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האם יש תנאי סף של מזון במכרז?
או תנאי סף אחר שמגביל אותנו
מלגשת למכרז?

מזון לא מהווה תנאי סף.
תנאי הסף שקיים הוא שמגוון המוצרים
הניתנים לקנייה בכרטיסים
האלקטרוניים יכלול לכל הפחות את
חמשת האפשרויות הבאות :הלבשה,
מוצרי חשמל ,ספרים ,קוסמטיקה,
מוצרים לבית .תינתן עדיפות להצעה
הכוללת רשת מזון ראו במסמכי
המכרז .על כל מציע לבחון ולערוך
בדיקות האם עומד בתנאי הסף ושאר
תנאי המכרז.
במידה והחברה הזוכה אינה נותנת
תנאי אשראי לאף אחד מהלקוחות
הרוכשים תווי קניה אזי תנאי התשלום
יהיו בהעברה בנקאית לפני מועד
טעינת הכרטיסים.
תנאי הסף מבחינת פיזור הסניפים
ואפשרויות הקניה מפורסמים במסמכי
המכרז

1

תנאי האשראי הינם שוטף ,30+
האם זה תנאי הכרחי ?
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במידה והחברה הזוכה תבצע
התקשרות עם רשת מזון נוספת
שלה סניפים באיזורים מסוימים
בארץ-האם זה יענה על תנאי הסף
של פיזור הסניפים?
במידה ופעילות הכרטיסים ברשת
החלה רק במחצית -2012האם
ניתן לספק נתונים לגבי 2013-
?2015
נקודות המכירה (רשימת רשתות)
מופיעות בעלון המצורף לכרטיס
ובאתר ולא ע"ג הכרטיס עצמו.
הרשימה עשויה להשתנות מעת
לעת.
בכפוף לחובות הסודיות של הספק
לצדדים שלישיים.
נספק רשימת הרשתות השותפות
 +רשימת רשתות ופריסת

לא .יש לעמוד בתנאי סף כך שבכל
שנה מבין השנים  2013 ,2012ו-
 2014יש למציע  3לקוחות בהיקף של
 450אש"ח בכל שנה.
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הסניפים שלהן.
טעינת הכרטיסים (קולקטיבית)
תתבצע עד  36שעות מעת מסירת
העסקה  /הבקשה לטעינה.
נבקש להוסיף "בכפוף לחובות
הסודיות של הספק כלפי צדדים
שלישיים".
פיצוי מוסכם יחול החל מהיום
השלישי לאיחור.
לאור שמירה על סודיות הלקוחות
מבקשים להחליף באישור חתום
ומאומת של מנהל מחלקת תווי
קניה על היקף המכירות.
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ואישור
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ניגוד עניינים – לכל הידוע לנו אין
כאן מצב של ניגוד עניינים .עם
זאת ,לא נוכל להתחייב על כך
(מדובר על חברה של כ13,000-
איש ,וזאת עוד ללא קבלני
המשנה).
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אספקת העסקה תהא עד  12ימי
עסקים מקבלת הזמנה חתומה על
ידי המזמין  +קבלת חומרי עיטוף
העסקה (מעטפות  /ברכות מזמין),
במידה ויחולו ,במשרדי הספק.
העסקה הינה ללא מע"מ מאחר
ומדובר בהחלפה של אמצעי
תשלום ,לכן גם מוצא בגינה חשבון
תווים ולא חשבונית מס (בצירוף
תעודת משלוח).
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