
 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ 

 

והפעלת מועדון צרכנות להקמת   38.2022  מכרז פומבי מספר מענה לשאלות משתתפי 

 ואזור עוטף עזה   שדרות   לתושבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.11.2022 

 

 ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון. "(, לשאלות ההבהרה כפי שהועברו אליה על החברה)להלן: "  החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ  להלן התייחסות 

 

 שאלות ההבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.  

 .הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

 

 

 תשובת החכ"ל  שאלה / בקשה  סעיף  עמוד  מס"ד

1 

27 6 
₪    20,000מבקש לתקן סכום של ערבות בנקאית הביצוע ל 

 ₪  50,000במקום 
 ₪  20,000הבקשה מאושרת ערבות המכרז וערבות הביצוע יעמדו ע"ס של  

39 16.1 

32  

2 40 17.6 

לחברה לא תהה זכות לבקש או לתבוע את הפסקתו של עובד  

אלה רק להתריע בפני הספק ועל הספק מוטלת החובה לטפל 

 מעסיק. -בנושא במקצועיות הראויה ועל פי דיני עובד

הבהרה לגבי נושא העסקה / פיטורין של עובד של הזוכה הבקשה נדחית, 

אין המזמין ]החכ"ל[ דורש פיטורין של עובד כזה או אחר, אלא במידה   -במכרז 

ויש עובד ממצבת העובדים של המציע הפוגע או שמספק שירות שאינו עומד  

ד לא יטפל / בדרישות המזמין ]החכ"ל[, תהא זכות לחכ"ל לדרוש שאותו עוב 

 יעסוק בנושאים הקשורים למועדון הצרכנות של שדרות 

3 47 2.4 

לחברה לא תהה כל זכאות להודיע על החלפת עובד או הפסקת 

עבודתו אצל הספק.בנוסף לזאת הספק אינו מחוייב לקבל את 

 דרישת החברה להחלפת העובד .

 לעיל 2 ףראו תשובה לסעי 



4 47 2.2.3 

במועדון אינה מבוססת על כרטיסי אשראי,  מאחר והחברות 

אלא רק על הזדהות כחברי מועדון או לחילופין הורדת קודי  

הטבה, אין הספק יכול להתחייב על הנחה שתינתן בקופות בתי  

העסק / החנויות. ההנחות וההטבות ממבוססות על הנחת  

 המחיר/הטבה על כמות וכדומה בעת הרכישה. 

בהתאם לחוזה / הסכם של המועדון מול בית  ההנחה המבוקשת הינה   -נבהיר

 העסק ואין דרישה שהקופות "יכירו" הנחה כתוצאה מכרטיס כזה או אחר

5 
הסכם 

SLA 
   

  3 
יש לציין מדדים יותר   –אי טיפול בפניות חברי המועדון  

 מדוייקים מה זה אומר אי טיפול בפניות . 

  3נציג ולא נענתה בטווח של /פניה של חבר מועדון אשר התקבלה ע"י מוקדן 

 ימים 
 פעמים בשנה  ₪10 ולמספר של  500-הסכום יעודכן ל סכום הקנס לאי פתיחת המוקד בזמן אינו פרופורציונלי .  4  

  5 
יש   –דקות למענה  6חוק הגנת הצרכן מאפשר המתנה של עד 

 דקות. 6לשנות מדקה ל 

  6ההמתנה לא יעלה על הבקשה מאושרת בהתאם לאפשרויות הבאות : זמן 

להשארת  הצרכן דקות. האפשרות שתיקון החוק מותיר בידי העוסק להפנות את

הצרכן, ולא נכפית עליו.   למענה נותרת לבחירת המתנה הודעה במקום המשך

בחר שלא להשאיר הודעה קיימת חובה לתת לו מענה תוך שש   צרכן כך שאם

 דקות.

     

6 
שאלה 

 כללית
 

לא נאמר בהצעת המכרז מה קורה כאשר מסתיימת תקופת 

המכרז והיא אינה מחודשת, מה קורה עם ההסכמים שנחתמו  

 מול ספקי ההטבות ומול קהל לקוחות המעודון . 

במידה וההתקשרות בין המציע לחכ"ל תסתיים / תיפסק מאיזושהי סיבה,  

ו לאחריות  ההתקשרויות מול בתי העסק יועברו להתקשרויות והטיפול יועבר

החכ"ל ו/ או לחברה אחר שתספק את השירות במקום המציע / הספק שיוכרז 

 במסגרת מכרז זה 

 

 

 

 בכבוד רב 

 אמנון קוזניץ 

 מנכ"ל החברה 


