
 
 

 
 

 1/20' מס פומבי מכרז

 בשומרון אריאל אוניברסיטת -לעובדים  שי ותווי מתנות אספקת

 

 תשובות לשאלות הבהרה
 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 ניתן האם הולדת ימי במתנות     .1
 שי שוברי כלומר שי שוברי להציע

 מוצרים? לא אך דיגיטליים

 לא

 שי תווי כספק לגשת ניתן האם     .2
 ?מתנות ולא בלבד

 לא

 היא חברת גיפטקארדים ביימי מחסן לוגיסטי 4.2.3 8  .3
דיגיטליים. אין ברשותנו חבילות 

או שי פיזי. האתר בחירה הדיגיטלי 
כולל מספר רב של אופציות 

הכוללות: שוברים דיגיטליים 
כספיים לרשתות אופנה, מסעדות 
וכו' וגם חבילות סגורות הכוללות 

האם זה  עומד  -חוויה/הצגה וכד'.
 בתנאי המכרז?

 לא

מפרט הרשימה תכלול תיאור,  4.3.2 10  .4
ותמונה עבור כל מוצר בכל 
קטגוריה, כפי שמופיע בנספח 

 הצעת המציע -ו'

בתי עסק  1,200יש יותר מ ביימיל
שנכללים בתוכן שלנו, בפריסה 

 ארצית. 
האם בתוך כל קטגוריה  (1

צריך לציין את כל בתי 
העסק שנכללים בה 

)כדוגמא שובר דיגיטלי 
ישנן  -לטיפוח אופנה ובית

ן רשתות שנית 90יותר מ
לממש בהן. בנוסף, 

במהלך הזמן יכולים 
לרדת/להתווסף עוד 

 רשתות.
ישנן חבילות אשר מקנות  (2

 -סיורים, הופעות, חוויות
באיזה קטגוריה הן 

 נכנסות?

בהתאם לתנאי 
 המכרז

מתנות לחגים בעלות קבועה  4.3.1.2 10  .5
לבחירת ) ₪ 450או  ₪ 350של 

בחלוקה (, האוניברסיטה
לתחומים של כלי בית 

וטקסטיל, מכשירי חשמל, 
 5 –פנאי ילדים, גאדג'טים, 

 .לפחות בכל תחוםמוצרים 

 הצעות? 2לבנות 
 ?₪ 450-ב 1-? ו₪ 350-ב 1

מספיקה הצעה 
אחת, אך יש לציין 
את התקציב אליו 
 מתייחסת ההצעה

מתנות לחגים בעלות קבועה  4.3.1.2 10  .6
לבחירת ) ₪ 450או  ₪ 350של 

בחלוקה (, האוניברסיטה

 את לתמחר תקציב איזה לפי .א
 ? ₪ 450 או ₪ 350 ההצעה

מספיקה הצעה  .א
אחת, אך יש 



 
 

 
 

לתחומים של כלי בית 
וטקסטיל, מכשירי חשמל, 

 5 –פנאי ילדים, גאדג'טים, 
 .לפחות בכל תחוםמוצרים 

 
 כולל לא או כולל המחיר האם .ב

 ?מ"מע

לציין את 
התקציב אליו 

מתייחסת 
 ההצעה

 מ''כולל מע .ב

 שי תוו עבור תוגש ההצעה 4.4.2 10  .7
, מוכרת מזון רשת הכולל אחד

 שאינו כולל אחד שי תוו ועבור
: בהתאמה, )להלן מזון רשת

 רשתות הכוללים שי תווי"
שאינם  שי תווי"ו" מזון

 ("מזון רשתות כוללים

 תווי עבור הצעה להגיש ניתן האם
 מזון? רשת כוללים שאינם שי

יש להגיש הצעה 
עבור תו שי הכולל 
רשת מזון ותו שי 
שאינו כולל רשת 

מזון בהתאם לתנאי 
 המכרז

 לרבות המכרז במסמכי עיון 8.5 15  .8
 בתשלום מותנה הזוכה בהצעה

 עלות: "ש"ח )להלן500 של
 העיון עלות עיון"(. תשלום

 הסכום הפקדת ידי על יבוצע
' מס לחשבון כאמור

בבנק  המנוהל 60/562100
 בסניף מ"בע לישראל לאומי

 שמספרו החשמונאים עסקים
 שם על מתנהל 817

 בשומרון אוניברסיטת אריאל
 על אישור לצרף יש .)ע"ר(

 לבקשה העיון עלות הפקדת
 המכרז כאמור. במסמכי לעיין

 קיים המכרזים הצעת חוקי לפי
 עד במכרזים תשלום לגבות איסור

 סעיף לפי לבקשתכם .₪ מיליון 50
 500 להפקיד מתבקשים אנחנו 8.5
 למכרז. לגשת מנת על ₪

