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לקבלת שירות של הפצת דואר כמותי  459/20מכרז פומבי דו שלבי מס' -מציעים כנס פרוטוקול

 יפו -ברחבי העיר תל אביב
 

 .ZOOMבאמצעות אפליקציית  התקייםהכנס 
 

 :בע"מ )להלן: "החברה"( 2010 מי אביביםחברת נוכחים מטעם 
 התקשרויות קת רכש ומנהל מחל -צ'יצקיליאור לנ

 חיוב ובקרה  קתמחל מנהל -ליאור יהודה
 מנהלת מדור בק אופיס -ץקובילגה מורדאו
  ת המכרזעורכ – נוי ישראללי
 
 כללי .1

להלן: יפו -פצת דואר כמותי ברחבי העיר תל אביבה ישירותללקבלת הצעות  זעסקינן במכר 1.1
 "(השירות"

 מחיר.  70%איכות ו 30% ןת המידה לבחירת ההצעה הזוכה הינואמ 1.2

הצעה נדרש להדפיס את  להגיש ונייןאשר מעמציע . באתר האינטרנט של החברה פורסם המכרז 1.3
חתומה ונפרדת טופס הצעת המחיר במעטפה ת ואבתוך מעטפה  םולהגיש למלא ,מסמכי המכרז

 . ואת שתי המעטפות לתוך מעטפה אחת מאגדת ממסמכי המכרז
 במכרז טרנט עד המועד האחרון להגשת הצעה, במידה ויהיו עדכוניםעל המציע להתעדכן באתר האינ

 .נט ובעיתונותרבאתר האינטזה יפורסם 
 

לא שעה הנקובים לעיל, )מכל סיבה שהיא( עד לתאריך וההצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים 
 ם הנמצאת בכניסה למשרדי החברה. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזי תישקלנה.

 

ברה תהא אין להוסיף הסתייגויות הערות או מחיקות ושינויים למסמכי ההצעה, כל שינוי שיתבצע הח 1.4
 נולחברת רשאית לפסול את ההצעה. כל הערה שהיא או שאלה בנוגע למסמכי המכרז יש להעביר

 במסגרת המועד להגשת שאלות הבהרה. 

 וןצי אשר צעה. התת אפשריוודונק 30 ךותמ ותודנק 19.5  ואה העצהל מלימיני וקללמשת כויון איצ 1.5
 ההצעותבבדיקת  השני בלשלור עבשלה נמוך ממנה, לא ת יכותהא

 
 :ותהבהרמספר להלן  .2

 חיר המקסימוםמעבר למאך לא  ,השירות ליחידה( יש לתמחר את 1המחיר )נספח א' הצעת בטופס 2.1
 .ותירשהטגורית לקו ם כמחיר בהצעתהמקסימויר מח בושחוג מכך, ישיחר יעצמ. הנקוב

 עליהם.ום נספחי המכרז וכן לחתיש למלא את כלל  2.2

 .טכנינספח המפרט הכם(, לרבות ורטות בנספח ח' )ההסמפ מהספק הזוכה במכרזרות דרישות השי 2.3
 

  : חברההלהלן שאלות שנשאלו במהלך כנס המציעים ולצדן תשובות  .3

 
 .אפשרות לחלק גם מחוץ לעיר? לחלק מהמציעים יש תל אביב יפועיר מדוע החלוקה רק ב שאלה: .3.1

 

תואמת ה חלטב זה ההלכן בשלוך העיר תל אביב יפו תוחלוקת הדואר מתבצעת במ 80%-כ :תשובה
כל , כמחוץ לעיר דיתעתי לבצע חלוקהישנה אפשרות  )נספח ח(  . בהסכםטגיית החברהאת אסטר

 לאחר מו"מ וסיכום עם הספק. 11.4, בסעיף שתדרש
 

 מה אחוז חסרי מיקוד בקבצים? שאלה: .3.2

 
  .לשאלות הבהרהגרת מענה סנתן במתיתשובה התשובה: 

 
 

javascript:openDocTray('https:/u002f/u002fsdavivim/u002fsites/u002fHanhala/u002fRechesh/u002fDocLib/u002fDocLib%20automatically%20created%20by%20sharedocs%202/u002f03471920.docx',%20_OfficeDocsExtensions);
javascript:openDocTray('https:/u002f/u002fsdavivim/u002fsites/u002fHanhala/u002fRechesh/u002fDocLib/u002fDocLib%20automatically%20created%20by%20sharedocs%202/u002f03471920.docx',%20_OfficeDocsExtensions);
javascript:openDocTray('https:/u002f/u002fsdavivim/u002fsites/u002fHanhala/u002fRechesh/u002fDocLib/u002fDocLib%20automatically%20created%20by%20sharedocs%202/u002f03471920.docx',%20_OfficeDocsExtensions);


 
 

