 8בפברואר 2021
מכרז מסגרת פומבי מס  5/2021הזמנה להציע הצעות להצטרף לספקי מסגרת קיימים בהתקשרות מסגרת לאספקת תווי
קנייה מגנטיים לרשתות מזון ,חנויות ובתי עסק עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ – מסמך הבהרות מס' 1
בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון ,מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ
(להלן" :החברה") ,על שינויים והבהרות ,כפי שיפורט להלן.
נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי
מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.
מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים .יש לצרף מסמך זה ,חתום בחתימה וחותמת המציע ,לחוברת ההליך
המוגשת לחברה בהצעת המציע.
יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה ,יוותרו ללא שינוי.

מס"ד

חלק
במכרז
עמוד 3

מספר
סעיף
סעיף 2.1

נבקש לקבל הבהרה האם ספק שכבר קשור עם ספק הקשור עם החברה בהסכם לאספקת
תווי קניה אינו נדרש להגיש הצעה.
החברה בהסכם נדרש לגשת למכרז זה.

סעיף 7.3

נבקש לדעת האם ניתן להגיש את המעטפה לפני התשובה שלילית.
 15.2.21בשעה ? 9:00

סעיף 2.1

נבקש להגיש ,במקום הטבלה שבחלק זה ,טבלה אין מניעה להגיש מסמך נפרד ובלבד
נפרדת המפרטת את כל סניפי רשתות המזון שהמסמך יכלול את כל הקריטריונים
המופיעים בטבלה.
המכבדות את התו.

סעיף 3.1

נבקש להגיש ,במקום הטבלה שבחלק זה ,את אין מניעה להגיש מסמך נפרד ובלבד
ברושור התו המפרט את כל הרשתות הנוספות ,כולל שהמסמך יכלול את כל הקריטריונים
המופיעים בטבלה.
הבהרות לתו.

סעיף 7

נבקש להבהיר כי הכרטיס מוצמד לגלויה המפרטת הבקשה מתקבלת .יחד עם זאת תתקבל גם
את הרשתות המכבדות את התו ,כאשר הכרטיס הספקת התווים כמפורט בסעיף זה.
מוכנס לתוך מעטפה.

סעיף 8

האם אפשרות לרכישת תווים דיגיטליים הינה תנאי אין מדובר בתנאי סף להשתתפות במכרז.
סף להשתתפות במכרז?
חרף האמור ,מובהר כי החברה תהא
רשאית להגדיר ,במסגרת ההליכים
פרטניים ,דרישות נוספות.

1
עמוד 8
2
עמוד 15
3
עמוד 16
4
מסמך ג'
5
מסמך ג'
6

פירוט השאלה

מענה

חתימה וחותמת___________________________________ :

מסמך ד'

סעיף 2.4

מבוקש להוסיף כי החברה תמסור לספק הודעה פרטי הממונה יימסרו במסגרת ההליכים
בכתב בדבר הנציג הממונה על ידה כאמור בסעיף זה .הפרטניים.

סעיף 2.7

חלקית.
מתקבלת
א .הבקשה
המציעים הזוכים יידרשו לעדכן
את החברה בגין כל הסרה ו/או
הוספה של רשת מזון ,וכן בגין כל
הסרה ו/או הוספה של  10רשתות,
שאינן מזון.

7
מסמך ד'

8

א .מבוקש להבהיר כי הספק יידרש להודיע בגין
שינויים משמעותיים בלבד ,שכן לא ניתן להודיע על
כל שינוי שאינו משמעותי מאחר ורשימת המותגים
שאינם מזון עשויים להשתנות מעת לעת.
ב .מבוקש למחוק את המשפט האחרון שאינו מובן
בהקשר לסעיף זה.

ב .הבקשה מתקבלת ,המשפט האחרון
הסעיף יימחק.
מסמך ד'

סעיף 4.2

9

מסמך ד'

סעיף 5.8

א .מבוקש להוסיף :עדכון ההזמנה יערך בכתב
וייחתם על ידי הנציג המוסמך מטעם
החברה.

