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 אוניברסיטת חיפה
 אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפהל 2020/10מכרז מס' 

 1מס'  ההבהרתשובות לשאלות מסמך 
  .ושינויים שחלו במסמכי המכרז ותלהלן הבהר

או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי כי כל סעיף שלא תוקן  ,מובהר
 המכרז.

זו כשהיא חתומה ע"י המציע )חתימת בעל זכות  הבהרהעל המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז 
 החתימה בחברה + חותמת החברה(.

 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

1 

 

 )ג(2

 

 

נבקש לקבל הבהרה לכמויות  3
 –המוזמנות במהלך השנה 

תדירות וסכומים, והאם זה 
 בנוסף לסכום המצוין בסעיף ב?

, אין צפי לכמויות המוזמנות במהלך השנה
והאוניברסיטה  בנוסף לתווי הקניה בחגים,

 אינה מתחייבת לכמות כלשהי, אם בכלל.

 

אנו משווקים כרטיסים מגנטים  4 )ו(2 2
הכולל רק רשתות מזון הן מסוג 

והן מסוג הכולל בתי עסק 
נוספים, למציעה כיום ישנה 
אפשרות לשיווק תווי קנייה 
דיגיטליים הממומשים ברשתות 
מזון בלבד, יתכן ועד לחג הקרוב 
תהיה מוכנה עם פיתוח, אך אין 
באפשרותה להתחייב במכרז 
זה. האם ניתן לתת הצעה 
לכרטיס מגנטי הכולל בתי עסק 

ותווי שי דיגיטליים נוספים 
הממומשים ברשתות מזון 
בלבד? לחלופין לתת הצעה 
לכרטיס מגנטי בלבד ואופציה 
לעדכן בסמוך לחג בנושא 
הערכות המציעה לשיווק 
כרטיסים דיגיטליים מהסוג 

 המבוקש.

 

 

 . מסמכי המכרז יוותרו בנוסחם.מקובל לא

 

3 

 

 

נבקש להבהיר שאת כרטיס  4 )ז(2
הברכה האוניברסיטה צריכה 

יספק  הזוכהלספק, כאשר נציג 
 את המעטפות.

כמו כן כדי לעמוד בזמנים, יש 
לספק את כרטיסי הברכה 

 .ובמועד ההזמנה או סמוך ל

   

המעטפות  על גבי דפיס ידרש לההזוכה י
 ,בצבע אחד )לבחירת האוניברסיטה( ,עצמן

 ברכה קצרה לעובדים.

נוסח הברכה יועבר לזוכה במועד ההזמנה או 
 בסמוך לו.
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 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

4 

 

 

נבקש להוסיף לאחר המשפט  8 )ג(10
"ובכל מקרה, תווי הקניה 

שבועות  3-מיסופקו לא יאוחר 
שלפני מועד החג הרלוונטי". 
את המשפט: " כל זאת בכפוף 
להעברת הזמנת רכש במועד 

ימים לפני  15שנקבע" )
 האספקה(. 

 

 יתווסף המשפט: )ג( 10לסעיף 

כך שהזמנה כאמור תועבר לזוכה בכפוף ל"
 ".לפני מועד האספקהקלנדריים ימים  12

5 

 

 

 2נספח 
 למסמך ב'

טבלת 
 חנויות
מזון/ 
סניפי 

 רשתות

 

נבקש לצרף רשימה שלנו לפי  15
אזורים ושמות סניפי רשתות 

 .מזון המכבדות את הכרטיס

ניתן לצרף אם אין מספיק מקום בטבלה, 
רשימה נוספת במסמך נפרד, אולם יש לוודא 
שרשימה זו כוללת את כל דרישות הטבלה 

ות, מספר סניפים רשתה)שמות החנויות/
שמות הסניפים הממוקמים באזור, 

 (. הממוקמים באזור

6 

 

 

 3נספח 
למסמך ב' 

טבלת 
 רשתות
)למעט 
חנויות 

 מזון(

נבקש לצרף את ברושור  16
הכרטיס הכולל רשימת בתי 

 עסק המכבדים את הכרטיס.

 תהכולל רשימהלטבלה,  בנוסףניתן לצרף, 
 .תווי הקניההמכבדים את העסקים את 

7 

 

האם ניתן להציע מספר תווי שי   כללי
לבחירת העובד באמצעות אתר 

בחירת ל יוצגותווי השי בחירה. 
בלינק שיישלח  עובדיםה

 , בהנחה אטרקטיביתאליהם
הכולל מספר  -ממגוון תווי שי ו

 רשתות שיווק מהגדולות בארץ.

 

 לא מקובל. מסמכי המכרז יוותרו בנוסחם.

 

8 

 

)ו( 2
למסמך א' 

כתב 
 ההוראות

ים ירכישת תווים דיגיטל 4
בכפוף לחתימה על ית אפשר

 .כמצ"בכתב התחייבות 

 לא מקובל.

 יצוין, כי לא צורף שום מסמך.

