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יג' בסיון התשע"ח

שאלות ותשובות  -מכרז  - 2/18אספקת גלילי נייר למדפסות הטרמינלים של
תחנות המועצה
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 .בעקבות פניות של מציעים בקשר עם בדיקות שהם עורכים אל מול חברת
 ,SGIהוחלט לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות ליום  11ביוני .2018
ב .לאור אי הבהירות השורר בשוק העולמי בקשר עם מחירי הנייר ככלל ונייר
טרמי בפרט ,אשר עלו באופן חריג בחודשים האחרונים ,מובהר כי המועצה
שומרת לעצמה את הזכות ,לקראת מועדי הארכת תקופות האופציה של
ההתקשרות בין הצדדים ,להתמחר אל מול הזוכה במכרז ,לרבות אל מול
המציע החלופי ,בקשר עם המחיר ,זאת אם יתברר כי חלה ירידה במחירי
הנייר.
סיכום שאלות ותשובות:
 .1שאלה :מהו קוטר פנימי של הגליל?
תשובה :מפורט בנספח ב' 2עמוד 8
 .2שאלה :מהו קוטר חיצוני של הגליל ?
תשובה :מפורט בנספח ב' 2עמוד 8
 .3שאלה :מהו קוטר חיצוני של הגרעין ?
תשובה :מפורט בנספח ב' 2עמוד 8
 .4שאלה :לגבי גרפיקה האם מדובר ב  2צבעים ? האם יש צבע נסתר ?
תשובה :אין צבע נסתר
 .5שאלה :האם צריך סימון קו סוף גליל ?
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תשובה :כן ,נדרש.
 .6שאלה :האם יש דרישה ספציפית לגבי צורת אירוז וסימון ?
תשובה :יש לארוז בחבילות קרטון בנות של  6גלילים לכל היותר .יש לסמן על גבי כל
אריזה את סדרת היצור ואת תאריך היצור.
 .7שאלה :מה העלות הממוצעת לגבי אישורי  ?SGIצוין רק לקחת בחשבון שיש עלות ניכרת.
תשובה :על המציע לברר עלות מול חברת  SGIבפרטי הקשר המופיעים במסמכי המכרז.
במידה ומשתמשים בסוג נייר מאושר מתוך הרשימה שצורפה ,יש לציין זאת בפני חברת
 .SGIלמיטב ידיעתנו ,הדבר משנה את עליות הבדיקה באופן ניכר וכן את הכמות למשלוח.
ניתן לקבל גליל מהסוג בו משתמשים כיום במשרדי המועצה .לתיאום יש להתקשר
למנחם סגל ,איש הקשר למכרז ,אשר פרטיו מופיעים בחוברת המכרז.
 .8שאלה :במסמכי המכרז קיימת ערבות ביצוע (נספח  ) 4ע"ס  ₪ 100,000לספק מרכזי/
 33,000לספק משני ובמסמכי ההסכם מופיעה ערבות בנקאית – נספח ד'  .איזו ערבות יש
לצרף להצעה?
תשובה :יש לצרף את הערבות המופיעה כנספח ד לחוברת המכרז (על סך .)₪ 60,000
ערבות הביצוע המצורפת כנספח  4להסכם ,כשמה כן היא ומצויין מפורשות כי אין
להשתמש בה לצורך ערבות המכרז.
 .9שאלה :האם נדרש לצרף להגשה את הנספחים המופיעים באתר? מודעת המכרז ,נספח ב,2
נספח ב ,3נספח ב ,4נספח ב.5
תשובה :יש לחתום ולהגיש את כל מסמכי המכרז כולל כל הנספחים ,הערבויות ,המודעות
ומסמך השאלות והתשובות ללא יוצא מן הכלל ,בחתימה וחותמת חברה בתחתית כל עמוד.
הדבר מצוין מפורשות בסעיף  6.2.1לחוברת המכרז.
 .10שאלה :אבקש לדחות את הגשת המכרז לתאריך  ,20/6/18בנימוק שהתשובות מ
 SGIבארה"ב אינן מהירות וכבר פעמיים הפנו אותנו לאיש קשר אחר שיושב במקום אחר.
עד היום אין לנו תשובות לשאלות ששאלנו בנוגע לטסט ולעלויות הכרוכות בו ,דבר שמהווה
מרכיב בתחשוב למכרז.
תשובה :המועצה מקבלת חלקית את הבקשה ,ר' לעיל.
 .11שאלה :לגבי הצמדת מחיר הגליל לעליות המחיר של נייר תרמי בעולם ,אין התייחסות
שלכם בנדון .כיוון שכל כמה שבועות מחיר הנייר התרמי עולה בשיעור של  6%עד !!!!!10%
בשל מחסור בכימיקלים לנייר זה ובשל עליות מחירי התאית בעולם ,יש בעיה כיצד לתמחר
הגליל ללא הפסד כספי למבצע או לחלופין יווצר מצב של מקדם ביטחון גדול במחיר ,דבר
שיגרום למועצה עלות גליל גבוהה מאד.
תשובה :ר' לעיל.
 .12שאלה :לגבי ההצמדה לשער האירו פעם בשנה -הליך ההצמדה אינו הוגן לשני הצדדים.
לדוגמא :אם רכשתי נייר בשער אירו של  ₪ 4.3לאירו ובתהליך ההצמדה האירו ירד ל-
 ,₪ 4.15הרי שהפסדתי כסף .במקרה הפוך ,המועצה תפסיד כסף .בקשתי -כיוון שמרכיב
הנייר הינו בעל משקל כבד בתמחור הגליל וכיוון שהליך ההצמדה מקפח מי מהצדדים,
מציע לנקוב מחיר באירו לגליל ולבצע התשלום באירו.
