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שאלות ותשובות  -מכרז  - 6/18הדפסת טפסים
זכויות המועצה להסדר הימורים בספורט ("המועצה") במסמכי המכרז
אין לעשות שימוש במסמך זה ובתוכנו כולו או חלקו אלא לצורך הגשת הצעה למכרז.
כל הזכויות במסמך זה הנן של המועצה להסדר ההימורים בספורט ,בלבד.
מסמך זה ניתן לצורך קבלת מידע על המכרז .אין להשתמש או להעביר בכל צורה שהיא את
המידע בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת הגשת הצעה למכרז.
למעט אם נאמר במפורש אחרת ,למונחים המפורטים במסמך זה תהיה המשמעות הנקובה לצדן
בחוברת המכרז .כמו כן ,למעט אם נאמר אחרת ,הוראות חוברת המכרז יישארו ללא שינוי.

הבהרה:
לאור התיקונים שבוצעו במסמכי המכרז (נספח ג' – הצעת מחיר) ,ובהסכם (נספח
א' לחוברת המכרז) ,הוחלפו מסמכי המכרז ונוסח ההסכם במלואם .הנוסחים
המעודכנים נמצאים באתר המועצה במדור המכרזים .יש לחתום על הנוסחים
החדשים ולצרפם להצעה.
סיכום שאלות ותשובות:
 .1שאלה :סעיף  1.6למסמכי המכרז ,האם ישנה אפשרות כי המועצה תחלק את ביצוע העבודה
בין מספר ספקים? כלומר ,תחתום על הסכמי הפקה עם שניים או שלושה ספקים ותחלק
בניהם את העבודה?
תשובה :לא.
 .2שאלה :סעיף  5.3למסמכי המכרז ,בעניין הודעה מוקדמת על הפסקת ההסכם לספק הנבחר,
באיזה זמן התרעה תינתן?
תשובה :ראה סעיף  7להסכם .המועצה תהייה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ללא
הודעה מוקדמת בהתאם לסעיף  7.3להסכם .לגבי ההודעה המוקדמת – התראה של  30יום.
ראה סעיף  7.6להסכם.
 .3שאלה :סעיף  11.4למסמכי המכרז ,האם כבר לצורך הכנת הגרפיקה של הדפסת הניסיון
יקבל המציע גרפיקה של הטפסים המבוקשים להדפסה בצורה קובץ  pdfאו עדיף כקובץ
בתוכנה גרפית (כמפורט בנספח ב' סעיף ?)1.5
תשובה :לא .המציע יקבל הנחיות לבניית קובץ גרפי עבור הדפסת ניסיון .הטוטו יספק
חומרים גרפיים בסיסים כגון :לוגואים ,פונט ,הנחיות צבע ,מיקום הקוביות והסימונים
ועוד ...על המציע יהיה לבנות את הגרפיקה בהתאם להנחיות אשר יקבל בהמשך.
 .4שאלה :סעיף  11.6למסמכי המכרז ,לא ברורה שיטת השקלול שתבוצע בין ציון האיכות
לבין ההצעה הכספית? בהתאם להבנתנו – המועצה יכולה לבחור כל מדד לפי ראות עינה

2
וזאת גם אם לא פרסמה את המדד הזה לפני פתיחת הצעות המציעים.
תשובה :השאלה לא ברורה .פירוט לגבי אופן הניקוד כולל אופן חלוקת הנקודות ,קיימת
במסמכי המכרז סעיף .11
 .5שאלה :סעיף  4.2בנספח א' – הסכם התקשרות ,שורה  – 3מבקשים למחוק "ו/או חסרון
כיס ו/או הפסד לרבות נזקים והפסדים עקיפים".
תשובה :מקובל .יפצו על נזקים ישירם.
 .6שאלה :סעיף  4.5בנספח א' – הסכם התקשרות ,מבקש כי בדיקות אצל הספק תתואמנה
מראש עם הספק.
תשובה :מקובל.
 .7שאלה :סעיף  5.2בנספח א' – הסכם התקשרות ,מבקש כי מועדי אספקת כמויות חריגות
תתואם מול הספק ,אשר יעשה כמיטב יכולתו לעמוד בדרישות המועצה ,ולא לפי שיקול
דעתה המוחלט והבלעדי של המועצה.
תשובה :לא מקובל.
 .8שאלה :סעיף  8.1.1בנספח א' – הסכם התקשרות ,דמי הפיגורים אינם מידתיים .מבקש
להפחית אותם בצורה משמעותית.
תשובה :לא מקובל .חשוב להבהיר כי טפסי המועצה הנם קריטיים להליך העבודה בתחנות.