)ז( 2 9
למסמך א' 

כתב 
 ההוראות

האם הברכות יסופקו על ידי  4
האוניברסיטה או שעלויות 

 .הפקתן תחולנה על הזוכה

 

 .לעיל 3סעיף בראו תשובתנו 
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 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

)ז( 2 10
למסמך א' 

כתב 
 ההוראות

לא  ,ע לתו הדיגיטליגבכל הנו 4
מדובר בקישור אלא בהודעת 

SMS  המכילה מלל שתבחר
האוניברסיטה ובגוף המלל קוד 

ה בספרות לצורך הצ 12בעל 
בקופות. לא מדובר בקישור או 

 אפליקציה כלשהי.

 

כלשהו  קישור לתו הדיגיטלי יכול שיהיה קוד
 12לרבות קוד בעל  ,SMSשישלח במסרון 

 מצוין בשאלה.כ ,ספרות

 )ג(10 11
למסמך א' 

כתב 
 ההוראות

 

8 
להוסיף בסיפא של נבקש 

ובלבד שהזמנה "המשפט 
ימי  12חתומה תועבר לזוכה 

 ."עסקים קודם לכן

 .לעיל 4סעיף בתשובתנו  ורא

)ד( 10 12
למסמך א' 

כתב 
 ההוראות

להוסיף בסיפא של נבקש  8
"ובכפוף לתנאי המשפט 

 .המימוש המצורפים לתו"

 תוקן כך:ת)ד(, 10סעיף הפסקה האחרונה ב

הנקוב על גבי תווי "למען הסר ספק, הערך 
 הסכום שניתן יהיה לממש בפועלהקניה יהא 

, באופן (מהערך הנקוב 100%בשווי של )
 המזוןבכל הרשתות, הסניפים וחנויות אחיד, 

 מבצע , לרבות מחיריהמנויים בתווי הקניה
 .כפי שיהיו מעת לעת

מתחומי חנויות  / סניפים / באשר לרשתות
 יהא, מזוןמתחום השאינם  צריכה שונים

הסכום הנקוב על גבי תווי הקניה תקף 
בכפוף לתנאי המימוש , 100% -למימוש ב

 ".וי הקניההמצורפים לתו

 

למסמך  7 13
ב' 

ההצעה 
 למכרז

ובכפוף לתנאי "להוסיף נבקש  11
 .המצורפים לתו"המימוש 

 , תתוקן כך: 7סעיף הפסקה האחרונה ב

הערך הנקוב על גבי תווי הקניה ידוע לנו, כי "
יהא הסכום שניתן יהיה לממש בפועל )בשווי 

מהערך הנקוב(, באופן אחיד, בכל  100%של 
המנויים  המזוןהרשתות, הסניפים וחנויות 

בתווי הקניה, לרבות מחירי מבצע כפי שיהיו 
 מעת לעת.

באשר לרשתות / סניפים / חנויות מתחומי 
 יהא, שאינם מתחום המזוןצריכה שונים 

הסכום הנקוב על גבי תווי הקניה תקף 
בכפוף לתנאי המימוש , 100% -למימוש ב

 המצורפים לתווי הקניה."
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 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

14 11 
למסמך ב' 

ההצעה 
 למכרז

ובכפוף לתנאי "להוסיף נבקש  11
 .המימוש המצורפים לתו"

 , תתוקן כך:11בסעיף  הפסקה הראשונה

אנו מצהירים, כי הערך הנקוב על גבי תווי "
הקניה שיונפקו לעובדי האוניברסיטה, יהא 

שווי של בהסכום שניתן יהיה לממש בפועל )
ופן אחיד, בכל מהערך הנקוב(, בא 100%

המנויים  המזון חנויותהרשתות, הסניפים ו
בתווי הקניה, לרבות מחירי מבצע כפי שיהיו 

. בנוסף, אנו מצהירים, כי ברשתות, תמעת לע
בסניפים ובחנויות מתחומי צריכה שונים 

, והמנויים בתווי הקניה, שאינם מתחום המזון
, 100%-יהא שווי המימוש תקף גם הוא ב

ובכפוף לתנאי המימוש המצורפים לתווי 
 הקניה."

 2נספח  15
 למסמך ב'

טבלת 
חנויות 

מזון/ 
סניפי 

 רשתות

רשימת סניפי רשת נבקש לצרף  15
 .ללא צורך במילוי הטבלה

 .לעיל 5סעיף בראו תשובתנו 

 3נספח  16
למסמך ב' 

טבלת 
רשתות 
)למעט 
חנויות 

 מזון(

נבקש לצרף רשימת רשתות  16
 .ללא צורך במילוי הטבלה

 

 .לעיל 6סעיף בראו תשובתנו 

)ז( 2 17
למסמך ג' 

 הסכם

לנקוב בהתחייבות  נבקש 21
מינימלית על סמך ניסיון עבר 

שכן על סמך  ,בחלוקת תווי השי
 .נתון זה ניתנת ההנחה

 

 .לעיל 1בסעיף ראו תשובתנו 

)ח( 2 18
למסמך ג' 

 הסכם

ם ירכישת תווים דיגיטלי 21
תתאפשר בכפוף לחתימה על 

 כתב התחייבות כמצ"ב

 

 לא מקובל.

