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רכישה וחלוקת שי לעובדי המוסד לביטוח לאומי

תוספת מיום  - 14.6.2011לתשובה מס' : 6
 .1סוגי השי שחולקו בשנים קודמות הם :מארז יין ,סלסלת ממתקים וקערות קרמיקה.

שאלות ותשובות:

 .2שאלה:

סעיף  5להסכם :הספק מבקש להבהיר כי אחריותו הינה לנזקים ישירים בלבד.

תשובה :אין שינוי בסעיף זה בהסכם.

 .3שאלה:

בהתאם למקובל ,לדעתו ,בסעיף  6א' ,מבקש הספק להבהיר כי חילוט הערבות ייעשה רק במקרה
שנגרם למוסד נזק ישיר כתוצאה מהפרה יסודית של ההסכם וכי תימסר הודעה בכתב לפני החילוט.

תשובה :אין שינוי בסעיף זה בהסכם.

 .4שאלה :מדוע מסמכי המכרז אינם כוללים מפרט של השי ?
תשובה :ניתן להציע כל שי בסכום של ) ₪ 80כולל מע"מ( ובהתאם לתנאי המכרז .המיפרט ייקבע
ע"י הספק.

 .5שאלה:

הספק מבקש כי אחריותו על פי סעיפים 7א' ו7 -ב' להסכם תהיה בגין סטייה או פגם מהותיים
ורק לנזקים ישירים.

תשובה :אין שינוי בסעיף זה בהסכם.

 .6שאלה:

מה הם סוגי השי שחולקו בשנים קודמות?

תשובה :מארז יין ,סלסלת ממתקים.

 .7שאלה:

האם ניתן להגיש הצעה הכוללת בתוכה מוצרי מזון/משקה?

תשובה :לא ניתן.

 .8שאלה:

האם ניתן להגיש מתנה המיועדת בנפרד לנשים וגברים?

תשובה :יש להגיש מתנה אחידה לנשים וגברים כאחד.

 .9שאלה:

האם ניתן להציג את הנספחים ד' )ערבות ביצוע( ,ז' )אישור רו"ח( ,ט' )תצהיר היעדר הרשעות
ושכר מינימום( ללא חתימה מקורית?

תשובה :נספח ד' – יוגש ע"י הזוכה בלבד לאחר שוועדת המכרזים תחליט על זכייתו )כמקור
בלבד( ,נספחים ז' ו-ט' יוגשו עם חתימה מקורית בלבד יחד עם כל מסמכי המכרז
במועד הגשת המכרז.
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 .10שאלה:

האם ניתן להגיש סוגי שי שונים והמוסד יבחר ביניהם?

תשובה :כל ספק יכול להגיש סוג שי אחד בלבד.

 .11שאלה :האם סעיף  3למכתב הפניה בנושא ניסיון של  3שנים לפחות באספקת שי למשרדי ממשלה מחייב?
תשובה :הסעיף מהווה תנאי סף במכרז והוא תנאי מחייב.

 .12שאלה:

האם ניתן לציין בנספח ז' )אישור רו"ח בגין מחזור כספי( כי מחזור העסקה בכל שנה עולה על הסכום
המצוין בתנאי הסף?

תשובה :ניתן.

 .13שאלה :האם ניתן לשלוח דוגמא פיזית של השי?
תשובה :יש לצרף צילום צבעוני וברור של דוגמת השי בלבד כמפורט בסעיף  12למכתב הפניה.
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