מכרז מסגרת מס' 26/17
עבור אספקת מוצרי קד"מ לאוניברסיטת אריאל בשומרון

מס"ד

עמוד

.1

5

.2

7

.3

5

.4

סעיף

נוסח קיים
כתוב שצריך לקוח בודד
שקנה ממני באחת מהשנים
ב  100,000ש"ח

שאלה
אין לי לקוח בודד כזה  .בשנת  2017מכרתי
ל  75לקוחות שונים חלקם קנו כמה פעמים
וחלקם פעם אחת בלבד .

תשובה
תנאי הסף עדכנו.

הוצאתי  270חשבוניות לשנה זו .חלק
מהחשבוניות היו עבור יותר מעבודה אחת
כך שמבחינת היקף העבודה היו ל יותר מ
 300הזמנות של מוצרים שונים  .פחות או
יותר לכל השנים זה מספר החשבוניות
ומספר הלקוחות ומספר ההזמנות
האם יש לצרף קטלוג?
4.1.1

המציע יעביר עלון
מוצרים...
תנאי סף

אכן ,ראה גם נספח ד' ,סעיף
2
חברתנו נכנסה לשוק מוצרי קד"מ בהיקף
של מעל  ₪ 100,000ללקוח רק בשנת .2017
לפני שנת  2017מכרנו ללקוחות מוצרי
קד"מ ,אך בהיקפים קטנים יותר.

ראה תשובה לשאלה 1

תנאי הסף מאוד מגבילים ומונעים שוויון
בתחרות.
מבקשים הקלה בתנאי הסף.
יש לי ניסיון של  17שנה בתחום הזה
5

 .3תנאי סף

בעמוד  8סעיף  6.13כתוב
שהמחזור צריך להיות של
 2.000.000ש"ח

17 - 16

.4עמידה בתנאי
סף

בעמוד  17כתוב שהמחזור
צריך להיות של 500.000
ש "ח
צריך ניסיון מינימום של 5
שנים.

המחזור השנתי שלי לשנים  2013הוא
 511,000ש"ח .
לשנת  343,000 2014ש"ח
לשנת 2015

 412,000ש"ח

לשנת  488.000 2016ש"ח
אני מוכר גם לגורמים ולמוסדות שיש בהם
יותר מ  250עובדים

הכוונה כנראה עמוד  ,5סעיף
.3.5
בעמוד  ,17סעיף  – 5אין
מדובר על מחזור ,כי אם
היקפי פעילות ממכירת
מוצרים ממותגים ,וזאת
ביחס לניקוד האיכותי (עמוד
 ,5סעיף .)4.2.1.2
ראה תשובה לשאלה .1

מס"ד

עמוד

סעיף

.5

נוסח קיים

שאלה

תשובה

תנאי סף

גובה מחזור העסקים שלי אינו מגיע באופן
קבוע ל  2000000ש"ח בשנה ,מבקשת
להוריד לגודל של עד  100,000ש"ח או
פחות.

ראה תשובה לשאלה 1

לעניין לקוחות עם מינימום של  250עובדים
 גם כן נראה לי מוגזם ,יש הרבה מאודלקוחות טובים שלי שקונים בהיקפים
גדולים ולא בהכרח מגיעים ל 250עובדים.
וכך גם לגבי היקף הקניות של אותו לקוח.
גם אתם ,בהנחה שהקניות שלכם יחולקו
בין  3-4ספקים קבועים  -לא יגיעו להיקף
זה.

אשמח לשמוע על עדכון פרטי המכרז

.6

9

7.6

יש להגיש 2העתקים מקור
והעתק נאמן למקור

.7

16

4.1.1

המציע הוא גוף משפטי...

.8

33

7.1

הציוד שהוזמן יסופק לכל
היותר תוך שבעה ימי
עבודה

מה הכוונה? מקור  +צילום  +חותמת נאמן
למקור?

אכן.

מה יש למלא?
חברה בע"מ ,שותפות ,עוסק
מורשה ,עמותה וכו' –
בהתאם למתאים
כיוון שמדובר בפריטים ייחודיים עם
הדפסה מבקשים לשנות את ימי אספקה ל-
 10ימי עבודה

מאושר .יחד עם זאת מובהר
כי יתכנו מקרים בהם
תידרש אספקה מהירה יותר
במסגרת פניה פרטנית.

מס"ד

עמוד

סעיף

נוסח קיים

.9

35

12

פיצויים מוסכמים

שאלה
סעיף לא סטנדרטי ,מבקשים לקבל מראש
את מנגנון הקנסות.

תשובה
מובהר כי סך הפיצו
המוסכם לא יעלה על היקף
ההזמנה הפרטנית בגינה
נדרש הפיצוי.
מימוש הפיצוי יהיה
באמצעות קיזוז הפיצוי
מהתמורה המגיעה לספק.

כמה נקודות הפצה יש?
.10

כללי

.11

כללי

.12

כללי

נכון למועד זה ישנן שתי נק'
הפצה ,מספר זה יכול לעלות
בהתאם להתפתחות
האוניברסיטה.
מקובל בתחום מינימום הזמנה של + ₪ 350
מע"מ

לא מקובל.

אבקש לברר האם יש צורך בשני מורשים,
לפי פרוטוקול החברה שלי אין צורך ביותר
מחתימה אחת אבל מהטפסים לא ברור אם
יש צורך בשני מורשים או אחד מספיק?

החתימה על הטפסים הינה
על פי הרשאות מורשי
החתימה של החברה.

