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 מוצרי מזון למתנ"ס גדרהלאספקת  2018/2הבהרה בנוגע למכרז פומבי תשובה לשאלת 

 

 

 .5.7.18פלוס" בתאריך -תשובות לשאלות הבהרה מחברת "פרו

מס'  עמוד מס"ד
 סעיף

 תשובה שאלה

תאריך / המועד האחרון למסירת ההצעות  1.4 4 1
 בעייתי כי צריך זמן לבחון את התשובות.

תשובות ההברה נמסרות לפני 
 המועד.

לא, יחד עם זאת שמורה למתנ"ס  האם ייתכן יותר מזוכה אחד במכרז? 7.3 8 2
הזכות לפצל את ההתקשרות 

ולספק לא תהא כל טענה למתנ"ס 
 גדרה.

והתגלו בעיות במועד מה קורה במידה  11.6 10 3
 שלאחר המוגדר במכרז?

: "...יובהר כי מצוין בסעיף זה
משתתף לא יהיה ראשי להעלות כל 

טענה בקשר למסמכי המכרז 
שתועלה לאחר המועד האחרון 

 להצגת שאלות הבהרה."
מה קורה במידה ופסלו מוצר לאחר  20.2 12 4

 זכייה?! האם יש עלות אחרת למוצר?!
תינתן במידה ומוצר נפסל 

האפשרות לספק הזוכה להציע 
 חלופה ובתנאי שתיתן מענה הולם.

עפ'י הסעיף ניתן כי הלקוח יכול לפצל  21 12 5
זכייה/הזמנה בין יותר מזוכה אחד. אם כן 

 זה מייתר כדאיות כלכלית לאספקה.

מתנ"ס גדרה שומר לעצמו את 
 הזכות לפצל את ההתקשרות.

 לא. ₪ 1000של  חייב להיות מינ' דרופ 1.1 15 6

אספקה אינה יכולה להיות למס' אתרים  1.3 15 7
בלתי מוגבלים וחייבים לציין נקודות 

 החלוקה לבדיקת נגישות

 כל האתרים נגישים.

חלון האספקה קטן מידי,  -זמני אספקה  1.4 15 8
 ניתן לנסות לעמוד בכך אך לא להתחייב

מתנ"ס גדרה מפעיל מטבחים 
ישנה מבשלים במעונות לכן 

 חשיבות להגעת הסחורה בזמן.
מבקשים להוסיף סעיף חדש:  "המזמין  1.10 16 9

 חייב לספק חנייה וגישה נוחה לספק"
אין צורך להוסיף, משום שקיימת 

 גישה לכל האתרים.
מבקשים להוסיף בסעיף זה:  "הפעלת  2.2 16 10

 האופציה היא הדדית"
 לא ניתן להוסיף סעיף זה.

 
יש לעדכן נוסח הסעיף: "....תוארך תקופת  2.3 16 11

ההתקשרות כשעל הספק הזוכה ליתן 
 הסכמתו לכך..."

 לא ניתן לעדכן נוסח זה.

יש לעדכן נוסח הסעיף: "לשני צדדים  2.5 16 12
שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות 

 מכל סיבה שהיא..."

 לא ניתן לעדכן נוסח זה.

"....ובכל מקרה לא יש לעדכן נוסח הסעיף:  5.1 17 13
ימים מסוף החודש בו סיפק  14-יאוחר מ

 הספק ..."

ניתן יהיה להגיש חשבונית מס 
 מרכזת בתחילת כל חודש העוקב.

יש לעדכן נוסח הסעיף: "....תכלול פרטי  5.2 17 14
 הזמנות של חודש שהוציא עורך המכרז ..."