ב .הבקשה נדחית.

ב .הנוסח המחייב של ההזמנה ,יהיה הנוסח
הכתוב האחרון שיימסר לספק.

מובהר כי נוסח הסעיף מתייחס
לביצוע שינויים בהזמנה עד למועד
הדפסת התווים .ראה בעניין
שינויים מאוחרים למועד מסירת
ההזמנה המענה בסעיף  22ב'
מטה.

א .מבוקש למחוק את המילים "ו/או עלול
להיתבע או להידרש"...

א .הבקשה נדחית .מובהר כי כוונת
האמור הינה במקרה בו התקבל
בחברה מידע אודות אי קיום
התחייבויות הספק.

ב .כמו כן ,מבוקש להוסיף בסוף המשפט:
"בכפוף לפסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו".

10

א .הבקשה מתקבלת.

ב .הבקשה נדחית.
מסמך ד'

6.1

מבוקש למחוק את המילים "או עקיף" (ביחס לנזק)

הבקשה מתקבלת.

11
מסמך ד'

6.2

12
מסמך ד'

6.3

בשורה השלישית לפני הסוף – לאחר המילים "היו הבקשה מתקבלת חלקית .יתווספו המילים
תוצאה של פעולה או מחדל "...מבוקש להוסיף את "של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו".
המילים "של הספק".
מבוקש למחוק את המילים "ישיר או עקיף".

יימחקו המילים "או עקיף".

13
מסמך ד'
14

10.210.3

מבוקש לאפשר זכות טיעון לספק טרם ביטול ההסכם הבקשה מתקבלת.
כאמור בסעיפים אלו.

חתימה וחותמת___________________________________ :

מסמך א'

11.3

מבוקש להוסיף" :בכפוף למתן התראה בכתב לספק הבקשה נדחית.
ומתן זמן סביר לתיקון ההפרה"

11.8

מבוקש להוסיף" :בכפוף למתן התראה בכתב לספק הבקשה מתקבלת.
ומתן זמן סביר לתיקון ההפרה

סעיף 6

רשימת המותגים בתו בתחומים שאינם מזון היא ההבהרה מתקבלת.
דינמית ועשויה להשתנות מעת לעת ללא הודעה
מוקדמת .יובהר כי ברשת המזון מן הסתם לא יהיו
שינויים.

סעיף 8

מבוקש להכפיף למתן התראה וזמן סביר לתיקון מובהר כי האמור כפוף לקבוע בהוראות
ההסכם.
ההפרה

15
מסמך א'
16
מסמך א8
17

מסמך א8
18
מסמך א8

סעיף 11

נבקש להסיר את הסעיף

הבקשה מתקבלת

19
מסמך ג'

סעיף 4

מבוקר להבהיר כי הקבוע בסעיף יהא בכפוף לבדיקת הבקשה מתקבלת חלקית .מובהר כי החברה
תשיב רק תווים שלא חולקו לעובדי
יתרה
החברה ,כך שלא יהיה חשש משימוש
חלקי.

סעיף 6

הבקשה מתקבלת חלקית .החברה תאשר
קבלת התווים אך שיפעול התווים יבוצע עד
ל 72-שעות ממועד האספקה ,וזאת
באחריות הספק הזוכה.

20

מסמך ג'

התווים ישופעלו על ידי הספק הזוכה לאחר בקשת
הארגון ואישור קבלת התווים

21

א' -
הזמנה
להציע
הצעות

2.1

22

23

א(– )1
פרטי
מציע;

