יולי2017 ,
אוניברסיטת חיפה
מכרז פומבי  470/17לאספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה
מסמך הבהרות מס' 1
להלן מענה לשאלות הבהרה שהגישו המציעים.
מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.
המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.
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פרק במכרז

מסמך א'

סעיף

(2ד')

אתם מבקשים שעל כל מעטפה תודפס ברכה לעובדים –
האם כוונתכם לכרטיס ברכה שיופק ע"י הזוכה?
במידה וכן האם האוניברסיטה ערוכה לתשלום בגין כך?
האם הכוונה הינה לברכה ע"ג המעטפה
האם ניתן לצרף נספח של הכרטיס המוצע ,המכיל פירוט של
כל הרשתות הנמצאות בהסכם – כולל רשתות מזון ,ביגוד
הנעלה ועוד ,במקום לרשום את כולן באופן ידני.

נספח 3

מסמך ג'
הסכם

שאלה

(3ה')

חתימה וחותמת הספק ________________

 )1האם מדובר בכרטיס ברכה או הדפסת הברכה ע"ג
המעטפה?
 )2מי אחראי על עיצוב הברכה?

תשובה
כוונתנו שהזוכה ידפיס על גבי המעטפות
עצמן בצבע אחד (כפי שיוחלט על ידי
האוניברסיטה) ברכה קצרה לעובדים ולא
כרטיס ברכה נפרד.
אנו מבקשים לפרט בטבלה המצורפת כנספח
 3את שמות כל הרשתות המכבדות את
התווים למעט רשתות מזון וכמו כן לפרט
בנספח  2את שמות רשתות המזון המכבדות
את התווים.
צירוף נספח הכרטיס המוצע ,אינו עונה על
הנדרש במכרז.
 .1נא ראו תשובתנו להערה  1לעיל.
 .2האוניברסיטה תשלח את הטקסט
ואת לוגו האוניברסיטה .אין עיצוב
מיוחד למעט הדפסת הטקסט על
המעטפה.
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כללי

חתימה וחותמת הספק ________________

שאלה
האם חובה לסמן על כל מעטפה את הערך הנקוב .הערך
הנקוב מופיע ע"ג הקרטון בו ארוזות המעטפות.
מה לגבי מציע שהוא חברה ציבורית? האם אוטומטית
ייחשב למפר את הוראות הסעיף?

תשובה
יש לסמן את הערך הנקוב ע"ג כל מעטפה כפי
שכתוב בסעיף (3ה') בהסכם.
סעיף (9ב) יימחק מההסכם.

לא .לתשומת לב המציעים כי הכרחי שיהיה
חברתנו מספקת תווי קניה למגוון חנויות אך ללא רשתות ניתן לרכוש באמצעות תווי הקניה
ברשתות/חנויות מזון.
מזון .האם זה מקיים את תנאי המכרז?
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