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 חתשע" כסלוב 'יב"ה, 
 2017 נובמבר 28 

 
 

 לכבוד
 22/17משתתפי מכרז מס' 

 
 שלום רב,

 
 
 

 לאספקת תווי קניה 22/17 מס'מכרז  - 2מס'  ותהבהר מסמךהנדון: 
 

 כללי .1

 .(חתשע" כסלוב י"ז) 12:00בשעה  20175/12/יום ל נדחה המועד האחרון להגשת הצעות .1.1

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים,  .1.2

  ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת 

 האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. 

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום  .1.1

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות.

 :דוןבנש המכרזלגבי  ותהבהרלהלן  .2

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 הזמנה להציע הצעות

נבקש שהאספקה תתבצע לחגי פסח  1.1 2  .1
וראש השנה בלבד. אין מכירת 

 תווים בין החגים.

 עיקר הרכישה תהיה בחגי פסח וראש השנה.

אולם תתכן גם חלוקה במהלך השנה, 
 בהתאם לצרכי האוניברסיטה.

₪  1,000עד  –הגדלת הערך הנקוב  1.2 2  .2
 .בכרטיס

 מקובל.

הארכה מעבר לתקופה מצטברת של  1.8 2  .3
שלוש שנים )שנתיים + שנת אופציה 

 .רק בהסכמת הספק –אחת( 

 מקובל.

האם  - 2בעניין הצעות לתווים בסל  8.1 5  .4
בהגדרת של רשתות שיווק ניתן 

להכליל  גם רשתות בתי קפה 
ספא ואתרי בילוי  ומסעדות,

 נוספים?

 ניתן.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 תיאור המוצרים והשירותים הנדרשים - 1נספח 

לספק תווים כשוברי  איננו יכולים 2.1 14  .5
נייר אלא בצורה של כרטיסים 

מגנטיים בלבד. ניתן לממשם כל עוד 
הינם בתוקף על פי רשימת החנויות 

המשתנה מעת לעת. תנאי מימוש 
הכרטיסים הינם כמפורט על גבי 

 התו.

 מקובל.

בחלק מן הרשתות תקף  –מבצעים  2.3 14  .6
 במבצעים למעט מבצעי מועדון 

רשתות  האם אפשרי לשלב גם
 כאלה?

 במכרז. 1בנספח  2.3ראו סעיף 

ימי  3נבקש שהבדיקה תתבצע בתוך  3.6 15  .7
 עבודה.

במקרה של חוסר התאמה תימסר 
הודעה לספק ותינתן לו הזדמנות 

לספק לבדוק ולהיווכח שאכן היה 
 חסר.

 מקובל.

 מקובל. .עבודהימי  12-נבקש לתקן ל 4.5 16  .8

 מקובל. .חודשים 6 -נבקש לתקן ל 5.4 16  .9

 הסעיף יימחק. נבקש למחוק. 5.5 16  .10

טענות על תווים פגומים / לא  5.6 17  .11
 .תקינים יתבררו מול הספק

 מקובל.

 הסכם - 2נספח 

הארכה מעבר לתקופה מצטברת של  2.4 19  .12
שלוש שנים )שנתיים + שנת אופציה 

 רק בהסכמת הספק –אחת( 

 מקובל.

הנ"ל ייעשה לאחר בירור מול  3.4 20  .13
 .הספק

 מקובל.

 מקובל. .חשבון -יש להחליף חשבונית ב 7.6 21  .14

ייעשה לאחר בירור מול קיזוז  7.8 21  .15
 הספק.

 מקובל.

השיפוי ייעשה על פי פסק דין  9.2 21  .16
 .שביצועו לא עוכב

 מקובל.

נא להוסיף בסוף למעט נזק שנגרם  9.3 21  .17
בזדון על ידי האוניברסיטה או 

 .הפועלים מטעמה

 מקובל.

נא  .לא אפשרי לקיים סעיף זה 10.3 22  .18
 .למחוק

ימסרו פרטים אישיים ולפי דרישת מחלקת 
 .טחון פרטים נוספיםיהב
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

בביצוע העסקה מעורבים קבלני  13.8 23  .19
יצרני התווים וחברת הפצה  –משנה 

חיצוניים. אף הסליקה נעשית בידי 
ניתן חברת כרטיסי אשראי. לא 

לבצע את העבודה ללא קבלני 
המשנה. נבקש להבהיר שהדבר 

 אפשרי לפי תנאי המכרז.

אך בלי למעט מאחריות הספק לכל  ,מקובל
 .אמור בהסכם זהה

 . הסעיף נשאר בעינו.לא מקובל .₪ 3,000-נבקש להקטין ל 14.1 24  .20

 לעיל. 8ראו תשובה מס'  .ימי עבודה 12 -נבקש לתקן ל 14.2 24  .21

בביצוע העסקה מעורבים קבלני  16.1 25  .22
יצרני התווים וחברת הפצה  –משנה 

חיצוניים. אף הסליקה נעשית בידי 
חברת כרטיסי אשראי. לא ניתן 

לבצע את העבודה ללא קבלני 
המשנה. נבקש להבהיר שהדבר 

 אפשרי לפי תנאי המכרז.

כי אין מניעה להעביר חלק מהעבודה מובהר 
לקבלני משנה בלי לפגוע באחריות הספק 

 יתר תנאי ההתקשרות.בו

חברה ציבורית שהינה חלק  אנו 17.1 25  .23
כל  לנומקבוצת חברות גדולה, שאין 

קשר עסקי או תפעולי אליהן. נבקש 
אפוא שאיסור ניגוד העניינים 

יתייחס לחברה עצמה, נושאי משרה 
 בה וחברות בנות.

 הסעיף יתוקן כדלהלן:

"הספק מצהיר ומתחייב  כי למיטב ידיעתו 
נושא משרה בו, חברות בעל שליטה בו, הוא, 

בנות, חברת אם, אחיות או קשורות בכל 
צורה שהיא, במישרין או בעקיפין, לרבות 

, אינם ולא חברה בת, חברה אם, חברה אחות
בקשר עסקי או בכל קשר אחר, יהיו קשורים 

במישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטה או 
באופן עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה, 

שום ניגוד עניינים שעלול אשר יש בו מ
להפריע לספק לקיים איזו מהתחייבויותיו על 

 ."פי החוזה או על פי דין

 חוברת ההצעה - 1נספח 

₪  1,000עד  – הגדלת הערך הנקוב 4.4 31  .24
 .בכרטיס

 מקובל.

 הצהרה בדבר קיום/ אי קיום ניגוד עניינים - 'ג1נספח 

לעיל, נבקש  23כאמור בסעיף   35  .25
לצמצם את הדרישה לחברה עצמה, 

 לנושאי משרה בה ולחברות בנות.

יש לחתום על  –ג' מתוקן 3מצ"ב נספח 
 הנספח המתוקן ולהגישו כחלק מההצעה.

 
 

 בברכה,
 יחידת המכרזים

 אוניברסיטת בר אילן


