
 
 2021מרץ  16שלישי  יום                              

          לכבוד 
 מציעים פוטנציאליים 

 א.ג.נ., 

לקבלת הרשאה להפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון, שתייה    2021/05פומבי מס'  מכרז    הנדון:
   וטואלטיקה, עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

   מענה לשאלות הבהרה

לשאלות הבהרה  "(, מבקש להשיב  המכון)להלן: "המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט  
 : שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים במכרז, והכול כמפורט להלן

 מענה שאלה/דרישה  נושא סעיף מסמך מס"ד

מועד הגשת  5.1 הזמנה   .1
ההצעות 

ומועד תוקף 
 ההצעה

הצעות  להגשת  האחרון  המועד  כי  המציעים  לב  תשומת 
לתאריך   נדחה  המקוונת,  התיבה  ,  24.03.2021באמצעות 

תעמוד .  12:00בשעה   וההצעה  יעודכן  ההצעה  תוקף  מועד 
 . 24.09.2021בתוקף עד ליום 

  הזמנה  .2
 וחוזה  

2.1.2  
להזמנה  

  3.7 -ו 
 לחוזה 

 כמות מכונות
 אוטומטיות

 

מספר   כי  המכונות  מתבקש 
בהוראות   שנקבעו  האוטומטיות 

  –   להזמנה, תופחת ל  2.1.2סעיף  
אוטומטיות  10 כפי  מכונות   ,

 .  שקיים היום במכון

 לא מקובל. 

המציעם   לב  תשומת 
מיקום  לחוזה )  2נספח א'ל

וסוגי מכונות אוטומטיות(  
וכן לזכויות המכון בחוזה  

הוא   רשאי  לפיהן  יהיה 
את   להקטין  ו/או  להגדיל 

המכונ פי    ,ותמספר  על 
 שיקול דעתו הבלעדי. 

  הזמנה  .3
 וחוזה  

2.1.4   
 להזמנה  

3.7 ,6.5  
  9.3  -ו 

   לחוזה

מתבקש כי החלטת המכון לעניין  
המכונות   כמות  הגדלת 

ת שיתוף  בתקבל  האוטומטיות, 
 פעולה עם המפעיל. 

 

הגדלת   לעניין  החלטה 
המכונות   כמות 

תהיה    האוטומטיות
בהתאם לשיקול דעתו של  

כי    המכון. הלב  תשומת 
במקרה של הגדלת כמות  

כאמור,   דמי  המכונות 
המינימאליים   ההרשאה 
עם   בתיאום  יעודכנו 

 .המפעיל

  2.1.5 הזמנה   .4
 להזמנה  

  -ו  5.3
6.7  

 לחוזה 

מסגרת 
קירוי בנויה  

 ומתוחמת

 

להבהיר   מכונות  מתבקש  באילו 
יידרש   המפעיל   אוטומטיות 

בנויה  להקים   קירוי  מסגרת 
 ומתוחמת.  

 

קירוי   מסגרת  הקמת 
ומתוחמת     תידרש בנויה 

מכונות   עבור  רק 
הנמצאות   אוטומטיות 

ולא במכונות    בשטח פתוח
מבנה   בתוך  הנמצאות 

המכונות    סגור. כמות 
בהתאם   פתוח  בשטח 

  9  הינו    לחוזה   2נספח א'ל
הינו    .מכונות האמור 

הערכה בלתי מחייבת ואין  
לגרוע   כדי  באמור 
המפעיל   ממחויבות 

 חוזה.  הבהתאם להוראות  
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  הזמנה  .5
 וחוזה 

 2.3.1  
להזמנה   

  5 -ו 
 לחוזה 

הארכת  
תקופת 

 ההתקשרות

 

תקופת  להאריך  מתבקש   את 
 - מ    הכוללת הארכת ההתקשרות  

 . חודשים  60 -ל    חודשים 36

להזמנה וסעיף    2.3.1סעיף  
כך    5.1 יתוקנו  לחוזה 

רשאי   יהיה  שהמכון 
תקופת   את  להאריך 
או   לתקופה  ההתקשרות 
שלא   נוספות  לתקופות 
תקופת   על  יחדיו  יעלו 

של   כוללת    48עד  הארכה 
בהודעה  חודשים וזאת   ,

של   בכתב,    30מוקדמת, 
תקופת   תום  טרם  ימים 

 ההתקשרות. 

