מכרז מס'  – 10/24תכנון ואספקת תיבות קלפי ומחסניות למעטפות הצבעה מפלסטיק  -ריכוז
מענה לשאלות הבהרה
מס' סעיף במכרז

פירוט השאלה

מענה

.1

לא צויין

האם אתם מעוניינים בפתרון שיהיה
מוכן לבחירות השנה ? או שמדובר על
מוצר כללי לבחירות שיש לו זמן תכנון
?
סבירים
וייצור
לתכנן ,לפתח ולייצר מוצר כזה ב 40-או
 50ימים אפילו זה בלתי אפשרי – אלא
אם משהו כבר עבד על דה לפני ואושרו
הדגמים והכל ורק לוחצים על כפתור
לייצור.

לא מדובר בפתרון לטובת הבחירות
הנוכחיות.
לוחות זמנים מפורטים בסעיפים 1.5-1.6
במסמכי המכרז

.2

לא צויין

באלמנט מעטפות יש יח' ספירה של
המעטפות – האם אתם מבקשים מספקי
פלסטיק לספק גם את זה ? או שאתם
צריכים רק את הפלסטיק עם הכנה
אצלכם.
שקיים
לסופר
בקופסא כתוב הכנה לאלמנט

מתבקש פתרון כולל יחידת ספירה מובנית

.3

לא צויין

ציינתם שיש נספח המציג את הסופר
מעטפות בקופסא – לא ראינו  /מצאנו
שרטוט כזה – יש "שרטוט" דו מימדי
בלבד – האם לזו הכוונה ?

למסמכי המכרז מצורפת הדמיה רעיונית
למוצר שיכול לשמש כקופסא לאחסון
ושליפת מעטפות עם מונה שסופר את
מספר המעטפות שנשלפו.
ניתן להציע מוצר שונה מההדמיה המוצגת
ובלבד שהוא עונה על כל דרישות המפרט

.4

לא צויין

מה טווח זמנים של הפרויקט מרגע
ההתחלה?

ראו התייחסות לעניין זה במסגרת
סעיפים  1.6- 1.5למסמכי המכרז

.5

לא צויין

מתי תתקבל הזמנה לייצור מרגע אישור
המוצר?

תוך זמן סביר מרגע אישור המוצר.

.6

לא צויין

האם יש התחייבות להזמנת כמות
מינימום [ 20.000יחדות או כמות
אחרת]?

בכוונת המזמינה להזמין כ 20,000
יחידות ,יחד עם זאת כמות זו עשויה
להשתנות בהתאם לשיקולי וצרכי
המזמינה

לוועדת הבחירות ניתנת הזכות לבטל את
הפרויקט – מה קורה במצב של ביטול של
הפרוייקט לאחר התחלתו-על ידי הלקוח
– האם יוחזרו כל הכספים שהושקעו?
פיתוח ,תבניות וכד

הכוונה לביטול מכרז טרם בחירת זוכה.

מה קורה במצב של דחיית הספקת
חלקים למספר שנים בלתי ידוע? לאחר

תנאי התשלום הם כמפורט בפרק  2למכרז

.7

.8

.0.11.5.1

לא צויין
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התחלתו – על ידי הלקוח – ישולמו
עלויות הפיתוח  ,חלקן  ,מקדמות על
הזמנות?
.9

לא צויין

האם בתנאי התשלום יש מקדמות ?

לא.
ראה התייחסות לאבני דרך לתשלום
בפרק  2.2למסמכי המכרז ולתנאי
התשלום המפורטים בסעיף  21להסכם.

.10

לא צויין

מי נותן את מערך השירות למוצרים - -
נושא זה אינו מפורט במפרט -וצריך
להיות מתומחר.

על המוצר הזוכה לעמוד בתנאי סעיף
 1.2.1.4למכרז .ככל שהמוצר לא יעמוד
בכך ,בשימוש סביר ,על הספק לדאוג
לתקנו או להחליפו במוצר חדש.

.11

נספח .2.1.1

כל העלויות כולל פיתוח ,תבניות ,
הובלה ,ביטוחים וכדומה יועמסו על
מחיר המוצרים בהזמנה הראשונה של 20
אלף יחידות ?

כן

.12

1.5.1

האם בהצגת תכנון  ,הכוונה היא להצגת
תכנון סופי? 50יום קלנדרים זה זמן קצר
מידי להצגת תכנון סופי.

