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 אספקת שירותי שליחויות של מעטפות ו/או חבילותל -2.20מכרז פומבי מס' : הנדון

, נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה

אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים  או בכתב שלא במסגרת מסמך זה,

 .משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום  .1

אי הגשת   .בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע

 מציע. המסמך תהווה עילה לפסילת הצעת ה

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר  .2

בלבד. אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, 

 .ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי

מספר 

 סידורי

 תשובת החברה למתנ"סים שאלה נוסח קיים סעיף עמוד

תוספת לכל  10 29 1
מעטפה 
נוספת 
באותה 
 שליחות

 למה הכוונה?

האם הכוונה, 
מעטפות נוספות 

לאותה נקודה ? או 
לחילופין מעטפות 
 נוספות לאותה עיר?

הכוונה למעטפות נוספות לאותה 

 נקודה בדיוק.

לוחות זמנים  א 15 2
 וכמויות

מה תדירות החומר? 
חודש האם בכל 

 שליחויות? 500כ

היקף השליחויות הינו משתנה ולא 

 על פני השנה. אחידה  מחולק בצורה

, המהווה במצטבר בתקופת הבחינות

-דצמברלרוב  ( חודשים בשנה 5-כ

 600 -כ עד   (יולי -פברואר, מאי

 –החודשים  יתרב, שליחויות בשבוע

 .ההיקף נמוך יותר

יובהר כי נתונים אלו מהווים אולם 

אין כל אומדן משוער בלבד ו

מצד  ף כזה או אחרהיקל התחייבות

 .החברה

 

3 

   

האם ידוע את כמות 
השליחויות שיוצאות 
ממטה החברה ואת 
כמות השליחויות 

מתחייבת לכמות אינה החברה 

  כלשהי



שיוצאות 
 מהמחוזות?

 

4 

7 5.1 

מחיר זה לא 
יעלה על 

מחיר 
המקסימום 

 לרכיב ...
 

לא מצאנו מחיר 
מקסימום בנספח ו' 

? 
 

 

 5.1המשפט המופיע בסיפא סעיף 

"מחיר זה לא יעלה על : 7בעמוד 

המקסימום לרכיב כפי שפורט 

 יימחק. –בנספח ו'" 

5  

2 

 

 

 3ב. 

מהות 
 ההתקשרות

כן ו
במיקומים 

נוספים 
במכרז, כגון 
בתנאי סף, 
ב"לוחות 
זמנים", 

ב"פרופיל 
 המציע"

 

נפלה טעות בין 
חישוב אומדן כמות 
השליחויות השבועי 
 לבין האומדן השנתי.

מבקשים לדעת מהו 
 האומדן הנכון.

 

 אין טעות במסמכי המכרז. 

 . 2ראה תשובה לשאלה מספר 

6 14 

 

הקנסות המפורטים  קנסות 4
יף מחמירים עבס

מדי נודה להפחתת 
 הקנסות

 31ראה תשובה לשאלה מס' 

לוחות הזמנים הינם קריטיים 

 לחברה. 

 

לוח  15 7
זמנים 

סל 
א'. 

סעיפי
-4ם 

5-6 

הפצת 
הבחינות 
במרכזי 

ההשכלה: 
ימי  3תוך 

עבודה מיום 
ההזמנה, 

למעט 

 .חריגים

מה הכוונה חריגים? 
איזה טיב שירות יש 

לתת במקרה של 
חריגים? ומאיזה 

 יעדים?

 

במקרים חריגים, שייקבעו לפי 

הבלעדי של החברה שיקול דעתה 

עד מועד הפצת הבחינות  יוארך ל

 ימי עבודה מיום ההזמנה. 5

 

במקרים חריגים, שייקבעו לפי 

שיקול דעתה הבלעדי של החברה, 

איסוף הבחינות ממרכזי 

שעות  72יבוצע בתוך  ההשכלה

 משעת ההזמנה.

מפרט  15-16 8
סל 
א'. 

סעיף 
-5ב' 

6-7 

הספק יעמיד 
עם תחילת 

מתן 
השירותים 

שות לר
המזמין 
מדפסת 

יש  שליחים לדואר
פורטל לקוחות 

היושב באינטרנט, 
באמצעותה מנהלים 

הלקוחות את כול 
המשלוחים. מהקמת 

תעודת משלוח 
נושאת ברקוד ועד 

להזמת איסוף 

 

 החלופות: 2תקבלו י

במידה ונדרש ציוד  .1

מיוחד לשם הפקת 

להפצה  מדבקות

שיכללו את  ,ולאיסוף



ייעודית אחת 
 עבור

מדבקות 
(שיודפסו 

מקובץ 
הקליטה) וכן 

מלאי 
מדבקות 

וטונר עבור 
 כל תקופת

 .ההתקשרות

6 

המדפסת  .
הינה רכושו 
של הספק 

והיא תוחזר 
לו עם סיום 
 ההתקשרות

ומעקב אחר 
סטאטוס המשלוח. 

