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אוניברסיטת אריאל בשומרון (להלן " -האוניברסיטה" או "המזמין") ,מזמינה בזאת את
המעוניינים להגיש הצעות לאספקת תווי שי ככרטיסים אלקטרונים ו/או תווים (נייר) כשי
לחגים פסח תשע"ה (אפריל  )2015וראש השנה תשע"ו (ספטמבר ( )2015להלן" :החג או
החגים") לעובדי המזמין (להלן – "אספקת תווי הקניה" "השירותים" "הטובין").
תקופת ההתקשרות הינה לשנה אחת ,כאשר בידי המזמין בלבד האופציה להאריך את
ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות של שנה כל אחת ,וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
סך שווי הכרטיסים האלקטרוניים יהא  900,000ש"ח לערך ,כאשר המזמין שומר לעצמו את
הזכות להפחית או להגדיל את סך שווי הכרטיסים בחמישים אחוז ( .)50%הגדלת השווי או
הפחתתו לא תפגע בשום זכות של המזמין .במידה ויוזמנו כרטיסים נוספים או שיגדל סך
שווי הכרטיסים ,יחולו עליהם אותם תנאים כספיים ואחרים המופיעים במכרז ,בהצעה
ובהסכם ,או בתנאים המטיבים עם המזמין.
על המציע שייבחר לספק את הטובין בתוך  14ימים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם
המזמין.
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הפעילות
פרסום המכרז
תאריך אחרון לשאלות
הבהרה/השגות
תשובות לשאלות הבהרה
מועד הגשת הצעות ( עד השעה 13:00
בלבד)

 .6תנאי סף:
על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף הכלליים הבאים ,באופן מצטבר ,ונכון למועד האחרון להגשת
הצעות למכרז:
א .המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש על פי כל דין.
מובהר בזאת ,כי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר,
כגון :ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר אלא אם כן ציין זאת במפורש;
ב .המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר
נושים;
ג .בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
ד .פריסה ארצית  -הכרטיסים האלקטרוניים ו/או התווים יכובדו בכל נקודות המכירה אשר
יפורסמו על גבם ,כאשר נקודות המכירה תתפרסנה לכל הפחות בשלושים ישובים,
וביניהם יכללו בכל מקרה הערים הבאות :ירושלים ,תל אביב ,חיפה ובאר שבע.
ה .מגוון המוצרים הניתנים לקנייה בכרטיסים האלקטרוניים יכלול לכל הפחות את חמשת
האפשרויות הבאות :הלבשה ,מוצרי חשמל ,ספרים ,קוסמטיקה ,מוצרים לבית.
ו .המציע הינו בעל ניסיון בתחום שיווק באמצעות כרטיסים אלקטרוניים ו/או התווים כך
שסיפק בכל אחת מהשנים  ;2014 ,2013,2012כרטיסים בהיקף של; לכל הפחות 500
כרטיסים לארגון אחד בשנה או ,לכל הפחות  1200כרטיסים לשלושה ארגונים במצטבר
בשנה.
ז .המציע שילם דמי השתתפות במכרז בסך של , ₪ 500סכום דמי ההשתתפות לא יוחזר;
ח .המציע אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות המזמין ,והמזמין רשאי
על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לקבוע כי המציע אינו יכול לזכות במכרז זה.

 .7המזמין רשאי ,אך אינו חייב ,לדרוש מסמכים ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים מהמציע וכן
לברר פרטים לגבי עבודות ופרויקטים שבוצעו על ידי המציע אצל צדדים שלישיים ,או לערוך
בירורים ו/או בדיקות ו/או כל פעולה ,ככל שלדעתו יש לבחון ההצעות לשביעות רצונו .מציע
אשר בוחר להגיש הצעה מביע בכך את הסכמתו לסעיף זה ואין ולא יהיו לו טענות כלפי
המזמין בשל כך.
 .8האוניברסיטה רשאית ,אך איננה חייבת ,לדרוש מסמכים ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים
מהמציע וכן לברר פרטים לגבי עבודות ופרויקטים שבוצעו על ידי המציע אצל צדדים
שלישיים .מציע אשר בוחר להגיש הצעה מביע בכך את הסכמתו לסעיף זה ואין ולא יהיו לו
טענות כלפי האוניברסיטה בשל כך.
 .9יובהר ,תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים ,הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד
מהתנאים ,תיפסל על הסף וזאת מבלי לגרוע מן האמור לעיל.
 .10ניתן לצפות בהזמנה לקבלת הצעות המפורטת והמחייבת בכתובת:

.http://www.ariel.ac.il/management/open
את ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום  16/02/2015עד השעה  13:00בלבד ,למרכזייה ליד
בניין ( 3צמוד לסניף בנק הדואר) ,קמפוס מילקן ,אריאל – ביום האחרון להגשה לא תתקבלנה
הצעות לאחר השעה הנקובה!
כתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.

בברכה,
אוניברסיטת אריאל
בשומרון