אין שינוי בלוחות הזמנים המפורטים
בסעיף זה.

.13

 18.4להסכם

אילו הפרות מאפשרות חילוט של
הערבות בסך  ₪ 100,000מצד ועדת
הבחירות?

לוועדת הבחירות שמורה הזכות לחלט את
הערבות כולה או חלקה בהתאם לשיקול
דעתה לגביית כל סכום או פיצוי שיגיע לה
מהספק .

.14

1.3.2.5

האם הספק אחראי על פיתוח
האלקטרוניקה של מנגנון ספירת
המעטפות ? [ כולל הגדרות רכיבים ,
מנגנון ותכנון כרטיס אלקטרוני] או
שמדובר במנגנון /מסך הקיים אשר
מספקת ועדת הבחירות?

כן

.15

1.3.2

[מחסנית המעטפות ] -עם קיים הבדל בין
סעיף  1.3.2.3ו ?.1.3.2.4 -האם מדובר
באותו מנגנון נעילה או  2מנגנונים
שונים?

סעיף  1.3.2.3מתייחס לסגירת המחסנית
בתחילת היום לאחר הכנסת המעטפות
סעיף  – 1.3.2.4מתייחס למנגנון סגירה
זמנית של פתח הוצאת המעטפות .

.16

1.3

מה אופן השינוע והאחסנה של מחסניות
המעטפות ? [ כיצד מביאים ומחזירים
מהקלפי]

נשלח בתוך מזוודה ,חוזר במזוודה או
בתיבת קלפי

.17

;1.3.2.5

האם יש רגולציה שאלקטרוניקה צריכה
לעמוד בו ?

ככל שקיים תקן ישראלי רלוונטי  ,על
המוצר לעמוד בתקן זה.

.18

1.2

באיזה מצב משנעים את התיבה אל
הקלפי ומהקלפי ? – האם התיבה
מורכבת כבר עם המכסה? האם
מאכסנים חלקים בתוך התיבה בדרך אל
הקלפי ? אם יש צורך לאבטח את
המכסה לתיבה באת השינוע ?

הנושא מפורט במסמכי המכרז( ,ראו
סעיפים  1.2.1.2וכן  1.2.5.4למסכי
המכרז) שינוע במצב מלא עם משקל
ועומס של מספר תיבות אחת על השנייה.

.19

1.2.5.1.3

האם רכיב המעטפומט בתיבת הקלפי
הוא רכיב אלקטרוני ? האם ועדת

מדובר ברכיב פיזי אשר יסופק על ידי
הוועדה
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הבחירות אחראית לספק אותו ?
.20

1.2.5.1.3

האם יש דרישות נוספות לגבי
המעטפומט [ חוץ מהתאמות נפח
וממשק] לדוגמא  :האם החיבור הוא
קבוע ? דרישות מהאלקטרוניקה במידה
ויש [ זמן סוללה  ,קלירנס להטענה או
החלפת סוללות.

לא

.21

1.2.5.1.3

האם יש קובץ תלת מימד או שירטוט
מפורט יותר עם פירטי חיבור של
המעטפות ?

לא

.22

1.2.1.1

חומר גלם  PPרנדום אף שהוא עם עובי
דופן של  3ממ לא יעמדו באימפקט נפילה
 15ק"ג מגובה מטר בדרך כלל זה על
הפניה .

המוצר יידרש לעמוד בכל דרישות המכרז

.23

0.1.6

הכנת דוגמה של עמידה בתנאי הסף
בלבד מבלי קבלת הזמנה לביצוע העבודה
דורשת תכנון מלא וסופי למוצר ובנוסף
גם השקעה ניכרת בייצור דגם ₪ 3,000
לא מכסה קמצוץ מההשקעה הנדרשת
לשלב זה .האם זו טעות ? נא להסביר
מתי מגישים דוגמה לשם בחירה בזוכה
ומתי מגישים דגם לשם אישור התכנון.

