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 לכבוד: מציעים פוטנציאלים
 

 עיריית דימונה
 

 26/2021מכרז פומבי מס' הנדון: 
 לאספקת תווי קנייה לעיריית דימונה

 
  2מס'  פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

 
על פי סמכותה וכאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזאת עיריית דימונה )להלן: 

להליך  יםפוטנציאלי יםמציע על ידי  הבהרה שנשאלו לשאלות "( למסור תשובתההעירייה"

 המכרז שבנדון. 

 
 תשובה שאלה עמוד סעיף דמס"

האם  -אספקת תווי קניה   1
כוונתכם לתווי מזון בלבד  או 

לתווים משולבים רשתות מזון 
 +רשתות אופנה ופנאי   

תווי הקנייה יוזמנו ויסופקו כתווי מזון 
בלבד ו/או כתווים משולבים בהתאם 

לבקשת העירייה בביצוע הזמנת עבודה 
 חתומה מראש

על המציע לצרף ערבות בנקאית  1 4 2
שח   15,000אוטונומית בסך של 

)יש סתירה ₪  5,000או 
 בנתונים(

 נפלה טעות סופר בפרסום,
)  ספחיוכאמור ביתר מסמכי המכרז על נ

, על המציע לצרף ערבות ומסמך ח'( 17ס'
  ₪ 15,000בנקאית בסך 

אשר תהיה בתוקף  (₪) חמישה עשר אלף 
 1.11.2021עד ליום 

נספח  3
 ה'

  -הצהרת קירבה לעובד הרשות 
האם קירבה משפחתית של 
מנהל סניף שלנו בדימונה  

 –למנהל גף ברשות שלכם 
 ?לתווים  מאפשרת הגשת הצעה

אנו פחות מוצאים שהעניין 
משום שמדובר רלוונטי לעניינו, 

בתווי קנייה אין נגיעה לנפשות 
זה לא מקרה כמו כן הפועלות 

העסקה קלאסי של קרובים 
 בתוך הרשות המקומית.

 נשמח למענה . 
  

 

 מקובל,
אין מניעה כי מנהל סניף יהיה בעל קרבה 

 למנהל אגף ברשות,
כל עוד מנהל הסניף אינו מבעלי החברה 

 ו/או מורשה החתימה בה.

ימי  5אספקת תווי קניה תוך  19 6.4 4
 -"עבודה מיום הוצאת ההזמנה

 מבקשים לשנות סעיף זה. 
 לאור שינויים בשוק 

יש לקחת בחשבון  לוז אספקה 
 10ימי עסקים , מינימום  12עד 

 ימי עסקים . תודה

 לא מקובל,
העירייה תסכם לאספקת תווי הקניה 

 ימי עסקים לכל היותר. 7יוזמנו תוך ש

התחייבות כי בתווי הקניה  לא   6.10 5
תהיה אפשרות לרכישת 

מבקשים  -אלכוהול וסיגריות"
 לבטל סעיף זה . 

טכנולוגית אנו לא יכולים 
 להתחייב לדרישה כזו. 

 

בהזמנת תווי קנייה משולבים ) רשתות 
מזון + רשתות אופנה( לא תהיה הגבלה 
 ברכישת אלכוהול ו/או סיגריות וכיו"ב.

תהיה  ברכישת תווי קנייה למזון בלבד
הגבלה לרכישת אלכוהול וסיגריות 

 . 6.10כמפורט בסעיף 

 הספק מתחייב במידה וידרש   6
לכך לספק את הרכישות אשר 

יעשו אצלו לטובת עיריית 
דימונה , לכל מקום אשר יורה 

 15עליו נציג העיריה  בעלות של 
 שח משלוח כולל מעמ. 

לחלוקה לבתי  –האם הכוונה 

ה הכוונה הינה לחלוקה למשרדי העיריי
ו/או לכתובת עליה תורה העירייה בלבד 

 ולא לבתי אב.



אב או לחלוקה לכמה משרדי 
באם מדובר בבתי אב  העיירה

לא  -נבקש לבטל סעיף זה
  אפשרי משום שמדובר בכסף . 

