
   

  

  

  העברת דואר פנימי – 2019) 2008שאלות הבהרה למכרז מס' ב( הנדון :

מס' 
  סידורי

מספר הסעיף הרלוונטי 
  במסמכי המכרז 

  פירוט השאלה

1.   2.4  

  24ע"מ 

ייעודית האם אני מבין מסעיף זה כי על הזוכה להעמיד מערכת 
וייחודית רק לפעילות מכרז זה או ניתן לשלב בתוך פעילות זו 

  פעילות נוספת בנושא דואר של לקוחות אחרים בצירי הנסיעה?

כוח אדם מיומן לצורך  מתן השירותים הנדרשים  הזוכה יפעיל "    
על פי דרישות  השירותיםומקצועי בכמות הנדרשת לאספקת 

  המוסד. 
 גודל הצוות
המינימאלי שיועסק ע"י המציע יאפשר את אספקת  גודל הצוות

  "השירותים הנדרשים במכרז במועדים הנדרשים על ידי המוסד.
  

אין הכוונה לכך שעל הזוכה להעמיד צוות שיעמוד לרשותנו 
  בלבד.

יחד עם זאת יש להקפיד על כמות מספקת של עובדים אשר 
זמנים מוגדרים מראש ותחנות  -יעמדו בדרישות המכרז.

 דרות.מוג

  

2.   3.7  

  39ע"מ 

  הסעיף אינו מובן, האם ניתן לפרט?

מתחייב כי אם במהלך תקופת ההתקשרות עם המוסד  ספקה"    
(לרבות בתקופות הארכה אם תהיינה), תינתנה לכלל ציבור 

 :לקוחותיו או לחלקו, הנחות מיוחדות לתקופה מסוימת (להלן
ככל שהם ), יחולו מחירי המבצע גם על המוסד, "מחיר מבצע"

  . מו"מטיבים ע
  

באותו נושא, והמחירים שתציעו יהיו  חשכ"לאם תזכו במכרז 
לעומת   - המחירים המוצעיםיותר או תעניקו הנחה על נמוכים 

, אזי המחירים של הביטוח הלאומישהצעתם במכרז המחירים 
  הנמוכים יחולו גם על המוסד לביטוח לאומי.

3.   20  

  46ע"מ 

  והסבר על סעיף זה?האם ניתן להוסיף פירוט 

הזוכה מתחייב בזה לבצע מידי יום העברת החומר בין התחנות "    
עיף נוספת מעבר לאמור בס  בכמות המפורטת בסעיף זה ללא תמורה

  :זה
  

  הסניפים והתחנות;שקים/חבילות של חומר מכל  6איסוף של עד .  1  
  שקים/חבילות מהמשרד הראשי;  70איסוף של עד   .2  

  ;שקים/חבילות מהמחסן הארצי 25איסוף של עד .  3
  .שקים חתומים/חבילות מהמגנזות החיצוניות 25איסוף של עד    .       
  

כל חומר נוסף ארוז בחבילה שהזוכה יידרש להעביר עבור המוסד,     
  "5.19תחויב לפי האמור בסעיף  לעיל   בנוסף לכמות המפורטת

  
   



   

  

4.   21  

  47ע"מ

מה קורה עם אספקת חומרי האריזה נוספים למשלוח כגון קרגלים 
/ ארגזי פלסטיק/או כל דבר אחר מעבר לשקים , מי מספק המוסד 

  או הזוכה?

ידי -המעטפות והשקים שיידרשו לצורך העברת החומר, ייקבעו על"    

הזוכה מתחייב בזה שלא להשתמש בהם ידו. על   יסופקוהמוסד ו

  ."הסכם זהאלא לצרכי ביצוע 

   שקים, מעטפות, קרגלים וארגזים, יסופקו ע"י המוסד.

נספח הצעת המחיר ע"מ    .5
68  

בטבלה יש עמודה שאומרת " כולל שקים וחבילות ללא הגבלה" 
  ,5אבל מצוין בכל הטבלה את המס' 

  25מצוין המס'  61סעיף 

  70מצוין המס'  63סעיף 

חסות האם ניתן להסביר אם הכוונה ללא הגבלה או ההתיי
  בתמחור המחיר למספרים שמופיעים בטבלה?

  האם ניתן לפרט יותר?

הוא  5(המספר  שקים ללא תמורה נוספת 6ברוב התחנות יאספו     
  .טעות סופר)

המחיר יכלול איסוף של שקים, ארגזים  בתחנות מסוימות, 
 25ות בהתאם למפורט בטבלה (מחסן ארצי איסוף של עד לוחבי

שקים/חבלות,  70ראשי איסוף של עד /חבילות, משרד םיקש
בתחנות שהן  שקים/חבילות). 25חברות חיצוניות איסוף של עד 
, אין הגבלה של כמות שקים –בסבב עירוני או תחנות משנה 

  או קרגלים. חבילות

נספח הצעת המחיר ע"מ    .6
68  

האם ניתן לתת לנו איזשהו אומדן על כמות ממוצעת של שינוע 
  שקים וחבילות בכל נק' ונק' לטובת הערכת נפח הפעילות? 

  .ביום שקים/קרגלים 6ברוב הנקודות יש איסוף של עד     

קרגלים/שקים  50-ל 20 ןביבמספר סניפים הכמות גדולה יותר, 
  ליום.

  מודיעים לזוכה.אם צפויה כמות מאוד חריגה, אנחנו 

הכמות  –בתחנות החיצוניות כמו חברות הארכיב וחברת הסריקה 
  . ביום ארגזים או יותר 80 -יכולה להגיע גם ל

  על כמויות חריגות בהרבה, אנחנו מודיעים מראש.

ראינו במכרז כי מופיע נושא ערבות ביצוע של הזוכה, אך לא מצוין   שאלה כללית   .7
  הגשה למציע.ולא מוזכר בשום מקום ערבות 

  מה קורה עם ערבות הגשה?

  אין ערבות הגשה.    

  יש רק ערבות ביצוע.

  


