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2019דצמבר  10שלישי  יום  

 י"ב כסלו תש"פ
 לכבוד,

 קהל המציעים במכרז שמספרו 18/2019

 

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי  - 18/2019מספר מכרז פומבי  -הבהרה מטעם המזמינההנדון: 
 עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ אספקת מזון לכנסים ואירועים

 
 להלן מספר הבהרות:

 
  האמור בטבלה זה יבוא בנוסף לאמור בהזמנה על נספחיה. .1

המזמינה פרסמה את מסמכי המכרז "נוסח חדש" הכוללים שינויים כאמור במסמך זה וזה המסמך אותו יש  .2
 להגיש כאשר הינו חתום. 

 כלל תשובות ההבהרה, השינויים והתוספות במסגרת כתב הבהרה זה, יחולו על כלל המציעים בהליך זה.  .3

מינה בדבר שינויים והבהרות נוספות, ככל למען הסר כל ספק, על המציעים חלה החובה להתעדכן באתר המז .4
 שיהיו כאלו, באתר המזמינה. 

 להלן טבלה המרכזת את שאלות ההבהרה אשר הוגשו בנוגע להליך שבנדון ולצידן התייחסות ענבל אליהן: .5
 
 
 תשובת המזמינה  שאלה הסעיף  "דמס
1.  1.9 – 

תקופת 
 ההתקשרות 

ועדת המכרזים מתבקשת לקצר את 
חודשים  24-לתקופת ההתקשרות 

 חודשים. 36במקום 

 נדחה.
 

תקופת ההתקשרות נקבעה על מנת לאפשר 
והן אצל המזמינה, ודאות הן למציעים הזוכים 

 ככל שההתקשרות לשביעות רצונה.
 

להזמנה  1.9יודגש כי בהתאם לאמור בסעיף 
ענבל תהא רשאית, בכפוף לשיקול להציע הצעות 

תקופת דעתה הבלעדי ולצרכיה, להאריך את 
ההתקשרות למתן השירותים המבוקשים 

חודשים נוספים )עשרים  24לתקופה של עד 
וארבעה חודשים(, כולם או חלקם, וזאת 

 .בהודעה שתישלח לזוכה לפני תום כל תקופה
2.  1.15 – 

מסירת 
 ההצעות

להזמנה להציע הצעות מפרט  1.15סעיף  מהו אופן ההגשה והיכן?
 ההצעות.באריכות את הדרישות למסירת 

 5-ו 4לתשומת לבכם גם האמור בפרקים 
 למסמכי ההזמנה.

ציוד  – 2.1.7  .3
 נלווה,

2.1.8 - 
 שינוע

ועדת המכרזים מתבקשת להפריד את 
הציוד הנלווה וסעיף השינוע מיתר  סעיף

סעיפי השירותים המבוקשים באופן 
לפיו לא יתומחרו הציוד הנלווה והשינוע 

 במסגרת מוצרי המזון.

 

 מקובל לעניין עלויות הציוד הנלווה. 

 נדחה לעניין עלויות השינוע.

 להזמנה להציע הצעות 2.1.7 יפיםראה עדכון סע
להסכם ההתקשרות )נספח ג' להזמנה  3.1.7-ו

 להציע הצעות(.

4.  2.1.8 – 
 שינוע, 

1.10.3 

ועדת המכרזים מתבקשת לעדכן את 
הסעיף כך שהתשלום בעבור כל 
קילומטר נסיעה מהיכל התרבות חבל 

 30מודיעין למקום הכנס בפועל, בניכוי 
קילומטרים, יקבע בהתאם למחירון 

 נדחה. 
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₪  1.40הספק ולא יעמוד על סך של 
 )שקל אחד וארבעים אגורות.

5.  5.3 -  
מעטפה מס' 

3 

ת מעטפות שהטופס הורוד הנו אישור על הג ?מהו הטופס הורוד
 ישודך למעטפה האישור לתיבת המכרזים.

על ידי  במעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים
 נציג המזמינה.

 
 –נספח ב'   .6

נספח 
 התמורה

האם ניתן להציע  –קישים / פשטידות 
 מחיר עבור תבנית מרובעת בלבד?

 מקובל. 
 ראה עדכון נספח ב' להזמנה להציע הצעות.

 –נספח ב'   .7
נספח 

 התמורה

האם ניתן  –מיני קישים / פשטידות 
 20להציע מחיר עבור מגש הכולל 

 יחידות בלבד?

 מקובל. 
 ראה עדכון נספח ב' להזמנה להציע הצעות.

 –נספח ב'   .8
נספח 

 התמורה

למה מתייחסת העמודה שכותרתה 
 משקל  נקודות?

, מדובר במשקל שקבעה המזמינה לכל פריט
הציונים הכספיים בלבד, ומבלי  לצורך חישוב

 . להתחייב לכמויות האמורות שם
המחיר המשוקלל הנו תוצאת המכפלה של 
המחיר המוצע ע"י המציע עבור פריט המזון 

 והמשקל שניתן בטבלה לפריט זה. 
בעבור ₪  100מציע אשר הציע מחיר של  –למשל 

המחיר  – 55פריט שהמשקל הקבוע עבורו הנו 
 (.55*100) 55000ריט הנו המשוקלל בעבור הפ

סכום המחירים המשוקללים מהווה את הצעת 
המחיר המשוקללת שהיא נשוא התחרות 

אולם מובן כי המחיר שישולם בפועל  במכרז.
למציע אינו המחיר המשוקלל, אלא המחיר 

בעמודה שכותרתה שהציג בכל אחד מהפריטים 
אות 'מחיר בש"ח )ללא מע"מ( עבור מגש' בטבל

, ובכפוף להזמנה הספציפית שבנספח התמורה
 .אשר תתואם מולו בטרם הכנס

 –נספח ב'   .9
נספח 

 התמורה

 גודל הכיכר המבוקש הנו כיכר לחם סטנדרטי. מה גודל כיכרות לחם המבוקשים?

 –נספח ב'   .10
נספח 

 התמורה

יחידות הכמות המיוחסות  –ממרחים 
בטבלה לממרחים הן ליטרים בעוד 

 ממרחים נמדדים ביחידות משקל. 

 נדחה.
 

האם הכוונה  –הצעת מחיר כוללת    .11
 סיכום של מחירי כל הפריטים? 

 האם המחירים כוללים מע"מ.

בשורת הצעת המחיר הכוללת מחושב סך כל 
עבור כל הפרטים  המשוקלליםהמחירים 

 שבטבלה. 
 כוללים מע"מ אינםכל המחירים בנספח 

 
למען הסר ספק מציע אינו רשאי לשנות ו/או להתנות על מסמכי ההזמנה להציע הצעות ו/או על ההסכם על נספחיהם. 
ככל שהועברו אי אילו סייגים של מציע להזמנה להציע הצעות על נספחיה ו/או להסכם על נספחיו הרי שבעצם הגשת 

 . המציע על כלל הסתייגויותיוהצעתו, מוותר בזאת 
 

 * על המציע להגיש מסמך הבהרות זה כאשר הינו חתום עם הגשת הצעתו.
 

 
 בברכה,                                                                                                   

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                  


