
  

 190048 מס' פומבי לאספקת תווי שי לעובדיםמכרז  הנדון:
 

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

 תשובה שאלה במכרזסעיף  
 22.2סעיף   .1

 להזמנה
לציין מפורשות בהזמנת הרכש הנשלחת אלינו שיש לספק את הכרטיסים נבקש 

 במעטפות סגורות.
 .מקובל

 22.4סעיף   .2
 להזמנה

נבקש להבהיר כי כרטיס המתנה מודבק על גלויה בה מופיעה רשימת בתי העסק כולל 
 הסתייגויות )ככל וקיימות(

 . העסק בתי רשימת הכוללת גלויה על יודבק הכרטיס כי מקובל

 2.3ו 2.2סעיף   .3
 להזמנה

נבקש לצרף את ברושור התו עם רשימת הרשתות המכבדות את התו )ללא מספר 
 סניפים(

 יפורטו מספר הסניפים –רשתות מזון 

 .מקובל

 5.1סעיף   .4
 להסכם

 . מקובל מותנית בהסכמה מראש ובכתב של הספק -חודשים 12הארכת המכרז מעבר ל

 5.3.3סעיף   .5
 להסכם

 . מקובל ימים 7המועד על נא להעמיד את 

 שינוי במסמכי המכרז.  אין להוסיף בסוף עוד הפעם, "והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין" להסכם 7.1סעיף   .6

ייעשה על פי פס"ד  ושכ"ט, על פי מכרז זה כולל הוצאות שיפויכל נא להוסיף בסוף,  להסכם 7.2סעיף   .7
להתגונן ולא  לספקאפשר שהמכון יחלוט של בימ"ש מוסמך בישראל ובכפוף לכך 

 הספק". תפשר בכל דרישה ו/או תביעה ללא הסכמתי

 שינוי במסמכי המכרז.  אין

 . הסעיף יחול גם על המכון כלפי הספק, בשינויים המחויבים. מקובל נא להפוך את הסעיף להדדי. להסכם 9סעיף   .8

 10.2סעיף   .9
 להסכם

 14ולציין כי תינתן הודעה מראש בת נא למחוק את הסיפא לעניין אי מתן הודעה 
 ימים.

 :המילים. מקובל
 " ,ללא צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי או הקיזוז."

 :במילים יוחלפו
 ימים מראש".  14 לספקבכתב שתינתן  בהודעה"

 10.3סעיף   .10
 להסכם

" וכן למחוק  ראיה לכאורהנא למחוק את המילים ראיה מוסכמת ומכרעת ולכתוב: "
 את המילים  "הספק יהיה מנוע מלטעון כנגד ראיה זו".

 

חשבונותיו של המכון בדבר "הסעיף יתוקן לנוסח שלהלן:  נוסח. מקובל
לנזקו של  לכאורהנזק ו/או הוצאה שנגרמו לו כאמור ישמשו כראיה 

 "המכון



  

השי על פי חוזה זה, אושרו ויאושררו  תוויכי הזמנת  המכון מאשר נא לציין במבוא: כללי -הזמנה   .11
  אצלו.לפי כל דין על ידי כלל הגורמים המוסמכים 

 למבוא להסכם.  יתווסף, נוסח הפסקה מקובל

 המציאול המכון שיחתמו מטעמו על ההסכםשמות מורשה החתימה של את נא לציין  כללי -הזמנה   .12
 מורשה חתימה כדין. אשור 

 שינוי במסמכי המכרז.  אין

נבקש להבהיר שאין מכירה בשוטף אלא רק בחגים )כלומר בשבועות הסמוכים לחגי  להזמנה 1.2סעיף   .13
תשרי/פסח(. נציין כי אין לנו מניעה למכור כמות עודפת של תווים בתקופת החג, עם 

 חודשים ממועד ההספקה 12ועד  10%אפשרות החזרה של עד 

 .מקובל

 3.1.4.3.5סעיף   .14
 להזמנה

בתנאי הסף כתוב שעל תווי השי להיות מכובדים בכל אחד מהתחומים המפורטים 
 , לרבות הסעדה ו/או פעילות פנאי. 3.1.4.3בסעיף 

ו/או פעילות פנאי", כפי שמופיע  ו/או מוצרינבקש להבהיר כי תנאי הסף הינו "הסעדה 
 ה. בנספח 2.3חלק ד' הגדרת השירותים הנדרשים וראה גם סעיף  21.4.5בסעיף 

פעילות /מוצריאו /ו"הסעדה  המילים, סופר טעות חלה 21.4.5 בסעיף
 .פנאי פעילותאו /ו"הסעדה  במילים יוחלפו" הפנאי
או /ו"הסעדה  המילים, סופר טעות חלה להזמנה' ה לנספח 2.3 בסעיף
 ".פנאי פעילותאו /ו: "הסעדה במילים יוחלפו פנאיפעילות /מוצרי

 

להבהיר שלא ניתן לבטל הזמנות שנכנסו לייצור, ושתמורתם תשולם אם נבקש  להסכם 5.2סעיף   .15
 הוזמנו לפני סיום ההסכם ומועד ההספקה הוא לאחר סיום ההסכם

 .מקובל

 6.5-ו 6.4סעיפים   .16
 להסכם

ניתן לספק דו"ח, אך כאמור אנו מבקשים לרכז את הרכישות לתקופות החגים. יש 
משלוח וחשבון תווים. נבקש להבהיר לציין שבעת מסירת משלוח נמסרים תעודת 

 הם מיום ההספקה. 45שתנאי התשלום שוטף + 

תיספר ממועד האספקה  לאספירת הימים אין שינוי במסמכי המכרז. 
, בהתאם הוצאת חשבונית עסקה/ דרישת תשלום, אלא ממועד למכון

 להסכם. 6.4לסעיף 

 שינוי במסמכי המכרז.  אין חלוט דין פסק פי על יבוצע ששיפוי להבהיר נא להסכם 7.2 סעיף  .17

 . מקובל מוסמכת ערכאה -לתקן רשות מוסמכת ל נבקש להסכם 8.2 סעיף  .18



  

 10.1 סעיף  .19
 להסכם

 :שלהלן לנוסח יתוקן 10.1 סעיף נוסח. מקובל יום 14 של בכתב התראה מתן לאחר ייעשה שההחזר נבקש
"נשא המכון, או מי מטעמו, בתשלום כלשהו החל על הספק, בין על פי 

 יום 14 בתוךההסכם ובין על פי כל דין, יהא הספק חייב להחזירו למכון 
 מהמועד בו נדרש לעשות כן, והכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין."

 10.2 סעיף  .20
 להסכם

 מתן עם, יום 14 של בכתב התראה מתן לאחר ייעשה ההסכם פי על קיזוז שכל נבקש
 הקיזוז נדרש בגינה ההפרה תיקון וזכות טיעון זכות

 . 9תשובה מספר  ראו

 10.3 סעיף  .21
 להסכם

ניתן  –"ראיה לכאורה". במצב זה  -לתקן במקום ראיה מוסכמת ומכרעת ל נבקש
 לערער על הנזק, אך נטל הראיה מוטל על הספק  

 . 10מספר  תשובה ראו

 
 

 בכבוד רב, 
 

 מכון וינגייט
 


