 10במרץ2019 ,
לכבוד
עיריית ערד

בדוא"לLishka_m@arad.muni.il :

הנדון :הערות שופרסל למכרז מס'  14/19רכישת תווי קנייה
בטרם תגיש שופרסל את הצעתה להליך שבנדון להלן מספר הערות מטעמה.
במסמך זה מפורטות הערות מהותיות על מנת שניתן יהיה למלא את בקשותיכם ,ועל כן יהוו חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.
שינוי או הבהרה מבוקשים במסמך אחד ,רלוונטיים גם למסמכים האחרים בהם מופיע הטקסט או הנושא
ששינויו או הבהרתו מבוקשים ,ככל שלא צוינו בו.
.1

מפרט
1.1

.2

.3

ס'  11יש לתקן ליום ד' .מאושר.

פרטים למכרז והוראות כלליות
2.1

סעיף  :8נבקש לתקן את תוקף ההצעה ל 60-יום עם אפשרות הארכה ל 60-יום נוספים
(סה"כ  120יום) .לא מאושר.

2.2

סעיף  :16נבקש שחילוט הערבות תתבצע בכפוף למסירת הודעה בת  14יום מראש ולאחר
שניתנה למציע הזדמנות לתקן את הטעון תיקון בגינו נדרש חילוט הערבות .מאושר.

2.3

סעיף  17ב :נבקש לתקן את תוקף ההצעה ל 60-יום עם אפשרות הארכה ל 60 -יום
נוספים (סה"כ  120יום) .לא מאושר.

2.4

סעיף  23א :נבקש שחילוט הערבות תתבצע בכפוף למסירת הודעה בת  14יום מראש
ולאחר שניתנה למציע הזדמנות לתקן את הטעון תיקון בגינו נדרש חילוט הערבות.
מאושר.

הסכם
3.1

סעיף  :4.2שורה אחרונה  -הספק בלבד יהיה אחראי על פי דין לתשלום כל סכום המגיע
או עשוי להגיע לעובדיו וכו' .מאושר.

3.2

סעיף  : 4.4אנו מבקשים שהשיפוי לפי סעיף זה יבוצע על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו
בקשר עם תביעה שתוגש כנגד המזמין בכפוף לכך שהמזמין יודיע על התביעה מיידית
לספק עם קבלתה ,ייתן לספק אפשרות להתגונן בפניה ,ולא יתפשר בתביעה ללא הסכמת
הספק בכתב ומראש .מאושר.

3.3

סעיף :5
ס"ק ב  -נבקש שחילוט הערבות תתבצע בכפוף למסירת הודעה בת  14יום מראש ולאחר
שניתנה למציע הזדמנות לתקן את הטעון תיקון בגינו נדרש חילוט הערבות .מאושר.
ס"ק ג  -נבקש למחוק ,שכן מדובר בנזק שעלול להיגרם .לא מאושר.
ס"ק ד  -נבקש למחוק ,שכן מדובר בהוצאות שעלולות להיגרם .לא מאושר.
ס"ק ה  -נבקש שיחול רק ביחס לנזקים שנגרמו בפועל ושלהם אחראי הספק על פי תנאי
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ההסכם .מאושר.

.4

3.4

סעיף  :7נבקש להוסיף אחרי המילים במלוא האחריות את המילים "על פי דין" .מאושר.

3.5

סעיף  :8לא מקובל ,נא למחוק .לא מאושר.

3.6

נבקש להוסיף סעיף 10א .כלהלן – "על אף כל האמור בהסכם זה ,מובהר כי לא תוטל על
הספק כל אחריות או חבות מעבר לאלו המוטלים עליו על פי דין ו/או נזקים שנגרמו בשל
מעשה או מחדל של המזמין או מי מטעמו ".מאושר.

3.7

סעיף  :14אספקת העסקה תהא עד  8ימי עסקים מקבלת הזמנת רכש של העירייה אצל
הספק .מאושר.

3.8

סעיף  :16אחרי המילה "באחריות" יש להוסיף "על פי דין" .באחריות העירייה למסור
לספק במשרדיו את אגרות הברכה וכל חומרי העיטוף על חשבונה עד  8ימי עסקים לפני
מועד ההספקה .מאושר.

3.9

סעיף  :18נא לציין את המוסמכים (שם ותפקיד) .מורשי החתימה בהתאם לפקודת
העיריות – עם החתימה יצורף מסמך המפרט את מורשי החתימה.

3.10

סעיפים  :26-30נא למחוק ,שכן סעיפי ביטוח אינם רלוונטיים לעסקה נשוא הסכם זה.
לא מאושר.

3.11

סעיף  : 31אינו סביר מאחר ואין לספק אפשרות לתיקון הטעון תיקון .נא למחוק או לתקן
בהתאם .יתוקן כך שבמקום "יועץ" יבוא "ספק" ,וכן ולאחר שניתנה לספק הזדמנות
לתקן את הטעון תיקון בהתראה בכתב וזאת תוך  14יום.

3.12

נבקש להוסיף סעיף לפיו לא תחול על הספק אחריות במקרה עיכובים או אי קיום חיובים
הנובעים מחמת כוח עליון ,לרבות נסיבות שאינן בשליטת הספק .עוד מובהר כי איחור של
עד  5ימי עבודה לא ייחשב כהפרת ההסכם .מאושר

3.13

סעיף :32
ס"ק א – נא למחוק את המילים ו/או אינו מקיים חלקו בחוזה .לא מאושר
ס"ק ב – נא להוסיף בסוף "ובלבד שאירוע כאמור לא הוסר תוך  60יום" .מאושר
ס"ק ג – נא להוסיף בסוף "ובלבד שאירוע כאמור לא הוסר תוך  60יום" .מאושר
ס"ק ד – נא למחוק – אנו חברה ציבורית ואין באפשרותנו לתת התחייבות בנוגע להרכב
בעלי המניות .מאושר
ס"ק ה – נא למחוק .לא מאושר
ס"ק ו (הראשון) – נא למחוק (כפילות לס' א) .מאושר
ס"ק ו (השני)– נא לתקן ל 60 -יום .מאושר

3.14

סעיף  :26נא להבהיר כי אין מניעה להעסיק קבלני משנה .מאושר

3.15

סעיף  :29אחרי המילים "להפחית" נא להוסיף "בשיעור של עד  ."25%מאושר

נספח ג' מפרט
4.1

ס'  – 4תוקף התו  5שנים ממועד ההנפקה מאושר

4.2

ס'  – 6הספקה תוך  8ימי עסקים ממועד קבלת הזמנה חתומה מהעירייה יחד עם אגרות
הברכה וחומרי העיטוף .מאושר
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4.3

ס'  – 7עד שנה ממועד ההספקה .מאושר

נודה על קבלת תגובה להבהרה בהקדם האפשרי בהתחשב בקוצר הזמנים.
לשימת לבכם ,אם וככל שלא תתקבלנה ההערות המפורטות במסמך זה לעיל ,לצערנו אפשר
ששופרסל לא תוכל להשתתף בהליך שבנדון.
בברכה,
בנימין גוטניק ,עו"ד
מחלקה משפטית
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