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 תאריך:  

 המרכז האקדמי לב- מכרז סגור 02/15 לאספקת תווי קנייה בכרטיסים טעונים

 הזמנה להציע הצעות

 לכבוד

_______________________ 

 א.ג.נ.,

 הנדון: הזמנה להציע הצעות לאספקת תווי שי

 ותנאיהההזמנה 

 יםכרטיסבשי  תווי"(, מזמין בזה הגשת הצעות לאספקת המזמיןע"ר )להלן: " המרכז האקדמי לב .1
ל בכ  םממשאשר ניתן לובכל החנויות המכבדות את תווי השי מערכם  100%המכובדים ב  וניםטע

 מפרט השירותים והצעת המחיר המצ"ב כנספח א' להזמנהמסמכי המכרז ובכלל זה לבהתאם עת, 
תקופת )להלן: "ולחג ראש השנה התשע"ו ה התשע" הפסחעבור עובדיו לחג  ("תווי שי)להלן: "

 לשנה נוספת. המזמיןעם אופציה להארכת ההסכם ע"י "( ההתקשרות

הנכם מוזמנים בזה להגיש הצעות המפרטות את שווי תווי השי בכל מעטפה, תמורת העלות בפועל  .2
  למזמין, כמפורט במסמכי המכרז.

 חייבים לעמוד בדרישות המפורטות להלן:במכרז תווי השי שיציעו המשתתפים  .3

תווי השי המוצעים יעמדו כולם בדרישות כל דין, ובכלל זה בהוראות החוק להגנת הצרכן,  .א
 .1981 -תשמ"א

בכל עת בחנויות וברשתות המכבדות את תווי השי, במלוא ערכם תווי השי ניתן יהיה לממש את  .ב
 '.סוף עונה וכדו כפל מבצעים, הנחותולרבות 

 בכל הקטגוריות שלהלן:לכל הפחות הכרטיס ימומש  .ג

 אופטיקה -
 הלבשה -
 הלבשה תחתונה -
 הנעלה -
 מוצרי חשמל / תאורה -
 מוצרי ספורט / מחנאות -
 מזון -
 מתנות / טקסטיל / כלי בית -
 ספרים / מכשירי כתיבה / מוזיקה -
 קוסמטיקה ובישום -
 צעצועים -
 רהיטים / כל בו -
 תכשיטים -

 פסל.ת –ות לעיל המפורטדרישות בכל ה אשר לא תעמודהצעה מובהר בזאת כי 
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, מבלי שהדבר יחייב את המזמין באופן כלשהו, יצויין לנוחות המציעים .4
ועבור ראש השנה  להערכת המזמין יוזמנו על ידו עבור פסח התשע"הכי 

 כמפורט להלן:תווים , התשע"ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ים כלשהם.והערה חשובה: אין באמור בכדי לחייב את המזמין בכמויות / עלות תו

במידה ויוותרו בידי המזמין תווי שי שלא נדרשו ולא נעשה בהם שימוש, מכל סיבה שהיא, יהא רשאי  .5
והספק יהא חייב לקבלם חזרה  אספקת התוויםימים מיום  90המזמין להחזירם לספק תוך עד 

המזמין מיידית בהתאם לעלותם בפועל, והכל ללא שיהיה זכאי הספק לכל תמורה ו/או את ולזכות 
 מכל סוג כלשהו. פיצוי

  בהזמנת רכש שינפיק המזמין למציע הזוכה.התקשרות המזמין עם המציע שהצעתו תיבחר, תהיה  .6

המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא רשאי להחליט על ביטול  .7
 מכרז זה בכל עת, והכרעה זו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין.

  מכים שיש לצרף להצעהמס .8

 :מתבקשים לצרף המסמכים הבאים להצעתם יםמציעה

אישור תקף בדבר ניהול ספרים, וכל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .א
 .1976 –)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, תשל"ו 

)ככל  , בהתאם לתיאור הבאהמוצעים הרשתות והחנויות המכבדות את תווי השיפירוט  .ב
 שרלוונטי למציע(:

רשתות מזון ארציות בהם תווי השי תקפים תוך פירוט רשתות מהדרין ונקודות מכירה  .1
 בירושלים.

פירוט רשתות ארציות )למעט מוצרי מזון( וחנויות אחרות תוך פירוט נקודות מכירה בעיר  .2
 ירושלים.

