
 

 

 שאלות הבהרה 

 מזוןמוצרי אספקת מכרז מאגר ל – 2023/03מכרז 

 
 שאלה סעיף עמוד #

 
 תשובה

 .נבקש לקבל את רשימת מוצרי המזון שהחברה רוכשת נשוא המכרז   1
 

מצ"ב רשימת מוצרי מזון חלקית בכוונת החברה 
בלתי מחייבת וכל הזמנה להזמין. מדובר על רשימה 

של החברה תתבצע בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה 
 הבלעדי. 

 
 יתבצע תיחור בין ספקי המסגרת הזוכים במכרז.  1.5פ סעיף "ע   2

 ?האם ספק שלא זכה יוכל לעיין בהצעה הזוכה לתיחור
 

שלא זכה יוכל לעיין בהצעה הזוכה בכפוף  קהספ
 להוראות הדין. 

 כיצד יוחלט מי הזוכה לכל תיחור?    3
האם זוכה אחד לסל הזול ביותר או מס זוכים כל זוכה לפי פריט שהציע 

 ?פריט ספציפי את המחיר הזול ביותרלאותו 

לפי החלטת תהיה רשימת מוצרים לכל הליך תיחור 
ציע את המחיר הזול ביותר לסל יש ספקהחברה וה
 . בחריהמוצרים 

 
נו איננה משווקת פירות וירקות ומוצרים המובלים בקירור )גבינות חברת   4

 ?האם יש טעם להשתתפותנו במכרז .ו(וכ
 

 לשיקול דעת המציע. 

 מה היקף המכרז בש"ח לפני מע"מ?   5
 

ם. יצוין כי סך החברה אינה מתחייב לרכוש בסך מסוי
שבוצעו על ידי החברה של מוצרי מזון  תרכישוה מחזור
 ₪. אלף  500-על כעמד  2022בשנת 

 
 נקודות.  10-ל 5בין  לכמה נקודות חלוקה נדרשת אספקת סחורה?   6

 
 כמה פעמים בשבוע נדרשת אספקת סחורה?   7

 
, ולפחות פעם בשבוע בחלק בהתאם לצרכי החברה

 מנקודות החלוקה. 
 

 ₪  300 הזמנה בש"ח לכל נקודת אספקה?מה מינימום    8
 



 

 

מפרט המוצרים על מנת לבחון כדאיות  -1נא לשלוח אליי למייל את נספח   30 9
 .השתתפות במכרז

 

 . 1ראה תשובה לשאלה מס' 

לאור לוחות הזמנים הצפופים מבוקש בראש ובראשונה ארכה  -קודם כל    10
מנת ליתן לספקים שהות , על 15.3.2023למשלוח שאלות הבהרה עד ליום 

 לבחון את הוראותיו, ובכלל זאת סעיפי ואישור הביטוח.
 

 הבקשה נדחית. 

הל"ה;  –מסמך א'   11
 1סעיף 

נבקש לקבל הערכה של היקף השירותים הכולל השנתי של החברה וכן רשימת 
 מוצרים לדוגמה, לצורך בחינת כדאיות ההתקשרות עבורנו. 

 

 הנ"ל.  5ראה סעיף 

הל"ה;  –מסמך א'   12
 3.1.2 סעיף

נבקש לקבל אפשרות לרכישת מסמכי המכרז באופן מקוון / טלפוני ללא צורך 
 בהגעה פיסית למשרדי החברה

 

 מאושר. 

הל"ה;  –מסמך א'   13
 3.2.1 סעיף

 הבקשה נדחית.  .15.3.2023קש לשלוח שאלות הבהרה עד ליום ומב –כאמור לעיל 

אישור  – 4טופס   14
 עריכת ביטוח; 

 *הטופס לבדיקת יועצי הביטוח*

כפי שמופיע בסעיף ₪  1,000,000 -נבקש לתקן את סכום הביטוח צד ג' ל
 ( לחוזה.1.א.15
 

 הבקשה מאושרת.

הסכם; סעיף ו.ו.   15
 )הגדרת תמורה(

לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה".  מבוקש למחוק את המילים "הכל
 קיזוז יבוצע בתנאים שנקבעו בהסכם. 