מדובר בדוגמא רעיונית בלבד לצורך
המחשת המוצר ולא באב טיפוס
מועד הגשת הדוגמא מפורט בסעיף 0.8.3
למסמכי המכרז – רק המציעים שיעמדו
בתנאי הסף יידרשו להציג דוגמא פיזית .
עליהם יהיה להמציא את הדוגמא תוך 21
יום ממועד ההודעה

.24

0.1.7

בשלב זה לא מבוצעות תבניות לצורך
דגם.
התשלום לא מכסה תבניות .האם אפשר
להסיר את הסעיף?

מדובר במידע הנוגע לתנאי התקשרות עם
הספק הזוכה במכרז.

.25

0.1.8

ע"פ חוק זכויות יוצרים יש לתת קרדיט
למעצב כיוצר .האם תפעלו בניגוד לכך?
רלוונטי גם לסעיף 12.6

בהתאם להוראות הדין  ,הזכות המוסרית
ניתנת לוויתור כחלק מתנאי ההסכם  ,על
הספק ועובדיו לוותר על זכות זו.

.26

0.1.9

אין התחייבות לרכישה של אף כמות או
לו"ז לרכישה [יתכן והרכש יהיה רק בעוד
 3שנים]..

ראה מענה לשאלה מס'  6למסמך זה.

.27

0.1.11

מה המנגנון לקבלה מראש של אישור
הועדה לעבודה עם קבלני משנה ושותפים
עסקיים?

הספק הזוכה יידרש להגיש בקשה
מפורטת בכתב ,אשר תיבחן על ידי
המזמינה .

.28

0.5.5.5

האם הכוונה בסעיף זה היא לקבל מראש
את העיצוב והתכנון הסופי למוצר?

על הספק לפרט את החזון העיצובי כנדרש
בסעיף  0.7.6למסמכי המכרז.

.29

0.6.7

האם אפשר להציג ייצור ואספקה גם
בשיתוף קבלני משנה ושותפים עסקיים?

לא

.30

0.8.6.3

ספק חלופי לא יכול להתחייב להשלים
את כל עבודת הספק הזוכה מאותה
נקודה בדיוק שהקודם הפסיק  ,ולעמוד
מאחוריה ובמידה והספק הזוכה לא
ביצע את עבודתו כנדרש עד לאותה
נקודה  .הדבר קריטי במידה ויש כבר

אין שינוי במסמכי המכרז
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תבניות בעבודה .בבקשה לתקן.
.31

0.10.4.2

מועד תחילת השירותים צריך להביא
בחשבון  16 -12שבועות לייצור תבנית

הסעיף מתייחס לתחילת ביצוע השירותים
ולא למועדי האספקה ,המפורטים במפרט
השירותים

.32

1.1.3

הסעיף מתייחס לעיצוב ומבקש לקבל
מוצר לדוגמה .בשלב זה עדיין אין
תבניות לכן מציגים דגם בלבד .כדי לייצר
דגם צריך גם לתכנן הנדסית את המוצר
לאחר שלב העיצוב .דרישה לא סבירה
בשלב מוקדם שכזה .האם תוכלו לשנות
את הסעיף בהתאם?

אין שינוי במסמכי המכרז

.33

1.2.1.4

צריך להגדיר רמת שינוי גוון מותרת כי
שינויים בהכרח יהיו אע"פ הוספת תוסף
 UVמה היא רמת השינוי המותרת ?
[מקובל ] 10%

רמת שינוי גוון מותרת עד 10%

.34

1.2.3.3

עובי דפן מינימלי  3מ"מ -גדול מדי  ,בשל
דרישת הנפילה יידרשו צלעות חיזוק
שיהיו קטנות מכך בשליש .האם ניתן
להגדיר כך?

הכוונה לעובי דופן נומינאלי .צלעות
יכולות להיות דקות יותר

.35

1.2.4.2

תא אחסון חיצוני תרשים חסר או
להפנות לתרשים במרכז

ניתן לראות דוגמא רעיונית בנספח 0.1.3
למסמכי המכרז

.36

1.3.2

לא ברור איך המעטפות נכנסות
לדיספנסר  .הרי הם מוטלות לתוך תיבת
הצבעה .האם זה הליך נפרד שמבוצע
לאחר פתיחת התיבה?

המעטפות נשמרות בדיספנסר בטרם
נעשה בהם שימוש .

.37

1.3.2.5

נא לתאר את הדרישה ממנגנון הספירה,
דרישה אנרגטית ,חיוויים על תקינות,
רמת אמינות ,וכדומה .