העובדה כי המוצר אינו סופק בהתאם ללו"ז הנדרש יכולה לייצר פגיעה משמעותית
בהכנסות ולכן דרישה זו אינה מקובלת.
 .9שאלה :סעיף  9.1בנספח א' – הסכם התקשרות ,מבקש להוסיף להגדרת "כוח עליון" גם
הכרזה על מצב חירום.
תשובה :מקובל.
 .10שאלה :סעיף  13.1בנספח א' – הסכם התקשרות ,מבקש למחוק את המילה "הפסד".
תשובה :לא מקובל.
 .11שאלה :סעיף  16.2בנספח א' – הסכם התקשרות ,מבקש למחוק "לרבות הפסדים והפסד
רווח ו/או חסרון כיס".
תשובה :מקובל.
 .12שאלה :נספח ב' ,מוזכר כי המחירים הם קבועים וסופיים ,האם לא קיים במכרז מנגנון
כלשהו של הצמדת מחירים במפתח כלשהו למדד/ים ידועים כמו למשל :מדד המחירים
לצרכן ,מדד מחירי הנייר ,שכר מינימום וכו'....
תשובה :כרגע הערכתנו שמחירי שוק הנייר מוטים כלפי מעלה ,וכי קיימת סבירות כי מחירי
הנייר ירדו .במידה ומחירי הנייר ימשיכו לעלות לספק הזוכה יש מנגנון יציאה בהודעה
מראש של שנה (ראה סעיף  7.8אשר התווסף להסכם).
 .13שאלה :נספח ב' ,כיצד יכול ספק להגיש הצעה לתוספת המחיר שהוא מבקש במידה ויצטרך
לבצע הובלות לאתרי אספקה מרחוקים.
תשובה :בכל שבוע מתבצעת אספקה למשרדי המועצה בפ"ת ובצפון (אזור תעשיה נאמן
כביש חיפה עכו) .ברמה שנתית מדובר על כ 50-הובלות לפ"ת ,ו 50-הובלות לצפון .אין
לראות במספרים אלו התחייבות מצד המועצה למספר ההובלות בפועל.
 .14שאלה :נספח ג' ,מוזכר כי המחירים הם קבועים וסופיים ,האם לא קיים במכרז מנגנון
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כלשהו של הצמדת מחירים במפתח כלשהו למדד/ים ידועים כמו למשל :מדד המחירים
לצרכן ,מדד מחירי הנייר ,שכר מינימום וכו'....
תשובה :כרגע הערכתנו שמחירי שוק הנייר מוטים כלפי מעלה ,וכי קיימת סבירות כי מחירי
הנייר ירדו .במידה ומחירי הנייר ימשיכו לעלות לספק הזוכה יש מנגנון יציאה בהודעה
מראש של שנה (ראה סעיף  7.8אשר התווסף להסכם).
 .15שאלה :נספח ג' ,מדוע מוזכר מנגנון של עדכון מחירי הנייר רק במקרים של ירידת מחיר
הנייר ולא במקרים של עליית מחיר הנייר?
תשובה :כרגע הערכתנו שמחירי שוק הנייר מוטים כלפי מעלה ,וכי קיימת סבירות כי מחירי
הנייר ירדו .במידה ומחירי הנייר ימשיכו לעלות לספק הזוכה יש מנגנון יציאה בהודעה
מראש של שנה (ראה סעיף  7.8אשר התווסף להסכם).
 .16שאלה :הטבלה שנייה הצעת מחיר ,האם ניתן להשתמש במעטפת חלון שמיוצרת ע"י קבלת
משנה למציע אשר לא מיצר מעטפות חלון בעצמו?
תשובה :כן .כל עוד זהה למפרט אותו דרשה המועצה.
 .17שאלה :האם ניתן להשתמש במעטפות ללא חלון שעליהן תודפס הכתובת למשלוח הכרטיס
ו/או מספרו?
תשובה :לא.
 .18שאלה :האם פס המגנטי בכרטיסי ה pvc-הינו מסוג  hicoאו ?loco
תשובהhico:
 .19שאלה :ככל שהדבר רלוונטי מבקש כי יילקח בחשבון היתרון לטובין מתוצרת הארץ ,וכן
מאזור עוטף עזה עפ"י תקנות חובת מכרזים (העדפת תוצרת הארץ).
תשובה :יינתן עדיפות לפי דין.
 .20שאלה  :ערבות בנקאית ,בנוסח מופיע" :שם מוציא הערבות :בנק/חברת ביטוח" .אנו
מכינים ערבות בנקאית ,האם צריך למחוק את המילים חברת ביטוח או להשאירן?
תשובה :יש למלא את שם מנפיק הערבות (הבנק או חברת הביטוח) .הנוסח שבנספח מציין
מי אמור לחתום.

