
 251800מכרז מס'  בשר ודגיםהזמנה להציע הצעות לאספקת הנדון: 

 במענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו אצל המכון בקשר עם המכרז שבנדון, המכון מתכבד להשיב כדלקמן:

 תשובה השאל מס' סעיף במכרז/ הסכם 

  1.3 מכרז / הסכם 1.
10.7 

 4.7 הסכם

המציע מציע את הצעותיו בהתבסס על מסמכי הבל"מ וגם בדיקותיו נעשות 
בשים לב למסמכי הבל"מ. לא סביר למנוע טענות במקרים בהם לשם 

הדוגמא מסמכי הבל"מ נפלה בהם טעות ו/או המסמכים לא משקפים את 
 הדרישות בפועל

 אין שינוי בסעיפים 

.2 1.7 
 5.1 הסכם

נבקש הדדיות. לספק שמורה הזכות שלא להאריך את ההתקשרות בהודעה 
 יום מראש.  30של 

יוחלף בנוסח שלהלן: כל צד  5.2מקובל. סעיף  
רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, 
להביא הסכם זה לסיומו בכל עת ומכל סיבה 

שהיא )"סיום מוקדם"(, ללא צורך בנימוק, 
מוקדמת בכתב לצד וזאת על ידי מתן הודעה 

ימים מראש, מבלי לפגוע  30השני, לכל הפחות 
בכל זכות אחרת של אותו צד. במקרה של 

סיום מוקדם לא יהא צד זכאי לכל פיצוי או 
דמי נזק אולם כל צד ישלם למשנהו את 

הסכומים אותם הוא חייב בגין התחייבויות 
וזכויות שהתגבשו בפועל עד למועד סיום 

 ההסכם. 

 מקובל נבקש להבהיר כי הדרישה היא רק לתאגיד שהוא חברה או שותפות. 2.1.3 מכרז 3.

נבקש להבהיר שעבור מוצרי יבוא )דגים גולמיים ובשר בקר גולמי( נדרש רק  2.2 4.
 היתר יבוא של משרד הבריאות / חקלאות. 

 וכו' (    HACCPתקן  , ISOייתר האישורים )רישיון עסק, רישיון יצרן , תקן 
 לא רלוונטיים עבור מוצרי יבוא

 2.2.6מקובל ראה חלק א' סעיף 

 מקובל יום. 120נבקש לתקן את הסעיף כך שההצעה תפקע/ תהיה בטלה אחרי   8.1 5.



 תשובה השאל מס' סעיף במכרז/ הסכם 

.6 9.3 
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תמהיל המוצרים המבוקש מגוון. למיטב ידעתנו אין חברה בארץ 
 שמייצרת/מייבאת  את כלל המוצרים המבוקשים. 

כאמור עפ"י המכרז אחת לשלושה חודשים יתקיים הליך התמחרות בין 
 הספקים שעמדו בדרישות הסף.

נבקש בכל הליך התמחרות להתמודד רק במוצרים שיהיו במגוון של חברתנו 
 באותה עת.

 מקובל

נבקש להבהיר כי במקרה שיועברו אסמכתא או מסמך הכוללים סוד מקצועי   10 7.
או סוד מסחרי של המציע המידע ישמר על ידי המזמין בסודיות ויחזר 

  למזמין על פי דרישתו.

על המציע לציין במסמך נפרד ובמפורש מהם 
החלקים בהצעתו שנחשבים לעמדתו כסוד 

מסחרי. מובהר כי המכון לא יהיה חייב לקבל 
את עמדת המציע אך במקרה שיבקש להעמיד 

את הצעתו של המציע לעיון מציעים אחרים 
 4בהתאם לדין, המכון ייתן למציע שהות של 

חלטת ימי עבודה לפנות לקבלת סעד כנגד ה
המכון. עוד יובהר כי מציע שפירט בהצעתו 

חלקים מסוימים כסודיים, יהיה מנוע מלטעון 
שחלקים אלו לא סודיים ביחס להצעות 

 המציעים האחרים 

 נבקש כי הסעיף יתוקן באופן הבא: 10.9 8.
המציע מתחייב כי בנוסף לכל סעד לו זכאי המכון על פי כל דין או על פי 

ההתקשרות, ומבלי לגרוע  מכל מחויבות, התחייבות או אחראיות, הסכם 
, במפורש או מכל מין וסוג שהם, המוטלים או שהיו מוטלים על המציע

