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 א' בשבט, תשפ"א              

 0204בינואר,  41                              
 
 
 כבודל

 ____02/02י מכרז מס' ___פמשתת
 
 

 להלן תשובות לשאלות הבהרה. יש להגיש את השאלות והתשובות כחלק מהצעתכם למכרז.
 
 

 תשובה שאלה סעיף סעיף מס'

1 3 
6.1.2 

האם במקום אישור רו"ח 
ניתן להגיש דוחות 

 בתנאי כי מדובר בדוח מבוקר כספיים של העמותה?

2 3 

 ב.7

"מסמכי יסוד" האם 
משמעם תעודת 

התאגדות ותקנון? האם 
נדרשים מסמכים 

 זו המשמעות. לא נדרש מעבר נוספים?

3 3 
 ג.7

במקום "עוסק מורשה" 
 הסעיף יתוקן: "או מלכ"ר" מבוקש לכתוב "מלכ"ר".

4 3 

 יא.7

האם קיים נוסח 
להצהרה המבוקשת או 

שעל המציע לנסח 
 אין נוסח מוכן. הצהרה זו?

5 4 
11 

מה היקף הסיוע 
הנדרש? מבוקש צפי 

 תלוי מספר מאומתים  כמות

6 4 
11 

מה כולל "סל פנאי"? 
 מבוקשת הבהרה.

שקלים לילדים  252סל של עלות 
 2-6לגילאים 

7 4 
13 

 %2בסעיף זה נכתב " 
נכתב "  12"אך בעמוד 

 ."נודה להבהרתכם. %5
טעות סופר: האחוז המקסימאלי 

 .2%הוא 

8 4 
15 

"המקובל על במקום • 
העירייה" מבוקש לכתוב 

  מקובל "המצורף למכרז זה".

9 7 

 א.1

אם "יחולקו על ידי 
העירייה" אזי לספק אין 

מידע או שליטה על 
ביצוע החלוקה  בפועל 
ואזי אין לספק אפשרות 
לדווח לעירייה על ביצוע 

האמור לעיל. הואיל 
והתשלום לספק מותנה 
בביצוע בפועל [מסירה 
ללקוח] הרי שמבוקשת 
הבהרה העירייה בעניין 

כל סל שיחולק על ידי העירייה לא 
 קש דיווח בפועל מהספק יבו



 בס"ד                  

                                                                        
 

 docx                       2תשובות לשאלות הבהרה. -מכרז מסגרת לחלוקת סלי מזון סלי פנאי מזון חם וכרטיסים נטענים למאומתי קורונה ו.או בידוד  - 95-02מכרז                    

                     _________________________________________________________________________________________________ 
 00199בית שמש  5מרכז מסחרי ת.ד.                   

 yoetz@bshemesh.co.ilוא"ל: ד 90-0090050פקס:  90-0090059טלפון:                  

 הלשכה המשפטית           

 בית שמש    עיריית                   

 זה.

12 7 

 א.1

ככל שמדובר בכרטיס 
נטען הרי שלמיטב 

ידיעתנו לא ניתן למנוע 
מימוש של הכרטיס 

בקופות המרכולים ביחס 
למוצרים מסויימים או 
שניתן לעשות כן רק 

לאחר שינוי תוכנה יעודי 
בקופות המרכולים, דבר 

שאינו סביר. מבוקשת 
 הבהרתכם.

השימוש בכרטיס מבוצע על ידי 
עובדי עירייה והפיקוח על ידי חמ"ל 

 קורונה 

11 7 

 א.1

נכתב " בסופרים  
מקומיים אותם תבחר 

העירייה ". על מנת 
 שניתן יהיה להנפיק 

כרטיסים שיכובדו על ידי 
מרכולים אלו נדרש 

שרשימת המרכולים 
 תהיה ידועה

מראש למציעים על מנת 
שניתן יהיה לפנות 

הם לתיאום נושאים אלי
 טכניים

 מצורפת רשימה  ומסחריים

12 7 
 ב.1

מבוקש באור למילה • 
"גנרי". מה היא תכולת 

 מצורפת רשימה  הסל הצפויה?

13 7 

 ג.1

האם "הובלתם למשרדי 
העירייה" או לבתי 

התושבים? מבוקשת 
 בתי התושבים  הבהרה.

14 7 

2 

כאמור, למיטב ידיעתנו 
קיים קושי בהגבלת 

השימוש בכרטיס נטען 
ביחס לסוג מסויים של 

מוצרים או כמויות 
מסויימות של מוצרים. 

ניתן להגביל את 
השימוש בסכום הטעון 

בכרטיס כמובן אך לרוב 
לא מעבר לכך. מבוקשת 

 הבהרה.

השימוש בכרטיס מבוצע על ידי 
עובדי עירייה והפיקוח על ידי חמ"ל 

 קורונה 

15 7 

4 

האמור בסעיף יתכן 
כדי פגיעה  שעולה

בהוראות חוק הגנת 
 הפרטיות. מבוקשת 

 הבהרה. 

