
 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

19.7.18תאריך:   
 
 

 – 2018/3שאלות הבהרה מכרז תשובות ל 
 פומבי לאספקת תווי שי משולביםמכרז  

 
 
 

מס' 
 סידורי

 תשובה שאלה / הערה הסעיף במכרז

1.  
 

 

  2עמוד 
  2סעיף 

לקבל הערכה שנתית לגבי היקף נבקש 
 ההזמנה המשוער לשנה

לדעת את כמות העובדים  נבקש כמו כן
 .מכרטיסים אלוהנות יהאמורים ל

 

 הינןכדלקמן  הכמויות
 באומדן ומדובר משוערות

 יהיו הסופיות הכמויות. בלבד
. ההזמנה הפקת במועד כמפורט

 להוות כדי באמור אין
 המכללה של כלשהי התחייבות

 במספר מוצרים להזמנת
 .כלשהו

 
תווים  790  -כ – א. ראש השנה

  כ"א. ₪ 100בשווי של 

 -כ ב. פסח סכום כולל של

תווים  800בערך ₪.    270,000

עד ₪  120בשווי משתנה מ 

1000  ₪ 

שווי  500  -כ ג. ימי הולדת

 למימוש. ₪ 10של  שובר 

2.  
 

 

  3עמוד 
  16.2סעיף 

לא צורף טופס למילוי של  - הוכחת ניסיון
 ממליצים ואנשי קשר 

למסמכי  2-נספח א'מצ"ב 
המכרז. על המציעים לצרפו 

למסמכי המכרז ולמלאו 
 כנדרש. 

3.  
 

  5עמוד 
  20.4סעיף 

 - דוגמת תוו בצרוף לינק לתו השי הדיגיטלי
ככתובת ? כיצד ואיך תרצו לקבל את הלינק

 ? מצורפת או למייל

כתובת לינק נבקש לקבל כ
 מצורפת

סעיף  15עמוד   .4
7.1 

בהזמנת תווי   - תשלום כנגד חשבונית מס
אין חשבונית אלא ( כרטיס מתנה)שי 

 יש לתקן  - (מ"אין מע)דרישת תשלום 

במקום "חשבונית מס כדין" 
 יתוקן ל"דרישת תשלום".

 

   15עמוד   .5
  8.1סעיף

התחייבות הספק על רשימת הרשתות 
לא ניתן להתחייב להיותן של כל  -והחנויות

. הרשתות בתוקף לתקופת ההתקשרות
למעט רשתות : אפשר לסייג האם 

 ?שהפסיקו את פעילותן או סגרו 

 80%הדרישה היא שלפחות 
מהרשתות יוותרו בתוקף. כמו 

קיימת אופציה לרשת כן, אם 
מזון אחת בלבד, וזו הפסיקה 

את פעילותה, על הספק לדאוג 
לרשת חלופית שתכבד את 

 התווים בלא תמורה נוספת. 
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 18עמוד   .6
 -)ז( ו 1פים סעי

 )ח( 1

למעט מספר  –כיבוד בערכו המלא של התו
החרגות וסייגים אשר מופיעים בפרסומי 

לא כולל חנויות  -: כגון, החברה
, צבירת נקודות/הנחות מועדון/עודפים

 - החרגות של מחלקות מסוימות ברשתות
 ?האם מקובל

 נותר על כנו. – (ז)1 סעיף

 

יתוקן: שווי התו  – (ח)1סעיף 
כולל , לא כולל כפל מבצעים

 . צבירת נקודות מועדון

 

סעיף  18עמוד   .7
  )א( 2

 ימי עסקים 7 -המועד הנדרש לאספקה
אך הפקת כרטיס ברכה  ,ממועד ההזמנה

ימי עסקים מיום אישור  14לוקח עד 
האם ניתן לרשום שזמן  -הגרפיקה

  ?ימי עסקים 14 -האספקה עד

 

 

 

 –של השוברים מועד האספקה 
 ימי עסקים.  7

 14עד  - וברכהתוספת מדבקה 
 ימי עסקים.

 

 

 
8. 