 כך או סופר בטעות מדובר האם
 ?הדברים פני

לא מדובר בתשלום 
עבור הגשת הצעה 

ואין צורך להפקיד 
תשלום על מנת 

 להגיש הצעה

ימים המוגדרים,  10בתום  3.1.8 21  .9
תיסגר הגישה לאתר ויועבר 

מסודר לנציג קובץ 
 האוניברסיטה לאישור סופי

האתר נשאר פתוח לעובד  (1
לפחות במשך שנה בכדי 

 תקין? האם – שייבחר מתנה
 

גישה  ביימיהנציג מקבל מ (2
למערכת שדרכה ניתן לייצא 

את כל הנתונים והבחירות של 
 האם תקין? – העובדים

בהתאם לאמור 
 במסמכי המכרז

 –נספח א  22  .10
מפרט ואמנת 

 שרות
 3.3.5.1סעיף 

 300, 400, 500 ₪ של שי תווי
,200 ,150 ,100 

 

 אתר, 4.3.1.2 סעיף את סותר
 350 תקציב לפי יהיה לחגים מתנות

 על מדבר זה סעיף. ₪ 450 או  ₪
 הסבירו – ושונים נוספים תקציבים

 .בבקשה

 3.3.5.1סעיף 
וי שי ומתייחס לת
 ולא למתנות

ברכה מן לכל מתנה תוצמד  3.4.4 23  .11
האוניברסיטה, הנושאת את 

 שם העובד

האתר בחירה מגיע באופן אישי 
לנייד ולמייל של העובד.  ודיגיטלי

 וגם – הברכה תהיה בנייד ובמייל
ניתן לשים סרטון ברכה אישית 

זה  האם – מהרקטור/מנכ"ל
 מתאפשר במקום?

בהתאם לתנאי 
 המכרז

 ההצעה את לשלוח ניתן האם הצעת המציע נספח ו' 43  .12
 כל עם) קישור י"ע אינטרנטי כאתר

 מפרט, (הרלוונטיים התקציבים
 באתר יופיעו והתמונות המוצרים

לא. יש להגיש הצעה 
פיזית לתיבת 

המכרזים כמפורט 
במסמכי המכרז. 

גיש הצעה ניתן לה



 
 

 
 

 מאשר יותר וברורה נוחה בצורה
 ?בטבלה

פיזית מלאה ולציין 
יה גישה בשולי

 לאתרים.

 –נספח ו'  43  .13
הצעת המציע, 

 1סעיף 

מתנות לימי  -הצעת מוצרים 
לכל  5לפחות )הולדת 

 )קטגוריה

 דף על תמונות+  מפרט לצרף ניתן
 ?למכרז ולשדך? נפרד

, אך ללא כן
 הסתייגויות

 –נספח ו'  44  .14
הצעת המציע, 

 2סעיף 

מתנות  –הצעה למוצרים 
לכל  5לפחות )לחגים 

 )קטגוריה

 דף על תמונות+  מפרט לצרף ניתן
 ?למכרז ולשדך? נפרד

, אך ללא כן
 סתייגויותה

 –נספח ז'  49  .15
 הסכם

 4.5סעיף 

 שבועות משלושה יאוחר לא
 יפעל הספק; פסח ערב לפני
 מנת על שביכולתו ככל

 בטרם האספקה את להקדים
 יאוחר ולא; זה מועד

 ראש ערב לפני משבועיים
 שייקבע אחר במועד או; השנה

 יוארך אם הצדדים ידי על
 ;ות/נוספת ים/לשנה ההסכם

 שאספקת לציין יש
 ביום תלויים תווים/המוצרים

 אישור ולאחר האתר הורדת
, אריאל' אונ י"ע הסופיים הדוחות
 ימי 12-14 בין היא אספקה
 תווי הנפקת לצורך. )עסקים
 (.והפצה אירוז, הקניה

