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שאלות ותשובות  -מכרז  - 17/18שירותי שליחויות

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.

סיכום שאלות ותשובות:
 .1שאלה :במכרז הנ"ל מתבקשים המתמודדים בסעיף  5.2.6להיות עם כל הרישיונות הנדרשים
על פי דין ,ככל שנדרשו כאלו .לתשומת ליבך ,על מנת להשתתף במכרז הנ"ל חייבים
המתמודדים להיות בעלי היתר העברת דואר (רישיון ממשרד התקשורת לחב' שליחויות)
המחייב כל רשות ממשלתית חברה ציבורית ומשרדי ממשלה להעסיק את בעלי הרישיונות
האלו וכמובן רישיון עסק מהרשות המקומית בו נמצא העסק ,ומכיוון שלא הוזכרו הרישיונות
האלו בתנאי הסף של המכרז ,כנראה עקב חוסר מודעות לרישיונות ,שיכול לגרום בשלבים
יותר מאוחרים לערעור ואף לפסילת המכרז ,אני מפנה את תשומת ליבך שצריך להוסיף את
הדרישה לתנאי הסף של המכרז ,אחרת חב' הסעה ומוניות וכל מי שאין לו רישיון ימצא את
עצמו רשאי להתמודד על המכרז הנ"ל מה שאסור על פי חוק .לכן חשבתי שצריך להקדים
ולהוסיף את  2הרישיונות האמורים לתנאי הסף של המכרז.
תשובה :כאמור בסעיף  5.2.6לחוברת המכרז ,כל מציע נדרש להמציא את כל הרישיונות
הנדרשים על פי דין  ,ככל שנדרשים כאלו .למען הסר ספק ,מובהר כי המציעים נדרשים
להמציא העתק היתר הנדרש לפי חוק הדואר ,התשמ"ו 1986-וכן העתק רישיון עסק ,ככל
שנדרש מהרשות המקומית הרלבנטית.
 .2שאלה :לא מצויין היקף משלוחים במכרז זה .אודה לך לעדכן היקף משלוחים ואזורים על
מנת שנוכל לתמחר בהתאם
תשובה :ר' סעיף  1.9בדבר הערכות משוערות ולא מחייבות של המועצה .מדובר בפריסה
ארצית.
 .3שאלה :נספח ב'  -הצעה כספית ,המחירים הינם לשליחויות מ/אל משרדי המועצה-
שליחות רגילה :באיזור המרכז -עד  6שעות
שליחות דחופה :באיזור המרכז – עד  3שעות
מה הם היעדים הנכללים "באזור המרכז" ?
ומה היא כמות המשלוחים החודשית/יומית למשלוחים מהסוג הזה רגיל /דחוף באזור המרכז
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(מתוך  300המשלוחים החודשיים)?
תשובה :כמפורט בנספח ב' לחוברת המכרז " -מרכז" פירושו בין אשקלון לחיפה.
להערכת המועצה הרוב המכריע של השליחויות ,בכל רחבי הארץ ,הינו של שליחויות רגילות.
 .4שאלה :נספח ב' ,הצעה כספית  -יש רשימת יעדים ברחבי הארץ שאותם אנחנו צריכים
לתמחר ,לרשימת היעדים מלווה מפרט של טבלת זמנים לשליחות רגילה ודחופה.
ברשימת היעדים באזור הראשון נרשם אזור מרכז ( ,אשקלון – חיפה) ואני מבין מכך שאזור
המרכז כפי שמופיע מתייחס לכך שכל היישובים שנמצאים בין אשקלון לבין חיפה נמצאים
בתוך האזור האמור והמחיר שיינתן (למשל) לשליחות לאזור פ"ת ,בני ברק ,או ת"א יהיה זהה
למחיר של שליחות לאזור חיפה  ,כאמור הדרישה הינה גם למחיר זהה וגם ללוח זמנים זהה
בתוך האזור האמור הינה דרישה לא הגיונית ולא סבירה ,
יתר על כן כחברה שעובדת עם הרבה משרדי ממשלה ע"י מכרזים נראה לנו שלכל הפחות היה
צריך להוסיף אזור נוסף שיקרא גוש דן (ראשל"צ בדרום ,ראש העין במזרח ,הרצליה בצפון) ,
לפני האזור שנקרא מרכז-אשקלון חיפה  ,אחרת יגרם עיוות במחיר במקרה הטוב ,והימור על
מחירים במקרה הפחות טוב  ,מה שיאפשר לחברה שמכירה או יכולה לצפות את התפלגות
ההזמנות ליתרון משמעותי במכרז הזה.
תשובה :להערכת המועצה אין מקום לבצע שינויים בחלוקה הנקובה בחוברת המכרז .למועד
זה החלוקה בין האזורים הינה כשליש מרכז ,שליש צפון ושליש דרום.
 .5שאלה :בהצעה הכספית אין התייחסות לזמני המתנה היה ונדרש אליהם באישורכם ,במידה
ונתבקש להגיע למקום מסויים ולהמתין  15דקות ,חצי שעה וכו'  ..אין התייחסות לתמורה
שנקבל ולא התבקשנו לתמחר זאת.
תשובה :המשתתף נדרש להשאיר מס' נייד (לא קווי) והשליח מגיע למקום בו המשתתף
והשליח מסכמים ,בד"כ לכתובת המצוינת בטופס ההשתתפות .אם מסיבה כלשהו השליח לא
פוגש את המשתתף ,השליחות תוחזר למועצה.
 .6שאלה :נספח ב' ,הצעה כספית ,עמוד  21סעיף  7נרשם" :יתכנו מקרים מעת לעת בהם יידרש
הזוכה לאסוף חבילות ומסמכים מנקודות איסוף שלא פורטו במסמכי המכרז ,במקרה זה,
תשולם למציע הזוכה תוספת לתמורה בהתאם למפרט בהצעת המחיר המפורטת לעיל"
לא מצאתי את המחיר של התוספת לתמורה ? (מחיר לק"מ וכו')
תשובה :הכוונה הינה שייתכנו מקרים בהם תתבקש שליחות שתאסוף חבילה/מסמכים
מנקודת איסוף מסוימת ,תעבור דרך נקודה נוספת ולאחר מכן תגיע לנקודה הסופית .לפיכך,
במקרים אלו תשולם שליחות כפולה – מנקודת האיסוף לנקודה השנייה ומהנקודה השנייה
לנקודה הסופית.
 .7שאלה :נספח א'  ,2השירותים ,סעיף  17עמוד  20נרשם בשלוש שורות האחרונות..." :מובהר
כי אין צורך להציג את איש הקשר לצורך עמידה בתנאי הסף  ,אולם ניתן להציגו לצורך ניקוד
ההצעה כמפורט ."....לא מצאתי בכל ההצעה ניקוד להצעה כמפורט לאחר שעיינתי במכרז
כמה פעמים הבנתי שיש תנאי סף בסיסיים ואין משמעות לאלמנטים מקצועיים כגון המלצות
ידע מקצועיות וכו' ,ומי שעובר את תנאי הסף הניקוד הוא לפי המחיר הנמוך בלבד.
תשובה :מציע שעומד בתנאי הסף ,הצעתו תנוקד על פי ההצעה הכספית בלבד .האמור בנספח
א' 2נכתב בטעות ,אין ניקוד איכותי של המציעים.
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