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 15/06/2021תאריך:
 אוניברסיטת חיפה

 
 22/2021מכרז מס' 

 אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי האוניברסיטה
 2מס'  מסמך תשובות לשאלות הבהרה 

 
 להלן מענה לשאלות הבהרה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז. 

מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי 

 המכרז.

על המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז הודעה זו כשהיא חתומה ע"י המציע )חתימת בעל זכות 

 החתימה בחברה + חותמת החברה(.

 
 הבהרות למסמכי המכרז:

 תשובה שאלה עמוד הסעיף סודר

 כללי

    כללי/הגדרות 1

 מסמך א' 2
כתב הוראות 

למגישי הצעות 
 למכרז

 2.3סע' 

יובהר שיש להעביר הזמנות  4
לא ניתן להעביר ₪,  2,000במינימום 

 הזמנה לכרטיס בודד.
 
 

לא מקובל. נוסח הסעיף יישאר על 
 כנו.

 

נבקש לתקן כך שתתאפשר אספקה 
אך ורק כחודשיים לפני החגים ראש 
השנה ופסח. לא תתאפשר אספקה 
בשוטף/ במהלך השנה. ממליצים 

 לרכוש מראש עבור השוטף 

לא מקובל. נוסח הסעיף יישאר על 
 כנו.

 

 מסמך א' 3
כתב הוראות 

למגישי הצעות 
 למכרז

 2.7סע' 

הברכה בהודעה היא במלל שיועבר  4
 הקבצים לשליחת הכרטיסים.עם 

 

אם האוניברסיטה תחליט שתווי 
באופן דיגיטלי היא הקניה יסופקו 

תעביר לספק את נוסח הברכה והוא 
יידרש  להעביר את הנוסח במסרון 

SMS יחד עם הקישור לתו הדיגיטלי. 

נבקש לתקן את הסעיף כך שהמזמין 
ידפיס את כרטיסי הברכה ואת 
המעטפות הממותגות וימסור אותן 

ימי עסקים לפני  12לספק לפחות 
 מועד האספקה המבוקש. 

אם האוניברסיטה תחליט שתווי 
הקניה יסופקו על גבי כרטיס מגנטי, 
האוניברסיטה תעביר לספק את 
כרטיסי הברכה המודפסים לשם 

וך המעטפות. ביתר הכנסתם לת
 דרישות הסעיף לא יהיה שינוי.

 מסמך א' 4
כתב הוראות 

למגישי הצעות 
 למכרז

 4.2סע' 

מתנות פיזיות  גםהאם ניתן להציע  5
לתווי  בנוסףבאתר הבחירה וזאת 

 הקניה?
במידה והתשובה לשאלה הנה 
חיובית, משלוח המתנות יהיה עד 

 לבית העובד.
 

 לא מקובל.
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 תשובה שאלה עמוד הסעיף סודר

 מסמך א' 5
כתב הוראות 

למגישי הצעות 
 למכרז

 7.7.3סע' 

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף  7
לעיל, המציע יפרט  4.4 - 3.4סעיפים 

לטופס  2במסגרת טבלה נספח ב'
ההצעה, את סניפי הסופרמרקטים 

האוניברסיטה  הממוקמים באיזור
(כהגדרת מונח זה לעיל), המכבדים 
את תווי הקניה, ובמסגרת טבלה 

לטופס ההצעה, יפורטו  3נספח ב'
שאינן רשתות (הרשתות 

סופרמרקטים ), המכבדות את תווי 
האם ניתן לצרף פרוט  -;הקניה

מודפס במקום למלא ידנית את 
? רשימת 3/ ב' 2הטבלה בנספח ב' 

 100הרשתות ארוכה מאד )מעל 
   רשתות(

אך , בנוסףאפשר לצרף עלון שיווקי 
 .לא כתחליף

 
מילוי הטבלה באופן ידני נדרשת  

 לשם מתן ניקוד האיכות להצעתכם. 

 מסמך ב'  6
 הצעה למכרז

 2נספח ב'

נשמח באם תוכלו לאפשר לצרף עלון  16
שיווקי כתחליף למילוי רשימת 

 רשתות המזון 

אך , בנוסףאפשר לצרף עלון שיווקי 
לצורך ניקוד   ,, שכןלא כתחליף

רק ספור להאוניברסיטה על האיכות, 
הסופרמרקטים שמקיימים  את סניפי

  את התנאי מבחינת מרחק.

 מסמך ב'  7
 הצעה למכרז

 2נספח ב'

נשמח באם תוכלו לאפשר לצרף עלון  17
שיווקי כתחליף למילוי הרשתות 

 המכבדות את הכרטיס.

אך , בנוסףאפשר לצרף עלון שיווקי 
, לצורך ניקוד , שכןלא כתחליף

רק  ספורלהאוניברסיטה על האיכות 
את הרשתות )שאינן רשתות 
 סופרמרקטים( ומכבדות את התווים.

 מסמך ג' 8
 ההסכם

 3.2סע' 

 12 -ול עסקיםימי  15-נבקש לתקן ל 24
  עסקיםימי 

ימי  12הסעיף יתוקן כך שייכתב 
יה של יעסקים הן בשורה השנ

 החמישית. הסעיף והן בשורה

 מסמך ג' 9
 ההסכם

 3.5סע' 

נבקש לתקן את הסעיף כך שהמזמין  24
ידפיס את כרטיסי הברכה ואת 
המעטפות הממותגות וימסור אותן 

ימי עסקים לפני  12לספק לפחות 
 מועד האספקה המבוקש.