ההדפסה יכולה 
להתבצע בכל מחשב 

"רגיל" שיש לו 
אינטרנט ומערכת 

הפעלה כרום. 
תעודות המשלוח 

יכולות להיות על דפי 

4A פי מדבקות. או ד
אין צורך לספק ציוד 

מיוחד. האם ניתן 
את  יהיה להציע

 המערכת הקיימת

פרטי הנמען והמבחן, 

וברקוד של מקצוע 

  בחינה.ה

הספק יהיה אחראי על אספקת 

חזקתו ככתוב בסעיפים אהציוד ו

 במסמכי המכרז. 15-16בעמ'  5-7

באופן מדבקות הבמידה והפקת  .1

יכולה להתבצע לאמור לעיל זהה 

קיימת אפשרות וע"י החברה 

ניתן  - הדפסה בציוד משרדי קיים

 להציע את החלופה המבוקשת. 

ובמקרה כזה על אף הקבוע 

הספק לא נדרש לספק , במפרט

 .ומדבקותייעודית מדפסת 

 

 

מפרט  17 9
ב' 

שליחו
 יות

כלליו
ת. 

סעיף 
 1ה.

 ו/או למשרדי

ממשלה ו/או 
לרשויות 
מקומיות 

ו/או לכל יעד 
אחר בהתאם 

לצרכי 
החברה מעת 

 לעת ובין
היתר 

השירותים 
יסופקו 

ממחוזות 
תכנית קרב 

השונים 
ברחבי הארץ 
(אשר לרוב 

 מצויים

במשרדי 
המחוזות) 

למטה 
התכנית 
הנמצא 
במטה 

החברה בעיר 

 .לוד ולהיפך

נוסף לאמור, 
ק ממתן כחל

השירותים 

המכרז מחייב 
מסירה אישית לנמען 

 בלבד.

יש לבדוק איך ניתן 
לבצע מסירה אישית 
בבתי כלא ומשרדי 

)נקודות  ממשלה 
מסירה / איסוף 

 שמצוינות(

. מה הכוונה לציוד? 2
משקל /נפח/אופי מה 

 המשלוח?

ביחס לשליחות כללית לא תידרש 

מסירה אישית לאדם ספציפי ככל 

 . לבצעהשלא ניתן 

במקרה זה, יימסר המשלוח 

לגורם בדלפק קבלה או מזכירות 

 בנקודת היעד.

לתעד למי בוצעה  הזוכה יידרש

 המסירה. 

הכוונה בציוד היא בעיקר ספרים 

 20שלרוב לא יעלה על משקל של 

 26*40, בגודל ארגז של עד ק"ג

 ס"מ.

 



ע"פ סל זה 
יידרש המציע 

הזוכה 
להעביר 
 חבילות

וציוד ברחבי 
הארץ והכל 

כמפורט 
בנספח ג' 
 לפנייה זו

"הצעת  10 29 10
 המציע"

"סוג 
 \השליחויות

 היעד"

נבקש לקבל אומדן 
 של כמות השליחויות

 

 אזור \מיישוב
בתוך אותו 

 אזור,\היישוב
 אזור \מיישוב

אזור \ליישוב
 אחר

  האם קיים אתר
מרכזי שאליו או 
ממנו מתבצעים 
רוב השליחויות 

אל האזורים 
 השונים

 

 נמסרו במסמכי המכרז.הנתונים 

 19תשומת הלב גם לטבלה בעמוד 

לנספח ב', המפרטת את המשקל 

שיינתן לכל רכיב מתוך הצעת 

 המחיר.

11  

34 

 

2.2 

 

"לשביעות 
רצונה 

המלאה של 
 החברה"

המונח אינו מוגדר. 
נבקש להשמיטו 

ובמקומו לכתוב "על 
 פי חוזה זה".

 מקובל.

במקום "לשביעות רצונה המלאה 

 החברה" יירשם :של 

 המכרז להוראות בהתאם"

 " נספחיהם על וההסכם

12  

35 

 

 

2.8 

"מיד עם 
 דרישה"

נבקש להוסיף "על פי 
פסק דין חלוט שניתן 

 כנגד החברה".

