
 

 

 2020מאי  18

 אייר תש"פ ד"כ

 מכרזמשתתפי האל: 

 

 שלום רב, 

 

 לאספקה, הצבה ותחזוקה של מכונות קפה ולאספקת פולי קפה 2020/7מכרז הנדון: 

 1לקט מספר  –תשובות לשאלות הבהרה 
 

מכרז למתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע "(, התאגיד" -תאגיד השידור הישראלי )להלן גם 

 שבנדון:

מס' 
סידורי 

של 
 השאלה

 תשובה שאלה המסמך/ הצרופה למסמך

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א'   .1

ההתקשרות עם הזוכה במכרז  2.4
)שניים עשר  12תהיה למשך 

מיום חתימת  חודשים(, החל
ההסכם על ידי התאגיד להלן: 

 "תקופת ההתקשרות" 

ההשקעה ברכישת מכונות 
קפה, מקררים, התקנות וכו' 

הינה גבוהה מאוד, לכן אנו 
מבקשים שתקופת ההסכם 

עם  36 -הבסיסי תוארך ל
 60אפשרות הארכה ל 

 חודשים

התשובה מתקבלת בחלקה 
תקופת ההתקשרות תוארך 

חדשים  24ותהיה למשך 
מצ"ב חדשים.  12קום במ

 מסמכי מכרז מתוקנים.

הזמנה  –למסמך א'  - 'צרופה א  .2
להציע הצעות בחינת תנאי הסף 

לפולי הקפה דוגמות הקפה כל  5.2.6
גרם  -(קילו 1אחת במשקל אחד (

כשהיא ארוזה וסגורה באריזת 
יושמו בתוך שקית נפרדת.  ,היצרן

 .כל שקית תקבל מספר רנדומלי

ך ומתי לא מצוין במכרז אי
 1מספקים את דוגמת הקפה 

נבקשכם לציין כיצד  –קילו 
ולאן יש לספק את 
 הדוגמאות הנ"ל? 

 

. למען הסר 5.2.6.1ראה סעיף 
ספק יש לשים את דוגמת פולי 
הקפה בתיבת המכרזים ביחד 

 עם ההצעה. 

 

  –מסמך ה' ' נספח ב  .3

 מידות מכונת הקפה    2.2.1מפרט

 

לטובת המכרז הקצנו את 
המכונות מהדגם החדש 

והמתקדם של ספק 
המכונות, מידות הרוחב 

ס"מ  10 -והעומק קטנות בכ
מסף המינימום המבוקש 

 במכרז, נבקש את אישורכם. 

הבקשה מתקבלת. ניתן לספק 
)ולא מכונות בגודל קטן יותר 

כל ס"מ מ 20עד  - גדול יותר! ( 
המידות הנקובות אחת מ

במפרט השירותים, ובלבד 
שיעמדו ביתר תנאי המפרט. 

 מצ"ב מסמכי מכרז מתוקנים.

 

הגדרת ואפיוני פולי הקפה: "פולי   .4
תאריך תפוגת התוקף  2.3 ."הקפה

של פולי הקפה שיסופקו יהיה 

כחברה הרביעית בגודלה 
בעולם אנו שומרים על 

איכות וטריות פולי הקפה. 
ביום הייצור אנחנו מטביעים 

חודשים על המוצר,  12

תאריך . הבקשה מתקבלת
תפוגת התוקף של פולי הקפה 
שיסופקו יכול להיות לתקופה 

חודשים ובלבד  12 –הקצרה מ 
שפולי הקפה יסופקו בתוך 



 

 

חודשים לאחר מועד  12לפחות 
 האספקה בפועל

 2.3נספח ב' מסמך ה' 

 

 20ולאחר אישור איכות )עד 
יום( מעבירים למחסנים 

לאספקה, לכן, נבקש לספק 
את פולי הקפה בטווח תוקף 

חודשים  10של לפחות 
 ממועד האספקה בפועל. 

חודשים(  2דשיים ימים )וח
מצ"ב מתום מועד ייצורם. 

 מסמכי מכרז מתוקנים.

 

הזמנה  –למסמך א' צרופה א'   .5
להציע הצעות בחינת תנאי הסף 

 לפולי הקפה 5.2.6

עימה לא צוינה במבחני הט
באיזו מכונת קפה ומה 

הפרופיל הטכני שבה יבוצע 
המבדק. חשוב לציין כי ישנן 

מכונות אשר בהגדרה 
טוחנות כמות שונה של קפה 
ומשתמשת בלחץ מים שונה 
להכנת הכוס והדבר משפיע 

על פרופיל הטעם. כמו כן, לא 
 –הפוך חזק ברורה הגדרת

האם מנה כפולה של קפה? 
 בהרות.נשמח לה

כל סוגי המשקאות מכל 
ות הקפה יבוצעו מאותה אדוגמ

המכונה וכל יתר התנאים 
בחנו ובכללם לחץ המים י

. מדובר הוזה אחידבאופן 
במכונות שאפיונם הוא כפי 

מפרט  -שמפורט במסמך ה' 
 השירותים.