האחריות על פיתוח המנגנון מוטלת על
הספק הזוכה .על המנגנון לייצר חיווי
תקין ומדוייק ולעמוד בדרישות המכרז.

.38

1.3.2.5

מנגנון ספירה -להבהיר באחריות מי?

ראה תשובה לשאלה מס' . 37

.39

1.3.2.4

מנעול ייחודי – נא הסבר ??

התכונות הנדרשות מפורטות בסעיף.

.40

1.5

נא להסביר מתי מתחיל מועד ספירת
הימים לתכנון ולדגם .
האם הכוונה לדוגמה היא לדגם בשיטות
של מודלים מייצגים או דוגמה מהזרקה?
אין ציון זמן לייצור התבניות  .ככלל ,
לו"ז כולל לא מוגדר היטב .נא להגיד

המועד מתחיל ממועד ביצע ההזמנה
הראשונה .לעניין הדוגמה ,מדובר בדגם
על בסיס מודל מייצג ולא על בסיס הזרקה

.41

1.5.2

האם אישור התוכן הוא ע"ג דגם או מוצר
מתבנית ?

על בסיס דגם

.42

1.1.6.2

נא להסביר מה זו הזמנה רגילה ומה זו
הזמנה מהירה וממתי תיחשב ? – האם
ממועד הזכייה במכרז?  60יום להספקה
של מוצר מוזרק מיום הזמנת התבנית
אינם ריאליים .

המועדים להזמנה רגילה והזמנה מהירה
מפורטים בסעיף  .בסופו של סעיף 1.6
יתווסף תת סעיף הבא :
" . 1.6.3על אף האמור בסעיף ,1.6.1
בהזמנת הטובין הראשונה בלבד ,ההזמנה
תסופק תוך  120ימים קלנדריים ממועד
הנפקת טופס הזמנה.
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מענה

2.2.1

אין התייחסות למחיר יחידה /סט או
מינימום כמות בהזמנה נוספת

המחיר לא ישתנה לאורך כל תקופת
ההתקשרות למעט הצמדה ,כמפורט
במסמכי המכרז .

תקופת ההתקשרות -האם בתקופה זו יש
התחייבות הועדה להזמנה של כל הכמות
שבפרק העלות ?

ראו מענה לשאלה מס'  6למסמך זה.

.45

5.3

אישור התיקונים צ"ל בהתאם למפורט
במפורש במפרט הטכני שבמסמכי
המכרז
במקרה של ספק אם עומד -יש להעביר
זאת לבורר חיצוני מוסכם ע"י הצדדים.

הבקשה נדחית  .אין שינוי במסמכי
המכרז.

.46

5.4

 3ימים לתיקונים – מעט מדי זמן  .לא
סביר .

הכוונה ל 3-ימי עבודה.

.47

6

האם הכוונה במילים אבטיפוס היא
מוצר ראשון מוזרק לאחר סיום בניית
תבניות הזרקה?

ראה מענה לשאלה  40לעיל.

.48

6.1

לא ניתן לבצע אב טיפוס
מ  -PPשקוף .נא התייחסו לתחליף.

על הדוגמא לייצג באופן הקרוב ביותר
שניתן את תכונות המוצר הסופי כפי
שאושרו

.49

6.3

הבחינה צריכה להיות אך ורק בהתאם
להוראות המפרט שבגינו הוגשה ההצעה
.

אין שינוי במסמכי המכרז.

.50

6.5

לא אפשרי לבצע תיקון מוצר או תבנית
תוך  3ימים  .נא לשנות

לא מדובר בתיקון תבנית .אין שינוי
במסמכי המכרז.

.51

7.5

אם יש לוועדה דרישות מבחן יסודיות
ממפעל הייצור ,עליה להגישו לפני
המענה  .לא ניתן להתחייב שלאחר
הזכייה – הועדה תדרוש שינויים
מהותיים שלא הובאו בחשבון קודם לכן.
מה הקריטריונים הנדרשים?

אין שינוי במסמכי המכרז.

.52

7.6

למחוק "לפי הסכם זה"

–אין שינוי במסמכי המכרז

.53

8.2

צריך לשנות כך ששינויים מינוריים
במפרט עד רמה של  5%צריכים להתקבל
עד לשלב סיום התכנון .כל שינוי מעבר
לכך יהיה מחוייב ב  100%מעלות השינוי.