לאחר המילה 
"הוצאה" נבקש 
 להוסיף "סבירה".

 2.7השאלה מתייחסת לסעיף 

 להסכם. 

 אין שינוי במסמכי המכרז

13  

35 

 

"לשביעות  2.8
רצונה של 
 החברה"

נבקש למחוק 
המשפט שאינו 

 מוגדר.

 אין שינוי ממסמכי המכרז.

14  

35 

 

"לשאת  2.9
 באחריות"

בקש להוסיף "על פי נ
 דין"

 

 מקובל.



15  

35 

 

"הספק ישפה  2.9
את החברה 
למתנסים 
בגין כל 
תביעה 
שתוגש 
 נגדה".

לתקן המשפט  נבקש
ולכתוב "הספק 
ישפה החברה 

למתנ"סים על פי 
פסק דין חלוט 

שיינתן נגדה שעילתו 
נובעת מאחריותו של 

 הספק ..."

 אין שינוי במסמכי המכרז

16 35 

 

הגדרת  2.13
 "המחאה"

העברת מניות 
בתאגיד אינה בגדר 

לא חל המחאה שכן 
שינוי בזהות הספק. 
נבקש למחוק עניין 

 זה.

 

נבקש לאפשר ביצוע 
חלק מן השירותים 
באמצעות קבלני 

 משנה.

 אין שינוי ממסמכי המכרז

 

 

 

 

 

 

17 37 

 

לא ברור מה ההבדל  הסבת זכויות 7
בין סעיף זה לסעיף 

 לחוזה. 2.13

 

 מיותר. 2.13סעיף 

 אין שינוי ממסמכי המכרז

18  

38 

נבקש כי קיזוז יהיה  ועיכבוןקיזוז  9
אך ורק על פי 

הוראות הדין בלבד 
וכי לא יבוצע קיזוז 
בגין חוב שאינו נוגע 
לחוזה או מתמורה 
שאינה נובעת מן 

 החוזה.

כמו כן לא יבוצע 
קיזוז בגין סכום 

 שאינו קצוב.

פי ביצוע קיזוז ל
תינתן הודעה מראש 

ובכתב לספק של 
ימים  15לפחות 

מראש ויתאפשר לו 
טעון כנגד הקיזוז ל

ולתקן את הטעון 
 תיקון.

  

חיובים כספיים שלא מתוך 

אם הם רק  יקוזזו ,הסכם זה

 .חיובים קצובים

 

טרם הקיזוז תינתן הודעה בכתב 

 לספק. 

חילוט  10.3 39 19
 הערבות

נבקש כי הערבות 
למכרז לא תחולט 
אלא רק בגין חוב 

קצוב ולא עקב פיצוי 

 אין שינוי ממסמכי המכרז



או סכום אחר שלא 
 להעריכו.ניתן 

בקש כי לפני חילוט נ
הערבות תינתן לספק 
הודעה מראש ובכתב 

ימים מראש  14של 
ובכתב כדי לשלם 
את החוב או לתקן 
את ההפרה בגינה 

נדרש חילוט 
 הערבות.

נבקש כי הערבות לא 
תחולט לצורך גביית 

 פיצוי.

בקש לבטל הסעיף. נ חילוט ערבות 10.4 39 20
זה מקובל כי אין 

הערבות תהא בלתי 
 מוגבלת בסכום.

 

 אין שינוי ממסמכי המכרז

21  

39 

 

 

11 

 אחריות

 

לא ברור מדוע ישנה 
כפילות בין סעיף זה 

 לחוזה. 2.9לסעיף 

 

 אין שינוי ממסמכי המכרז

22  

39 

 

11.1 

 אחריות

 

לאחר המילים "נותן 
השירותים אחראי" 

נבקש להוסיף "על פי 
 דין".

 מקובל.

 אחריות 11.1 39 23

 

לאחר המילה 
"שייגרמו" נבקש 

להוסיף על ידי 
הספק או מי 

 מטעמו".