 יצוין, כי לא צורף שום מסמך.

)ב( 3 19
למסמך ג' 

 הסכם

להוסיף "ובלבד נבקש  22
שהועברה לזוכה הזמנה 

ימי עסקים קודם  12חתומה 
 לכן".

 )ב( להסכם יתווסף המשפט: 3לסעיף 

"בכפוף לכך שהזמנה כאמור תועבר לספק 
 ימים קלנדריים לפני מועד האספקה". 12
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 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

)ד( 3 20
למסמך ג' 

 הסכם

מימוש  100%שווי התו הינו  22
בכל הרשתות המכבדות את 
התו אולם לעניין מחירי המבצע 
ישנן מספר רשתות בודדות 
מוחרגות. נבקש להוסיף 

תנאי המימוש ל"ובכפוף 
 .המצורפים לתו"

  לעיל. 12בסעיף ראו תשובתנו 

)ד( להסכם יתוקן בהתאם לנוסח 3נוסח סעיף 
 לעיל. 12המופיע בתשובה 

 (1)ה()3 21
למסמך ג' 

 הסכם

האם כרטיסי  הבהרתכם,נבקש  22
הברכה יסופקו על ידי 
האוניברסיטה או שעלויות 

 הפקתן יחולו על הזוכה?

 

 .לעיל 3סעיף בראו תשובתנו 

( 2)ה()3 22
למסמך ג' 

 הסכם

נבקש להוסיף "ובכפוף  22
למגבלות הכרוכות בהודעת 

SMS" 

 ( להסכם יתווסף המשפט:2)ה()3לסעיף 

 "והכל בכפוף למגבלות הדין" 

 

)ב( 4 23
למסמך ג' 

 הסכם

הארכה מותנית בהסכמת  23
 הספק

 לא מקובל

)ד( 4 24
למסמך ג' 

 הסכם

 לא מקובל נא למחוק סעיף זה 23

עסקת תווי שי היא עסקה ללא  23 )ח(5 25
מע"מ ולכן לא יוצאת חשבונית 
מס רק דרישת תשלום. 
התשלום לספק יבוצע 

במועד מסירת תווי סימולטנית 
השי. ככל שמדובר בתווים 

טליים, התשלום יבוצע ידיג
מראש לפני העברת הקוד לנייד 

 .של עובדי האוניברסיטה

 

 לא מקובל. הסעיף יוותר בנוסחו.

 

אם אין דרישה למרכיב המע"מ, חשבונית 
 התאם לכל דיןבתומצא 

26 

 

 

 

( )א8
 למסמך ג'

 הסכם

 

 

 

 

24 

 

, בתחילת הסעיף נא להוסיף
ובסוף "בכפוף להוראות הדין". 

" ואין באמור כדי לייתר להוסיף
את אחריות האוניברסיטה 
לקרות הנזק ו/או הוצאה ו/או 
הפסד שנגרמו על ידה ו/או 

 כתוצאה מפעולותיה". 

 התוספת לא מקובלת. 

למען הסר ספק, יובהר, כי האוניברסיטה 
 להוראות הדין.פועלת בהתאם 
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 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

)ב( 8 27
למסמך ג' 

 הסכם

24 ,
25 

נא למחוק את המילה 
 "לפצות".

בנוסף נא לציין בסוף, "כל 
פיצוי או שיפוי על פי מכרז זה 

כולל הוצאות ייעשה על פי 
פס"ד חלוט של בימ"ש מוסמך 

בישראל ובכפוף לכך 
שהאוניברסיטה תאפשר לספק 

להתגונן ולא תתפשר בכל 
ללא דרישה ו/או תביעה 

 הסכמת הספק".

 המחיקה לא מקובלת.

 )ב( יתווסף המשפט: 8לסעיף 

ובלבד שניתנה לספק הודעה על קיומה של "
דרישה או תביעה כאמור, וניתנה לו 

 ההזדמנות להתגונן".

)א(  9 28
למסמך ג' 

 הסכם

 14נא להעמיד את המועד על  25
  .ימים

ימים  14המועד יתוקן ל)א( להסכם 9בסעיף 
 ימים. 7במקום 

הסכם  29
 כללי

נא לציין במבוא: האוניברסיטה  
מאשרת כי הזמנת כרטיסי השי 
על פי חוזה זה, אושרו ויאושררו 
לפי כל דין על ידי כלל הגורמים 

 המוסמכים אצלה. 

 התוספת לא מקובלת.

למען הסר ספק, ההזמנה תיחתם על ידי 
 מורשי החתימה באוניברסיטה.

הסכם  30
 כללי

שמות מורשה נא לציין את  
החתימה של האוניברסיטה 

שיחתמו מטעמה על ההסכם 
שור לכך + אימות יולהמציא א

 .חתימה

 .מקובלת לאהבקשה 

למען הסר ספק, ההסכם ייחתם ע"י מורשי 
החתימה של האוניברסיטה, בהתאם 

 לנהליה.

 
 

 אישור
 האמור בהודעה זו לעיל. את  יםאשרמהרינו 

 
 ______________________: שם המציע

 
 ________________________  :חתימה