ניתן יהיה להוציא חשבונית עבור 
שההזמנות ריכוז הזמנות, ובלבד 

 יהיו עבור חודש פעילות מרוכז.
תנאי  17 15

 תשלום
 . 80תנאי תשלום שוטף + לא ברור -חלק מודגש 

 



 

 

 

 

 

 

 תשובה שאלה מס' סעיף עמוד מס"ד
יש לעדכן נוסח הסעיף: "....חתימת מקבל  5.5 17 16

הטובין או כל גורם אחר על גבי תעודת 
 המשלוח מהווה אישור לתשלום..."

 לעדכן נוסח סעיף זה.לא ניתן 

 .15ראו מענה מתשובה לשאלה  60יש לתקן תנאי תשלום לשוטף + 5.5 17 17
"...הצגת העתק החשבונית כשהוא  -לא ברור  5.6 18 18

מוטבע בחותמת "נתקבל" הנושאת תאריך של 
 עורך המכרז"???

ניתן יהיה למסור חשבונית מס 
במקור במייל וזאת בתנאי 

ובאישור שעומדת בכפוף לחוק 
 מנהלת אגף הגיל הרך.

מבקשים לשקול עונש חמור זה של דחיית  5.7 18 19
 תשלום בחודש עקב עיכוב בהגשת חשבונית

באחריות הספק הזוכה למסור 
 חשבונית בזמן.

מה בדבר עדכון מחירים למוצרי  6 18 20
יסוד/קומודטיז? שמן, סוכר, טונה, טחינה 

מוצרים וכו'?? מה בדבר שינויי מחירים של 
 בפיקוח?

מכרז זה הינו בכפוף לתקנות 
 החוק והמשתמע מהם.

למה מדד ללא ירקות ופירות?! הרי יש ירקות  6.2.2.1 18 21
 ופירות באספקה?!

מחירי הירקות והפירות לא 
 יהיו צמודים למדד.

מבקשים לעדכן נוסח הסעיף: "....יחושבו  6.2.3 18 22
 המחירים של כל המוצרים..."

 לעדכן סעיף זה.לא ניתן 

יש להוסיף כי הנ"ל מתייחס במקרה והוכחה  10 19 23
 אחריות הספק בלבד

 לא ניתן להוסיף זאת לסעיף.

אין צורך כלל בסעיף זה שכן המתנ"ס מחזיק  17 22 24
 יותר כסף מסך הערבות

סעיף זה הינו תנאי לקיום 
 החוזה.

 סעיף זה לא מקובל בשוק אספקת המזון ובטח 17.1 22 25
 לא ללקוח בהיקף של עשרות אלפי שח' בחודש

 .24ראו מענה בתשובה לשאלה 

מבקשים לבטל סעיף אגרסיבי זה או לחילופין  19 23 26
 להכניס סעיפים הדדיים על חריגות המתנ'ס

לא ניתן להכניס סעיפים 
 נוספים.

יש לעדכן נוסח הסעיף: "....מיטלטלין  23.2 24 27
לתת חנייה וגישה השייכים לספק, אך מתחייב 

 נאותה"

 . 9ראו מענה לשאלה 

מחזור  33 28
 הכנסות

מדובר בחברה פרטית ומידע זה הינו סודי. 
מבחינתנו המתנ"ס רשאי לבקש אישור 

שהחברה מספקת מוצרים נושא מכרז ה 
 שנים Xבמשך ₪ מ'  100בהיקף של מעל 

נספח זה הינו חלק בלתי נפרד 
 מההצעה.

הגעת  36 29
הזמנה על 

07:30 
 בבוקר

אספקה עד שעה זאת לא ברת ביצוע, וובנוסף 
שגם הוא ריאלי וכדי  1.4זה סותר את סעיף 

לעמוד בו יועלו המחירים כי נדרשת משאית 
 יעודית בלבד

מועד האספקה הינו על פי סעיף 
 .15מעמוד  1.4

 

 לידיעתכם,

 

 

 בברכה,

 יואל עוזרי

 מנהל רכש

 מתנ"ס גדרה

 מרכז אופק


