לכבוד  :משתתפי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 27/2020

יש למלא את חוברת המכרז לפי התשובות שנתנו במסמך זה.
יש לחתום על המסמך ולצרפו לחוברת המכרזים.
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תשובת העירייה

שאלה/הערה

1.3

הזמנות בהיקף כולל של עד  - ₪ 500,000מה קורה אם
העירייה מזמינה יותר מהכמות? האם הספק נדרש לחסום
הזמנות מעל הסכום הכולל?

 ₪ 500000כולל מע"מ זו הערכה של הרשות לרכישה בשנה.
במידה ויהיה צורך לחרוג מן הסכום ,זה יקוזז מהשנה
השנייה.
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7.1

האם ניתן להציע חלופת מותג פרטי למוצרים שבטבלה? (לכל
המוצרים או לחלקם)
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7.11

4

7.12

להבהיר שהכוונה היא למבצעי רצפה ללקוח מזדמן (ללא
מועדון)
בשורה  3כתוב "בעסקו של המציע" ,מבקש לשנות ל"בסניף
המוצע של המציע"( .לא סביר להחיל מחירים ,מבצעים
והנחות של סניפים או פורמטים אחרים)
נבקש לתקן ל 10-ימי עבודה (בהתאמה לכתוב בסעיף 11
במסמך)
אפשרות של תחלופת מותג פרטי; בפריט  10בטבלה לא כתוב
איזה מותג ורק בפריט  17כתוב במפורש "או מותג הבית"
נבקש שעל המסמך יוכל לחתום גם מנהל מוסמך בתאגיד

ניתן להציע חלופות ככל שאותו מוצר אינו נמצא ברשותכם יש
לציין בהערות את "הפירמה" של המוצר החלופי (אם ברשת
נמצא מוצר חלופי יש לציין לגביו מחיר).
נכון.

5.3

ההזמנה תועבר במייל או במסירה ידנית בלבד (לא בפקס)
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מקובל " סניף המציע".
מקובל.
במקום בו לא צוין מותג ניתן להגיש מותג הבית ו/או כל מותג
חלופי אחר.
החתימה צריכה להיות ע"י בעל השליטה ו/או בעל המניות
העיקרי ו/או מנהל התאגיד כנדרש בנספח.
ההזמנה ככלל תשלח במייל אך במידת הצורך של העירייה או
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6.1

9

6.2

מה נדרש מהספק במקרה שסכום ההזמנה נמוך משווי
ההזמנה לפי תנאי ההסכם?
לכמה כתובות בעיר אנו אמורים לספק את המוצרים?
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במידה ומדובר באספקת המוצרים לאחד ממוסדות העיריה,
אזי אנו נגדיר לכל נציג של מוסד ,שם משתמש וסיסמא ,הוא
יכנס לאתר שופרסל אונליין ויבצע את הזמנת המוצרים
בצורה קלה ופשוטה
בין אם רכישת המזון תבוצע ע"י הגעת נציג העיריה לסניף ובין
אם תבוצע ע"י הזמנה באתר שופרסל אונליין ,שופרסל איננה
אחראית לוודאי כי פרטי ההזמנה (מוצרים וכמויות) תואמת
את הזמנת הרכש המאושרת ע"י העיריה.
ניתן להתחייב שהמוצרים יהיו בעלי תוקף כדין .לא ניתן
להתחייב לתוקף הטוב ביותר לאותו המוצר או למינימום
חודשיים/שבוע.
לא מצאתי את סכום פירוט סכום הפיצויים המוסכמים (ס"ק
)2
לקבוע שאחריות הספק תהיה על פי דין
במסמך ג' מצוין כי "נציג העיריה יגיע פיזית לסניף עם הזמנה
חתומה וילקט את המוצרים הנדרשים בעצמו ".
אולם ,במפגש הספקים ,הוסבר כי נציג העיריה יגיע לסניף עם
כרטיס נטען?...
אבקש הבהרה חד משמעית עם איזה מסמך יגיע נציג העיריה
לסניף לבצע רכישות.
במידה ואכן מדובר בכרטיס נטען ,אזי מצ"ב מספר הערות
ושאלות:
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1.3
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האם נדרש להגביל את המימוש  /רכישה בכרטיס אך ורק
בסניף שופרסל בעכו (ברח' בן עמי ?)67
בפגישה נאמר כי לכל מועדונית ינתן כרטיס נטען .כרטיס מסוג
כזה חוסה תחת חוק שירותי תשלום ,לפיכך מחייב מפגש עם