אלה המפורטים לעיל, ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על  .ג
 אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

 אמות מידה לבחירת הספק  .9

במסגרת שיקוליה של המזמינה בבחינת הצעות המציעים השונים ולצורך בחירת המציע שיזכה בהצעה, 
 יקבלו ההצעות ניקוד כלהלן:

 

 רוה"ש תשע"ו פסח תשע"ה

תווים למטרות  

שונות במהלך 

 השנה

הערכה 

של כמות 

מספר 

 30 395 395 תוים

הערכה 

עלות של 

 87.5 280 440 מזמיןתו ל
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  =  95%אחוז תוספת לשווי תווי השי לעומת העלות בפועל למזמין. 

 5%ספר נקודות מכירה של רשתות מזון "מהדרין" בעיר ירושלים = מ 
המוצעים על ידו מכובדים  השישתווי )מקסימום ניקוד יינתן למציע 

המספר הרב ביותר של נקודות מכירה של רשתות מזון ע"י 
 .(בירושלים "ל"מהדרין

 ניהול מו"מ .10

המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ כספי עם כל מציע בקבוצת המציעים שהצעותיהם עונות על 
 לעיל, בהתאם להוראות החוק והתקנות.  9תנאי הסף הנקובים בסעיף 

 הליך הבהרות .11

לפנות למזמין  בכתב  בלבד באמצעות  גוףרשאי כל ,  12.03חמישי החל מיום פרסום המכרז ועד ליום  .א

ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או  michrazim@jct.ac.ilדואר אלקטרוני : 
 .02-6751096בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. יש לוודא קבלת הפנייה בטלפון שמספרו: 

ין הסמיך אותו לכך, רק תשובות, הבהרות או החלטות שיישלחו בכתב על ידי המזמין או מי שהמזמ .ב
יחייבו את המזמין. הודעה או תשובה שלא תינתן בכתב כאמור, לא תיצור כל מניעות, השתק או 

 ויתור כלפי המזמין ולא תחייב אותו. 

 . 12.03חמישי המזמין אינו מתחייב לענות לפניות שיתקבלו אצלו לאחר יום  .ג

 הגשת ההצעה .12

, המכרז. המציע יחתום על הצעתו ועל כלל מסמכי מכרזהיש להגיש הצעה הכוללת את כל מסמכי  .א
בין היתר יצורפו  .בכל עמוד ועמוד, בראשי תיבות, ובחתימה מלאה וחותמת במקומות המיועדים

להצעת המציע תשובות הבהרה, ככל שנשלחו, כשמסמכים אלו חתומים על ידי המציע בהתאם 
 לאמור בסעיף זה.

 .jct.ac.ilmichrazim@באמצעות דואר אלקטרוני:  ,12.03חמישי ההצעה תוגש עד ליום  .ב

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.  90ההצעה תהיה תקפה למשך   .ג

 מחיר ותמורה .13

אין  המחיר שאותו יציע המציע, על כלל רכיבי המפרט, כולל את סך התמורה שהמציע מבקש לקבל,  .א
 לציין הסתייגויות ו/ או תוספות להצעה כולל הטבות כספיות או אחרות.

 . כנגד אספקת התויםהתמורה למציע שהצעתו תזכה במכרז תשולם  .ב

 לאחר הזכייה .14

רגילים  השיפועל מהמציע הזוכה תווי זאת כי המזמין יהיה רשאי להזמין במובהר ב .א
 לפי שיקול דעתו הבלעדי.בכמות הדרושה לו, והכל מסוג כפל מבצעים,  השיו/או תווי 

אם ההתקשרות החוזית שבין המזמין לבין הזוכה במכרז תסתיים טרם זמנה, וזאת מכל סיבה שהיא  .ב
המזמין  רשאי )אך לא חייב( )כגון, הפרת החוזה וביטולו, ביטול החוזה מכל סיבה אחרת וכדו'(, יהיה 

 לבחור תחתיו במציע הבא בתור.

ים והתנאים שבמכרז זה המחייבים את הזוכה יחייבו גם את כל הכלל .ג
הזוכה השני והשלישי בהתאמה מציע אשר הצעתו תזכה במכרז יישא 
באחריות כוללת לספק למזמין את מלוא המעטפות ותווי השי כמפורט 
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במפרט, במועדים ובזמנים שנקבעו ו/או ייקבעו ע"י המזמין, לרבות אם 
 יה לרכישת תווי שי נוספים.יחליט המציע לממש את האופצ

למרות האמור במכרז זה, המזמין יהיה רשאי להודיע למציע הזוכה על הפסקת ההתקשרות עימו  .ד
יום מראש, מבלי שהמציע הזוכה יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין  30בהודעה מוקדמת של 

 הפסקת ההתקשרות.