על פי כל דין או על פי הסכם ההתקשרות, יפצה המציע את המכון  מכללא,
מכל מין וסוג שהם, ישיר , הוצאה, עלות אובדן, או הפסד, ישיר נזקכל בגין 

להם כתוצאה מאי עמידה או אי קיום של איזה או שעלול להיגרם שיגרם 
על פי  , במפורש או מכללא,מציעההמיוחסות למההצהרות או ההתחייבויות 

בניגוד  הזמנה זו או על פי הצעת המציע, או כתוצאה ממעשה או מחדל
, שנעשה על ידי מי מבין העובדים או , מכל מין וסוג שהםלהתחייבויות המציע

, או הנחזים להיות הנציגים או הסוכנים או המנהלים או השלוחים, הפועלים
 מטעם או ברשות או בשם המציע.  פועלים,

 מקובל



 תשובה השאל מס' סעיף במכרז/ הסכם 

 12.1.9 מכרז / הסכם 9.
3 

 9.1הסכם 

 קיימת אי בהירות בנוגע להגשת ערבות בנקאית.
שיעמוד בתנאי הסף להבנתנו מציע יידרש להמציא ערבות בנקאית בתנאי 

)במסגרת ההליך הדו שלבי( . נבקש לעדכן שבאחריות מציע שקיבל עדכון 
 ימי עבודה 10שעמד בתנאי הסף להמציא ערבות בנקאית תוך 

אין צורך להגיש ערבות הצעה. נספח ו 
וההוראות המתייחסות לערבות ההצעה 

לאורך המכרז מבוטלים. ערבות הביצוע תוגש 
יום מיום הודעת  30על ידי הזוכה תוך 

 הזכייה. 

 כן דרישתכם מוכשר רבנות ולא חלק? 7ובשר מס'  3בשר מס'  18.2 מכרז 10.

.11 19  
  20.1תת סעיף 

נבקש הבהרה: הסעיף קובע כי שינויים ותוספות להזמנות ליום המחרת 
 יועברו פעם בשבועיים או אחת לחודש.

 תבוצע אחת לשבועהזמנה 

.12 19  
 20.4תת סעיף 

שעות ממועד  48נבקש לעדכן את מועד אספקת הזמנה דחופה ללא יאוחר מ
 ההזמנה. 

לא מקובל. הסעיף נותר בעינו. טעות סופר 
הסעיפים ישאר כך. תודה על בספרור 
 הערתכם

.13 20  
 14.1תת סעיף 

"איכות לא מספקת", או להחליפו במונח "באיכות נבקש להבהיר את המונח 
 שאינה עומדת בהתחייבות הספק".

 מקובל

.14 21  
  15.11תת סעיף 

 לא ברור מה ביקש המציע להבהיר נבקש להבהיר כי האמור הינו למעט הנחיות שאינן רשמיות או המלצות בלבד

.15 21  
 15.18תת סעיף 

אין אפשרות להתחייב על משקל מוצר לאחר בישול. משקלו של מוצר לאחר 
 בישול תלוי בצורת הבישול , עוצמת החום , משך הזמן , תיבול וכו'.

 נבקש לבטל חלק זה בסעיף. 

 מקובל

.16 21  
 15.22תת סעיף 

( נבקש להבהיר את המונח "איכות לא מספקת", או להחליפו במונח 1)
 "באיכות שאינה עומדת בהתחייבות הספק".

נבקש להשמיט את המילים "לקנוס את הספק" אין הסכמות כאלו  (2)
 במסגרת ממסכי הבל"מ

 מקובל 

.17 21  
 15.23תת סעיף 

( נבקש להבהיר את המונח "איכות לא מספקת", או להחליפו במונח 1)
 "באיכות שאינה עומדת בהתחייבות הספק".

( נבקש כי ההחלטה אם הסחורה אינה באיכות מספקת תעשה בדיאלוג עם 2)
 המזמין

 מקובל  1סעיף 
 לא מקובל. הסעיף  ישאר ללא שינוי  2סעיף 

.18 21  
 15.24תת סעיף 

מדובר במוצרים קפואים, אין רלבנטיות ל"טריותו" בהתאם נבקש כי יתוקן 
 הסעיף  

 מקובל



 תשובה השאל מס' סעיף במכרז/ הסכם 

 מקובל להבהיר כי התיקון יעשה לבקשת המציע ובתיאום מולו.  5.4.14 19.