–אין שינוי במסמכי המכרז

.54

9.6

יש לתאר את הכמויות הנדרשות באריזה
 ,מינימום ומקסימום כמות.

המוצרים ייערמו בתצורתם הסופית עד
לגובה של  1.8מטר במשטח באופן שלא
ייגרם נזק למוצר בהובלה ובאחסון ,עטוף
בשרינק.
מכסים יוערמו בנפרד ותיבות בנפרד.
המוצרים יוערמו כך שלא יבלטו מהיקף
המשטח.
גודל המשטח יהיה  . 1.10*1.10כל משטח
יכוסה בקרטון עבה ועטוף מכל צדדיו .
על גבי האריזה יודבק מידע אודות כמות

.43

.44
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9.7

יש לפרט כמה מוקדי חלוקה או
משלוחים שונים יידרשו לסה"כ הכמות
של  20אלף

מוקד האספקה יהיה אתר הוועדה במרכז
הארץ .

.56

12.5

להוסיף את המילה סביר אחרי המילה
סיוע בתחילת שורה  2לסעיף .

אין שינוי במסמכי המכרז

.57

12.7

למחק

אין שינוי במסמכי המכרז

.58

17.5

במקום המילים "העתקי הפוליסות"
לכתוב "אישור ביטוח"

הבקשה נדחית

.59

19

אין כל מגבלת אחריות שהיא ,כלומר אנו
חשופים לאחריות לנזקים ישירים או
עקיפים ללא מגבלת סכום [אף לא
לביטוח] מבקש להגביל לנזקים ישירים
בלבד .ע"פ דין עד גובה הביטוח.

הבקשה נדחית

.60

19.2

הועדה רשאית להטיל על הספק את
האחריות להתגונן גם בשמה של הועדה .
מבקש להסיר את הסעיף.

הבקשה נדחית

.61

22.5.1.2

במקרה של הפרה ,לא ניתנת אפשרות
תיקון ואז יכולים לקחת ספק אחר אחר
ולחייב אותנו בהפרש בתוספות תקורה
של  : 15%מבוקש להוסיף משך של חודש
לטובת תיקון  ,לבטל את הפרשי
התקורה.

הבקשה נדחית

.62

23

חסרים החריגים המקובלים ממידע
סודי :מידע שהחיה או הפך לנחלת
הכלל ,מידע שהתקבל מידי צד שלישי ,
מידע שהיה בידי הספק לפני קבלתו
מהועדה או מידע שגילויו התבקש על ידי
צו של רשות מוסמכת .

הבקשה נדחית

.63

הערות כלליות

במכרז כזה ,רצוי להגדיר S.O.W
שמתאר את הליך העבודה המבוקש .
היה עוזר מאוד לבהירות הדרישות
וחוסך שגיאות תמחיר ותאום ציפיות.

אין שינוי במסמכי המכרז

.64

0.1.6

האם יש דרישות טכניות מוגדרות
מהדגם ?

ראו מענה לשאלה 23לעיל

.65

0.8.6.2

האם ברור שלוחות הזמנים יתעדכנו
בהתאם ללוחות הזמנים שהציע הספק
החלופי ?

הספק החלופי יהיה כפוף ללוחות הזמנים
הקבועים במכרז

.66

1.5

הצגת תכנון המוצר כתוב  50ימים
קלנדריים לא ברור ממתי נספרים 50
הימים?

מרגע הוצאת הזמנה מהוועדה

.67

1.6

האם מועדי האספקה הם מתום תקופת
בניית התבניות ?

ראו מענה לשאלה מס'  42לעיל.

.68

1.6

האם צריך לספק  20,000יחידות
בהספקה אחת?

כמות היחידות בכל הזמנה תיקבע על ידי
הוועדה בהמשך .הספק יהיה מסוגל לספק

וזהות המוצר.
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.69

1.2.4.3

מהם מידות הרוחב של החלק?

כ 305-מ"מ

.70

2.1.2

היכן להציג את מחירי התבניות ? היכן
להציג את ה M.O.Q -להזמנה ?

המחיר לתבניות ישוכלל במחיר הפריט.
לעניין היקף ההזמנה ,ראו מענה לשאלה
.6

הזמנה בהיקף של  20,000יח'
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