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שאלות ותשובות  -מכרז  - 14/18מוצרי קידום מכירות
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.
סיכום שאלות ותשובות:
 .1שאלה :לגבי נספח ב' – הצעה כספית  -האם אספקת הכמות שמופיעה היא בפעם אחת? ואם
לא על כמה אספקות מדובר ובאיזה טווח זמן? האם כמות זו הינה הזמנה ראשונה ויתכנו
לאחריה הזמנות נוספות מאותם מוצרים? או שזו הזמנה חד פעמית .מה מועד אספקה מבוקש?
תשובה :אספקת המוצרים תהיה בהתאם לדרישות המועצה ובהתאם לזמינות מקום במחסני
המועצה .קיימות מספר אופציות אספקה ,נציג המועצה יעדכן את הספק הנבחר באופציית
האספקה הנבחרת בצמוד להגעת הסחורה לארץ:
 .1.1אספקה חלקית:
א .אספקת הסחורה למחסני המועצה בכל פעם שאחד מפרטי ההזמנה מגיע לארץ.
ב .אספקת חלק מהסחורה למחסני המועצה בכל פעם שאחד מפרטי הסחורה מגיע
לארץ .חלק מהמוצרים יאוחסנו במחסני היבואן עד לדרישת המועצה לאספקת
המוצרים למחסניו .במקרה זה עלות אספקת והובלת המוצרים ממחסן היבואן
למחסני המועצה תהייה ע"ח המועצה.
 .1.2אספקה מלאה:
המתנה שכל הפריטים יגיעו לארץ ואספקת הסחורה באופן מרוכז למחסני המועצה.
כרגע הסבירות הגבוהה לאופן האספקה בהקשר להצעה הכספית בנספח ב' הוא:
אספקת חלק מהסחורה למחסני המועצה ,ואחסנת חלק מהמוצרים במחסני היבואן עד
לאספקה סופית (סעיף 1.1ב').

לגבי הזמנה עתידית :ההזמנה בנספח ב' הנה חד פעמית.
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במידה והספק יוכרז כאחד משלושת הספקים אשר יופיעו בבנק הספקים של המועצה,
והמועצה תרצה להזמין מוצר קד"מ נוסף ,תתבצע פניה לשלושת הספקים אשר בבנק המציעים
לקבלת הצעת מחיר .הספק אשר יגיש את הצעת המחיר הזולה ביותר – יבצע עבור המועצה את
ההזמנה הספציפית.
מועד אספקה מבוקש :תוך שלושה חודשים ממעוד אישור ההזמנה (יבוא ימי).
 .2שאלה :לגבי הצמדות :האם המחיר שאנו נגיש אמור להיות תקף ל  5-שנים הבאות ,או לשנה
הקרובה ובעת הארכה ניתן לעדכן מחיר?
תשובה :לא .המחיר תקף אך ורק להזמנה הספציפית המופיעה בנספח ב'.
המחיר אינו מחייב להזמנות עתידיות .לגביהן ר' תשובה  1לעיל.
 .3שאלה :לגבי אחסנה – מהנמל ועד לאספקה סופית – מה משך הזמן הצפוי?
תשובה :עם הגעת הסחורה לארץ אספקה באופן מידי למחסני המועצה או אחסנה במחסני
היבואן עד לדרישת אספקה לטוטו.
 .4שאלה :לגבי האספקה – האם האספקה כוללת פריקה ידנית במחסני המועצה.
תשובה :כן .יש לפרוק את הסחורה ידנית ולהכניס למחסני המועצה בהתאם לדרישת
המחסנאי.
 .5שאלה :אבקש לקבל תמונות טובות יותר של העט – התמונה מאד לא ברורה ואיכותית.
תשובה :מצ"ב תמונות של כל המוצרים.
 .6שאלה :גודל הכדור אשר מופיע במפרט הוא קוטר  28ס"מ .האם גודל זה הוא כאשר מנופח?
כמו כן מה גודל הכדור באינטשים?
תשובה :הגודל הוא כאשר הכדור מנופח .גודל באינטש כ.11 -
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תמונות המוצרים:
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