
סעיף במסמכי ד"מס

המכרז

התייחסות מכללה כפי שתפורסם באתרפירוט השאלהמכרז/הסכם

בעבור ביצוע השירותים ובכפוף לעמידתו בכל - להלן נוסח חדש . מקובל.יש לתקן את הסעיף, כנגד גיפט קארד ותווי מזון מונפקת דרישת תשלום ולא חשבונית מסהסכם4.1 סעיף 19עמוד 1

התחייבויותיו בהתאם להסכם במלואן ובמועדן ולהיקף ההזמנות שיבוצעו בפועל 

' נספח א)תשלם המכללה לקבלן בהתאם להצעת המחיר , ידי המכללה-על

 30+ אשר תשולם בתנאי תשלום שוטף , "(התמורה: "להלן )(להסכם זה

בעבור כל חודש בו ניתנו הצגת דרישת תשלום בהעברה בנקאית וכנגד 

.השירותים - 5.4ראה נוסח חדש לסעיף . מקובל?האם זה תנאי סף. המערכת מאפשרת לקבל נתוני בחירה של העובד ולא נתוני מימושהסכם5.4 סעיף 25עמוד 2

או המציע הזוכה יאפשר למכללה הרשאה למערכת תפעול ובקרה על השוברים  

 ימים מיום קבלת הדרישה 3- לחילופין יספק למכללה על פי דרישתה ולא יאוחר מ

י העובדים "מעקב ועדכון אחר מימוש התווים ע, בין היתר, אשר יכלול, מידע

, יכולת שליחת מייל תזכורת לעובד לבחירת התו, ושליחת תווי השי הדיגיטליים

, הפקת דוחות אקסל וצפייה בכל רגע נתון בכמות הרכישות, למקרה הצורך

ועלויות וכל שירות אחר  (הכוונה לנתונים כמותיים ולא שמיים)מימושים , אספקה

.הנדרש לפי הסכם זה ולפי מסמכי המכרז
מה זה אומר מספר . לא ברור איך למלא את הטבלה- בטבלת תווי שי דיגיטלים שלא כוללים רשתות מזון תצהיר8.3 סעיף 14עמוד 3

לא מובן. - ומה לפרט בפירוט התווים, תווים מוצעים

מספר סוגי - בטבלת תווי שי דיגיטליים שלא כוללים רשתות מזון נדרש לציין

. השוברים המוצעים ופירוט סוג השוברים

 ובפירוט יש לציין שובר למימוש 1- שובר למסעדות שונות יספר כ- לדוגמה

.במסעדות שונות
.השאלה לא ברורה?תווים לבחירה בשילוב מתנות' האם ניתן לשלב מסמכרז43.9

המציע נדרש להציע תו אחד . סעיף זה מתייחס לתווי שי הכוללים רשתות מזון

למען הסר ספק לא ניתן להציע . הכולל את הרשתות כמבוקש, לקטגוריה זו

.מתנות כחלופה לתויים לפי סעיף זה

אושרו ויאושררו לפי כל , המכללה מאשרת כי הזמנת הכרטיסים על פי חוזה זה: נא לציין במבוא כדלקמן הסכםהואיל5

. לרבות מבחינה תקציבית, דין על ידי כלל הגורמים המוסמכים אצלה

.  מורשי החתימה שיחתמו מטעם המכללה ולהמציא אשור מורשי חתימה כדין2נא לציין את שמות 

"  השירותים"לאחד הואיל זה לאחרון שבו מופיעה ההגדרה של , הואיל שלישי

.אין רישיון במכירת תווים– " רישיונות"למחוק את המילה , הואיל רביעי 

והואיל וועדת המכרזים של : "לאחר ההואיל השלישי להסכם יתווספו המילים

"המכללה בחרה בספק כמציע הזוכה במכרז

" וכל שאר האמצעים הדרושים"בהואיל הרביעי להסכם יתווספו לאחריהמילים 

".ככל שדרושים: "המילים

. מעבר לכך אין שינוי במסמכי המכרז

.יצוין כי נוהל מורשי החתימה של המכללה מפורסם באתר המכללה
המכללה מצהירה כי היא : " להסכם שנוסחו יהיה כדלקמן15.6יתווסף סעיף נא להפוך להדדיהסכם1.3 סעיף 18' ע6

או /רשאית להתקשר בהסכם זה וכי לא ידועה לה על כל מניעה על פי כל דין ו

.מניעה אחרת להתקשרותה בהסכם זה
.מקובל".רמת זמניות גבוהה" נא למחוק את המילים , רמת זמינות בשעות ובמועדים שיסוכמוהסכם1.6סעיף7

קיימת מערכת המספקת את הנתונים המבוקשים אולם הנתונים ימסרו למזמין לפי דרישה ולא תתאפשר תנאי סף83.4