  זמנהה  .6
 וחוזה  

2.3.1  
להזמנה  

  18 -ו 
 לחוזה 

 ביטול החוזה 

 

זכות   תינתן  למפעיל  כי  מתבקש 
של   במקרה  ההסכם  את  לבטל 

 . חוסר כדאיות כלכלית

 

 הבקשה נדחית.  

המציעים   לב  תשומת 
סעיף     6.5.1.1להוראות 

כל  לפיו    לחוזה בתחילת 
הארכה   אם  )תקופת 

לממש  המכון   החליט 
מחירי    ,אותה( יבחנו 

ידי   על  המקסימום 
יעודכנו   והם  הצדדים 
ובכתב על    באישור מראש 

 ידי המכון. 

  –ו  3.8 חוזה   .7
6.6.1 

מועד יצור 
 מכונות

 

 

 

 

ההוראה  מתבקש   את  לבטל 
מכונות   לייצור  בקשר 

במהלך   השנים    5אוטומטיות 
כי  לחילופיןוהאחרונות   לקבוע   ,

ניתן להציב מכונות ששנת הייצור  
ממועד    שנים  7שלהן לא עולה על  

ו/או   תחילת תקופת ההתקשרות 
הארכה   מבין  )תקופת  המאוחר 

וזאת בהתאם למקובל  (השניים  ,
 . בשוק

 

כך   6.6.1סעיף     יתוקן 
שבמקום המילים: "חמש  
המילים:   יבואו  שנים" 

שנים"     3.8סעיף  "שבע 
 . בהתאמהלחוזה, יעודכן 

אמצעי   3.8 חוזה   .8
 תשלום

 

אוטומטית   מכונה  כי  מתבקש 
באמצעות   תשלום  המאפשרת 

 רק במידת הצורך.תוצב שטרות 

 

אוטומטיות   מכונות 
המכון  שיוצבו   בשטחי 

  גם   יכללו  ,יםסגור   יםבמבנ
לתשלום   אפשרות 

 באמצעות שטרות.  

שיוצבו   המכונות  יתר 
יכללו   המכון  בשטחי 
לתשלום   אופציה 
ובאשראי    במטבעות 

שטרות   של  )אפשרות 
 .  תהיה בתיאום עם הספק(

חוסר מלאי   6.7.6 חוזה   .9
 במכונה

 

המחסור   רף  את  לעדכן  מתבקש 
ל ,  20%במקום  ,  40%  -  במלאי 

 כפי שקבוע בחוזה כעת. 

 הבקשה נדחית. 

דמי הרשאה   3.7 חוזה   .10
 מינימאליים  

לאור   כי  ההרשאה מתבקש  דמי 
בהוראות  שנקבע המינימאליים   ו 

אוטומטית,    החוזה  מכונה  עבור 

 הבקשה נדחית.  
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המפעיל יהא רשאי להסיר מכונה   
והמחזור   במידה  אוטומטית 
ירד  מכונה  אותה  של  החודשי 

ל  של  ב  ,₪  1,200-מתחת    3פרק 
 חודשים רצופים.  

 

 

יאות  לצד האמור,   המכון 
להסרת   בקשה  כל  לבחון 
מכונות, בהתאם לנסיבות   
כל   של  הקונקרטיות 

 בקשה. 

מנע  יות במידה  בנוסף,  
האפשרות  מהמפעיל  

הוראות   את  לקיים 
ו את  ההסכם  להפעיל 

או חלקן( )כולן  ,  המכונות 
משרד  עקב   מגבלות 

בשל     מגפת הבריאות 
המכון  הקורונה,   יהיה 

את   להשהות  רשאי 
עד  ההתקשרות    תקופת 

,  כאמורלהסרת המגבלות  
דעתו   שיקול  פי  על  הכל 

 הבלעדי. 

דמי  9.1.1 חוזה   .11
ההרשאה  
 מינימליים  

 

בקשר  ההוראה  כי  מתבקש 
ההרשאה  דמי  להגדלת 

  – המינימליים בתקופת ההארכה 
 תתבטל.  