 עיון במסמכי המכרז .15

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה  .א
)ו( לתקנות חובת המכרזים  38ש"ח, בהתאם לקבוע בתקנה  300הזוכה, תמורת תשלום בסך של 

 .2010 –)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

הסופית בדבר מתן זכות עיון למציעים למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה  .ב
והיקפה הינו של ועדת המכרזים. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף 

 זה.

 סמכויות ועדת המכרזים .16

פה להצעה, כולה -ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל .א
-די לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתיאו מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כ

 הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.

לועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים  .ב
 אי המכרז.המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנ

ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם או טעות שנפלו בהצעה או  .ג
להבליג על הפגם או הטעות, וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים בהתאם 

 לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.

 שאינה הצעה משמעות, או כל דו בהירות, יבחסר, א הלוקה הצעה כל ועדת המכרזים רשאית לפסול .ד
 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת

ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לשנותו ו/או לפצלו בין מספר  .ה
במקרה שההצעות אשר הוגשו אינן מטיבות באופן משמעותי מציעים ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או 

מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות, או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה ין ו/או עם המזמ
 במכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.

 כאשר: היתר זכייה, בין הודעת ו/או זכייה לבטלועדת מכרזים רשאית  .ו

)כגון מידע ממקבלי שירות אחרים שהתקשרו  המציע על מידע קיבל המזמין .1
 לפני בידיו היה החלטתו, אילו על משפיע היה תוכנה, אשר עמו(, ההצעה, או

 בהתקשרות. המציע זכיית בדבר ההחלטה

 בהתאם למכרז זה.  לעמוד בהתחייבויותיו המציע יוכל סביר אם ספק קיים .2

ו/או תנאי מתנאיו, באופן,  ןו/או חלק ןהמציע הזוכה לא עמד בהתחייבויותיו לפי מכרז זה, כול .3
 במועד ובתנאים הנדרשים ע"י המזמין.

 שונות .17
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היחסים המשפטיים בין המזמין למציע הזוכה יהיו בבחינת קבלת שירותים  .א
משום יצירת בסיס מכרז זה כדי להוות "מקבלן עצמאי" ואין בהתקשרות על 

 ו/או מי מטעמו. מעובדיוו/או מי  המזמין לספקיחסי עובד מעביד בין 

הסמכות המקומית הבלעדית, לדון בכל תביעה שתוגש על ידי מי מהצדדים, בכל עניין הקשור בהזמנה  .ב
 תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים.לרבות בהתקשרות על סמך הזמנה זו, זו, 

 יע הזוכה.והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות בין המזמין למצ על נספחיה הזמנה זו

 בכבוד רב,

)ע"ר( המרכז האקדמי לב  
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 אישור המציע

___________, נושא ת.ז.  -אנו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, ו
______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור בו וכי 

 מסכימים לכל תנאיו.אנו 

 :1מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 :2מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 

 אישור רו"ח/עו"ד

אני הח"מ, _____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה, מאשר כי המציע 
המציע אינו חוק החברות )נוסח חדש(, כי \הינו עוסק מורשה כדין או חברה פעילה ורשומה לפי פקודת

, וכי נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או לא נמצא בעריכת הסדר עם נושיו
-מורשי החתימה שלו לצורך חתימה על הסכם זה הם____________ נושא ת.ז.______________ו

___________נושא ת.ז.____________, וכי הנ"ל חתמו בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע 
 ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.

 

 ולראיה באתי על החתום,

 _______________________             _____________תאריך:

 עו"ד/רו"ח
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 נספח א' - מפרט השירותים והצעת מחיר 

 :ואספקתם שיהתווי  .1

כשי לחגים פסח  וניםטע יםכרטיסב קנייהתווי  המכילותמעטפות הספק יספק למזמין  .א
עבור עובדי המרכז האקדמי לב )להלן: "המזמין"( התשע"ה וראש השנה התשע"ו 

יחד עם  עבור כל מעטפהכפי שיקבע המזמין  עלות בפועל למזמיןבסכומים שונים של 
אחוזי התוספת לערך הקניה הנקוב של תווי השי כמוצע בהצעת המציע הזוכה )להלן: 

 ."תווי השי" או "השירותים", לפי העניין(

מערכם והממומשים כל העת, כולל כפל מבצעים,  100%המכובדים ב  וניםטעהכרטיסים יהיו כרטיסים  .ב
 הנחות סוף עונה וכדו

)הסעדה, הנעלה, מלונאות, חשמל,  שהכרטיס מאפשר לקנות בהםעסק מגוון בתי הכרטיסים יכובדו ב .ג
 (אופנה, מוצרים לבית וכו'

 ות.למעטפ ווכנסי, אשר שי במעטפות תווי השי יסופקו .ד

, ולא יאוחר מתאריך ימים ממועד הזמנת תווי השי ע"י המזמין 5בתוך זוכה יספק את תווי השי ההמציע  .ה
22.03.2015 . 