 מקובל

 -נספח ז    .16
 הסכם

 האוניברסיטהבמבוא:  לציין נא 
 על השי כרטיסי הזמנת כי מאשרת

 לפי ויאושררו אושרו ,זה חוזה פי
 על דין כל
 המוסמכים הגורמים כלל ידי

 .אצלה

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

 -נספח ז'    .17
 הסכם

 מורשה שמות את לציין נא 
 האוניברסיטה של החתימה
 ההסכם על מטעמו שיחתמו

 מורשה אשור ולהמציא
 כדין חתימה

 יומצא לזוכה במכרז

 –נספח ז'  48  .18
 הסכם

 3.2סעיף 

 פי על, בלבד לאוניברסיטה
 נתונה, הבלעדי דעתה שיקול

 משך את להאריך האופציה
 ההתקשרות

 כל, נוספות תקופות בשלוש
 בתקופת. שנה בת אחת

 זה חוזה תנאי יחולו ההארכה
 נקבע כן אם אלא

 אחרת ובכתב במפורש

 בהסכמה מותנית, המכרז הארכת
 הספק של ובכתב מראש

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

 –נספח ז'  49  .19
 הסכם

 4.5סעיף 

 הספק ויפר במידה
 סך ישלם, אלו התחייבויותיו

 פיצויים, ח"ש 000,1 של
 יום כל עבור מסוכמים

 וזאת, הטובין באספקת איחור
 של הראשונה דרישתו עם

 .נזק הוכחת וללא המזמין

 מקובל .המוסכם הפיצוי את למחוק נא

 –נספח ז'  49  .20
 הסכם

 4.7סעיף 

 שוברי/  שי לתווי האחריות
 והכרוך הקשור כל על רכישה

, בלבד הספק על תחול, בהם
 של אישור עד לקבלת וזאת

 מרגע)". כל" המילה את למחוק נא
 המזמין על האחריות תחול הקבלה

 (שקיבל למה ביחס

 אין שינוי במסמכי
 המכרז



 
 

 
 

/  שי תווי כל לקבלת קשר איש
 תעשה אשר רכישה שוברי

 קבלתם ובטרם לאחר בסמוך
 חלוקה המזמין ידי על תעשה
 .כלשהי

 –נספח ז'  50  .21
 הסכם

4.8סעיף   

 ושברי/  השי תווי מנפיק זהות
 או/ו המוצרים וסוגי, הרכישה

 בכל הנמכרים השירותים
 במפרט הינם כמפורט, מקום

 .הספק ובהצעת

 על שמירה" המילים את למחוק
 המוצרים של ותקינותם איכותם

 ".שבמשלוח

מסמכי אין שינוי ב
 המכרז

 –נספח ז'  50  .22
 הסכם

5.4סעיף   

 בטרם כי מצהיר הספק
 את בדק זה בהסכם התקשר

 הרלוונטיים הנתונים כל
 הן ,הכלכליים הן, לעסקה

, הארגוניים, התכנוניים
, והמשפטיים הביטחוניים

 הסתייגות לו אין כי ומצא
 מתנאי כלשהי

 מצהיר הספק. זו התקשרות
 טענה בכל יבוא לא כי

 לו אין וכי לאוניברסיטה
 משפטית מניעה

 .זה בהסכם להתקשר

 הספק: "המילים את למחוק נא
 טענה בכל יבוא לא כי מצהיר

 ".לאוניברסיטה

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

 –נספח ז'  52  .23
 הסכם 
9סעיף   

 כל קיום להבטחת
, זה הסכם לפי התחייבויותיו

 ימסור, ובמועדן במלואן
 תוך לאוניברסיטה הספק

 על ההודעה מיום ימים 7
 בנקאית ערבות, במכרז זכייתו

 )בנוסח ₪ 50,000 של סך על
 להסכם' כנספח א המצורף

 זה(.

 אקוולנטי הבנקאית הערבות גובה
 הרכישה לסכום

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

 –נספח ז'  52  .24
 הסכם 

9.2סעיף   

: הבא באופן תוגש הערבות
 בסך האחת, ערבויות שתי

 לאחר תבוטל אשר ₪ 30,000
 חנות שיציג

 אישור את שתקבל מקוונת
 תקופה ובתוך, האוניברסיטה

 מתחילת חודשיים של
 .ההתקשרות

יש לקרוא את  חנות מקוונת?
 מסמכי המכרז

 –נספח ז'  52  .25
 הסכם 

9.5סעיף   

 או/ו יפר הספק בו מקרה בכל
 התחייבות יקיים לא

 הסכם פי על מהתחייבויותיו
 מקרה בכל וכן, זה
, דין פי על רשאי המזמין בו
 ומסמכיו המכרז הוראות פ"ע

 תשלום לגבות, זה הסכם פ"וע
 או/ו קנס או/פיצוי ו או/ו

 יהא, מהספק כלשהם שיפוי

 בכפוף הבנקאית הערבות חילוט
 7 - בת ובכתב מראש הודעה למתן
 לספק ימים

אין שינוי במסמכי 
 המכרז



 
 

