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ז' בשבט תש"ף
לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 16/19
שלום רב,
הנדון :מכרז פומבי מס '  16/19לאספקת מוצרים שיווקיים תיירותיים לעיר ירושלים
()Merchandise
מענה לשאלות הבהרה
להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי הרשות לפיתוח ירושלים (" ה רשות "),
ביחס למסמכי המכרז שבנדון.
הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ייחשבו כחלק מתנאיו ,ויחולו עליהן
כל ההוראות הנוגעות למסמכי המכרז .על המציע לצרף מסמך הבהרות זה להצעתו ,כשהוא
חתום בסופו ,במקום המיועד לכך.
אין באי התייחסותה של הרשות לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות הסכמה
להנחותיו של השואל ,או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין ,אין הן באות במקום ייעוץ
משפטי מוסמך ,וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
מס'

הפנייה

.1
כללי

.2
8

שאלה

מענה

כללי
מבוקש להבהיר מהו ההיקף הכספי היקף ההתקשרות השנתי המוערך ,על
השנתי המוערך להתקשרות עם בסיס שנים קודמות ,הינו בסך של כ-
 300,000ש"ח .מובהר כי אין באמור
הזוכה על פי המכרז.
כדי לחייב את הרשות להוציא לספק
הזמנות עבודה בהיקף כאמור ו/או בכל
היקף שהוא.
מסמך א'  -הזמנה
מבוקש לפרט את היקף וסוג המעצב המוצע יידרש לספק שירותי
עיצוב לשם אספקת המוצרים לרשות
שירותי העיצוב הנדרשים.
על פי דרישותיה .כך למשל ,המעצב
המוצע יידרש לעצב את המוצרים
המוזמנים על ידי הרשות (ראו למשל
אופן עיצוב מוצר מס'  4והעיצוב על גבי

.3

51.2.2

.4

5

מוצר מס'  ,1במפרט המוצרים וכתב
הכמויות – מסמך א'( .))4כן יידרש
המעצב המוצע להטמיע את הלוגו
המבוקש על גבי המוצרים המוזמנים.
האם ניתן למלא מחירים עבור חלק לא .ראו לשון הסעיף.
מהרכיבים שבמפרט המוצרים
וכתב הכמויות (מסמך א'(?))4
מסמך ב' – הסכם ההתקשרות
מהי הכמות הממוצעת של פריטים
אותם תזמין הרשות בכל הזמנת
עבודה ,וכמה הזמנות עבודה
עתידות לצאת לספק במהלך
תקופת ההתקשרות?

מבוקש להבהיר את הסעיף.

.5

6.6

האם האספקה ל 9-יעדים היא של
כלל המוצרים לפי כמות מכל מוצר,
או לפי סוג המוצרים?

.6

6.19

.7
8.2

מבוקש להאריך את זמני אספקת
המוצרים.

כמות הזמנות העבודה ,ככל שייצאו,
וכן כמות הפריטים בכל הזמנת עבודה,
ייקבעו על ידי הרשות על פי צרכיה
ושיקול דעתה.
מבלי לגרוע מהאמור ומבלי לחייב את
הרשות בכל אופן שהוא ,מובהר כי
הכמות המצוינת בצד כל מוצר במפרט
המוצרים וכתב הכמויות (מסמך
א'( ,))4היא הכמות הממוצעת כפי
שמוזמנת מאותו מוצר בהזמנת
עבודה ,בדרך כלל.
לשון הסעיף ברורה.
הרשות אינה מתחייבת להזמנת כמות
כל שהיא של מוצרים מהספק; וכן היא
רשאית להזמין מהספק מוצרים
בכמויות שונות מאלה המצוינות לצד
כל מוצר ו/או להזמין מוצרים שאינם
מצויים במפרט המוצרים וכתב
הכמויות (מסמך א'( ))4כלל ,והכל
בהתאם להוראות המכרז על נספחיו.
אין בהבהרה זו כדי לגרוע מלשון
הסעיף.
הרשות רשאית לדרוש מהספק שילוח,
הובלת ומסירת המוצרים על פי כל
הזמנת עבודה ו/או כל חלק ממנה לעד
 9יעדים נוספים בנוסף לרשות ,ללא כל
תוספת לתמורה .חלוקת הכמויות של
מוצר מוזמן בין היעדים השונים
תיקבע על פי צרכי הרשות ולשיקול
דעתה.
לדוגמא (בלבד) :בהזמנת עבודה אחת
הוזמנו  100כובעים ו 1000 -עטים
לחלוקה .הרשות תהיה רשאית לדרוש
מהספק מסירת  10כובעים לכל אחד
מ 10 -יעדים ,ומסירת  500עטים לכל
אחד משני יעדים בלבד ,על פי בחירתה,
והכל ללא תמורה נוספת.
אין שינוי במסמכי המכרז.

מסמך א'( – )4מפרט מוצרים וכתב כמויות
.8
.9
.10
.11

.12

.13
.14
.15

.16
.17

.18

מבוקש אומדן מינימאלי להזמנה ראו תשובה לשאלה מס'  4לעיל.
מכל מוצר ,לשם תמחור יעיל.
האם יש דרישה לחברה ספציפית לא.
שתייצר את המוצרים?
האם תמונות המוצרים הן כן.
כללי
להמחשה בלבד?
האם במוצרים לגביהם לא צוין סוג כן .ראו סעיף  1למסמך א'( )4תחת
ההדפסה ,והושחרה הקובייה של "הערות כלליות".
"מחיר להדפסת צבע מלא" ,יש
למלא מחיר רק לצבע אחד?
מבוקש להבהיר האם נדרשת מארז קרטון עם חלונית שקופה
מוצר מס'  2קופסה שקופה קשיחה ,או מארז מלמעלה.
קרטון עם חלונית שקופה
מלמעלה?
מוצר מס'  3האם הספק יידרש להטביע לוגו על כן .ראו סעיף  8למסמך א'( )4תחת
"הערות כלליות".
גבי העטים?
האם הספק יידרש להטביע לוגו על ראו תשובה לשאלה מס'  13לעיל.
מוצר מס'  5גבי הכריכה?
מוצרים מס'  19ו 20-הם מוצרים הרשות אינה מתחייבת בהזמנת כמות
זהים באריזה שונה .האם הרשות כל שהיא מהספק .הנכם מופנים ,בין
מוצרים
תזמין מהספק  2,500יחידות מכל היתר ,להוראות סעיף  6.6להסכם
מהמוצרים?
אחד
מס'  19ו
ההתקשרות.
20
ביחס למוצרים מס'  19ו ,20-יובהר כי
הבהרה ביוזמת הרשות
הכוונה לציפוי בצבע זהב ולא לציפוי
מזהב אמיתי.
במוצרים אלה נדרשת הדפסה במוצר מס'  22הכוונה לגרפיקה מלאה
בצבע מלא ,אולם קובייה זו ולא לצבע מלא (אין מדובר בהדפסת
מוצרים
מס'  22ו -הושחרה ונותרה האופציה למלא פרוצס).
מחיר לפי צבע אחד .מבוקש במוצר מס'  25המדובר באריגה
25
צבעונית ,ולכן אין משמעות לצבע מלא
להבהיר.
 /אחד.
מוצר מס' האם הספק יידרש להטביע לוגו על ראו תשובה לשאלה מס'  13לעיל.
גבי הכריכה?
26

בכבוד רב,
הרשות לפיתוח ירושלים
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חתימת המציע