2-3

א .הבקשה נדחית .מועדי חלוקת התווים
א" .מעת לעת" – האם הכוונה היא להספקה על פי משתנים ולכן אין ברצון החברה להגביל
הזמנות לאורך כל השנה או רק בחגים? ככלל מועד החלוקה.
חברתנו מוכרת תווי קנייה בחגים בלבד .ניתן לרכוש
בתקופות החגים גם עבור צרכים נוספים .נזכיר את ב .הבקשה נדחית .חרף האמור ,מובהר כי
אפשרות ההשבה ( 10%בתוך חצי שנה – ראה ס' 4
ככל שסכום הזמנה פרטנית יפחת מ-
למפרט השירותים)
 ₪ 10,000לרכישת תו פיזי ,תינתן תוספת
ב .נבקש שסכום כל הזמנה לא יפחת מ .₪ 10,000-תשלום בגין שליחות של עד  ₪ 100או
לחלופין אפשרות לאיסוף עצמי ללא תוספת
תשלום.
ניתן לספק שמות של רשתות כולל רשימת סניפים
ביחס לסניפי רשתות מזון בלבד .ניתן למנות את
הרשתות האחרות המכבדות את התו ,אך ללא פירוט
סניפים.

חתימה וחותמת___________________________________ :

הבקשה מתקבלת.

24

א(– )1
פרטי
מציע;

4.1

א(– )3
אישור
רו"ח

הבקשה מתקבלת חלקית .מפאת חסיון
מפאת חיסיון לקוחות ,נבקש להסתפק בהצהרת מנהל לקוחות יהא רשאי המציע להציג את
מטעם המציע בדבר עסקאות עם לקוחות ללא ציון הלקוחות על פי עניינן ,למשל :רשת ביגוד,
הלקוחות עצמם.
רשת הנעלה ,רשת ציוד ספורט וכיו"ב.
למען הסר ספק ,יש למלא את יתר
הקריטריונים בטבלה.
מבוקשת עריכת הנספח בהתאם לנספח שצירפנו
למכתבנו.

הבקשה נדחית.
הנוסח שצורף למסמכי המכרז הוא הנוסח
הנדרש.
אין מניעה כי במקרה שבו ישנם יותר
ממשרד רואה חשבון אחד ,שמשרד אחד
יחתום על הנוסח שיכלול את סעיפים א-ד,
ומשרד אחר יכלול באישורו את סעיפים א-
ג ו-ה'.

25

26

מסמך ב'
– טופס
הצעת
מחיר;

27

מסמך ג'

5

28

ג' –
מפרט
השירותי
ם;

6

הבקשה מתקבלת

בולט 6

נבקש לתקן לחשבון תווים במקום חשבונית .נעיר כי
מדובר בעסקה ללא מע"מ (החלפת אמצעי תשלום)
כך שלא מופקת בגינה חשבונית מס.
נבקש לתקן ל 10 -ימי עבודה.

הבקשה מתקבלת .ובתנאי שמניין 72
הספק יהיה זמין בימים א-ה  8-16:30למתן שירות השעות להפעלת התווים תהיה מרגע
על פי הסעיף.
הספקתם.

2.7

29

ד' –
הסכם;

30

ד' –
הסכם;

4.2

31

ד' –
הסכם;

5.4 ,5.2

נבקש לתקן את המשפט הראשון כך שחובת היידוע
תחול ביחס לשינוי משמעותי בהיקף הרשתות
המכבדות את התו .אין אפשרות ליידע על כל חנות
שנסגרת או כל רשת שיוצאת מהתו.

הבקשה נדחית

ראה מענה לשאלה  8לעיל

הבקשה מתקבלת .במקרה של תוספת
נבקש לתקן כך שעדכון/שינוי הזמנה אפשרי כל עוד לאחר ייצור יחול המענה לשאלה  22ב
היא לא נכנסה לייצור.
לעיל
כאמור בה"ש  – 6עסקה ללא מע"מ ללא חשבונית
מס

חתימה וחותמת___________________________________ :

ראה מענה לסעיף  26לעיל

32

ד' –
הסכם;

5.8

נבקש שהחברה תמסור לספק הודעה על כוונה לעכב
כספים ,תאפשר לו להשמיע טענותיו ולתקן את
ההפרה בגינה נדרש העיכבון.