סעיף  19מוד ע
 )ג( 2

האם ניתן לרשום שהברכה  -מידות הברכה
תהיה בגודל מתאים למעטפה ובתאום מול 

 ?הספק הזוכה

 

 מקובל.

  19עמוד  .9
  (ה) 3 סעיף 

 .מדובר בתווי שי -לא ברור  .1
 

)אחוז ההנחה( מחיר התמורה 
את כל התנאים בחובו כולל 

, במפרט הטכניהמופיעים 
לא . לרבות מעטפות וברכות

 תשולם כל תמורה נוספת.

 
10. 

 
 נספח ב'
 הסכם 

 , 14עמוד 
  (ו)3סעיף 

2.  
3.  
שיפוי  -בכל מקרה ? איזה קנס צפוי להיות  .4

כנגד קביעת של ערכאה שיפוטית מוסמכת 
 וכנגד פס"ד חלוט

 

לא  –בכל הנוגע לקנסות 
מעורבת ערכאה שיפוטית. 

הבקשה נדחית. הסעיף יישאר 
 על כנו. 

 

 הסכם,  .11
 5.2סעיף 

 2הארכת חוזה מחייבת הסכמה של  .5
 . כולל הספק, הצדדים

לא מקובל. האופציה להארכה 
 היא של המכללה. 

 הסכם,  .12
  5.3סעיף 

יום  60ביטול כנגד ההודעה מוקדמת של  .6
 .מראש

 

  לא מקובל. 

 הסכם, .13
 6.2סעיף 

כעקרון המכללה צריכה להיות מחוייבת  .7
לכמות תווי השי שיסופקו לה בהתאם 

יתן לשקול אופציה של החזרת נ'. לנספח ג

במידה בנספח ג' קובע:  4סעיף 
שיוותרו בידי המזמין תווי שי 

שלא נדרשו ולא נעשה בהם 
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וזאת  ,תווי שי בחצי השנה הראשונה בלבד
של עד  החל ממועד הרכישה בסכום

מסכום הרכישה הכללית של תווי השי 10%
 תווי השי שיוחזרו כאמור'. על פי נספח ג

כי יתרתם המקורית לא  ובהנחה , יבדקו
למען הסר . יתקבל בגינם זיכוי כספי, נוצלה

כ התווים "סכום הזיכוי הינו סה, ספק
שהוחזרו כאמור בניכוי אחוז ההנחה 

 .שניתנה בפועל
 

יהא , שהיאמכל סיבה , שימוש
המזמין רשאי להחזירם לספק 

ימים מיום  90בתוך עד 
והספק יהיה , אספקת תווי השי

חייב לקבלם חזרה ולזכות את 
המזמין מיידית בהתאם 

ומבלי , לעלותם בפועל למזמין
שהספק יהיה זכאי לכל תמורה 

 .או פיצוי כלשהם/ו

 

 הסכם, .14
 7.1סעיף 
 7.2סעיף 

מ "של מעאין רכיב , מדובר בתווי שי .8
 . ויוצאת דרישת תשלום בלבד

9.  
מיום קבלת דרישת  7.2 סעיף ל"כנ .10

התשלום שתצורף ביחד עם התווים 
 . שיסופקו

 

מקובל. ראו תשובה  - 7.1סעיף 
 . 4מספר 

במקום "ו/או  – 7.2סעיף 
ממועד קבלת החשבונית" 

יתוקן: "ו/או ממועד קבלת 
דרישת התשלום יחד עם 

 התווים שיסופקו"

 

 

 הסכם, .15
 8.1סעיף 

תקבלו , לא ניתן לעמוד בתנאי סעיף זה .11
מאתנו רשימה של רשתות והסייגים כמו 

 .חנות/גם ערך התו בכל רשת
 

 .6ראו תשובה מספר 

 הסכם, .16
  8.2סעיף 

או /ובלבד שהפגם ו  - נא לציין בסוף .12
. או הנזק נגרמו על ידי הספק/הקלקול ו

בכל מוצר "כמו כן למחוק את המילים 
בנוסף . אנו מספקים רק תווים", שהוא

 כובינבקש למחוק את הפסקה לגבי ע
  . חדש/בתשלום עד לאספקת כרטיס חלופי

 
 

 ת.ומקובל ןאינ ותהבקש

 

