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 595/22מס'   מכרז פומבי מסמך הבהרות  הנדון:

תווי מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור  ת אספקל
  קשישים/ניצולי שואה

 
לשאלות אשר הגיעו אליה ממשתתפים פוטנציאליים    עירייהבהמשך לפרסומו של המכרז שבנדון, להלן התייחסות ה 

 .עירייהבמכרז שבכותרת וכן הבהרות יזומות מטעם ה
 

להקל על האמור במסמך זה גובר על האמור במסמכי המכרז. חלק מהשאלות עברו שינוי ניסוח או הגהה על מנת  
להנחות היסוד של השואל או לאמור בשאלה ורק   עירייההמשתתפים. אין ברישום השאלות משום הסכמה של ה 

 הן אלו שתחייבנה.   עירייהתשובות ה 
 

 על המציעים להגיש מסמך זה כשהוא חתום בכל עמוד ועמוד יחד עם הצעתם במכרז. 
 

 מס"ד
 

 עירייה תשובת ה נוסח השאלה  סעיף מסמך/נספח

א'    .1   –מסמך 
ההזמנה להציע  

 הצעות  

הקודים   2.7 שליחת  לאחר 
סטטוס    םהדיגיטליי לקבל  ניתן 

 לגבי מימושים בלבד. 
 

שמערכת   ככל  מקובלת.  הבקשה 
הספק אינה מסוגלת לתת חיווי בגין  

מימושים    –שגיאות   יישלח סטטוס 
 בלבד.

 
א'    .2   –מסמך 

ה להציע  מנ ההז
 הצעות  

שהועברה  נבקש להוסיף "ובתנאי   2.8
ימים טרם המועד    10הזמנת רכש  

 הרצוי לאספקת התווים. 
 

 הבקשה מקובלת. 

א'    .3   –מסמך 
ההזמנה להציע  

 הצעות 

התו כולל כפל    XXXXבכל סניפי  2.10.3
מבצעים וכמן כן במותגים למעט  
קיימת   בהם  בודדים  מותגים 
פעילות   לאופי  בהתאם  החרגה 

 המותג כגון ישראייר. 
 

במותגים שאינם של המציע או אינם  
יהא   ניתן  המציע  לרשת  שייכים 

אם   מבצעים"  "כפל  קיים  להחריג 
  הגבלה מפורשת של המותג לכך.

א'    .4   –מסמך 
ההזמנה להציע  

 הצעות 

ב  2.10.3 למימוש  ניתנים    100%התווים 
החרגות   לעלון  בהתאם  מערכם, 

 . אשר מפורסם באתר
 

 הבקשה אינה ברורה. 
בסעיף   הקבוע  לאור  נכתב  הסעיף 

   )ח()ג( לחוק הגנת הצרכן.14

א'    .5   –מסמך 
ההזמנה להציע  

 הצעות 

להעביר   2.12 ניתן  לא  אבטחה  מטעמי 
 . cvv-את נתוני ה

מטעמי  ככל   זאת  לבצע  מניעה  שיש 
 CVV- אבטחה לא ישלחו מספרי ה 



 

 3מתוך  2עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 מס"ד
 

 עירייה תשובת ה נוסח השאלה  סעיף מסמך/נספח

ג'    .6   –מסמך 
 ההסכם 

5 
5.2.3 
5.3 

נבקש הבהרה לגבי מועדי העברת  
 ההזמנה והאספקה של התווים. 

נכתב    5.2.3בסעיף   להסכם 
שהעירייה תעביר לספק את כמות  

ימים    21התווים הדרושים לה עד  
 לפני החג.  

האספקה    5.3סעיף   כי  קובע 
מ יאוחר  לא  ימי    21- תיעשה 

 עסקים לפני ערב החג.  
את  מעבירה  העירייה  אם 

יום לפני החג, הספק    21הרשימות  
לא יוכל לעמוד בדרישות ההסכם 

את   לפני    21התווים  ולספק  יום 
 ערב החג. 

 

 10העירייה תעביר את הזמנת הרכש  
כמפורט   האספקה  מועד  לפני  ימים 

 לעיל.   1בסעיף 

ג'    .7   –מסמך 
 ההסכם 

נזק   10.2 "למעט  להוסיף:  מבוקש 
של   מחדל  או  מעשה  בשל  שנגרם 

 העירייה".
 

