כ"ד כסלו ,תשפ"א
 10דצמבר2020 ,
לכבוד
המציעים הפוטנציאליים
א.ג.נ,
הנדון :מכרז פומבי ממוכן מס'  01/2020להספקת מוצרי מזון וצריכה–מענה לשאלות הבהרה
א .להלן תמצית השאלות שהופנו לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן" :הרשות"( בקשר עם המכרז שבנדון )להלן" :המכרז"( ,בצירוף התייחסות הרשות
לשאלות:
מספר
סידורי

מסמך
כללי

הסעיף במסמכי
המכרז/בהסכם
ההתקשרות/בנספח
כלשהו
אופן ההגשה

האם חייבים להגיש את הצעת המחיר
במערכת רמדורנט? אם כן ,כיצד יש להגיש
את אחוז ההנחה על המוצרים?

אכן חייבים להציע את הצעת המחיר במערכת
רמדורנט ,וזאת במסגרת הגשת ההצעות .במקום
בלבד .המיועד לכך יש להקליד את אחוז ההנחה
המוצע.

13.2

הנכם מבקשים לקבל רק את אחוז הנחה
שינתן על מחירי האון ליין באתר שלנו ?
אחוז ההנחה עתיד להישאר קבוע
המחירים יהיו בהתאם למחירי הצרכן

כן ,מדובר על אחוז הנחה קבוע לאורך כל חיי
ההתקשרות ,שיינתן על המחירים המופיעים און
ליין באתר הספק שיזכה במכרז.

.1

.2

מסמכי המכרז

השאלה

תשובה

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
www.innovationisrael.org.il
דרך אגודת ספורט הפועל  ,2הגן הטכנולוגי מלחה ,ירושלים9695102 .

מספר
סידורי

מסמך

הסעיף במסמכי
המכרז/בהסכם
ההתקשרות/בנספח
כלשהו

תשובה

השאלה
באתר האון ליין ?

מסמכי המכרז
.3

נספח א -
מפרט השירותים

20.5.1

1.2/1.3

דרישתכם לגילוי פרטים :
מבנה הון ,שיטות תמחור וכד- ,
מדוע היא רלוונטית?
עד איזו רמת נתונים בכוונתכם לדרוש בעת
הצורך?

הרשות תבחן את הדברים רק אם יעלו ספקות או
חששות כלשהם מתוך המסמכים שיוגשו במסגרת
הגשת ההצעה .בנוסף ,המידע שיידרש יהיה נקודתי
לבירור העניין הנדון בלבד.

עלויות משלוח-
האם ישנו מקום לביטוי
עלויות משלוח בהצעה?

הוחלט לתקן את הסכם ההתקשרות הנספח למכרז,
באופן שיוסדר מפורשות נושא עליות המשלוח ,כך
שבנוסף לתמורה ,יהיה נותן השירותים זכאי לקבל דמי
משלוח ,בעלות של  ₪ 30בניכוי שיעור ההנחה המפורט
בסעיף  7.1להסכם ההתקשרות ,בתוספת מע"מ כדין,
ביחס לכל משלוח שיבצע עבור הרשות – ראו סעיף 7.3
שנוסף להסכם ההתקשרות.

.4

נספח א -
מפרט השירותים
.5

4.2

א .מה הכוונה "עד יום עבודה אחד"
האם מדובר ב 24-שעות?
אם התקבלה הזמנה ביום א' ב 13:00-עד
מתי ניתן לספקה?
ב .האם ניתן להרחיב את שעות האספקה ל-
?10:30 - 08:00
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א.

ב.

כן מדובר ב 24 -שעות.
הזמנה שהתקבלה ביום א' ב ,13:00-כבדוגמה
המצורפת ,יש לספק את עד השעה  13:00ביום
ב' ,למחרת.
שעות האספקה הורחבו כמבוקש ,בין  08:00ל-

מספר
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מסמך

הסעיף במסמכי
המכרז/בהסכם
ההתקשרות/בנספח
כלשהו

השאלה

פיצויים מוסכמים סעיף
5

א" .איחור באספקת מוצרים" -
כמה זמן נחשב לאיחור :שעות,
יום?

תשובה
 ,10:30וסעיף  4.2למפרט השירותים תוקן
בהתאמה.

נספח א -
מפרט השירותים

.6

א.

איחור באספקת המוצרים של למעלה מ4-
שעות ייחשב כאיחור המזכה בפיצויים
מוסמכים בהתאם לסעיף  5למפרט השירותים.
הסעיף תוקן בהתאמה.

ב.

לעניין סעיף  5למפרט השירותים" ,מוצר
באיכות ירודה" משמעו מוצר חלב עם מועד
פגות תוקף של פחות מ 5-ימים לאחר מועד
ביצוע המשלוח ,או כל מוצר אחר שהגיע
מקולקל .הסעיף תוקן בהתאמה.

ג.

"דיווח  /גביית מחיר כוזב" משמעו כי מחיר
המוצר גבוה יותר ממחירו של אותו מוצר
בחנות אחרת של אותה רשת ו/או שאינו מגלם
את אחוז ההנחה שהוצע על ידי הספק לרשות
ואשר עוגן בהסכם ההתקשרות .הסעיף תוקן
בהתאמה.

ד.

אם הספק החליף על חשבונו מוצר פגום ולא
חייב בדמי משלוח ,לא יידרש פיצוי נוסף.

ב" .איכות ירודה" – מה המשמעות
של ההגדרה איכות ירודה
מבחינתכם ?

ג" .דיווח /גביית מחיר כוזב" -
נשמח להבהרה למה הכוונה דיווח
כוזב ?
ד .את הפיצוי תבקשו לדוגמה
למוצרים פגומים גם אם הוחלפו?
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מספר
סידורי

.7

מסמך

נספח ד' הסכם
התקשרות

הסעיף במסמכי
המכרז/בהסכם
ההתקשרות/בנספח
כלשהו

פיצוי מוסכם
סעיף 12.1

השאלה

אשמח להבהרה לסעיף זה
מהי הגדרת "הפרה יסודית" להסכם

תשובה

"הפרה יסודית" לפי ההסכם הינה ,לדוגמה ,אספקת
מוצרים פגומים מספר פעמים באופן חוזר ונשנה או
איחורים חוזרים ונשנים באספקת המוצרים ועוד
הפרות בלתי סבירות.

ב.

מצורפים למסמך זה מסמכי המכרז המתוקנים ,בגרסת שינויים.

ג.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי המכרז ,לרבות הסכם ההתקשרות ,על נספחיהם ,יגבר האמור במסמך זה.

ד.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

בברכה,
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
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