לאחר המלים: "תוך כדי מתן 

השירותים נשוא הסכם זה" 

יתווסף: "על ידי הספק ו/או מי 

 מטעמו"

בסוף הסעיף אחרי  אחריות 11.2 39 24
המילים "ועקב מתן 
השירותים" נבקש 

להוסיף "למעט 
 נזקים שנגרמו עקב

או מחדל \מעשה ו
של החברה או מי 

 מטעמה"

 אין שינוי ממסמכי המכרז

לאחר המילים "נותן  אחריות 11.3 39 25
השירותים אחראי" 

נבקש להוסיף "על פי 
 דין"

 .מקובל



 אחריות 11.3 39 26

 

לאחר המילים "אם 
תידרש החברה 
לשלם" נבקש 

להוסיף "על פי פסק 
 דין חלוט".

בשורה השלישית 
המילה לאחר 

"הוצאה" נבקש 
 להוסיף "סבירה".

לאחר המילים "אם תידרש 
 יתווסף : החברה לשלם" 

 "על פי פסק דין חלוט"

 

 

 

בסוף הסעיף, לאחר  אחריות 11.3 39 27
המילים "לפי הסכם 
זה" נבקש להוסיף 
"השיפוי כאמור 

. 1יהיה בכפוף: 
החברה תודיע לנותן 

השירותים על כל 
או תביעה \דרישה ו

ותאפשר לו להתגונן. 
. פסק דין שלא 2

 עוכב ביצועו"

 

לאחר המלים "הוצאות 

משפטיות" יירשם: "בכפוף לכך 

שניתנה לנותן השירותים 

 הזדמנות להתגונן".

אחרי המילים  אחריות 11.4 39 28
"באישור קיום 

הביטוחים", במקום 
המילים "לטובתו 
ולטובת החברה" 
נבקש לשנות ל 

"הכוללים הרחבת 
י לטובת שיפו

 החברה"

 מקובל

29  

40 

 

12.3 

 קיזוז

 

נבקש כי הקיזוז 
יבוצע אך ורק על פי 

 דין.

כן נבקש כי לפני 
ביצוע כל קיזוז 

תינתן לספק הודעה 
 14בכתב של לפחות 

ימים מראש על מנת 
לאפשר לספק תיקון 
התקלה או ההפרה 
או לטעון טענותיו 

 כנגד הקיזוז.

 19ראה תשובה לשאלה 

לא ברור מדוע ישנה  ביטוח 13 40 30
כפילות בין סעיף זה 

 לעיל. 11.4לסעיף 

 יימחק בשל הכפילות 13סעיף 

לא ברור מה היחס  פיצויים 14.4 41 31
בין סעיף זה לסעיף 

12. 

: "פיצוי  12.2סעיף סיפא 

מוסכם" ועד "במילוי 

 יימחק -ההתחייבויות"  

 



סכומי הפיצויים  -
הנקובים בסעיף זה 
גבוהים מדי ואינם 
סבירים באופן שיש 

בו כדי לאיין את 
כדאיות 

 ההתקשרות.

נבקש  –לגבי קיזוז 
כי קיזוז יהיה על פי 

 דין בלבד.

כן נבקש כי לפני 
ביצוע כל קיזוז 

תינתן לספק הודעה 
 14בכתב של לפחות 

ימים מראש על מנת 
לאפשר לספק תיקון 
התקלה או ההפרה 
או לטעון טענותיו 

 כנגד הקיזוז.

 יימחק -להסכם  14.4 סעיף 

 

טבלת קנסות ב קבועיםהפיצויים 

נספח ב'  4סעיף המופיעה ב

 למסמכי המכרז. 

 

לטבלת הקנסות  4.4בסעיף 

 בנספח ב' יתווסף:

פיצוי  

 מוסכם

אובדן הטובין 

כהגדרתו או 

גרימת נזק 

לטובין, לרבות 

אך לא רק ל: 

מסמכים/מעטפה

 ארגזחבילה//

 שיצאו להפצה

 מהמטה 

1000 ₪  

 לאירוע

 מסמכים אובדן 

לרבות אך לא רק 

ל: 

מסמכים/מעטפה

 ארגזחבילה//

שנאספו ע"י 

הזוכה 

ו/או מהמחוזות 

 מרחבי הארץ

2000  ₪

 לאירוע

וכן 

תישקל 

הפסקת 

 התקשרות

 

 

נספח  44 32
 1-י"א

אישור עריכת 
 הביטוח

בשורה "סוג 
הביטוח" "סחורה 
בהעברה" נבקש 

למחוק את הקודים 
 325-ו 318, 316, 313

 לא מקובל.

 אין שינוי ממסמכי המכרז. 

 
 
 
 מה וחותמת המציע:________________יחת תאריך :__________________   
 

 
 
 
 . הצעת המציעלבתחתית כל עמוד, יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, *