   .הבקשה נדחית

להוראות   הלב  תשומת 
בעניין    9.3סעיף   לחוזה 
ההרשאה    עדכון דמי 

המינימאליים במקרה של  
 הגדלת כמות המכונות. 

דמי הרשאה   9.2 חוזה   .12
 מינימליים

 

יחושבו   דמי ההרשאהמתבקש כי  
המכונות  מצטבר  באופן   מכל 

לגבי   והחישוב  דמי  יחדיו, 
  ו יתבסס  יםליאהמינימ  ההרשאה  

ת, ולא על כל מכונה  ועל כל המכונ 
 בנפרד. 

    הבקשה נדחית.

 סעדים 16.3.2 חוזה   .13

 

 נבקש לבטל סעיף זה. 

 

 הבקשה נדחית. 

 הבקשה נדחית.  נבקש לבטל סעיף זה.  בלעדיות 19 חוזה   .14

נספח   חוזה   .15
 2א'

 מכונה חמה 

 

 

ההוראות   את  לבטל  מתבקש 
חמות   מכונות  להצבת  בקשר 

 .לממכר קפה ומשקאות חמים

 

כל   כי  מובהר  מקובל.  לא 
השתייה   מכונות 
לרבות   האוטומטיות, 
שתייה   לממכר  מכונות 
יתופעלו   יוצבו,  חמה, 
לתקנות   בהתאם  ויוחזקו 
דין.  וכל    התברואה 

במכון   כי  הלב  תשומת 
לתשתיות   חיבור  קיים 

)ראו גם סעיף    חשמל ומים
   .לחוזה( 8

 טואלטיקה  כללי  כללי   .16

 

במסמכי המכרז, מצוין כי נדרשת 
מכונה אוטומטית, המתאימה גם  
מוצרי   ממכר  לצורך 

להבהיר  "טואלטיקה".   מתבקש 
לחילופין לבטל את  ובמה מדובר,  

 המוצרים הללו. 

כי   מוצרי  מובהר 
, בין  "טואלטיקה" כוללים

משחת  היתר שמפו;   :
שיניים;   מברשת  שיניים; 
נשית   היגיינה  מוצרי 

המוצ מגוון  רים  וכיו"ב. 
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  המכון על ידי  הסופי יקבע   
 עם המפעיל.  בתיאום

 מזון )גלידות(  כללי  כללי   .17

 

במסמכי המכרז, מצוין כי נדרשת 
מכונה אוטומטית, המתאימה גם  
)גלידות(.  מזון  ממכר   לצורך 

להבהיר   מדובר, מתבקש  במה 
מהמכונות   הבדל  יש  והאם 
האוטומטיות "הרגילות" לממכר 

 גלידה. 

המונח   כי  מובהר 
שלגונים   כולל  "גלידות", 

מכונה    וארטיקים.
המאפשרת   ייעודית 
גלידות   מכירת 

 הדרושה. ה בטמפרטור

מכונה  כללי  כללי   .18
ביציאה  
 מהחניון

 

ביציאה מהחניון של המכון, ליד  
מכונה   מוצבת  התשלום,  עמדת 
קרה,  שתייה  לממכר  אוטומטית 
במסגרת  מופיעה  אינה  אשר 
והחוזה. מתבקש  מסמכי המכרז 

האם   האמורה  להבהיר  המכונה 
המכונות   בטבלת  כלולה 

 לחוזה. 2בנספח א' המפורטות 

האוטומטית   המכונה 
  2נספח א' תכלל ב  האמורה

המכונה   במקום  ותוצב 
 . בבניין הפדגוגיהמוזכרת 

 

 מחזור כללי  כללי   .19

 

את  מתבקש   יפרסם  המכון  כי 
המכונות   של  המכירות  מחזור 
בשטחו   הפרוסות  האוטומטיות 

 השנים האחרונות.  3-ב

 לא מקובל. 

במקום  המציע  ובחתימת  בחותמת  חתום  כשהוא  במכרז,  להצעתם  זה  מסמך  לצרף  במכרז  המציעים  על 
 המיועד לכך.

 

 בכבוד רב,                                                                

 מכון וינגייט המכון הלאומי למצוינות בספורט                                                                   

 

 הריני לאשר האמור בהבהרה זו 

_____________________ 

 מציע החתימת              

 

 

 


