מכרז חוזר מספר מ ( 2018 )2033הצבה ,תחזוקה ותפעול מכונות אוטומטיות לממכר משקאות קרים

תשובות לשאלות הבהרה
 .1שאלה
פרק א ופרק ב' סעיף  - 1בסעיף א נרשם כי החלוקה היא לשלושה אזורים (צפון ,דרום ומרכז) אך בסעיף ב
נרשם כי החלוקה היא ל 4-אזורים (ירושלים) .האם ירושלים נחשב לאזור נפרד?
 .1תשובה
החלוקה הינה ל 4-אזורים .ירושלים נחשבת אזור נפרד.
 .2שאלה
פרק ב סעיף  - 4נבקש אפשרות יציאה בכל זמן ההתקשרות בהודעה מראש של  30יום ,הדדית בין שני הצדדים.
 .2תשובה
לא ,אין שינוי בתנאי המכרז.
 .3שאלה
פרק ד' סעיף  -1מבקשים לבטל את החלק המדבר על שנת ייצור המכונה.
 .3תשובה
מקובל .על המכונה לעמוד בכל יתר הדרישות כפי שפורטו במסמכי המכרז.
 .4שאלה
פרק ד' סעיף  - 5מבקשים כי המקום יקבע ויוסכם על ידי שני הצדדים.
 .4תשובה
מקובל .המיקום יאושר ע"י הגורמים המוסמכים בכל סניף.
 .5שאלה
פרק ד' סעיף  - 9מבקשים לבטל סעיף זה.
 .5תשובה
פרק ד' סעיף  9לנספח א' ישונה כך שבמקום  70%ייכתב .50%
 .6שאלה
פרק ו' סעיף  - 3.1לא רלוונטי  ,החברה מתאימה את המכונה לפי המיקום בפועל.
 .6תשובה
ראה תשובה לשאלה .11
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 .7שאלה
פרק ו' סעיף  - 3.6תעודת כשרות אינה מוצגת על המכונות אלא על כל חטיף – החברה מוכרת מוצרים עם
כשרות בלבד.
 .7תשובה
על כל המוצרים הנמכרים להיות בעלי סימון כשרות.
 8שאלה
פרק ו' סעיף  - 8ביטל כל סעיף הקנסות.
 .8תשובות
לא ,אין שינוי בתנאי המכרז.
 .9שאלה
לאור בעיתיות מכירה ב 10-אג' נבקש לאפשר להוריד מחיר של חצי שקל במספר מוצרים במקום לכולם.
 .9תשובה
לא ,אין שינוי בתנאי המכרז.
 .10שאלה
במסמכי המכרז פרק ד סעיף  1מדובר על כך ששנת הייצור של המכונות יהיו מ" שנת  2015ומעלה וגיל המכונה
לא יעלה על  6שנים " ...מלבד זאת שקיימת פה סוג של סטירה שהרי מקובל בכל המכרזים שבהם יש דרישה
להצבה מכונות בפריסה ארצית לאפשר הבאת מכונות בנות עד  7שנים מכיוון שזה גם החוק לגבי החזקת חלקי
חילוף ע"י היבואנים .
כחברה שעוסקת בענף המכונות שנים רבות הגבלה שכזאת גורמת לנו לא לגשת למכרז מהסוג הנ"ל מכיוון
שהציוד שלנו ברובו מ  7שנים האחרונות ואל רק מ  , 2015יתרה מזאת אנחנו בהכרח עובדים עם ציוד שהינו
לפני שנת  2015והוא משמש אותנו בצורה הטובה ביותר (שהרי זה אינטרס משותף לספק מכונות שעובדות
ותקינות -לשנת הייצור אין כל קשר לתקינות המכונה ).
הגבלת שנת הייצור הינה כמו תנאי מפלה לטובת חברה כזו או אחרת שלה יש ציוד בדיוק בין השנים הנ"ל.
דרישה לגיטמית הינה שהמכונות כולם יהיו חדישות  ,לשביעות רצונכם וכל מכונה שלא תוחלף מידית תוך
 24שעות.
מבקשים לשנות את הסעיף למכונות משנת ייצור  2012ואילך .
 .10תשובה
ראה תשובה לשאלה .3

2

מכרז חוזר מספר מ ( 2018 )2033הצבה ,תחזוקה ותפעול מכונות אוטומטיות לממכר משקאות קרים

 .11שאלה
פרק ו סעיף  3.1מבקשים מכונות עם מלאי של  640בקבוקים  ,ראשית אנחנו לא מכירים מכונה עם מספר כזה
של מוצרים ושנית מדובר בתנאי מפלה .אנחנו עובדים עם היצרנים הגדולים בעולם והם לא מחזקים עם מלאי
שכזה  ,אין מכונות מהשנים האחרונות עם מלאי של  640בקבוקים ,יש רק עד מלאי של  410בקבוקים .
מבקשים לתקן את הסעיף בהתאם.
 .11תשובה
פרק ו' סעיף  3.1ישונה  " :על הספק לספק מכונות בעלות קיבולות של לפחות  400פחיות/בקבוקים".

 .12שאלה
לגבי תקופת ההתקשרות ,במכרזים שהינם בפריסה ארצית ובעלי סדר גודל שכזה ( יש פוטנציאל להתקין
מכונות ב  200סניפים )  ,כמות כזאת של מכונות דורשת השקעה אדירה ולכן נהוג לאפשר אופציה במסגרת
המכרז שהינה אופציה למפרסם המכרז בלבד להאריך את ההסכם עד  7שנים ולא רק  . 5לדוגמא מכרז רכבת
ישראל הינו ל  7שנים  ,וגם מכרז של רשות שדות התעופה ועוד.
מבקשים לתת את האפשרות להאריך עד  7שנים.
 .12תשובה
לא ,אין שינוי בתנאי המכרז.
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