 

 . תנדחיהבקשה 

נבקש להוסיף שעל המזמין לבדוק את המוצרים שסופקו ולהתריע על כל אי  1הסכם; סעיף   16

 שעות ממועד האספקה.  24התאמה או פגם בתוך 

בשורה שנייה מהסוף אחרי "הנובעים מטיב הטובין" נבקש להוסיף במצבם 

 כפי שסופקו. 

כמו כן נבקש להוסיף בסוף שלספק תהיה זכות לבדוק את אי ההתאמה 

 במשלוח ו/או במוצרים שסופקו. 

  מאושר.
 
 

 מאושר.
 
 

 שליחתו למזמין.על הספק לבדוק את המשלוח טרם 
 
 
 



 

 

בנוסף יובהר כי הספק אינו אחראי לנזקים או פגמים במוצרים שאירעו לאחר 
   מסירתם למזמינה.

 

 מאושר
 

אמצעי תקשורת זה אינו בהכרח זמין. כמו  –נבקש למחוק את המילה "פקס"  .ב.2הסכם; סעיף   17
נבקש שהמזמינה תהיה אחראית לוודא טלפונית קבלת ההזמנה בידי כן, 

  הספק.
 

ן ועל כן פקס היא לחילופילמחוק את המילה הבקשה 
 נדחית. 

 נבקש למחוק את הסעיף, באשר הפיצוי המוסכם גורף ולא סביר. .ג.2הסכם; סעיף   18
 

 הבקשה נדחית. 

 נבקש לדעת בכמה מוקדי חלוקה מדובר? .ד.2הסכם; סעיף   19
 

 .6ראה תשובה לסעיף 

הסעיף חריג ואינו סביר. לא כל תקלה מצדיקה ביטול ההזמנה מלואה. יש  .ה.2הסכם; סעיף   20
לאפשר לספק לבחון את הדברים ולתקן את הבעיה. אם יש חסר במשלוח, או 

יש לאפשר לספק לבדוק את הדברים ולתקנם  –שסופקו מוצרים פגומים 
 מבלי להפעיל נגדו את הסנקציות החריפות הקבועות בסעיף.

 

 הבקשה נדחית. 

נבקש לאפשר לספק לגבות דמי משלוח עבור הזמנות, כפי שישוקף בהליך  .ו.2הסכם; סעיף   21
התיחור. הספק יהיה רשאי לדרוש למשל דמי משלוח במשלוחים עד לשווי 
מסוים, ודמי משלוח אחרים )מופחתים( בהזמנות עד לשווי אחר. כן מבוקש 
שהספק יוכל לדרוש שלעניין דמי המשלוח כל נקודת חלוקה תחשב כהזמנה 

 ת לעניין זה. נפרד
 

 הבקשה נדחית. 

נבקש למחוק את הסעיף באשר אינו סביר. כך למשל אין לספק אפשרות לדעת  .ז.2הסכם; סעיף   22
באילו תנאים הוחזקו המוצרים עד למועד החזרתם, גם אם מוצרים אלה 

 אינם דורשים קירור. 
 

 מאושר
 

מוצרים יסופקו כנגד תעודת משלוח בלבד. חשבונית מרכזת תונפק ותימסר  3הסכם; סעיף   23
 למזמינה בסוף החודש.

 
 
 
 

 הבקשה נדחית.



 

 

נבקש לתקן להזמנה חתומה בהתאם להוראות ההסכם במקום הוראה של  .ה.5הסכם; סעיף   24
 המנהל

 

לכל הזמנה תצורף הזמנת רכש ועל פיה הבקשה נדחית. 
 . ניתן לספק את הטובין

השירות כרוך בקבלני משנה )למשל קבלני משלוחים(. לכן נבקש לעדכן את  .י.5הסכם; סעיף   25
הסעיף בהתאם. ניתן לקבוע שאין בשימוש בקבלני משנה לגרוע מחובתו של 

 הספק לקיים התחייבויותיו הקבועות בהסכם.
 

 הבקשה נדחית. 
קבלן משלוחים אינו קבלו משנה אלא לכל היותר נותן 

 לספק. שירות

נבקש למחוק את הסעיף. מבצעים בסניף ובאונליין עשויים להשתנות באופן  .יב.5הסכם; סעיף   26
תדיר, ברמה שבועית, יומית ואפילו שעתית, ולכן אין אפשרות מעשית ליידע 
את המזמינה אודות מבצעים אלו. יתרה מכך, מחירי המוצרים בהליך 

 .צרים בסניףהתיחור לא יהיו זהים בהכרח למחירי המו
 

 הבקשה נדחית.

