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 190029מכרז פומבי לאספקת תווי שי לעובדים מס'  הנדון:
 

 שבנדון, המכון מתכבד להשיב כדלקמן:  מכרזהבמענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו אצל המכון בקשר 
 

 תשובה שאלה סעיף חלק בהזמנה דמס"
מימוש התו הינו בכפוף למצוין על גביו, בעלון המצורף לו ובאתר  - כללי  .1

 פירוט תו מלא יצורף להצעתנו. – שואל השאלה )שם הפונה צונזר(

 לא ברורה ההבהרה,
המציע נדרש לקיים התנאים בהתאם למפורט 

( 1.1בהסכם ההתקשרות )סעיף  כמצוין במכרז.
ההוראות שבהסכם או בהזמנה גוברות על כל מסמך 

 שיצורף להצעת הספק.
אספקת התווים תחול כחודשיים לפני ערבי החגים פסח וראש  1.2 מכרז  .2

לא תחול אספקה בשוטף. ניתן להתארגן מראש  –השנה בלבד 

 פעמיים בשנה לרכישת תווים לשוטף באופן מרוכז.

 מקובל.

 1.3 מכרז  .3

1.5 

אחוז ההנחה שיוצע הינו הכפוף לסכום הרכישה. באם הסכום 

היה רשאי לשנות י שואל השאלה )שמו צונזר(, 20%-יופחת ביותר מ

 .ואת הצעת

למכרז ניתנים לאומדן  1.3הנתונים המוצגים בסעיף 
 בלבד.

מדובר בהתחייבות לפרק זמן ממושך. נבקש שכל הארכה של  1.6 מכרז  .4

 הספק.ההסכם תהא כפופה לאישור 

אישור הספק להארכה יחול החל ממימוש האופציה 
 בלבד. לישיתהש

  מצ"ב התניות, מגבלות ומימוש לעיונכם. 3.2.1.2 מכרז  .5

רט את התניות שואל השאלה צירף לשאלותיו מסמך המפ)

 והמגבלות לתו המוצע(.

 .1ראה המענה למס"ד 

 3.2.1.3 מכרז  .6

 

הצעות נוספות אשר נבקש להקל על תנאי סף זה ולאפשר לבחון 

אינן כוללות רשת מזון אך מציעות מגוון עשיר ורחב של יותר 

בתי עסק של מותגים ורשתות בפריסה ארצית בתחומים  1000מ

רבים כמו מסעדות, חנויות אופנה טיפוח ובית, מלונות בתי ספא 

 אטרקציות סדנאות הופעות וכו'

 הסעיף נותר ללא שינוי.
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קנה  ACEניתן לרכוש מוצרי חשמל תחת המותגים: המשביר,  3.2.1.4.3 מכרז  .7

 ובנה והום סנטר.

 מאושר.

 3.2.1.4.5 מכרז  .8

 

 נבקש לקבל הבהרה לנושא "מוצרי פעילות פנאי" 

 האם צעצועים/ספורט נכללים בהגדרה זו?

 .3.2.1.4.5צעצועים נכלל בהגדרה לסעיף 
 3.2.1.4.2ספורט נכלל בסעיף 

 מכרז  .9
10.1 

 מקובל. . 120יום ולא  90-נבקש שההצעה תהיה בתוקף ל

אישור ממשרד רו"ח על להסתפק במפאת חיסיון לקוחות נבקש  11.2 מכרז  .10

 .היקף פעילות התווים

 הציגהשאלה אינה רלוונטית לסעיף, לא נדרש ל
 היקף פעילות התווים ללקוחות המציע, 

שי  להשלים הכנסות המציע ממכירת תווינדרש 
בנספח ה' בהתאם לתנאי סף  2017-2018בשנים 

3.1.3. 
אלא בהארד  לא תתאפשר הגשה באמצעות החסן נייד )דיסק און קי( 14.1.2 מכרז  .11

 קופי בלבד.

להגיש עותק  רשאיהסעיף יעודכן כך שהמציע 
 בהחסן נייד. 

נבקש להוסיף קריטריונים נוספים לצורך קבלת החלטה על ההצעה  15 מכרז  .12

הזוכה כגון: תוכן ואיכות, מגוון ופריסה ארצית, שירות לקוחות, 

 חוות דעת וממליצים וכו'.