 
 3מתוך  2עמוד 

, חל משרד התקשרות נחיותע"פ ה אך חלוקת מכתב ללא מיקודחס למתייהסכם ל 1.3סעיף  שאלה: .3.3
  נודה להתייחסות בהתאם. ים ללא מיקוד.איסור ברור בעניין חלוקת מכתב

 

 . לשאלות הבהרהגרת מענה סנתן במתיתשובה ה תשובה:
 

  , על מה מדובר?"חומר לחלוקהל" חסמתייהסכם ל 10סעיף  שאלה: .3.4

 

 ך. ב ולא מעבר לכושלח לתצריך להישן שהתוכ תכלול אתה פעטהמ תשובה:
 

  ?בתוך העיר ת"א יפורק היא  המשוערת שציינתם לחלוקמכתבים ההכמות  שאלה: .3.5

 

 כן.  תשובה:
 

בימי , בפועל ה הכוללת את יום שישי כיום עבודה מלאישנה התייחסות לימי עבודבנספח ח'  שאלה: .3.6
 .13:00תבצעת חלוקה עד בשעה משישי 

 

 . הבהרה לשאלותגרת מענה סנתן במתיתשובה הודק בהנושא יי תשובה:
 

יינתן לספק קנס אך למעשה  תלונות 300-לעל ע כי מישנו סעיף הקוב -מבנה הקנסותבעניין  שאלה: .3.7
 בחברה? ת התלונות הנוכחית הי כמומושב. לתלונה מבחינת התדואר חוזר הוא פוטנציאל כל 

 

 . שאלות הבהרהלגרת מענה סנתן במתיתשובה הבדק ונושא ייה תשובה:

 

 ", מה הכוונה? כל סוגי העבודות רתם "הגדלהסכם  3.4בסעיף  שאלה: .3.8

 
 . דומהוכ תקופתי, חיוב כמו מכתבי אכיפה עיקריות נוספותמדובר על עבודות  תשובה:

 
ביחס למקרה סביר של תחלופת סכום גבוה  ,₪ 20,000ד בסך ישנו קנס בגין החלפת עוב שאלה: .3.9

  עובדים. 

 

 יעודכן הסכמת החברה. הסעיףמשנה שלא בבגין עבודה עם קבלן ינו ה ₪ 20,000 סךס בקנ תשובה:
 . העובדיםכך שימחקו 

 
 םמסוימיזורים , לדוגמה באאי עבודה מול הדוארגם ן משנה משמעותה בלאי עבודה מול ק שאלה: .3.10

 ? ר עבודות לדואר לא ניתן יהיה להעבי

 
ברחבי העיר תל אביב  הכולוקה והחלהדפוס בית ע"י  ויות להתבצעעבודות המיון צפנכון.  תשובה:

  .החברהזים של ת המכרת לאישור וועדבלני משנה נדרשקעבודה עם י הספק. ע" יפו 
 

הוי של צת זיופיע משבלהת נדרש ספקים,, השלנו יות החלוקהבתחום אחרש מעטפהכל על  שאלה: .3.11
 . המכרז סות במסמכייתה התייחהי ? לאהנדרשבית הדפוס יבצע את האם  .בעל ההיתר

 
 . לשאלות הבהרהגרת מענה סנתן במתיתשובה הבדק והנושא יי תשובה:
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ים המכתבים ? איך מגיעזוריםע"פ א מתבצעת בתוך העירות פטהמע חלוקתהאם התפלגות  שאלה: .3.12
 ? ודשמידי ח

 
 וב בשבוערי חיוזא 2-3 -ב מעטפות 7,000-8,000 מדובר על בד"כ -נית עסקה שוטפתבוחש תשובה:

 . ית הדפוסבתבצע מיסוף מבוע. האפעמים בש 1-2 -פהיכא ודותעבבו
 

 ?זורהא וכנה ולשנות את סדר ההליכה לפילהתחבר לבית הת יהיה ניתןהאם  שאלה: .3.13

 

 . לשאלות הבהרהגרת מענה סנתן במתיתשובה הבדק והנושא יי תשובה:
 

ים בשנה, זה דיי מכתב 500,000 לפחותף אחד בכמות של גומול ש ניסיון תנאי הסף דור שאלה: .3.14
  יחס לפעילות החברה.מינימלי ב

 

 . כלל המציעים הפוטנציאלייםל פתיחת השוקרת תחרות וצישל החברה הינה יהמטרה  שובה:ת
 
 

 .סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזמ .4

 

 ו על ידכם.ר יוגשלמסמכי ההצעה אש המציעים נא לצרף מסמך זה כאישור לקבלת הפרוטוקול מכנס .5
                                                                                                                                       

 בכבוד רב,

 
 : מציעים כנסקבלת פרוטוקול השתתפות והריני מאשר 

 
 

____________        __________        ______________________          ____ 
  חותמת                     ימהחת       תאריך                         שם                            