(יוזר)כניסה יצמאית למערכת 

 שנים שקדמו 3המציע בעצמו מפעיל באופן רצוף במשך - להלן נוסח חדש. מקובל

 לשליחת תווי שי אתר אינטרנט/מערכת מקוונת, למועד הגשת ההצעות

כולל מערכת המאפשרת למזמין אפשרות לצפות בכל רגע , דיגיטליים לעובדים

או לחלופין המאפשרת קבלת המידע מימושים ועלויות , נתון בכמות הרכישות

וכן  (בין אם באופן מקוון ובין אם אחר)מהספק לפי דרישה של המזמין מהמציע 

.ככל ולא מימש, שליחת תזכורות לעובד בדבר בחירת תווי השי

אין שינוי בדרישות המכרז.הארכת חוזה מותנית באיזור הספקהסכם93.1

אין שינוי בדרישות המכרז".לשביעות רצון המכללה"נא למחוק את המילים הסכם103.2

 לעיל1' ראו המענה לשאלה מס.נא למחוק, אין חשבונית מס בעסקאות תוויםהסכם114.1

המכללה האקדמית תל אביב יפו

 עם הליך תחרותי נוסף לאספקת תווי שי דיגיטליים למכללה האקדמית תל אביב יפו03/2021מכרז פומבי 

מענה המכללה לשאלות הבהרה



מקובל.לרבות המחיר בעבור השירותים הנוספים, הרחבת השירותים מותנית בהסכמת הספקהסכם124.3

לעניין זה יצוין כי המכללה אינה צפויה לקבל מידע . אין שינוי בדרישות המכרז.נא להפוך את סעיף שמירת הסודיות להדדיהסכם135

.רגיש מהספק אולם מכל מקום היא תפעל בהתאם לכל דין החל עליה

143 (  ימ 10ובכפוף לקבלת הזמנת רכש חתומה וכל המסמכים הנלווים לןצורך ביצוע העבודה "נבקש להוסיף נספח שירותים24עמוד 

"יעסקים קודם למועד האספקה הרצוי

-  יתווסף המשפט הבא3לסעיף , מקובל באופן חלקי

 ימי יעסקים מראש 5ובכפוף לקבלת הזמנת רכש חתומה לצורך ביצוע ההזמנה "

."קודם למועד שליחת הודעת ההזמנה

יחד עם זאת המכללה מבקשת לציין כי עבור חלוקת התווים לחג ראש השנה 

בשל צפיפות אפשרית בין , המכללה לא מתחייבת לעמוד במועד זה, ב"תשפ

.ההכרזה על הזוכה לבין מועד שליחת ההודעה לעובדים

154.3 ( 24עמוד  מקובללא ניתן להוסיף סמליל אלא את שם המכללה וכל מלל אחר שיבקש המזמיןנספח שירותים(

165 ( 25עמוד  כאמור לא מדובר באתר שימסר למזמין אלא ההזמנה תבוצע על פי כמויות שיועברו על ידי המזמין ודוחות נספח שירותים(

.ימסרו לפי דרישה בכל עת

. לעיל2ראה מענה לשאלה . מקובל

"ככל שהאחריות לפגמים אלו חלה על הספק בהתאם לדין" הסכם177

ש מוסמך "ד חלוט של בימ"כל פיצוי או שיפוי על פי מכרז זה כולל הוצאות ייעשה על פי פס: "בנוסף

וכן בכפוף , או לכל נזק/או לאבדן ו/או חוזה זה לפגיעה /בכפוף לאחריותו של הספק על פי דין ו, בישראל

".או תביעה ללא הסכמת הספק/לכך שהמכללה תאפשר לספק להתגונן ולא תתפשר בכל דרישה ו

:מקובל באופן חלקי

"בכפוף לדין: " להסכם יתווספו המילים7.1' ברישא ס

.(7.17.1' ולא לס) 7.1' תתוקן ההפניה לס - 7.2' בס

ד חלוט של הערכאה המשפטית "בכפוף לפס: " יתווספו המילים7.3' בסיפא ס

, ככל שהדבר נתון לשליטתה, המוסכמת ולכך שהמכללה לא תמנע מהספק

או התובע ללא הסכמת /להתגונן במסגרת התביעה ולא תתפשר עם הדורש ו

".הספק

מעבר לכך אין שינוי בסעיף
 לעיל17' ראו המענה לשאלה מס. אין שינוי במסמכי המכרזנא למחוק נזק עקיףהסכם187.1

.אין שינוי במסמכי המכרזפות/ל את המילה לש"כנהסכם197.2+7.3

ממילא קיים סעיף פטור בנספח הביטוח ואין חובה לערוך ביטוחי רכוש בכפוף .אינם רלבנטיים לעסקה הנדונה, ביטוח רכוש, חלף מסעיפי הביטוח כמו למשלהסכם20

לסעיף הפטור

מקובל ימים10נא להעמיד את המועד על הסכם2111.1

.המכללה דוחה את הטענה ומכל מקום אין שינוי במסמכי המכרזנא למחוק, סעיף לא חוקיהסכם2211.2

להסכם (ו)13מסעיף " או דפי מדידה/ו: "יימחקו המילים. מקובלדפי מדידה לא רלבנטיהסכם(ו)2313

הן מכוח הסכם זה והן מכח כל התקשרות : " בהסכם יימחקו המילים15.1בסעיף זכות קיזוז למזמין רק מהעסקה הנדונה24

"או נוספת/אחרת ו


