
 180028' מס מכרז יבשים לאספקת הצעות להציע הזמנה :הנדון
 :כדלקמן להשיב מתכבד המכון ,שבנדון המכרז עם בקשר המכון אצל שהתקבלו ההבהרה לשאלות במענה

במכרז/  
 הסכם

מס' 
 סעיף

 מענה שאלה

1. 

 מכרז

אלף  250האם מחזור הקניות שלכם לשנה הוא כפי שרשום במכרז  1.3
 כן ₪ ?

2. 9.1 
על פי המכרז אתם דורשים מחיר לשנה, ובסעיף זה אתם פותחים 

חודשים ,האם גם לזוכה הראשון תינתן האפשרות  3אותו כל 
 לעדכון מחירים?

בכל שלושה הספקים שעברו את תנאי הסף יחתמו על הסכם שנתי ו
 חודשים הספקים יגישו הצעות מחיר מעודכנות

3. 10.9 

איננו יכולים להיות אחראים לנזק בגגל מישהו שנחזה להיות פועל 
 מקובל, החלק הזה בסעיף יוסר. מטעמנו אם הוא אינו מטעמנו. 

בנוסף יש להוסיף אחרי המילים: "כתוצאה ממעשה או מחדל" את 
העומדים בניגוד להתחייבויות המציע". אם נגרם נזק המילים: "

 בעודנו פועלים לפי הוראות ההסכם, לא הגיוני שנישא באחריות לו.  

לא מקובל. יכול להיות מעשה או מחדל של המציע שאינו בניגוד 
להתחייבות המציע אך לא נעשה באופן המקצועי ביותר, או שנעשה 

 באופן רשלני.

לקבל פירוט על תיבת המכרזים המקוונת ?הרשמה האם אפשר  12.1.1 .4
 alicef@mashik.comלבל"מ, ניתן ליצור קשר עם  4כמפורט בסעיף  תמיכה מילוי והגת המכרז 

5. 17.4 

 מקובל שעות  48לא יאוחר מ -ה דחופה אספק
 אפשר לקבל ביום העבודה הבא הכוונה יום עבודה? -שעות  24 -אספקה תתבצע לא יאוחר  מ

שעות. הענות  24למכון שמורה זכות לבצע הזמנה דחופה תוך 
להזמנה כזו מסובכת לוגיסטית ויקרה. ראשית, לא תמיד נוכל 
להענות לזמן אספקה שכזה. אנחנו יכולים להתחייב להתאמץ 

לספק אבל לא יכולים להתחייב לאספקה. שנית, נהוג שהזכות הזו 
למשל לא תעשה  –תהיה מדודה ושמורה רק למקרים חריגים 

 נקבל כי הפעלת הזמנה דחופה אינה שכיחה ותשמש רק במידת הצורך הזמנה באספקה דחופה יותר מפעם בחודש.

6. 17.5 
אין לנו מוצר חלופי אחר )במידה ויש חוסר בפריט מסויים אין 

 מקובל תחלוף לפריט אחר (
 מקובל לא רלוונטי לגבי שטראוס  17.6 .7
 מקובל שעות  24שעות בלבד ולא  48החלפה מוצר תתקיים תוך  18.1 .8
 מקובל הסעיף יוסר לא רלוונטי -אין כזה דבר  19.2 .9
 להשאיר הסעיף מותלה גם לאחר הגשה בבדיקה מול עורך דין של שטראוס  19.8 .10
 מקובל הסעיף יוסר בדיקות מעבדה ?איפה  19.26 .11

ציינתם כי תוכלו לקנוס את הספק. לפי אילו פרמטרים אתם  19.27 .12
מתכוונים לקנוס? לא סביר להשאיר את זה פתוח לשיקול דעתכם 

 הבלעדי.

. בכל מקרה בו ייבדקו המוצרים ויתגלה 19.27הסעיף יתוקן כדלקמן: 
כי איכותם אינה מספקת, יחויב המזמין בעלות הבדיקה. במקרה זה, 

ל סעד על פי חוק ובהתאם להוראות מכרז זה שמורה למזמין הזכות לכ
ובכלל לקנוס את הספק בגובה עלות המוצרים שאיכותם אינה מספקת 

 , ו/או להתיר עמו את ההתקשרות.10כפול 



במכרז/  
 הסכם

מס' 
 מענה שאלה סעיף

להוסיף לאחר המילים "שתוביל לשבירת המוצרים" את המילים:  19.28 .13
 מקובל "ובלבד שלא נגרמו מטיפול לקוי של המכון".

14. 20.1 

לא סביר שתוכלו להוסיף מוצרים חדשים ואנחנו נהיה מחויבים 
לספקם כשאנחנו כלל לא יודעים מהם המוצרים והאם אנחנו בכלל 

מחזיקים בהם. אנחנו לא יכולים לחשוף את עצמנו להפרות של 
 ההסכם.