נבקש לציין שהסמכות תופעל בסבירות, מטעמים חריגים ומוצדקים שיועלו  .ג.6הסכם; סעיף   27
 על הכתב ולאחר שניתנה לספק הזדמנות להשמיע טענותיו בעניין.

 

הפעלת הסעיף ופעל בסבירות ובשיקול  הבקשה נדחית.
 דעת. 

נבקש למחוק את הסעיף באשר תקופת האחריות אינה רלוונטית למוצרים  .ב.8הסכם; סעיף   28
 נשוא המכרז. 

 

 הבקשה נדחית.

נבקש לדעת מה יהיה גובה הערבות שהספק יידרש לתת. כמו כן, נבקש  9הסכם; סעיף   29
 יום בטרם הגשת הערבות לפירעון   14התראה בת  ןתיתשהמזמינה 

לפי הליך מגובה ההתקשרות  5%תהיה  תגובה ערבו
הבקשה . סמנכ"ל הכספיםהתיחור בהתאם להארכת 

 מתן התראה נדחית. ל
 

נבקש למחוק בשורה הראשונה את המילים "ו/או אחר" וכן בסוף השורה  .א.13הסכם; סעיף   30
השלישית את המילים "או על פי הסכמים אחרים". כל קיזוז יבוצע לאחר 

ימים בכתב ומראש, ניתנה לו הזדמנות להשמיע  7שנמסרה לספק התראה בת 
 טענותיו כנגד הקיזוז והזדמנות לתקן את ההפרה בגינה נדרש הקיזוז.  

 .ם ו/או אחר יבוא "הליך התיחור"במקו
 יבוא "הליך תיחור "או על פי הסכמים אחרים"במקום 

 ועל פי כל דין".  
 

 נדחה. -כל הבקשה לשינוי סעיף קיזוז
 

הפיצוי המוסכם מופרז ואינו סביר בכל הפרמטרים. נבקש לאפשר לספק  .א.ג13הסכם; סעיף   31
אותה ולהשמיע טענותיו כנגד לבדוק את ההפרה ולאפשר לו הזדמנות לתקן 

 השתת הפיצוי המוסכם.
 . 16לעניין הנחות במרכול ראה סעיף 

 

  נדחית. הבקשה



 

 

ברישא נבקש למחוק את המילה "לבדו". כן נבקש שאחריות הספק תהיה על  .ד.15הסכם; סעיף   32
פי דין. בנוסף נבקש שהאחריות תוגבל לנזקים ישירים ולא תכלול נזקים 

הפטור בסוף הסעיף לא יחול ביחס לנזקים שייגרמו עקב מעשה תוצאתיים. 
 או מחדל של המזמינה או הפועלים מטעמה ברשלנות או בזדון.

 

 הבקשה נדחית.

ברישא נבקש למחוק את המילה "לבדו". בסוף הסעיף נבקש להוסיף את  .ה.15הסכם; סעיף   33
 המילים "או ברשלנות".

 

 הבקשה נדחית.

נבקש שתינתן לספק הודעה על כל הפרה והזדמנות לתקן אותה בטרם יופעלו  16הסכם; סעיף   34
 הסעדים העומדים לרשות המזמינה בקשר עם הפרה יסודית. 

 

 הבקשה מאושרת. 

נספח א' להסכם;   35
 6סעיף 

 

 הבקשה נדחית.  (16נבקש למחוק )ראה ש"ה 

 