אין פגיעה. כל ההתקשרות היא 
בהתאם לחוק כאשר העירייה 

מעבירה את המידע לזוכה בהתאם 
להגבלות החוק ובכפוף לחתימתו 

על הצהרות מתאימות, המידע למי 
יוחלקו השירותים מועבר על ידי 
העירייה כך שאין מניעה לקבלת 
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 חוזר.דיווח 

16 8 

12 

תקורת הספק  –כלומר 
[נספח ד'] תשולם לספק 

מעבר לסכום 
 כן. הכרטיס/הסל?

17 9 
 

במקום "מכרז זוטא" 
מבוקש לכתוב "מכרז 

  התיקון מקובל מסגרת".

18 9 

 

באימות עו"ד בתחתית  
העמוד מבוקש להוסיף 

לאחר "ח.פ." את המילה 
  התיקון מקובל "/ע.ר.". 

19 10 
 

הראשונה בשורה • 
לאחר "ת.ז ." מבוקש 

  התיקון מקובל להוסיף "/ע.ר.".

22 10 
 

כנ"ל בתחתית העמוד 
  התיקון מקובל לצד חתימת המשתתף.

21 14 

8 

האם מדי יום ידרש  
הספק לקבל הזמנה 

חתומה על ידי הגזבר 
והמנהל? מבוקשת 

 הבהרה

מידי יום ישלח לספק בין השעות 
רשימת מקבלי הסלים  14-15

 חתומה בידי מנהל החמל 

22 15 

12 

האמור בסעיף אינו 
מתיישב עם האמור 

סעיף  4בעמוד 
 .מבוקשת הבהרה

אין סתירה. הסעיף מאפשר 
 גמישות נדרשת.

23 16 

 א.17

האם נדרשת תעודת 
משלוח? האם יש 

להחתים כל תושב על 
 תעודת משלוח?

נדרשת תעודת משלוח לא נדרש 
 להחתים כל תושב 

24 16 
. 17ח  

במקום "לשביעות רצונו 
של המנהל" מבוקש 

  התיקון נדחה לכתוב "על פי ההסכם".

25 16 
. 17ח  

במקום "לשביעות רצונו 
של המנהל" מבוקש 

  התיקון נדחה לכתוב "על פי ההסכם".

26 19 

31 

האם ידרש אישור בכתב 
מאת המנהל על סיום 

ביצוע אספקת 
המוצרים? באיזה מועד 

האם מדי  –ינתן האישור 
 ברמה יומית  יום/שבוע/חודש?

27 19 
31 

בשורה השניה מבוקש • 
למחוק "או שאינו יום 

 מקובל עבודה". 

28 19 

32 

במקום "מיום שנדרש 
לכך על ידה" מבוקש 
לכתוב "מיום שנקבע 

בפסק דין חלוט כי  עליו 
  מקובל לעשות כן"
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29 19 
33 

מבוקש להוסיף בסיפא 
  התיקון לא מקובל "בכפוף לשימוע לספק".

32 20 
 ב.35

במקום "עוסק מורשה" 
  ירשם "או מלכ"ר" מבוקש לכתוב "מלכ"ר".

31 3 

 

וכן  1.1.3במכרז בסעיף 
א 3בהסכם עצמו בסעיף 

נכתב כי מצורפים אליו 
נוסח ערבות  –נספח ב' 

 -בנקאית וכן נספח ג' 
ביטוחים.   אישור על קיום 

הנספחים האלו  2בפועל 
לא נמצאים, במקומם יש 

 נספחים אחרים.
טעות סופר. אין דרישה לנספח 

  ביטוח או ערבות

32 3 

 

 שלום
 

על המציע במכרז למלא 
את גובה התקורה/ 

עמלה להלן השאלות 
 בענין:

 
  

 
כתוב  13בפרק ה' סעיף 

שהעמלה לא תהיה יותר 
ואילו בנספח ד'  2%מ

כתוב שהתקורה  4סעיף 
, מה 5%לא תעלה על 

 הנכון מביניהם.
במידה ואנחנו רוצים 

לסבסד את סלי המזון/ 
כרטיסי המזון/ סלי 

הפנאי/ ארוחות חמות, 
 האם אנחנו יכולים

העמלה המקסימאלית תעמוד על 
2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 להלן רשימת המרכולים/סופרים:
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 נעימי  6הגליל  אושר עד בית שמש 

 יגאל אלון מרכז ביג  ביתן  בית שמש 

 7הרצל  ויקטורי  בית שמש 

 16מרים הנביאה  נתיב החסד  בית שמש 

 11נחל שורק  נתיב החסד  בית שמש 

 בית שמש 
שוק 

 23נחל שורק  מהדרין 

 בית שמש 
שפע ברכת 

  31בן איש חי  ה' 

 בית שמש 
שפע ברכת 

 37בן קיסמא  ה' 

 
 

 להלן פירוט סל מזון:
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