך, לחוזה 00.4 סעיף  .6
 .בחנות רכישה תתבצע באם למעט מקרה בכל יגבו

  כפי שמופיע במכרז.

 בחוזה המופיע בין התאמה חוסר-ביצוע ערבות  .7
 'ה בנספח המופיע לבין( 05.0-סעיף)

ערבות ביצוע ע"ס  -תיקון, 04.0, סעיף 05ע"מ 
0/0/// .₪ 

 יהיעיר עם קודם סיוןימנ? )ולמה מדוע-ביטוח ספחנ  .2
 (ומסורבל ארוך תהליך-אחרת

נספח ביטוח הינו חלק מהמכרז ולא ניתן לבטלו / 
 .להסירו

 4. בעמוד 0סעיף א.  .2

מבוקש להבהיר כי הנספח הרלוונטי הינו נספח י' 

 ולא נספח יא' כפי שנרשם.  

 תוקן לנספח י'

  4. בעמוד 5סעיף א.  .01

מבוקש להבהיר כי ניתן להציג רישיון עסק שהוא על 

 שמו של אחד מסניפי המציע.

 רשיון העסק חייב להיות של הסניף מספק הסחורה.

  

  



 
 

 

 

 תשובות פירוט השאלה  "דמס

 ;5. בעמוד 6סעיף ד.  .00

 לא קשור לשאלה =7. בעמוד 7סעיף ט.

מבוקש כי תוקף ערבות ההצעה והמשך תוקף 

יום לאחר המועד  21ההצעה יוארכו בתקופה שעד 

יום לאחר בחירת  01האחרון להגשת הצעות או עד 

 הזוכים במכרז, המוקדם מבין השניים.  

 לא מובן.

 שמופיע במכרז.יישאר כפי 

 6בעמוד  0סעיף ח.  .00

מבוקש למחוק את הסעיף מקום בו החוזה המצורף 

למסמכי המכרז אינו קובע הצמדה למדד אלא מחיר 

המוצרים נקבע בהתאם למחירם ביום ביצוע 

 (.04בעמוד  00.0ההזמנה )סעיף 

 מאושר.

  7. בעמוד 0סעיף יא.  .00

עבודה, ימי  05יכתב יימי עבודה  7מבוקש כי במקום 

 00וזאת בהתאם להוראות נספח ח' שבעמוד 

 ימים עסקים. 04 -מאושר ל

 2בעמוד  0סעיף יג.  .04

ימים  7מבוקש לשנות המועד הנקוב כך שבמקום 

 ימים 05יכתב י

 ימים עסקים. 04 -מאושר ל

 00בעמוד  0.0סעיף   .05

מבוקש להבהיר כי אין התחייבות כי המחירים 

המצורפים להצעה יהיו תקפים לכל תקופת 

ההתקשרות )לרבות תקופת ההארכה(. המחירים 

ההתחייבות יכולים לעלות או לרדת משלל סיבות. 

במסגרת המכר היא להעניק למזמין את שיעור 

לכל מבצע/הנחה בנוסף  ,ההנחה הקבוע בנספח יא'

הקיימת בחנות, למעט מבצעים והנחות לחברי 

מועדון / מחזיקי כרטיס אשראי שופרסל )ראה ש"ה 

 להלן(.    2

 מאושר.

 00בעמוד  0.4סעיף   .06

מבוקש להבהיר כי הספק יעדכן מחירי הצעתו נוכח 

)להבדיל  שאצל הספקמבצעים ו/או הנחות 

( וכי ממוצרים ו/או הנחות של ספקים אחרים

אמור לא יחול ביחס למבצעים ו/או הנחות שהן ה

מותנות בחברות במועדון לקוחות ו/או החזקת 

 כרטיס אשראי של הספק

 מאושר.



 
 

 

 תשובות פירוט השאלה  "דמס

 00בעמוד  4.0סעיף   .07

מבוקש להבהיר כיצד תשלח הזמנת המוצרים לספק 

 האם בדוא"ל או באמצעי אחר. –

 באמצעות המייל / פקס.