עוסק   הסעיף  נדחית.  הבקשה 
 בהיעדר יחסי עובד ומעביד. 

 

ג'    .8   –מסמך 
 ההסכם 

ותוגש   10.3 "במידה  להדגיש:  מבוקש 
דרישה, טענה ו/או תביעה כאמור,  

עובד   ביחסי  מעסיק   –שעילתה 
 ..."שבין הספק לעובדיו

 

 הבקשה מקובלת. 

ג'    .9   –מסמך 
 ההסכם 

של  10.3 בסיפא  להוסיף  מבוקש 
דין   לפסק  "בהתאם  המשפט: 

 חלוט שלא עוכב ביצועו". 
 

אימת   כל  העירייה,  את  לשפות  יש 
תשלומים   לבצע  תידרש  שהיא 

 לתובע. 

ג'    .10   –מסמך 
 ההסכם 

נזק   11.1 "למעט  להוסיף:  מבוקש 
של   מחדל  או  מעשה  בשל  שנגרם 

 העירייה".
 

מקובל להחריג נזק שנעשה בזדון על   
 ידי העירייה ו/או מי מטעמה.

ג'    .11   –מסמך 
 ההסכם 

של  11.2 בסיפא  להוסיף  מבוקש 
דין   לפסק  "בהתאם  המשפט: 

 עוכב ביצועו". חלוט שלא 
 

אימת   כל  העירייה,  את  לשפות  יש 
תשלומים   לבצע  תידרש  שהיא 

 לתובע. 

ג'    .12   –מסמך 
 ההסכם 

הסיפא:   11.5 את  לשנות  מבוקש 
"למעט נזק שנגרם בשל מעשה או  

 מחדל של העירייה". 
 

נזק שנעשה בזדון על    מקובל להחריג
 ידי העירייה ו/או מי מטעמה.

ג'    .13   –מסמך 
 ההסכם  

16.1 
16.2 
17 
 

שירות   כי  מראש  הבהרה  נבקש 
 אספקה ושינוע ייעשו ע"י צד ג'. 

אין מניעה כי שירות אספקה ושינוע  
 ייעשה על ידי צד ג' של הספק.

 

ג'    .14   –מסמך 
 ההסכם  

בנזק   19.1 שמדובר  להדגיש,  מבוקש 
 בלבד. ישיר 

 הבקשה נדחית. 
 

ג'    .15   –מסמך 
 ההסכם 

 הבקשה נדחית.  מבוקש למחוק את "נזק עקיף". 19.3.2
 



 

 3מתוך  3עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 מס"ד
 

 עירייה תשובת ה נוסח השאלה  סעיף מסמך/נספח

ג'    .16   –מסמך 
 ההסכם 

מבוקש להוסיף: "שלא בוטל תוך   19.4.3
 ימים".   60

 הבקשה מקובלת. 

ג'    .17   –מסמך 
 ההסכם 

כדי   19.6 באמור  שאין  לציין,  מבוקש 
לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו  

 ... למי מהצדדים
 

הצדדים   מזכויות  גורע  אינו  הסעיף 
 על פי דין אלא בהתאם לקבוע בו. 

ג'    .18   –מסמך 
 ההסכם 

נבקש להסיר סעיף זה, לעיתים  19.7
אצל  יתכנו תקלות מיחשוביות

המותגים שאינן קשורות לספק. 
אנו מתחייבים איפוא לטפל בכל 
בעיות מימוש, ככל שתהיינה, עד 

לפתרון שיאפשר לעובד לממש 
 את התו בסכום הטעון בו. 

 

באופן   יבוצעו  לא  הפיצויים 
שהות   לספק  תינתן  אוטומטי, 
לתקן   או  ההפרה  את  לתקן  סבירה 
זאת  ביצע  משלא  ורק  התקלה  את 

העירייה   הספק  תוכל  את  לחייב 
 בפיצויים כאמור.

ג'    .19   –מסמך 
 ההסכם 

מבוקש שהאמור בסעיף יהיה  19.8
בכפוף למסירת הודעה מראש 
ובכתב לספק ומתן הזדמנות  

 לתיקון ההפרה הנטענת. 
 

הבהרה   ראה  מקובלת.  הבקשה 
 לעיל.   18בשאלה 

          
  עיריית רמת השרון                                                                                                                                           
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