במידה ותידרש הוספת מוצרים תתבצע פנייה מוקדמת של המכון 
 י לספק לפני שלב ההתמחרות התקופת

נספח ב  .15
4.5 

לכאורה כל עניין יכול להיות  –הגדרת המידע הסודי רחבה ביותר 
 סודי. זו הגדרה לא סבירה שמקיפה כל מידע שהוא.

הסעיף יתוקן כדלקמן: המציע מתחייב לשמור על סודיות גמורה 
ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו, לא לפרסמו 

י לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי ולא לגלותו בדרך כלשה
מוגבלת. האמור לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו 

מחויב על פי דין )במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה 
הסכמת המכון לגילויו, מראש בכתב, ובמידה שניתנה. "מידע סודי" 

ו אחר, מכל סוג שהוא, הנו מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי א
של המכון ושל כל הקשורים עמו, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר 

ו הוגש למכון בקשר עם אספקת המוצרים אשר הוכן עבור או על ידי, א
 ולרבות מידע סודי של המכון.והשירותים שהנו ייעודי וייחודי למכון 

 alicef@mashik.comלבל"מ, ניתן ליצור קשר עם  4כמפורט בסעיף  ותמיכה במידת הצורך איך מתחברים לאתר ,מפרט התחברות  1נספח ו  .16
 ניתן לגשת רק להגיש הצעה רק לחלק מהמוצרים - 9.3בהתאם לסעיף  האם ניתן לגשת לחלק מהסעיפים , מתוך ההצעה ? נספח ז' .17

 נספח ז'  .18
שום במוצרים בהם ר -סעיפים בהם רשום שם יצרן או מפיץ 

יוניליבר , אוסם, סטאקינג , ויליגר , ושטראוס אלו היצרנים 
 היחידים או שניתן להציע מוצרים מיצרן / יבואן אחר? 

 לא. יש לתת מחירים עבור החברות שצויינו.

 לא ניתן. שאלות למכרז במסגרת הליך זה. האם ניתן להוסיף עמודת הערות ספק למכרז? נספח ז' .19

אתם מבקשים מחיר לקילו ,האם אתם דורשים לקבל את  נספח ז' .20
 המוצרים ארוזים בקילו או באריזה מוסדית?

יש לנרמל את  -ק"ג  1כפי שמצויין במפרט. המחיר יהיה עבור 
 המחירים

תמכור של שימורים הוא לפי יחידת מכירה ,האם אתם מבקשים  נספח ז' .21
 ר ליחידה?שנתרגם את המשקל של המוצר לקילו או לתת מחי

 יש לתרגם את משקל המוצר לק"ג ולציין באיזה אריזה הוא מגיע

 נספח ז' .22
אתם דורשים תבלינים מעוקרים טהורים ,אבקש לדעת איזה 

 נקבל את הצעתכם. יצרנים מתאימים לצרכים שלכם?

23. 
 -נספח ז' 

 כן. גרם מינימום האם רלוונטי להגיש הצעה ? 700המשקל שלנו הינו    88פריט 

 -נספח ז'  .24
  146פריט 

פריטים שונים  2למה הכוונה  קפה מגורען או קפה ארומה אלו 
 פריט זה מתייחס למותג טסטר צ'ויס בלבד. בהגדרה ?

 -נספח ז'  .25
 המחיר יהיה כולל פיקדון מים חצי ליטר האם המחיר כולל פיקדון או ללא פיקדון ? 153פריט 

26. 
 -נספח ז' 

 153פריט 
 154ו

 העדפה הינה לתוצרת הארץ -כפי שמפורט  האם חובה מים תוצרת הארץ או שניתן להציע יבוא מאיטליה?



במכרז/  
 הסכם

מס' 
 מענה שאלה סעיף

27. 

 הסכם

3.12 

תמוה שנדרש להעביר לכם כל מסמך או מידע מבוקש הנוגע 
להסכם. זו הגדרה רחבה שלמשל יכולה לכלול מידע סודי ואתם 

רת סודיות. אשר לצמצם "למסמכים כלל לא מחויבים לכללי שמי
הדרושים להוכחת עמידתו של הספק בהתחייבויותיו" או הוראה 

 דומה.

הסעיף יתוקן כדלקמן: "כי יעביר למכון כל מסמך או פרט מידע 
המבוקש על ידו הדרוש להוכחת עמידתו של הספק בהתחייבויותיו, 

 מיד עם דרישתו הראשונה."

 מקובל שעות  48השלמת כל מוצר חסר במינימום של  4.2 .28

29. 
ערבות 

 בנקאית 
 10במידה ושטראוס זכתה הערבות בנקאית תתקבל מנימום  תוך  

 מקובל ימים 
 