 ;00בעמוד  7.0סעיף   .02

מבוקש להבהיר כי אספקת המוצרים תלווה בתעודת 

תונפק משלוח בלבד, ולא בחשבונית, וכי חשבונית 

לעירייה פעם בחודש לגבי כלל האספקות אשר בוצעו 

 על ידי הספק בחודש הקודם.

 

 יישאר כפי שמופיע במכרז.

אספקת עם  בתעודת משלוחאולם ניתן להסתפק 

 האגף/ מקבל הסחורה. , עליה יחתום מנהלהמוצרים

לא  -בעניין הפקת חשבונית מרוכזת אחת לחודש

 מקובל!

לכל אגף0 חשבונית מרוכזת תופק אחת לחודש 

אליה יצורפו הזמנות הרכש + סרט  0מחלקה בנפרד

 קופה מותאמות.

 ;00בעמוד  7.0סעיף   .02

מבוקש להבהיר כי הספק אינו נדרש לצרף לכל 

תעודות המשלוח חשבונית חודשית את כל העתקי 

החתומות אלא לחשבונית יצורף דו"ח ממוחשב 

המפרט את כלל ההזמנות אשר בוצעו במהלך 

 החודש ברמת תעודת משלוח.

 לא מאושר.

 .02התייחסות בתשובה 

 00בעמוד  7.0.7, 7.0.6סעיפים   .01

מבוקש להבהיר כי אספקת המוצרים תיעשה בכפוף 

שאין  למלאי וכמויות הזמינים בסניף המציע, וככל

מניעה שאינה תלויה בספק להשלמת האספקה / 

 תיקונים / שינויים כאמור בסעיף.

 הסעיף איננו נכון.

 ת.קובלאולם הבקשה מ

 00בעמוד  2.0סעיף   .00

שעות ירשם "יום עסקים אחד  04מבוקש כי במקום 

 ולמעט בערבי חג ובימי שישי". 

 מאושר.

 00בעמוד  2.0סעיף   .00

המוסמך בעירייה לחתום מבוקש להבהיר כי הגורם 

יהיה נוכח  7.0.0על תעודת המשלוח כמפורט בסעיף 

במועד אספקת המוצרים ובהעדרו יהיה רשאי גם 

 נציג אחר מטעם העירייה לחתום על תעודת המשלוח

 מאושר.

 00בעמוד  2.4סעיף   .00

יפת הסעיף "למעט מוצרי בשר מבוקש להוסיף בס

 וחלב"

 

 יישאר כמופיע במכרז.

 



 
 

 

 

 

 תשובות פירוט השאלה  "דמס

  00בעמוד  2.5סעיף   .04

מבוקש להוסיף בסיפת הסעיף "למעט תשלום דמי 

 ".להלן 00.4בהתאם לאמור בסעיף המשלוח לספק 

 יישאר כמופיע במכרז.

 

 00בעמוד  01.0סעיף   .05

ים "ובכל הוצאה אחרת מבוקש למחוק את המיל

 שתיגרם לה" 

 יישאר כמופיע במכרז.

 

 00בעמוד  01.0סעיף   .06

 מבוקש להבהיר "מקום בו נדרש אמצעי כאמור".

 מאושר.

0 טעות של 9..7)זה סעיף   05בעמוד  05.0סעיף   .07

  השואל(

מבוקש למחוק את המילים "לרבות תקופת 

 האחריות" שכן אינן רלוונטיות.

 יישאר כמופיע במכרז.

 

0 טעות של .7..)זה סעיף  05בעמוד  05.4סעיף   .02

 השואל(

 הסעיף שכן אינו רלוונטי.מבוקש למחוק את 

 יישאר כמופיע במכרז.

0 טעות של .0.7)זה סעיף  05בעמוד  05.5סעיף   .02

 השואל(

מבוקש להוסיף כי העירייה תתריע בפני המציע 

בדבר כוונתה לפעול למימוש הערבות או חלק ממנה, 

 ימים מראש. 7

 מאושר.

