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 2022, פברואר 27                

 281266סימוכין: 

 לכבוד

 301PD22000 משתתפי מכרז

 שלום רב,

 

  – )להלן "המכרז"( תווי קנייה אלקטרונייםרכישת  – 301PD22000 הנדון : מכרז מס'

  2מסמך הבהרות מספר 

 

 ו:שהתקבל ותבקש /ותהבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלת והתקבלה שאלבמסגרת המכרז שבנדון  .1

  

מס' 

 סידורי
 מענה עורך המכרז / בקשה    פירוט השאלה הסעיף במכרז

1 
הזמנה להציע 

 סעיף – הצעות
3.4 

נבקש להוריד לשתי רשתות מזון. כמו כן, 
נבקש לקבל רשתות המחזיקות מחלקות 

בתחומים שציינו )לדוגמא המתמחות 
 מחשוב(

 הבקשה נדחית

2 

הזמנה להציע 

סעיף  – הצעות

3.5 

נבקש להוסיף "עד לגובה הסכום הטעון 
 מאושר בו"

 נספח ב' 3
לא ניתן למסור פרטי אנשי קשר, נבקש 
להסתפק בהצהרה לגבי שמות הארגון 

 וסכומי הזמנות
 הבקשה נדחית

4 
סעיף  –הסכם 

6.2 
"בהתאם לפסק דין חלוט מבוקש להוסיף 

 מאושר. שלא עוכב ביצועו".

5 
סעיף  –הסכם 

7 

מבוקש שהאמור בסעיף יהיה בכפוף 
למסירת הודעה וזכות טיעון לספק, בטרם 
 תנקוט החברה בדרכים האמורות בסעיף.

 מאושר

6 
סעיף  –הסכם 

9.2 

מבוקש שבכל מקרה תינתן התראה לספק 
והזדמנות לתקן את הדרוש תיקון, טרם 

 ביטול ההסכם.

 כלהלן:, 9.3סעיף  להסכם יתווסףמאושר, 
על אף האמור לעיל, ובטרם יבוטל "

 ההסכם, תינתן לספק התראה בכתב
לתיקון ההפרה טרם ביטול ההסכם, 

ימים  3תיקון ההפרה כאמור יבוצע בתוך 
 "מועד קבלת ההודעה.מ

לא צורפה הצהרת סודיות )כמצוין בסעיף   7
 נספח א'הסודיות מופיעה בהצהרת  להסכם( 10

8 

הזמנה להציע 

סעיף  –הצעות 

1.2 
עודכן במסמך ההבהרות שפורסם ביום  לא רלוונטי להליך

23.2.22 
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9 

הזמנה להציע 

סעיף  –הצעות 

1.3 
כתב כמויות בקובץ אקסל פורסם באתר  לא רלוונטי להליך –על פניו 

 החברה

10 

הזמנה להציע 

סעיף  –הצעות 

2.3 

)שנה נבקש כי התקשרות מעבר לשנתיים 
אחת + אופציה( תיעשה בהסכמת שני 

 .הצדדים
 הבקשה נדחית

11 

הזמנה להציע 

סעיף  –הצעות 

2.4 

נבקש למחוק את המילה יסודי. לא סביר 
שאיחור של יום יהווה הפרה יסודית 

המקנה למשל זכות ביטול. נבקש לקבוע כי 
ימים לא ייחשב כהפרה  5איחור של עד 

 ולא יחול הפיצוי המוסכם

 הבקשה נדחית

12 

הזמנה להציע 

סעיף  –הצעות 

3.3 

שנים לפחות ממועד  5תוקף התווים הינו 
אספקתם. טעינת התווים תיעשה על ידי 
המזמין בכל עת שיבחר באמצעות אתר 

הספק או מוקד שירות הלקוחות ותושלם 
 שעות מהבקשה 36עד 

שנים לפחות ממועד  5תוקף התווים הינו 
אספקתם. טעינת התווים תיעשה על ידי 
המזמין בכל עת שיבחר באמצעות אתר 
 הספק או מוקד שירות הלקוחות ותושלם

 באופן מיידי

13 

הזמנה להציע 

סעיף  –הצעות 

3.4 

נבקש לוודא כי מדובר בתתי  .א
רשתות )שופרסל שלי, דיל, 

אקספרס, אונליין...( ולא בחברות 
 שונות.

נבקש לאפשר רשת אחת לממכר  .ב
 מחשוב במקום שתיים.

נבקש הסבר למונח "בידורית",  .ג
ככל שהכוונה לרמקול עם 

מיקרופון הרי שמדובר במוצר 
שכלול ממילא בקטגוריית מוצרי 

 אלקטרוניקה וחשמל

 מאושר .א

 הבקשה נדחית .ב

 המונח "בידורית" יוסר .ג

14 

הזמנה להציע 

סעיף  –הצעות 

6.1.2 
 מאושר לא רלוונטי להליך –על פניו 

15 

 –נספח א' 

הצהרת המציע 

 7סעיף  –

עסקה  –אין חשבונית בעסקאות תווים 
 מאושר ללא מע"מ

16 
סעיף  –הסכם 

6.1 

לקבוע שאחריות הספק היא נבקש א. 
 לנזק ישיר שהספק אחראי לו על פי דין.

נזקים שנגרמו ב. כמו כן הספק לא יהיה ל
או המזמין עקב מעשה או מחדל של 
 .והפועלים מטעמ

 . הבקשה נדחית.א
 מאושר.ב. 

17 
סעיף  –הסכם 

6.2 

 א. נבקש למחוק את המילה "לפצות"
נבקש ששיפוי לפי סעיף זה ייעשה על פי ב. 

פסק דין חלוט, לאחר שנמסרה לספק 
הזדמנות להתגונן בפני התביעה או 
 הדרישה בגינה נדרש שיפוי כאמור.

לכל צד ג' המילים אחרי נבקש להוסיף ג. 
מהפעילות אשר נובעים "אחר את המילים 

 "נשוא ההסכם

 א. הבקשה נדחית.
 .4לשאלה ראה תשובה ב. 

 ג. הבקשה נדחית.
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18 
סעיף  –הסכם 

7.1 
ימים לא  5נבקש לקבוע שאיחור של עד 

 הבקשה נדחית ייחשב כהפרת ההסכם

19 
סעיף  –הסכם 

7.2 

הספק אינו אחראי לכל נבקש לקבוע כי 
כתוצאה מאירועי כוח עליון לרבות עיכוב 

מצב חירום או פגעי טבע, וכל מלחמה או 
 נסיבה שאינה בשליטתו של הספק.

כן נבקש לקבוע שהפעלת הסעיף יחול 
לאחר שניתנה לספק התראה, ניתנה לו 
זכות טיעון והזדמנות נאותה לתקן את 

 ההפרה.

 הבקשה נדחית        

20 
סעיף  –הסכם 

7.2.3 
-נבקש להפחית את הפיצוי המוסכם ל

 הבקשה נדחית ₪ 5,000 -ליום אך לא יותר מ₪  1,000

21 
סעיף  –הסכם 

9.1 

לקבוע נבקש על אף האמור בסעיף, 
הזמנות שבמקרה של ביטול ההסכם, 

חל שלהן שנכנסו לייצור ושמועד האספקה 
יסופקו ותמורתן  ,לאחר מועד הביטול

 תשולם בהתאם להוראות ההסכם

 הבקשה נדחית

 

 

 כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי. יובהר כי .2

 עם יתר המסמכים. יו ולהגישומסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום על .3

 

 

 

 בברכה,

 

 טלמור סלע

 מחלקת רכש והתקשרויות 