שם המוצר

3%קרטון חלב 

 גר250 9%גבינה 

 ליטר 2קרטון חלב 

 גר250' קוטגמוצרי קירור

' גר400צהובה עמק 

מחמאה

מצהובה מגורדת

חלב סויה 

' גר750חומוס אחלה 

 יחM 30תבנית ביצים 

אפונה סנפרוסט

' גר800גזר גמדי 

' גר800שעועית ירוקה קפואים

תפוגאן ציפס 

שעועית צהובה חתוכה

' גר500כורכום 

 גר400"פרג"כמון  

פפריקה מתוקה בשמן

מלח שולחן

מגשית קוביות שוםתבלינים

מלח עבה

' גר80אבקת שום 

פפריקה מתוקה 

 קג1מרק דגש עוף 

' גר120פלפל שחור 

תבלין לקציצות

ממרח בטעם תות

ממרח בטעם משמש

'ג450ממרח תמרים 

ממרח חלווה ונילממרחים

ממרח חרובים בטעם שוקולד

בלוק חלווה
פרווהממרח השחר 

ג" ק1פודינג וניל 

 גר500קקאו השחר 

 גר250קצפת צמחית אפייה

קוקוס

אבקת סוכר

אבקת אפייה סוגת

סוכר וניל סוגת

 גר960טונה בשמן 

תירס מתוק שימורים

טבעות זיתים ירוקים

טונה סטרקיסט בשמןשימורים

טונה בשמן

עגבניות מרוסקות



רסק פריכוז יכין

מלפפון חמוץ במלח

ל'לחם פרוס אנגלחם

לחם פרוס

 גר500פתי בר אסם 

סוג של עוגיותשונות

' יח60איגלו שלוקים 

גלידת פרווה טריו בטעמים

בייגלה אוסם

' גר500עוף טחון עטרה 

שניצלונים עוף טוב

שניצל עוף פרוס ארוז

שוקיים עוף קפוא ארוזבשר ודגים

כרעיים עוף קפוא

כרעיים עוף קפוא מחפוד

ץ"כרעיים עוף קפוא בד

אצבעות דג

פילה מרלוזה ארוז

 גר750קציצות דג 

ג" ק1סוכר 

' גר200וייס 'טייסטרס צ

 גר200נס קפה עלית 

 גר200קפה טורקי 

 גר100קפה טורקי עלית 

 שקיות100תה ויסוצקי קלאסי 

 גר500שמרים נמסים 

גריסיםיבשים

בורגול

"רוט"סולת 

קמח מנופה

חלווה

 קג1מיונז תלמה 

ג" ק1טחינה 

' גר500טחינה 

ג" ק1אורז בסמטי סוגת 

פירורי לחם מוזהב

 גר500ספגטי אסם 

ג" ק1עדשים ירוקים 

קוואקר

פסטה ביסלי

קוסקוס דארי בינוני

פסטה קרניים אוסם

שמן קנולה מילומר

ל" מ148פאם קנולה 

פסטה צדפים

 קג1עדשים אדומים 

שום גבישי

גביעי גלידה אמריקאית

יבשה  קג1שעועית לבנה 

 קג1בורגול 



ג" ק1אפונה יבשה 

פתיתים עגולים

קורנפלקס תלמה

"עסיס"חומץ 

"טעמן"חומץ 

מיץ תפוזים פריגת

"אסם"מיץ לימון 

כוסברה ארוז

פטרוזילה ארוז

סלרי עלים

סלק מבושל

בצל יבש

אבוקדו

א אדום"תפו

כרוב לבן

\שומרירקות

פלפל חריף ירוק

כרוב אדום

דלעת

' גר20פטרוזיליה 

מלפפון

עגבניות

גמבה

בטטה

כוסברה יבשה

קישואים

גזר

לימון

קולורבי

פלפל כתום

שמיר

שום כתוש

בננה

אגספירות

תפוח חרמון

אבטיח

תפוזים

כפפות נטיריל שחורות

ריצפז פרש הום

מתז לחיטוי וניקוי

סנו רסס ונגב

אשפתון כוכב שחור 

מיקרופייבר חמישייה

סחבות זיגזג לריצפה

מטלית הפלא לריצפה

גלייד ארוסול ספריי

כלורקס קליןחומרי ניקיון

דלי מגבונים טאצ

מטליות ריצפה מיקרופייבר

' ל4אקונומיקה 



ספוג ניקוי לבן

' ל3קליה וניש 

 קג5אבקת כביסה אריאל 

75/90אשפתון 

' לCOOL 4מרכך 

' ל3ריצפז פנטזיה 

38/45שקיות גופיה 

60/50שקיות גופיה 

תרסיס בדין

תרסיס חיטוי יעקבי

(שלישייה)סמרטוט מקרופייבר לריצפה 

תכשיר ניקוי רצפות

מטאטא גולד

עץ/מקל ניקל