  06בעמוד  0.0סעיף   .01

ביחס לתווי מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף יחול 

תקן אשר הינם בגדר חובה על פי דין על מנת למכור 

 את המוצר הנדון.

 יישאר כמופיע במכרז.

  07בעמוד  0.5סעיף   .00

מבוקש להוסיף בסיפא "בהתראה תוך זמן סביר 

 מראש".

 יישאר כמופיע במכרז.

 07בעמוד  0.0סעיף   .00

מבוקש להבהיר לאיזה סעיף מפנה הסעיף שכן סעיף 

 רלוונטי.אינו  0.0

 יישאר כמופיע במכרז.

 

  07בעמוד  0.0סעיף   .00

מבוקש למחוק את הסעיף שכן לא סביר להגביל 

הספק בהעברת מניותיו. לחלופין, מבוקש להוסיף 

בסיפת הסעיף כי הגזבר לא יסרב ללא טעמים 

 מיוחדים שיצדיקו זאת.

 יישאר כמופיע במכרז.



 
 

 

 

 תשובות פירוט השאלה  "דמס

 02בעמוד  5.0סעיף   .04

מבוקש להוסיף "חובת השיפוי של הספק כאמור 

לעיל, הינה בכפוף למתן פסק דין חלוט או פסק דין 

שאין כנגדו עיכוב ביצוע וכן בכפוף לכך שניתנה 

לספק הזדמנות נאותה ליטול חלק בהגנה מפני 

התביעה, ובלבד שלא תבוצע כל פשרה עם התובע 

 ללא הסכמה מראש ובכתב של הספק.

 כמופיע במכרז.יישאר 

 02בעמוד  5.0סעיף   .05

מבוקש למחוק את המילים "שלדעת המנהל" ואת   

 המילים "לכל צד ג'".

 יישאר כמופיע במכרז.

 

  02בעמוד  6.4סעיף   .06

מבוקש להבהיר בדבר הדרישה "כפי שמדווחים 

לרשויות המס", שכן כל חשבונית של ספק ממילא 

 .אמורה להיות מדווחת לרשויות המס

 כמופיע במכרז. יישאר

 

  02בעמוד  7.0.0סעיף   .07

מבוקש כי הסעיף יחול ביחס להפרת ההסכם על ידי 

הספק בהפרה שהיא יסודית בלבד ולא תוקנה בתוך 

יום ממועד משלוח הודעה בכתב בדרישה  04

 לתיקונה.

 יישאר כמופיע במכרז.

 

 02בעמוד  7.0סעיף   .02

 ימים. 04ימים ירשם  7מבוקש כי במקום 

 כמופיע במכרז.יישאר 

 

 01בעמוד  7.4סעיף   .02

מבוקש לקבוע נוסח הדדי ביחס לחובות וזכויות של 

 שני הצדדים.

 יישאר כמופיע במכרז.

 )נספח ד' נוסח ערבות להצעה( 00בעמוד  0סעיף   .41

מבוקש לתקן מועד המדד האחרון הידוע, שכן 

. כן 05.0.0106הנוסח הקיים מתייחס לתאריך 

קיים מפרט טכני למכרז מבוקש להבהיר האם 

 לנוסח הערבות. 0כמצוין בסעיף 

 יישאר כמופיע במכרז.

 

 )נספח ד' נוסח ערבות להצעה( 00בעמוד  4סעיף   .40

מבוקש להבהיר ביחס למועד תוקף הערבות, שכן 

נכתב כי  5בעוד בעמוד  00.10.0101נכתב עד ליום 

 .00.0.0101תוקפה יהיה עד ליום 

 מאושר. 

 .00.10.0101עד לתאריך  תוקף הערבות יהיה



 
 

 

 תשובות פירוט השאלה  "דמס

 00נוסח ערבות ביצוע בעמוד  –נספח ה'   .40

מבוקש להבהיר גובה ערבות הביצוע, שכן נכתב 

נכתב כי גובה  05בעמוד  05.0בעוד בסעיף ₪  51,111

 ₪. 01,111ערבות הביצוע הינו 

 מאושר.