תשובה :המועצה אינה נוהגת לבצע תשלומים במט"ח והמנגנון המוצע מופיע במכרזים
דומים של המועצה .הסיכון הינו על שני הצדדים.
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 .13שאלה :יש פער בין מפרט הנייר כמוצג בנספח ב –  2לבין הדוגמא של הגליל המסופק בפועל.
הדגש הוא על סעיף  5בעמוד  10-11לנספח .על פי האמור בנספח ,אמורה להיות מודפסת
בצד האחורי של הגליל ,רצועת פס שחור שאמורה לציין לסנסור של מדפסת  WAVEמתי
נגמר הנייר בגליל .בפועל על פי הדוגמא שלקחנו מהחנות ,אין רצועה שחורה כזו בשום שלב
על גבי הנייר .פירקנו את הנייר לגמרי על מנת לנתח את מפרט הגליל לעומק לרבות משקלי
נייר מדוייקים .כמובן שיש לנושא זה השפעה מהותית על העלות של הגליל .באם נייצר
דוגמא ללא רצועת הפס השחור ונשלח אותה לאישור המעבדה כנדרש ,סביר להניח
שהדוגמא לא תאושר לשימוש כך שיש פה בעיה מובנית במכרז .האם לפעול לפי המפרט
הרשום בנספח או המפרט בפועל של הגליל המסופק לכם על ידי הספק כיום.
תשובה :יש לפעול לפי המפרט הרשום בנספח.
 .14שאלה :פנינו במייל לחברה הבודקת וקיבלנו הצעת מחיר שלהם .לצורך אישור הגליל
הזוכה ,יש צורך לשלוח לאישור  48גלילים של  230מטר .על פי הצעת המחיר של החברה
הבודקת ,העלויות של הבדיקה היא  15,200דולר! מפאת צורך באישור תוך  8שבועות,
המשלוח לחברה הבודקת חייב להישלח באוויר ולא בים מה שיייצור עלות נוספת של כ –
 1000-2000דולר .אלו עלויות שלא מאפשרות להציע לכם הצעה אטרקטיבית שתתחרה
בעלויות שיציע ספק קיים שלא נדרש לאישורים כאלה .אלא אם גם ספק קיים מחויב
לשלוח את הגליל שלו לאישור .אם כי כאמור המוצר המסופק כיום אינו עומד בתנאי
המפרט בנספח -2ב'.
תשובה :על המציע לברר עלות מול חברת  SGIהמופיעה במסמכי המכרז .במידה
ומשתמשים בסוג נייר מאושר מתוך הרשימה שצורפה ,יש לציין זאת בפני חברת .SGI
למיטב ידיעתנו ,הדבר משנה את עליות הבדיקה באופן ניכר וכן את הכמות למשלוח.
 .15שאלה :החברה הבודקת מאשרת כי תסיים את הבדיקה בטווח של  4-6שבועות אך ללא
התחייבות ועל כן בשילוב זמן המשלוח ,זה עלול להיות יותר מה 8 -שבועות הנקובים
במכרז .בעיה מובנית בתנאי המכרז.
תשובה :היה ויוכח כי הבעיה הינה בתהליך הבדיקה עצמו ולא בהעברת הגלילים לחברה
הבודקת ,המועצה תתחשב במציע.
 .16שאלה :הגליל הנוכחי הוא פשוט מאוד ולא שונה במהותו מכל גליל תרמי שאנו מספקים
כיום למוסדות השונים לרבות בנק פועלים ,בנק מזרחי ,בנק לאומי ,קופ"ח כללית ,קופ"ח
מכבי ,בתי חולים ,חנויות רשת ועוד גופים רבים .הצורך באישור ייקר את העלות ויביא לכך
שאתם מונעים מעצמכם להנות מתעריף מוזל ביחס לעלות הייצור הנוכחית .השאלה
הנשאלת היא האם יש דרך לאישור פשוט יותר שיכלול מספר גלילים בודדים .כל האמור
הוא לתועלת הטוטו שעשוי להנות ממחירים אטרקטיביים יותר .במבנה הנוכחי של המכרז,
סביר להניח שהמחיר שתקבלו יהיה גבוה מפאת ההצעה הרלוונטית על ידי ספק אחד בלבד
שהוא הספק הקיים.
תשובה :ראה מענה קודם .בהתאם ,לא ניתן לדלג על השלב המבוקש.
 .17שאלה :בהתייחס לסעיף מס'  1.8למכרז ,רשום כי " הליך אישור גלילי הנייר אצל SGIכרוך
בהוצאות כספיות ניכרות ".שאלתי הינה מי נושא בהוצאות הללו? ומה עלות הבדיקה
הראשונית ומה העלות בכל פעם שיש לחדש את האישור? מהסעיף לא ברור.
תשובה :כפי שצויין במכרז ,עלויות האישור הינן על המציע בלבד .לגבי הברור יש לראות
מענה לשאלות לעיל.
 .18שאלה :בסעיף  10.1להסכם מופיע כי ערבות הספק המשני הינה בסך של  ₪ 35,000בעוד
בנספח  4מופיע  .₪ 33,000מה המספר הנכון?
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תשובה :טעות הסופר נפלה בסעיף  10.1ל הסכם .גובה ערבות הביצוע של הספק המשני
הינה כנקוב בנספח  .4היינו .₪ 33,000
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