 .7מספר  מכרז 20.
המבורגר  -בקר 

 גרם 100-120

 גרם ליחידה. 80נבקש להציע מוצר במשקל 
 ייתר המפרט ללא שינוי

מקובל. נא לציין את המשקל על מנת שנוכל 
 לנרמל את המחיר ביחוס לכמות

 .8מספר  21.
המבורגר  -בקר 
 גרם 150

 גרם ליחידה. 160נבקש להציע מוצר במשקל 
 ייתר המפרט ללא שינוי

מקובל. נא לציין את המשקל על מנת שנוכל 
 לנרמל את המחיר ביחוס לכמות

 .4מספר  22.
שניצל  -עופות 

-מצופה אמיתי
 אפוי

 ציפוי. 25%*למיטב ידעתנו אין בשוק מוצר עם 
 ציפוי. 40%נבקש לעדכן את מפרט המוצר לעד 

 
 כמו כן נבקש להציע מוצר מטוגן ולא אפוי.

 ייתר המפרט ללא שינוי. 

 מקובל

 . 5מספר  23.
 -עופות  

שניצלוני 
 )צ'ונגו( מצופה 

 אפוי –אמיתי 

 ציפוי. 25%אין בשוק מוצר עם  *למיטב ידעתנו
 ציפוי. 40%נבקש לעדכן את מפרט המוצר לעד 

 
 כמו כן נבקש להציע מוצר מטוגן ולא אפוי.

 ייתר המפרט ללא שינוי.

 מקובל

( מדובר במוצרים קפואים, אין רלבנטיות ל"טריותו" בהתאם נבקש כי 1) 3.2 הסכם 24.
 יתוקן הסעיף  

נבקש למחוק את המילים מטיב מעולה ולתקן לטיב התואם את דרישות  (2)
המקצועיות של המזמין ]ראו למשל את המוצר שוקיים שם מתבקש מראש 

 סוג ב[

 מקובל

 להבנתנו לא רלוונטי ונרשם בטעות.   3.6 25.
אין צורך בהצמדות בהתמחרות שמתקיימת אחת לשלושה חודשים, נבקש 

 שהסעיף ימחק. 

 מקובל יבוטל סעיף המדד

 מקובל יבוטל סעיף המדד מהו המדד אליו מוצמדים מוצרי בשר, עוף ודגים קפואים?  3.6 - 3 26.

יום ושעות יסוכמו בין המכון לזוכה  –ההספקה נבקש לתקן כי מועד   3.8 27.
 (20.3)בהתאם לאמור בחלק ד' סעיף 

 מקובל



 תשובה השאל מס' סעיף במכרז/ הסכם 

נבקש לתקן כי ההתחייבות היא למלא אחר כל הוראה או הנחיה   3.9 28.
 מחייבת/רשמית של כל רשות שלטונית 

 מקובל 

 לא קיים מה סכום הזמנת מינימום לאספקה, אם קיים? 4.1 29.

שעות ממועד  24נבקש לעדכן את מועד השלמת המוצרים ל"לא יאוחר מ 4.2 30.
 ההודעה" 

 מקובל

לא ברורה הדרישה ל"דוח חודשי" . אחת לחודש הספק ממציא חשבונית  6.3 31.
עפ"י חוק עפ"י רכישות הלקוח. בירורים בנושא החשבונית יבוצעו בין 

 הצדדים.

תעודות  הצמדה של פירוט -הדו"ח החודשי 
המשלוח לחשבונית מרכזת, על פי הפורמט 

 שיידרש על יד המכון )איש הקשר(

 ות הספק היא לנזקים ישירים בלבדמקובל. אחרי נבקש להבהיר כי מדובר בנזקים ישירים בלבד  8.1 32.

חודשים לאחר  12נבקש להבהיר כי ההתחייבות תעמוד בתוקפה לתקופה של   11 33.
 תום ההסכם

 מקובל

יום, מיום  30אנו מבקשים כי הערבות הבנקאית הנדרשת על ידכן תינתן תוך  גנספח  34.
 הודעת זכיה מכם

 10מקובל. ראה תיקון לשאלה מספר 

 

 

 בברכה,       

 מכון וינגייט