קריטריונים אלו שכיחים ומקובלים במכרזים רבים ונשמח 

 אותם בחשבון בעת בחינת ההצעות. ושתיקח

 

 

 

 

 

 הסעיף נותר ללא שינוי.
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נבקש להקל בתנאי זה ולאפשר גם משלוח שוברים בצורה   18.1 מכרז  .13

 דיגיטלית.

 SMSאנו חברה המתמחה במתנות דיגיטליות הנשלחות למייל ו

 1100-וניתנות למימוש במגוון רחב של בתי עסק בפריסה ארצית )כ

בתי עסק( .באפשרותנו לספק גלויות פיזיות ממותגות לחלוקה 

פיזי לעובד. נשמח לספק לעובדיכם  במידת הצורך לתת גם משהו

אתר בחירה מגוון ועשיר בתוכן בפריסה ארצית עם מענה שיתאים 

מחוויה מתקדמת  תליהנו לאפשר להם לכלל העובדים שלכם ו

 נוחה וכיפית.

ניתן לעקוב  בנוסף אנו מספקים גישה למערכת דיגיטלית אשר

 ולפקח על כל התהליך.

לכרטיסי בנוסף ניתן לספק תווים בצורה דיגיטלית 
 לחילופין.ולא הקניה המגנטיים כנדרש, 

ולא יותר ₪  100 -ניתן לספק תווים בערכים נקובים של לא פחות מ 18.2 מכרז  .14

 ₪ 1,000-מ

 מקובל.

 מקובל. ימי עסקים 14 -נא לתקן ל 19.1 מכרז  .15

נבקש לציין מפורשות בהזמנת הרכש הנשלחת אלינו שיש לספק  19.2 מכרז  .16

 במעטפות סגורות. הכרטיסיםאת 

 מקובל.

נבקש להבהיר כי כרטיס המתנה מודבק על גלויה בה מופיעה   19.4 מכרז  .17

 .רשימת בתי העסק כולל הסתייגויות )ככל וקיימות(

כי הכרטיס יודבק על גלויה הכוללת רשימת  מקובל
 בתי העסק.

הציבור. נבקש לפטור  אנו חברה ציבורית שמניותיה מוחזקות בידי כללי מכרז, נספח ג'  .18

אותנו מהדרישה לפרט בעלי מניות, או לחלופין לספק תדפיס 

 החזקות בעלי עניין מתוך אתר הבורסה.

תדפיס החזקות בעלי עניין  הגישהמציע מתבקש ל

 מתוך אתר הבורסה.
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 תשובה שאלה סעיף חלק בהזמנה דמס"
 הנספח נותר ללא שינוי. נבקש להסתפק באישור מורשה חתימה ועו"ד בלבד. כללי מכרז, נספח ה'  .19

 לנספח בלבד. 1חתימת רו"ח הינה עבור סעיף 
חברתנו חברה ציבורית, והנתון המבוקש הינו סוד עסקי מסחרי  1 מכרז, נספח ה'  .20

ואינו מפורסם. נבקש להסתפק בהצהרה שסך המכירות של התווים 

 מש"ח בשנים המבוקשות 100עולה על 

 מקובל.

רשימת הרשתות המכבדות את נבקש לצרף את ברושור התו עם  4 מכרז, נספח ה'  .21

 התו )ללא מספר סניפים(

 יפורטו מספר הסניפים –רשתות מזון 

 נדרש להגיש בהתאם להוראות הנספח.

נא לציין במבוא: המכון מאשר כי הזמנת תווי השי מהספקת עפ"י  מבוא הסכם  .22

חוזה זה, אושרו ויאושרו לפי כל דין ע"י כלל הגורמים המוסמכים 

 מורשה חתימה של המכון מאומת.אצלו + לצרף אשור 

 

נא לציין בהסכם ולהוסיף את שמות מורשה החתימה ולצרף 

 .להסכם אשור לכך + אמות חתימה

הנושא יידון עם הזכה לאחר הודעת הזכייה, ככל 
 .ששיידר

במקום "לשביעות רצונו המלאה של המכון" נבקש לכתוב "בהתאם  2.1 הסכם  .23

 להוראות מסמכי המכרז"

הסעיף שונה כך שלאחר המילים "לשביעות רצונו 
המלאה של המכון" יתווסף "ובהתאם להוראות 

 ". ההזמנהמסמכי 

 לא מקובל. המכון חייב להתחייב להיקף רכישה מינימלי 2.3 הסכם  .24

 נא להוסיף בסוף את המילים " המנוגדת לדין". 3.4 הסכם  .25

 

 

 

 לא מקובל.
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מותנית באשור בכתב ומראש של נא לציין שהארכת ההסכם  5.1 הסכם  .26

 הספק, לרבות לגבי סכום התמורה.