33

ד' –
הסכם;

5.10

נבקש שהחברה תמסור לספק הודעה על כוונה לקזז
כספים ,תאפשר לו להשמיע טענותיו ולתקן את
ההפרה בגינה נדרש הקיזוז.

ד' –
הסכם;

6.1

א .נבקש להטמיע כי אחריות הספק הינה ע"פ דין.
כמו כן ,הספק לא יהיה אחראי למעשים או מחדלים
של החברה ו/או עובדיה ו/או הפועלים מטעמה.

34

ב .הספק לא יהיה אחראי במקרה של עיכובים או אי
קיום חיובים הנובעים מחמת כוח עליון ,לרבות
נסיבות שאינן בשליטתו.
35

ד' –
הסכם;

6.2

נא להוסיף שהאמור על פי סעיף זה לא יחול ביחס
לכל מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מהפועלים
מטעמה.

ד' –
הסכם;

6.3

נבקש להוסיף "על אף כל האמור בהסכם ,כל שיפוי
לפי ההסכם ייעשה על פי פסק דין שביצועו לא עוכב
המטיל על החברה חבות בגין מעשה או מחדל
שהספק אחראי לו על פי דין .שיפוי ייעשה בכפוף
למסירת הודעה לספק על כל תביעה ו/או דרישה
שהוגשה נגד החברה ,לאחר שניתנה לספק הזדמנות
להתגונן ובכפוף לכך שהחברה לא תתפשר בכל
תביעה או דרישה כאמור ללא הסכמת הספק בכתב
ומראש.".

ד' –
הסכם;

8.2

נבקש להוסיף אחרי המילה "הגבלה" את המילה
"משמעותיים"

ד' –
הסכם;

9.3

נבקש להוסיף "על אף כל האמור בהסכם ,כל שיפוי
לפי ההסכם ייעשה על פי פסק דין שביצועו לא עוכב
המטיל על החברה חבות בגין מעשה או מחדל
שהספק אחראי לו על פי דין .שיפוי ייעשה בכפוף
למסירת הודעה לספק על כל תביעה ו/או דרישה
שהוגשה נגד החברה ,לאחר שניתנה לספק הזדמנות
להתגונן ובכפוף לכך שהחברה לא תתפשר בכל
תביעה או דרישה כאמור ללא הסכמת הספק בכתב
ומראש.".

10.5

נבקש שהסעיף יחול רק במקרה של צמצום או
הגבלה משמעותיים ביכולת מימוש התו.

36

37

38

39

ד' –
הסכם;

חתימה וחותמת___________________________________ :

הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת

א .הבקשה נדחית .ראוי תשובה
לשאלה __ לעיל.
ב .הבקשה מתקבלת אולם יובהר כי
נושאים הקשורים למגיפה או מצב
בטחוני לא יהוו כוח עליון.
הבקשה נדחית

הבקשה מתקבלת חלקית .האמור בסעיף זה
כפוף לקיומו של פסק דין חלוט ובלבד
שהחברה הודיעה לספק אודות כל תביעה
ו/או דרישה ותאפשר לו להתגונן על
חשבונו.

משה?

ראו מענה לשאלה  36לעיל.

הבקשה נדחית

40

ד' –
הסכם;
נספח ב'
סודיות

41

ד' –
הסכם;
נספח ב'
סודיות

42

ד' –
הסכם;
נספח ב'
סודיות

43

ד' –
הסכם;
נספח ב'
סודיות

7

8

9

10

ההבהרה מתקבלת.

נבקש לתקן מהווה ל"-עלול להוות".

הבקשה מתקבלת ביחס לחברות ציבוריות
נבקש לתקן לחברות בנות במקום גופים קשורים בלבד.
היות ואנו חברה ציבורית.

הבקשה נדחית.

נבקש להגביל לאחריות על פי דין

נבקש למחוק .הספק יהיה אחראי לקיום הוראות
הסודיות בידי עובדיו אך אנו לא נחתים עובדינו על
התחייבות ישירה כלפי החברה.

הבקשה מתקבלת

בברכה,
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

חתימה וחותמת___________________________________ :