הכוונה היא למנה  –הפוך חזק 
 כפולה של קפה. 

 מסמך א' הזמנה להציע הצעות   .6

 2.4סעיף 

מה תלוי ומהם התנאים 
 להארכת תקופת ההסכם ?

לפי שיקול דעתו הבלעדי של 
 ובהם קיום תקציב,התאגיד 

הצורך בהמשך אספקת 
שביעות רצון,  כמות   השירות,

השימוש, חוות דעת של 
 .   כיוצא בזההמשתמשים ו

 מסמך ג' טופס הצעת מחיר,   .7

 31עמוד 

 78מצוין כי הצריכה הינה 
ק"ג לחודש, ביחס לאיזו 

 כמות ציוד ?

ק"ג הנה הערכה  78הכמות של 
 משוערת בלבד. 

 - למסמך א' 2.2סעיף ר' גם 
וסעיף הזמנה להציע הצעות 

מפרט  –למסמך ה'  4.2
 השירותים.

 מסמך ה' מפרט השירותים   .8

 2.2, סעיף 45עמוד 

האם ניתן להגיע בחלק 
ס"מ  70מהנקודות לגובה של 

 של מכונת הקפה ?

 לעיל.  3ר' תשובה  

 מסמך ה' מפרט השירותים  .9

 7.1, סעיף 48עמוד 

האם התאגיד אחראי על 
השוטפת של התחזוקה 

המכונות קפה כגון: מילוי 
פולי קפה במכונה? ניקיון 

מיכל הפסולת? ניקוי יומי של 
 המכונה?

התאגיד יבצע פעולות 
שנדרשות מדי יום, בכפוף 

 מפרט השירותים.  –למסמך ה' 

האם ישנו שימוש / צורך  שאלה כללית  .10
וניתן להציע במכרז מוצרים 

 NESTLEנוספים לקפה ? 
ל המותגים הינה הבעלים ש

 טסטר צ'וייס, רד מאג ועוד?

השירותים מפורטים במסמכי 
 המכרז. 



 

 

 שאלה כללית  .11

האם ניתן לבצע סיור באתר 
שלכם בתל אביב או ירושלים 

? 

כן. יתקיים סיור ספקים באתר 
 בירושלים.

 26.5.20הסיור יתקיים ביום  
והוא בבוקר,  10:00בשעה 

 יהיה חובה.

לאור האמור המועד האחרון 
ישתנה ויהיה להגשת ההצעות 

 בצהריים. 12:00בשעה  3.6.20

 מצ"ב מסמכי מכרז מתוקנים. 

האם קיימת התחייבות  שאלה כללית  .12
 למכונות חדשות?

 כן

האם נדרש לספק מקררי  שאלה כללית  .13
 חלב בנוסף למכונות?

 כן

 שאלה כללית  .14

האם כל המכונות מחוברות 
 למים?

מפרט  -ראה מסמך ה' 
עדיין הדבר . ככל שהשירותים

יהיה להעלות אינו מובן ניתן 
את השאלה במסגרת סיור 

  המציעים. 

האם מספר העובדים שצוינו  שאלה כללית  .15
בכל אתר האם הם עובדי 

משרד שלרוב נוכחים באתר 
 המדובר?

 לעיל.  7ר' תשובה 

נודה לציון מדדים / סיבות  שאלה כללית  .16
שיגרמו לביטול הסכם או 

 עיכוב תשלום

וכן נוסח  לעיל 6ר' תשובה 
  ההסכם.  -מסמך ד' 

האם השימוש במכונות פתוח  שאלה כללית  .17
 לעובד לשימוש חופשי?

 כן. 

 

 מובהר כי: 

 המכרזאלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי  .1

 מכרז.מהההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד  .2

הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל מסמך  מכרזה השינויים היחידים מן האמור במסמכי .3

 המכרז.רסם ו/או יפורסם )ככל שפורסם ו/או יפורסם( על ידי התאגיד במסגרת רשמי אחר שפו

 ו בכל עמוד.ייד-, כשהוא חתום עליחד עם כל המסמכים המצורפיםהמציע יצרף להצעתו מסמך זה  .4

 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