התיקון מקובל החל מתקופת ההארכה השלישית. 
  הסעיף יתוקן כדלקמן:

חודשים  12תוקפו של הסכם זה הוא לתקופה של 
. למכון ("תקופת ההסכם")החל ממועד חתימתו 

 לשתישמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם 
חודשים כל אחת, במתן  12 תקופות נוספות של

יום לפני תום  30הודעה מוקדמת לספק לפחות 
תקופת ההתקשרות או התקופה שהוארכה, לפי 

מעבר  .ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי העניין
לאמור, לאחר שתי תקופות הארכה, לצדדים 
האפשרות להאריך בהסכמה את ההסכם בשתי 

מומשה הזכות  חודשים. 12תקופות נוספות בנות 
יחולו כל הוראות ההסכם ומסמכי  להארכה כאמור, 

 .ההזמנה גם על תקופת ההתקשרות המוארכת

  ראו הערתנו לעיל לעניין התקופה 5.1 הסכם  .27

 -ארבעה"לתקופה בת  יצויןבמקום לתקופה כלשהי  ימים". 30נא לציין במקום לתקופה כלשהי, "לתקופה של  5.3.2 הסכם  .28
 19.1להתניה בסעיף , בדומה "עשר ימי עסקים

 למכרז.

 לא מקובל. ימי עסקים. 7נא להעמיד את המועד על  5.3.3 הסכם  .29

 5במקום  14 5.3.3 הסכם  .30

"בהתאם להוראות ההסכם ומסמכי המכרז" במקום לשביעות  6.1 הסכם  .31

 רצונו של המכון"

 

 

 

 

לאחר המילים "לשביעות רצונו של המכון" יתווסף 
 ומסמכי ההזמנה""ובהתאם להוראות ההסכם 
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 2.2 הסכם  .32

6.3 

6.4 

עסקאות תווים הינן ללא מע"מ )החלפת אמצעי תשלום(. לכן לא 

מופקת בגינה חשבונית מס. חשבון תווים נמסר יחד עם תעודת 

משלוח בעת ההספקה. מעת ההספקה מתחילים להיספר שוטף + 

 יום. 45

 המילה "מע"מ".תוסר  -2.2סעיף 
 

המכון יעביר את הערותיו המנומקות  -6.3סעיף 
 מקובל. -לספק

 
"חשבונית" תוחלף ב"חשבונית עסקה/ דרישת 

 תשלום".
 

"חשבונית" תוחלף ב"חשבונית עסקה/  -6.4סעיף 
 דרישת תשלום".

 תיספר ממועד האספקה למכון.לא ספירת הימים 

 בעסקה זו אין חשבונית מס.  6.3 הסכם  .33

 בנוסף נבקש לציין שהמכון יעביר את הערותיו "המנומקות" לספק.

נבקש להדגיש כי בגין תווי שי מונפקת חשבונית עסקה/דרישת  6.3 הסכם    .34

 תשלום. 

 לאחר תשלום מונפקת קבלה. 

 חשבונית מונפקת רק במימוש הכרטיסים ולזכות המממש.

 לאחר המילה רשלני יתווסף "או בזדון"  נא למחוק את המילה "רשלני" בסוגריים 7.1 הסכם  .35

 נא למחוק את המילים "מי מטעמו",  7.2 הסכם   .36

 ימים  30להעמיד את המועד על 

אין באמור במכרז כדי להטיל על וכן להוסיף בסוף סעיף כללי, " 

 "הספק כל חבות מעבר לאלו המוטלות עליו עפ"י דין

 לא מקובל. - מחיקת "מי מטעמו" .א

 .מקובל –יום  30 .ב

 .לא מקובל -סעיף כללי  .ג

נא להוסיף בסוף "וכן מידע שהספק נדרש לגלות לרשות מוסמכת  9.1 הסכם   .37

 ע"פי דין"

 מקובל.

לא ניתן לבצע את ההסכם ללא קבלני משנה )יצרנים, מובילים,  10.1 הסכם  .38

 סולקים(

אינו אוסר על שימוש בקבלני משנה.  10.1סעיף 
המילים "אך ורק בכפוף לאישורם מראש ובכתב על 

 ימחקו.  5ידי המכון" בשורה 

 
 בכבוד רב, 

  
 המכון הלאומי למצוינות בספורט. -מכון וינגייט    


