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י' בחשוון התשע"ח

שאלות ותשובות  -מכרז  - 7/17שירותי בית דפוס לחומרים שיווקיים
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.

הבהרות:
א .ביום פרסום חוברת המכרז מצאה המועצה מספר טעויות סופר שנפלו
בחוברת ועוד באותו היום החליפה את נוסח החוברת שפורסמה באתר .על
המציעים לוודא כי למסמכי ההגשה תצורף חוברת המכרז המפורסמת
באתר למועד זה.
ב .לאור התיקונים שבוצעו בהסכם (נספח א' לחוברת המכרז) ,מצ"ב נוסח
מעודכן של ההסכם ,עליו יש לחתום ולצרף למסמכי ההצעה ,כמפורט
בסעיף  6.2.2לחוברת המכרז.
סיכום שאלות ותשובות:
 .1שאלה :בסעיף ( 5עמוד  27לחוברת המכרז) ישנו פירוט בנושא אלמנט דפוס תוכנית
משחקים  ,Winnerבסעיף  5.1קיימת הערה" :קיפול :חוברת אלבומית" .לדעתנו ניתן
למחוק את הערה הנ"ל במידה והמועצה רוצה להיצמד למפרט של תוכנית הWinner-
הקיים שלה.
תשובה :ההערה התקבלה ונמחקה ,מסמכי המכרז העדכניים ללא הערה זו קיימים
באתר המועצה.

 .2שאלה :בסעיף  5תתי סעיפים ב' וג' ,מופיעה הערה ששתי התוכניות מודפסות יחד.
תשובה :ההערה נמחקה וכעת לא מופיעה במסמכי המכרז העדכניים .הכוונה הייתה
ששני הקבצים הגרפיים מתקבלים פחות או יותר ממשרד הפרסום באותו מועד.
 .3שאלה :מכיוון שלעבודות המועצה יש צורך בנייר ייעודי המתאים רק לעבודות המועצה
ומכיוון שהספק יחזיק נייר במלאי של לפחות שלושה חודשים ע"מ לעמוד
בהתחייבויותיו ,יש צורך לשנות את ההודעה של תקופת האופציה ל 90-יום (במקום 30
יום) ע"מ שהספק יוכל להיערך לרכישת מלאי נוסף או לסיום המלאי הקיים במקרה של
הודעה על אי חידוש האופציה הנוספת .
תשובה :הבקשה מתקבלת ,סעיף  4.3להסכם תוקן בהתאם.
 .4שאלה :מכיוון שמרכיב הנייר בעבודות המועצה עומד על  60%מעלות כל עבודה .קיימת
האפשרות של עליית או ירידת מחיר חריגה שנובעת משני גורמים עיקריים:
א .עליית מחירי הנייר בשוק העולמי.
ב .שינוי בשער המטבע שבו מבוצעת הרכישה.
מסיבה זו חובה לייצר מנגנון הגנה לעליית מחיר או ירידת מחיר הנייר ולכן הצעתנו היא:
הצמדה של הנייר העיקרי (כרומו  50גרם) לתנודות מחיר ושערי מטבע ובכפוף להצגת
חשבונית רכישה בפועל של הספק .עדכון זה יתבצע אחת לשנה בכל הארכה של תקופת
ההתקשרות דהיינו בתאריך הראשון לינואר של כל שנה.
תשובה :מוסכם להצמיד את המחיר של כל מוצרי הדפוס בהתאם לשער האירו .העדכון
הראשון יבוצע בתאריך  1.1.19ויתבצע בהמשך בהתאם לשער האירו ב  1.1לכל שנה
קלנדרית (העדכון יבוצע אחת לשנה בלבד).
מובהר בזאת שההצמדה היא על  60%מעלות כלל מוצרי הדפוס עפ"י המחירון (נספח ג'
לחוברת המכרז) ,כמו כן העדכון יכול להיות כלפי מעלה ומטה ,הכול עפ"י שער היציג של
האירו בתחילתה של כל שנה .סעיף  5.3להסכם תוקן בהתאם לתשובה זאת.
דוגמא לחישוב הצמדה
שער היציג של האירו בתאריך  1.1.18יעמוד על  ₪ 4.00ובתאריך  1.1.19יעמוד השער
היציג של האירו על  4.20ש"ח (עלה ב .)5%
במידה ועלות המוצרים עמדה על סך של  ₪ 10,000בתאריך  ,1.1.18חישוב העלות החל
מתאריך  1.1.19יהיה כדלקמן:
 60%מהעלות הכוללת = ₪ 6,000
הצמדה למטבע (מבטא עליה של ₪ 300 )5%
סה"כ העלות בשנת  2019תעמוד על .₪ 10,300
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