הזוכה ההזמנה תשלח במסירה ידנית או בפקס.
שאלה לא ברורה.
האופציה של משלוח נרשמה בהליך אך בפועל נציגי העירייה
יגיעו לסניף וילקטו בעצמם את המוצרים .במקרים חריגים
נבקש משלוח לכתובת שתימסר.
הבקשה נדחית .הרכישות יבצעו בסניף ולא דרך האון ליין.

הרכישה תבוצע ע"י הגעת נציג עירייה ולא באמצעות האתר.
הזמנת הרכש תהייה על סכום ולא על פריטים  ,נציג העירייה
יוכל להגיע לסניף מספר פעמים עד לניצול הסכום שאושר לו
בהזמנה.
מקובל  ,נציג העירייה שיגיע ללקט את המוצרים יבחן את
התוקף ויחליט אם לרכוש את המוצר.
נפלה טעות סופר .הסעיף תוקן.
מקובל .התווסף לסעיף.
הזמנה תשלח לספק ,לאחר קבלת ההזמנה הספק יטעין את
הכרטיס בהתאם לסכום ו/או הנחיית מנהל אגף הרכש .
לדוגמא יכולה להישלח הזמנה ע"ס  ₪ 10,000ותהיה דרישה
ממנהל אגף הרכש להטעין מחצית הסכום עבור חודש אחד
ומחצית הסכום לטעון בחודש השני.
נציג העירייה יגיע עם כרטיס שהוטען ע"ב הזמנה.

הרכישה תתבצע בסניף אחד של המציע .
מי שיגיע לבצע רכישה הינו שליח מטעם נציג העיריה .אין
צורך במפגש וחתימה כדרישתכם .יובהר גם כי לא מדובר על
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מסמך ב

6.14

כרטיס אשראי אלא על כרטיס נטען כדומה לכרטיס תו קנייה.
כל מנהל מועדונית ,זיהויו וחתימה שלו אישית על טפסים.
סרט קופה מיום  17לחודש הקלנדרי בו מוגשת ההצעה הכולל
סרט קופה מיום הראשון לחודש הקלנדרי בו מוגשת ההצעה
הכולל פירוט שמות המוצרים המנויים בסל ההשוואתי המופיע פירוט שמות המוצרים המנויים בסל ההשוואתי המופיע בכתב
ההצעה  ,משקלם ומחיריהם ואישור רו"ח לגבי נכונות
בכתב ההצעה  ,משקלם ומחיריהם ואישור רו"ח לגבי נכונות
המחירים
המחירים

מסמך ב' סעיף  – 7רשימת מוצרים
תיאור פריט
וופל עלית  250גר'

53

גיל בטעם יחידה תנובה

מוצר חלופי
יש לנו וופל עלית רק באריזת  200גר'
אין לנו את המוצר הנ"ל באריזת שישייה  ,ניתן
להציע במקום רביעיית קולה תחת מותג שופרסל
אין לנו בגיוון אף מוצר מוגז באריזת  2ליטר
אין לנו בגיוון אף מוצר גיל בטעמים ,ניתן להציע
רק את מוצר גיל ה"רגיל" (לבן)

מס'
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חלב  2 , 1%ליטר ,תנובה

יש לנו  2 , 1%ליטר ,רק של יצרן טרה
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שישיית  RCקולה
קריסטל  2ליטר

חתימת הספק
_____________

תשובה
מאושר.
הפריט הנ"ל הוסר מהרשימה.
הפריט הנ"ל הוסר מהרשימה.
ניתן להגיש גם עבור גיל "רגיל".
ניתן גם להגיש גם על טרה.