 
 

 את להציג רשאי המזמין
לפירעון  הבנקאית הערבות

 הערבות סכום ולחלט
. חלקו או כולו הבנקאית

 ניתנת תהא הבנקאית הערבות
 דרישה בכתב פי על לחילוט

 שתימסר, האוניברסיטה מאת
 הערבות מוציא לבנק

 ומבלי, הבנקאית
 תידרש לנמק שהאוניברסיטה

 או/ו החילוט דרישת את
 ראיה או/ו מסמך לבנק להציג

 דרישת על נוספים כלשהם
 החילוט.

 –נספח ז'  53  .26
 הסכם 

10.1סעיף   

 את עצמו על מקבל הספק
 או/ו נזק כל בגין האחריות

 סוג מכל אובדן או/ו פגיעה
 עקיף ישיר או באופן שהם

 לרכוש או/ו לגוף לרבות
, לאוניברסיטה שייגרמו
 וכן מטעמה מי ולכל לעובדיה

, מטעמו ולמי לעובדיו ,לספק
 צדדים או אדם גוף כל וגם

 מעשה עקב, כלשהם שלישיים
, עובדיו ,הספק של מחדל או

 מכוחו שבא מי כל או שליחיו
 ביצוע כדי תוך מטעמו או

 במתן התחייבויותיו
 או זה הסכם על פי השירותים

 התחייבויות מהפרת כתוצאה
 פי על או הסכם פי על הספק

 מתחייב לפצות הוא וכן, דין
 כל על האוניברסיטה את

 בקשר לשלם שתחויב סכום
 .לעיל המפורטים לנזקים

 "המילים את בהתחלה להוסיף נא
 למחוק , "הדין להוראות בכפוף

 - "גוף"ו "עקיף" המילה את
 האובדן או /ו שהנזק ובלבד :בסוף

 נגרמו לא ,כאמור הפגיעה או/ו
של  מחדל או/ו מעשה עקב

 .האוניברסיטה

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

 –נספח ז'  53  .27
 הסכם 

10.4סעיף   

 לשלם האוניברסיטה חויבה
 פי שעל חיוב בגין סכום כל

 בין, הספק בו חב זה הסכם
 נובע הוא אם

 או הספק עובד של מתביעתו
 של או האוניברסיטה של עובד

 או מבטח של או שלישי צד
 תהא, מקור אחר מכל

 לשיפוי זכאית האוניברסיטה
 כל הספק מאת מלא ופיצוי

בגובה  כאמור לה שנגרם נזק
 כל בתוספת סכום אותו

 הוצאות לרבות, הוצאותיה
 עורך טרחת ושכר משפטיות

 בקשר לתביעה לה שיהיו דין

". פיצוי" המילה את למחוק נא
 פיצוי כל, " בסוף לציין נא בנוסף

 הוצאות כולל זה מכרז פי על
 של חלוט ד"פס פי על ייעשה

 ובכפוף בישראל מוסמך ש"בימ
 לספק תאפשר שהאוניברסיטה לכך

 להתגונן
 או/ו דרישה בכל תתפשר ולא

 ".הספק הסכמת ללא תביעה

מקובל. למעט 
פיצויים קבועים 
במסמכי המכרז 

ולמעט אם התנגדות 
הספק לפשרה אינה 

סבירה לפי שק"ד 
 אוניברסיטה. ה



 
 

 
 

 הצמדה בתוספת, האמור בגין
 אלה סכומים לה יחזיר והספק

שהאוניברסיטה  לאחר מיד
 פירוטה ובה דרישה לו תגיש

 .כאמור לה שנגרמו הוצאות
 –נספח ז'  54  .28

 הסכם 
12.1סעיף   

 לקזז רשאי יהא המזמין
 סכום מכל או/ו מהתמורה

 אם( לספק ממנו שיגיע אחר
 למזמין סכום המגיע כל), מגיע

, זה הסכם הוראות פי על
 פי על או/ו ביניהם אחר הסכם

פיצוי  בגין לרבות, דין כל
, הפסד, נזק כל בגין וכן ושיפוי
 או מעשה מחמת או/ו הוצאה

 עקב או/ו הספק של מחדל
. זה הסכם מחמת ביטול או/ו

 כי, במפורש בזאת מובהר
 בכל פוגע אינו לעיל האמור

אחרת  או/ו נוספת זכות
 הסכם פי על למזמין המוקנית

 דין כל פי על או/ו זה

" + פיצוי" המילה את למחוק נא
 נא בנוסף". ביניהם אחר הסכם"

 לאחר" או/ו" המילים את למחוק
 את במקום ולכתוב הוצאה המילה
 ".שנבעו" המילה

המילה "פיצוי" 
 תימחק. 

