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בסעיף  – 7תנאי הסף להשתתפות במכרז ,לגבי מיקום לא מובן מדוע
העסק המספק צריך להיות בעיר אשקלון  ,יש לנו מספר משאיות עם
קירור ואין לנו בעיה להגיע לאשקלון  ,למה אנחנו לא יכולים להגיש
בקשה בגלל המיקום שלנו ( נמצאים במחלף משמר השבעה – צומת
בית דגן ).

מדובר במכרז לאספקת מזון בשוטף ובחירום ועל כן נדרשת
זמינות מקסימלית ,קיצור טווחים וזמן אספקה קצר ,ולכן
נדרשת התקשרות עם סופרמרקט הממוקם בעיר אשקלון.
ראו גם סעיף  4.9להסכם בדבר הגעת החברה לביצוע רכישה
בסופרמרקט עצמו.
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4.6

א" .עלות המוצרים בכל הזמנה תכלול עלויות הובלה" .החברה לא
תשלם תשלום נפרד עבור הובלת מוצרים
"מינימום הזמנה בסכום של  500שח תכלול עלות משלוח " .
בקשתכם לחלוקה לעשרות /מאות נקודות חלוקה אינה עומדת בקנה
אחד עם מינימום  500שח להזמנה .
להפצה במתכונת הנדרשת עלויות כ"א ,זמן ,כסף ,גבוהות מאד.
הדרישה אינה עולה בקנה אחד עם מינימום  500שח להזמנה כפי
שצויין.
נבקש לאפשר להוסיף לתמחור סעיף נפרד לעלויות משלוח.

ראשית ,נא שימת לבכם כי היקף מינימלי של הזמנה בסך 500
 ₪יופץ ל 10 -כתובות לכל היותר ולא מאות.
מינימום של  ₪ 5,000יופץ ל 200 -כתובות לכל היותר – כולם
בעיר אשקלון.
לא יותר תמחור נפרד עבור משלוח – הצעה כאמור תפסל.

האם ניתן לתת הארכה למועד הגשת הצעת המחיר
לו"ז בין קבלת תשובות לשאלות הבהרה למועד ההגשה הנדרש,
קצר.

 8ימים בין מועד השאלות לבין מועד ההגשה הינו מספיק
לצורך היערכות המציעים.

"על הזוכה לספק את המוצרים בעצמו ולא רשאי להעביר לקבלן
משנה אלא אם קיבל אישור מראש"
שליחויות מבוצעות עפ"ר ע"י קבלני משנה -נבקש אישור לכך
מלכתחילה .

היות ונדרשת אספקה רציפה של מוצרים בשוטף ובחירום,
נדרשת יכולת אספקה עצמאית של הספק ומחויבות שלו לתנאי
החוזה .בקשות פרטניות ייבחנו לאחר בחירת זוכה במכרז.
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1.9.1

מועד אספקה-
נבקש אפשרות להארכת לו"ז לאספקה עד  48שעות במקום  24שע'
בשל הדרישה להפיץ לעשרות נק' חלוקה  ,.מה שמחייב גם הערכות
ותאום .

מדובר במכרז לאספקת מוצרי מזון בשוטף ובחירום ולכן נדרש
הספק להיערך מראש להפצת הסחורה במועד הקבוע במכרז.

7.1

אחריות פיצוי ושיפוי
אין הצדקה לסעיפי השיפוי הנדרשים להצעת מכרז זה.

אין שינוי בסעיפי הביטוח והשיפוי.

4.2

"יובהר כי המבצעים המוצעים לחברי מועדון של צרכני הספק יחולו אף
הם על החברה והספק ימסור לחברה כרטיס חברות במועדון ללא
עלות נוספת  ...,מבלי שהחברה תידרש להחזיק בכרטיס אשראי
כאמור"

1.9.2
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חברות במועדון לקוחות הינה בהתאם לתנאי המועדון ,ומחייבת
כרטיס שראי של מועדון ,המבצעים ממומנים ע"י המועדון.
האם רלוונטי הגיש הצעה ללא מבצעי מועדון כדרישתכם?

כמפורט במכרז ,אחוז ההנחה המוצע במכרז יחול ביחס למחיר
הנמוך ביותר עבור המוצר הנמכר ,לרבות מחיר לחבר
המועדון .הספק המציע נדרש לשכלל זאת בהצעתו .אין שינוי
בתנאי המכרז.