 

 הסכם, .17
 9.1סעיף 

למחוק ", אובדן  לגוף"למחוק את המילים  .13
ובמקומן " מלאה ובלעדית"את המילים 

ובלבד , לציין בסוף" + על פי דין " לכתוב 
הפגם או הקלקול או הפגיעה או , שהנזק

לא נגרמו כתוצאה , ב כאמור"ההפסד וכיו
או מי /או מחדל של המזמין  ו/ממעשה ו

או מכל מי /או מי משולחיו ו/ו/מעובדיו
 ".  שבא מטעמו

 
 

הבקשה אינה מקובלת, למעט 
 התיקון " על פי דין". 

 הסכם, .18
 9.1סעיף 

באמור כי אין "נבקש לציין בסוף  ןכמו כ
במכרז כדי להטיל על הספק כל חבות 

 ".מעבר לאלו המוטלות עליו על פי דין

 הבקשה אינה מקובלת.
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 הסכם, .19
 9.2סעיף 

וכן ", לפצות"נבקש למחוק את המילה 
שכל שיפוי על פי מכרז זה כולל לציין 

ד חלוט "ט והוצאות  ייעשה על פי פס"שכ
ובכפוף לכך  ,ש מוסמך בישראל"של בימ

להתגונן ולא  שהמזמין יאפשר לספק 
או תביעה ללא  /יתפשר בכל דרישה ו

 . הסכמת הספק
 

 

בסוף הסעיף יתווסף: "מוסכם 
כי הפיצוי ו/או השיפוי ייעשו על 

פי פסק דין שלא עוכב ביצועו, 
ובכפוף לכך שהמזמין יאפשר 

 לספק להתגונן בפני התביעה". 

 11.1סעיף  .20
 

           

  ימי עסקים  7
 
 

 .7מקובל. ראו תשובה לשאלה 

  .לבטל את הקנס והפיצוי המוסכם 11.2סעיף  .21
 

 לא מקובל

. נא להפוך את סעיף ההפרות להדדיא.    12סעיף  .22
לציין מהן הפרות יסודיות ולא להכניס את 

 . החוזה כיסודיים כל תנאי
 

  .ימי עסקים 7  - ימים 7במקום ב. 
 

 א. לא מקובל.

 

 ב. מקובל. 

 

אך לא מקובל  ,ביטול הסכם מקובלא.  12.2סעיף  .23
 . בתשלום שישולם לספק אחר שנשא 

 
 
 
 

למחוק את הפסקה , מעבר לכךב. 
ישיב  בנוסף לכל"האחרונה החל מהמילים 

 .  עד הסוף  ," ...הספק
 

במקרה שההסכם יבוטל א. 
בשל הפרה של הספק, על הספק 

לשאת בכל הפרש בתשלומים 
יידרש לשלם לספק  ןשהמזמי

 החדש.

 ב. לא מקובל. 

 
24. 

 
 13.1סעיף 

 
 . ולא סופיתראיה לכאורה 

 

 

 מקובל.

 

 לא מקובל. .לעניין זכות הקיזוז למחוק  13.2 סעיף .25

אימות חתימה של בנוסף אנו מבקשים   .26
מורשי החתימה שיחתמו על החוזה מטעם 

שאתם דורשים מהספק  כמו המזמין
 . בסוף החוזהלחתום 

: עוד נבקש להוסיף סעיף כללי בנוסח הבא
המזמין מאשר כי הזמנת תווי השי על ידו "

אושרו , חוזה זה והמכרז מן הספק על פי 
ידי כלל הגורמים  ויאושררו לפי כל דין על 

מדובר במכרז. הדרישות אינן 
 מקובלות. 
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לרבות מבחינה , המוסמכים אצלו
 ב"תקציבית כעולה מהעתק האישור המצ

  ." 

  – 'נספח ג .27
 (ב)1סעיף 

 .  נא לציין כמות שתחייב את המזמין
 
 
 

יש אומדן בלבד. אין כמות 
 מחייבת. 

 

    

    

 
   
  

 . על המציעים להגיש מסמך זה חתום על ידם במועד הגשת ההצעות 

 

 . 2-נספח א' –מצורף למסמך זה 

 