 המילים "ו/או"
יימחקו במקומה 

 נבעו". ייכתב "ש

 –נספח ז'  54  .29
 הסכם 

13.1סעיף   

 מתחייבים עובדיו או/ו הספק
 מוחלטת סודיות על לשמור

 או מסחרי מידע לכל ביחס
 בכתב, כללי מפורט או, אחר

, שהוא סוג מכל, פה-בעל או
 לידיעתם או/ו לידיהם שיגיע

 במישרין או, לחזקתם או/ו
 אספקת כדי תוך, בעקיפין
"), המידע: "להלן( השירות

 גילוי או/ו פרסום מכל וימנע
 שהיא דרך המידע בכל של

 לצורך למעט שהוא זמן ובכל
 אספקת של ישיר ביצוע

 .זה הסכם נשוא השירותים
 הספק מתחייב כך לצורך

 עובדיו כל את להחתים
 שירותים המספקים

 הסכמי על לאוניברסיטה
 העובדים לפיהם סודיות
 כל בקיום יחויבו כאמור

 .זה בסעיף כאמור התנאים

 הסודיות טופס את לשלוח נא
 לחתום נדרשים שעליו

על הספק לדאוג 
להחתים את עובדיו 

שיוכן על על טופס 
ידו ויעמוד בתנאי 

  13.1סעיף 

 –נספח ז'  54  .30
 הסכם 

13.2סעיף   

, שהוא סוג מכל המסמכים כל
, עבודה תכניות, תכניות לרבות

, כרטיסים, מחשב פלטי
, רישומים, תיקי ציוד/ספרי

 נתונים וקבצי דיסקטים
 אשר שהוא סוג מכל אחרים
יפיק  או יחזיק או ינהל הספק

-על התחייבויותיו ביצוע לשם

 הסכם להוראות מעבר, מידע גילוי
 יידרש הספק אם גם יחול, זה

 מוסמכת לרשות המידע את למסור
 דין פי על

 מקובל



 
 

 
 

 רכוש הם - זה הסכם פי
 יועברו לא והם, האוניברסיטה

 גורם מחוץ שום לידי
 ברשות אלא לאוניברסיטה
. ובכתב מראש האוניברסיטה

 מידע כל לאחר יגלה לא הספק
, לאוניברסיטה הנוגע כאמור

 דרוש והדבר ובמידה אם אלא
 לפי התחייבויותיו למילוי
 את והוא ימסור זה הסכם

 עת בכל המסמכים
 דרישתה לפי לאוניברסיטה

 ההסכם סיום ועם, הראשונה
 הספק ימסור מסיבה כלשהי
 כל את לאוניברסיטה

 .האמורים המסמכים
 –נספח ז'  55  .31

 הסכם 
16סעיף   

 הערה לא מובנת הביטוח ליועץ להעביר ביטוח 

 –נספח ז'  55  .32
 הסכם 

17.1סעיף   

 של החתימה מורשי
, בלבד והם, האוניברסיטה

 לספק הודעות להודיע רשאים
 זו מועברת זכות. בכתב

 החדשים החתימה למורשי
 .יהיו אם

 מורשה בשמות שינוי שיחול ככל
 יש ניברסיטהוהא של החתימה

 לו ולשלוח הספק את לעדכן
 .חתימה מורשה ואשור פרוטוקול

 מקובל 

 –נספח ז'  56  .33
  הסכם

17.3סעיף   

 לעבודה האוניברסיטה כוח בא
 הספק מול שוטפת

 תופסק או אם________. 
 סיבה מכל עבודתו יפסיק
 אחר כוח בא ימונה, אחרת
 לפי האוניברסיטה מטעם
 .דעתה בלבד שיקול

 הרפרנט שינוי על בכתב עדכון ל"כנ
 .טההאוניברסי מטעם

 מקובל

 
 
 
 

 האמור במסמך שאלות ותשובות זה גובר על האמור במסמכי המכרז.
 להגיש מסמך זה עם הצעת המציע.יש 

 
 
 
 

 חתימת המציע:___________________                                     תאריך:__________________________
 
 
 
 

 בברכה,                                                                                                               
 אוניברסיטת אריאל                                                                                                     
 בשומרון                                                                                                                             