 .לעיל 3בסעיף תשובה ראו 

 מסמך ג' 10
 ההסכם

 5.6סע' 

העסקה היא ללא מע"מ )החלפת  25
 אמצעי תשלום( 

 הסעיף יישאר בנוסחו

 מסמך ג' 11
 ההסכם

 5.8סע' 

התשלום יבוצע כנגד הגשת  26
ברכישת תווי שי  - חשבונית מס כדין

אין מע"מ ולכן אין חשבונית מס, אלא 
דרישת תשלום. נא לאשר את 

  השינוי.

אם אין דרישה  .הסעיף יישאר בנוסחו
למרכיב המע"מ, חשבונית תומצא 

 בהתאםפ לכל דין

זו עסקה ללא מע"מ  –אין חשבונית 
 לעיל( ) 5)ראה ש"ה 

 ראו התייחסותנו לעיל

 מסמך ג' 12
 7.2סע'  ההסכם

 .לא מקובל נא למחוק את המילים "או נוהג" 26
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 תשובה שאלה עמוד הסעיף סודר

 מסמך ג' 13
 ההסכם

 7.5סע' 

נבקש למחוק בסעיף מהמילים "ו/או  26
כי האוניברסיטה היא שנושאת 
באחריות לנזק כלשהו" ועד הסוף. 
מדובר בחובת שיפוי מעבר למה 
שעוסק בו הסעיף )יחסי עבודה(. כמו 
כן, נבקש להוסיף "על אף כל האמור 
בהסכם, כל שיפוי לפי ההסכם 
ייעשה על פי פסק דין שביצועו לא 

חבות בגין עוכב המטיל על החברה 
מעשה או מחדל שהספק אחראי לו 
על פי דין. שיפוי ייעשה בכפוף 
למסירת הודעה לספק על כל תביעה 
ו/או דרישה שהוגשה נגד החברה, 
לאחר שניתנה לספק הזדמנות 
להתגונן ובכפוף לכך שהחברה לא 
תתפשר בכל תביעה או דרישה 
כאמור ללא הסכמת הספק בכתב 

  ומראש.".

 .לא מקובל

 סמך ג'מ 14
 ההסכם

 7.6סע' 

בשורה השנייה אחרי "ו/או  א. 27
הועברו" נא להוסיף "מהספק 

 לעובדיו ו/או מי מטעמו".
נבקש להוסיף שכל קיזוז ייעשה  ב.

לאחר מתן זכות טיעון ובכפוף למתן 
  הזדמנות לתקן את ההפרה.

 .לא מקובל א.
המשפט הבא: ב. לסעיף יתווסף 

 "מובהר כי קיזוז תשלומים ייעשה
 לאחר שניתנה לספק הזדמנות לתקן

 ההפרה." את

 מסמך ג' 15
 ההסכם

 8.1סע' 

נבקש לתקן לאחריות על פי דין  27
ושהספק לא יישא בכל חבות מעבר 

 לזו המוטלת עליו על פי דין.

 .לא מקובל

 מסמך ג' 16
 ההסכם

 8.2סע' 

נבקש להוסיף "על אף כל האמור  27
בהסכם, כל שיפוי לפי ההסכם 

פי פסק דין שביצועו לא  ייעשה על
עוכב המטיל על החברה חבות בגין 
מעשה או מחדל שהספק אחראי לו 
על פי דין. שיפוי ייעשה בכפוף 
למסירת הודעה לספק על כל תביעה 
ו/או דרישה שהוגשה נגד החברה, 
לאחר שניתנה לספק הזדמנות 
להתגונן ובכפוף לכך שהחברה לא 
תתפשר בכל תביעה או דרישה 

א הסכמת הספק בכתב כאמור לל
  ומראש.".

ישנה התייחסות בדבר לא מקובל. 
 בסעיף. הודעה והזדמנות להתגונן 

 מסמך ג' 17
 ההסכם

 10.3סע' 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף בכפוף  28
להוראות ההסכם לרבות הגבלות 
האחריות והתנאים לשיפוי כאמור 

  לעיל. 8.2בסעיף 
 

כפוף לכך ב: "ו המיליםפלסעיף יתווס
 .שניתנה לספק הזדמנות  להתגונן"
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 תשובה שאלה עמוד הסעיף סודר

 מסמך ג' 18
 ההסכם

 2נספח 

נבקש להוסיף שמידע סודי אינו כולל  31
מידע )א( שהיה או שהינו נחלת 
הכלל שלא בשל מעשה או מחדל של 
הספק בניגוד להסכם; )ב( מידע 
שהתקבל מצד ג' ללא הפרת חובת 

ידוע לספק סודיות; )ג( מידע שהיה 
לפני קבלתו מהמזמין; )ד( מידע 
שגילויו נדרש על פי הוראת החלטה 

 של בית משפט או רשות מוסמכת

לנספח יתווסף הטקסט  1לאחר סע' 
 הבא:

"המונח "מידע סודי" לא יכלול: מידע 
שהוא נחלת הכלל ו/או מידע שהיה 
בידינו וברשותנו לפני מסירתו על 

לגלותו ידכם ו/או מידע שאנו חייבים 
על פי דין לרשות כלשהי כל אימת 
שנמסר לאותה רשות ו/או מידע 
שהגיע לידיעתנו ממקורות אחרים 
בדרך של רכישת זכויות או בכל דרך 

, חוקית אחרת שהיא ו/או טכניקות
רעיונות וידע הקשורים לעיבוד 

יחודיים ינתונים באופן כללי ושאינם 
 ".לאוניברסיטה

 
 

 
 אישור
 האמור בהודעה זו לעיל.מאשרים את הרינו 

  
 שם המציע: ______________________

 
 חתימה: ________________________

 
 
 
 
 
 