 ₪ . 51,111ערבות ביצוע 

 02 בעמוד 0.6-0.0סעיפים   .40

מבוקש כי סעיפים אלו יסוייגו באופן אשר האמור 

בהם יחול רק ביחס לאבדן ו/או נזק שהם כתוצאה 

ממעשה או מחדל של הספק בניגוד להסכם ו/או לדין 

בלבד. כן מבוקש כי חובת השיפוי של הספק כמובא 

בסעיפים אלו הינה בכפוף למתן פסק דין חלוט או 

כן בכפוף לכך פסק דין שאין כנגדו עיכוב ביצוע ו

שניתנה לספק הזדמנות נאותה ליטול חלק בהגנה 

מפני התביעה, ובלבד שלא תבוצע כל פשרה עם 

 התובע ללא הסכמה מראש ובכתב של הספק.

 יישאר כמופיע במכרז.

  02בעמוד  0.0סעיף   .44

מבוקש כי לאחר  המילים "אדם הפועל מטעמה" 

יבוא במקום הסיפא הקיים: "ושהם כתוצאה 

 או מחדל שלא כדין של הספק".ממעשה 

 יישאר כמופיע במכרז.

 

 הצהרת הספק( –)נספח ח'  00בעמוד  0.0סעיף   .45

נא להבהיר ההפניה למסמך ט' שכן נראה כי הנספח 

 הרלוונטי הוא נספח י"א  

 מאושר.

 "רשימת לקוחות" 04נספח ט' בעמוד   .46

מבוקש להבהיר כי הנספח הינו מיותר שכן לא מצוין 

בעניינו במסמכי המכרז ודרישה לפירוט רשימת דבר 

 לקוחות איננה סבירה ביחס למכרז זה

לאחר ההתקשרות עם הספק הזוכה, תינתן רשימת 

 לקוחות ומקומות אספקה של העירייה ושלוחותיה.

 05אישור רו"ח על מחזור כספי, בעמוד  –נספח י'   .47

מבוקש להוסיף דרישת פירוט בנספח ביחס לשנת 

 4. בעמוד 0בהתאם להוראות סעיף א.וזאת  0106

 0לחוברת המכרז המתייחסת למחזור כספי במהלך 

 השנים האחרונות

 

 

 

 

 

 מאושר.



 
 

 

 

 .במידה ותהיה תוספת לשאלות שנשאלו, אנו נעביר אליכם 

 

 //:072 עד השעה /20/702/2/המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוא: 
 . 00:11, עד השעה 00/00/0102מועד אחרון לשאלות הבהרה עד ל 

 
שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההשתתפות וההצעה ועל המשתתפים השינויים וההבהרות 

להביאם בחשבון בהגשת הצעותיהם. על המשתתפים לצרף מסמך זה0 חתום על ידם בחתימה 

 שני עותקים0 להצעתם במכרז.      ובחותמת0 ב

 בברכה0      
 

 עיריית עפולה
 העתקים:

 מר יצחק שריקי0 גזבר העירייה.
 דר0 יועמ"ש.עו"ד איתי קי

 גב' זהבה עובדיה0 מזכירת ועדת מכרזים.

 תשובות פירוט השאלה  "דמס

 06הצעת המציע בעמוד  –נספח י"א   .42

)מוצר, מותג, משקל מבוקש לפרט את המוצרים 

אשר לגביהם יש לפרט את מחירם, לצרף את אריזה( 

 סרט הקופה ואישור רו"ח כנדרש בנספח זה. 

נכון לאיזה תאריך יש למסור את כן מבוקש להבהיר 

 הפירוט האמור בנספח. 

למיטב הבנתנו, שיקלול ההצעות במכרז ייערך 

בהכפלת סכום סרט הקופה שיוצג באחוז ההנחה 

 המוצע. נא אישורכם.

  

 מאושר.

לא התווספה רשימת מוצרים לתמחור ולכן למכרז 

 רק אחוז ההנחה רלוונטי.

 

 

 

 

 