 
יש אפשרות לעירייה לדרוש  19 6.11 7

תווים באמצעות נייר או כרטיס 
  -בהתאם להוראות שייתנו

האפשרויות הן הזמנת  -מחדדת
פלסטיק , או תו -כרטיס מגנטי

 דיגיטלי . הנשלח באס.אמ.אס  

כל האפשרויות רלוונטיות בהתאם 
 לדרישת העירייה.

האם ניתן לשלם את עלות    8
שח, טלפונית  500המכרז 

בכרטיס אשראי או העברה 
 בנקאית ולא פיזית בעירייה ?

אם כן נשמח לטלפון איש קשר 
 לצורך כך  

לצורך רכישה טלפונית ניתן ליצור קשר 
       עם הגב' יפה מרציאנו מס' טלפון 

08-6563110 

האם המכרז הוא לתווים  3 1 9
לקניית מוצרי סופרמרקט בלבד 

 או גם רשתות אופנה ופנאי?
האם המכרז הוא לתווי קנייה 
בלבד או גם קנייה ואספקת 

 מוצרים?
האם המכרז הינו לרכישת 
תווים לחגים? או רכישות 
 שוטפות במהלך כל השנה?

תווי הקנייה לעיל,  1כאמור בסעיף 
יוזמנו ויסופקו כתווי מזון בלבד ו/או 

כתווים משולבים בהתאם לבקשת 
העירייה בביצוע הזמנת עבודה חתומה 

 .מראש
המכרז הינו לאספקת תווי קנייה בלבד 

 ולא לאספקת מוצרים.
 

רכישת התווים תהיה בהתאם לדרישת 
העירייה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

 ובהתאם לצרכיה ויכולתה התקציבית.
יה אינה מתחייבת יצוין כי העירי

לרכישת תווים בהיקף ו/או סכום 
 מסויים.

נבקש לקבל הבהרה האם  4 8 10
אישור רו"ח בדבר ותק וניסיון 
בתוספת טבלת ממליצים הינם 

אישורים מספקים? האם יש 
נוסח לאישור רו"ח או שניתן 

 צרף נוסח שלנו?ל

ורשימת  אישור רו"ח בדבר ניסיון וותק
 מספק. ממליצים הינו

ניתן לצרף אישורים בנוסח של המציעים 
כל עוד האישור מכיל את כל המידע 

 המבוקש.

זה אותו  –סעיף ג' וסעיף ו'    11
 אישור.

 יש לצרף את כל האישורים המבוקשים

נרצה להבהיר כי כל רישום  23 6 12
הערה/לוגו על גבי הכרטיס הינו 

בתוספת עלות, בנוסף נרצה 
להבהיר כי מבחינה טכנית 

התווים יאפשרו רכישות 
אלכוהול וסיגריות, אך 

העובדים מקבלים הנחיות לא 
שזה  לאפשר רכישות אלו, ככל

תלוי בעובדים יכולה להיות 
 טעות אנוש.

 ל.לא מקוב

חברתנו, חברת שוק העיר הינה    13
 13רשת קמעונאית המפעילה 

סניפים לרבות סניפי אונליין. 
החברה אינה מפעילה סניף 

 בעיר דימונה.
עם זאת, החברה משווקת 

כרטיסי מתנה של נופשונית 
בהם ניתן לרכוש בעשרות 

רשתות כולל רשתות מזון, 
 ביגוד הנעלה ועוד.

למכרז המצורף בהתייחס 
, האם החברה 26/2021מספר 

תנאי הסף להשתתפות במכרז מפורטים 
 בחוברת המכרז.

רשאים להשתתף רק מציעים העומדים 
עמ'  8בתנאים המצטברים המנויים בס' 

 לחוברת המכרז. 4



יכולה להשתתף במכרז 
לאספקת תווי קנייה לעיריית 

 דימונה?
 

     
 
 
 

 בברכה,       
         

 דוד לוי,
 מנהל מחלקת הרכש        
 עיריית דימונה        
         


