יום רביעי  61ביולי 4162
אוניברסיטת חיפה
מכרז מס' 56241/
לאספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי האוניברסיטה
)להלן" :המכרז("
מסמך הבהרות ושינויים מס' 1
להלן מענה לשאלות הבהרה.

סודר

שאלה

תשובה

שאלות כלליות
.1

רשתות מזון  -סעיף  2ב' לכתב הוראות מגישי המכרז
– האם התו חייב לכלול בתוכו מזון ,או שיכול להיות
רק עם רשתות קמעונאות וללא מזון?

לתשומת לב המציעים כי התווים חייבים
להיות תקפים לפחות ברשת מזון אחת
גדולה וידועה.

.5

צירוף ברכות אישיות  ,סעיף 2ג' לכתב הוראות מגישי
המכרז – גודל המעטפה של תו  GIFTCARDלאומי
קארד הוא  61ס"מ רוחב על  66.1ס"מ גובה
(בקירוב),
מה גודל גלויית הברכה המדוברת?

גודל הברכות  61ס"מ רוחב על  1ס"מ הוא
גמיש וניתן לשינוי.

מסמך א' -כתב הוראות
.3

סעיף  /ג' לכתב הוראות מגישי המכרז – מה כוונת
הסעיף?
האם תווי הקניה המכובדים ב 611%-מערכם ,אך
קיימות רשתות בהן ניתן לשלם עם התווים רק עד
 01%מגובה הרכישה .מקיימים את תנאי הסעיף ?

./

ס .3 .ב – נבקש להוסיף אחרי סעיף ב .2את במילים ":בתחתית הטבלה נספח ב' 5
המציע רשאי לעדכן את הרשימות האמורות מעת
ובתחתית הטבלה נספח ב'  3למכרז
לעת".
יתווסף המשפט" :אין מניעה כי המציע
הזוכה יעדכן את הרשימה האמורה
מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות
ובלבד שיעדכן את האוניברסיטה על
כל גריעת רשת4חנות מן הרשימה
ויספק הסבר סביר לכך".

.2

ס.1.ה .3נבקש להוסיף בסוף המשפט את המילים":
המציע רשאי לשנות את הרשימה מעת לעת".

.6

ס.1.ה .1נבקש להוסיף בסוף המשפט את המילים":
המציע רשאי לשנות את הרשתות מעת לעת".

כן .כל עוד התווים מכובדים ב111%
מערכם בכל החנויות והרשתות.

ראו ההתייחסות לשאלה מס'  /לעיל
ראו ההתייחסות לשאלה מס'  /לעיל

מסמך ב' -הצעה למכרז
.7

ס.2.ה נבקש בסוף המשפט להוסיף את המילים:
"נהיה רשאים לשנות ולעדכן את הרשימות הללו מעת

ראו ההתייחסות לשאלה מס'  /לעיל

לעת".

מסמך ג' -הסכם
.8

סעיף 2ז' להסכם (עמוד  – )17האם ניתן לשנות את
תנאי התשלום עבור תווי הקניה כך שהתשלום יתבצע
במזומן (כגון העברה בנקאית) ,ולא בשוטף ? ,+

.9

ס.7.א -נבקש אחרי המילים ":יהיה אחראי" להוסיף
את המילים ":עפ"י דין" ,ובסוף המשפט נבקש להוסיף
את המילים "בניגוד להוראת הדין".

.11

ס.7.ב -נבקש להוסיף בסוף המשפט את המילים":
וזאת לאחר קבלת פ"ד שלא עקב ביצועו ,לאחר מתן
התראה בכתב  ,הזדמנות להתגונן ושהאונ' לא
תתפשר מבלי לקבל את אישור המציע מראש ובכתב.

בסוף סעיף (7ב) להסכם מסמך ה' יש
להוסיף את המשפט ":בכפוף למתן
הזדמנות להתגונן".

.11

ס.61.א -נבקש להוסיף בסוף המשפט את המילים:
"בכפוף להוראות הדין".
א .הספק מתחייב ,כי הוא וכל מי מטעמו ישמרו
בסוד ,וכי הם לא יעבירו בכל דרך שהיא ולא
ימסרו ,יפרסמו ,יגלו ,יעתיקו או ישתמשו
שלא בהקשר לקיום חובותיהם לפי הסכם זה
וכן שלא יביאו לידיעת כל אדם ,למעט
האוניברסיטה ,ומי מטעמה וכן למעט עובדי
הספק ומי מטעמו אשר הדבר דרוש להם
לצורך ביצוע ההסכם ,כל ידיעה ,מידע או
מסמך שהגיע אליהם במהלך פעולות
הקשורות להסכם זה.

לא מקובל

.15

ס.66.ג -נבקש להוסיף בסוף המשפט את המילים:
"כפוף למתן הודעה מוקדמת מראש ובכתב".

בסוף סעיף (7ב) להסכם מסמך ה' יש
להוסיף את המשפט " :בכפוף למתן
הודעה על תביעה כאמור".

לא ניתן.

לא מקובל

הערה:
"המציעים רשאים להגיש הצעה לגבי סוג תווים אחד או לגבי מספר סוגי תווים
המקיימים את דרישות המכרז .במידה ומציע מעוניין להגיש הצעה לגבי מספר סוגי
תווים ,הוא יידרש להגיש הצעה נפרדת לכל אחד מסוגי התווים המוצעים על ידו ,
כאשר לכל אחת מן ההצעות יצורפו כל האישורים והמסמכים הנדרשים במכרז ובכלל
זה-
א .הצעה בנוסח מסמך ב' למסמכי המכרז מלאה בכתב ברור וחתומה בחתימת
המציע.

ב .טבלאות תווי הקניה נספח  1למסמך ב'
ג .טבלת סניפי רשתות מזון המכבדות את התווים הממוקמות באיזור חיפה
נספח  5למסמך ב' .בטבלה זו יצויין מספר הסניפים הממוקמים באיזור חיפה
בהם ניתן להשתמש בתווי הקניה כאמור וכן יפורטו שמות הסניפים כאמור.
ד .טבלת רשתות (למעט רשתות מזון) המכבדות את התווים נספח  3למסמך
ב'.