בלבד בקמפוס המרכז האקדמי לב רח' הוועד הלאומי  מחלקת משאבי אנושמעטפות תווי השי יסופקו ל .ו
באחריות הספק להחתים את מקבל התווים  .לעילבירושלים כאשר הם בתוך מעטפות כמפורט  ,21

, תהווה אישור אייל גוילי, רכז משאבי אנוששלוח. רק תעודת משלוח חתומה ע"י במכללה על תעודת מ
 למסירה. הספק יצרף עותק חתום של אישור זה לחשבונית החיוב. 

, הכמות ו/או העלות של מעטפה בתקופת האופציה תהיה בהתאם תקופה נוספתאם תמומש האופציה ל .ז
המוצע ע"י  ספת לערך הקניה הנקוב של תווי השילכמות ו/או לסכום שהמזמין יקבע ובאותם אחוזי תו

 המציע הזוכה.

המזמין יהא רשאי עפ"י שיקול דעתו להגדיל ו/או להקטין את מספר המעטפות המוזמנות או להזמין  .ח
במקרה זה המציע שהצעתו  .10%בטווח של עד  לעילבס"ק א' תווי שי בעלות בפועל נמוכה מזו המצוינת 

 תתקבל מתחייב לבצע את אספקת תווי השי באותם תנאים המפורטים בהצעתו.

 

 תאור השרות: .2

 ועל חשבונו. על הספק בלבד תהאהשי למזמין, על כל הקשור והכרוך בהם,  מעטפותהאחריות למסירת  .א

 שנים. 5למשך תאריך התפוגה של תווי השי יהיה לכל הפחות  .ב

רשימת הרשתות והחנויות אותם צרף להצעתו יהיו בתוקף לאורך תקופת ההתקשרות הספק מתחייב כי  .ג
במלואו בכל הרשתות ובתי העסקים המכבדים ותקופות האופציה )ככל שיהיו( וכי ערך התלושים יכובד 

 למשך כל התקופות הנ"ל. את התווים
  

 אחריות הספק: .3

עקב ביצוע השירותים ו/או העבודות הקשורות הספק יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן, אשר יגרמו  .א
מבלי לגרוע  לשירותים, לזמין ו/או לכל אדם ו/או לרכושו, ואשר הנפגע זכאי לפיצוי בגינם על פי כל דין.

לכרטיסים  ות המלאהאחריב שאהספק יכל דין, מכרז זה ועפ"י י "פמאחריותו עבאמור לעיל ו
ימי  5מצא פגם בכרטיס, מתחייב הספק להחליפו בתוך האלקטרוניים בכל נושא הקשור בהם. במקרה וי

 עסקים ממועד מסירת התקלה. 

הספק יפצה וישפה את המזמין בשל כל חבות בה יחויב המזמין כלפי כל צד שלישי, לרבות לסגל המזמין,  .ב
לכל ו/או לספק ו/או למי מטעמם ו/או  זמיןלמעל פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו 

 צד שלישי בקשר לשירותים הניתנים על ידי הספק.
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 הצעת מחיר

 מרכז האקדמי לבאנו, הח"מ, ________________________, מתכבדים להגיש בזה ל .1
 "המכרז"(.את הצעתנו במכרז סגור לאספקת תווי שי )להלן: "המזמין"(  –)להלן  )ע"ר(

 מתחייבים בזה כי: מצהירים ואנו  .2

כולת לבצע ההתחייבויות על פי מכרז זה, ברמה מקצועית גבוהה וכי בידינו כל אנו בעלי הידע והי .א
 האישורים הנדרשים עפ"י דין, לרבות תקן, לביצוע התחייבויותינו על פי מכרז זה.

 .העל נספחי ההזמנהנמלא אחר כל תנאי  .ב

 אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר וללא כל תיאום עם מציעים אחרים. .ג

הננו מתכבדים להגיש הצעתנו לאספקת תווי השי נשוא ההזמנה בהתאם לתנאי ההזמנה והסכם  .ד
 ההתקשרות בסכומים המופיעים להלן.

 ההצעה: .3
 

 הסבר

 

 אחוז תוספת שווי קניה תווי שי 

אזי עבור  20%דוגמה לאופן החישוב : אם צוין  
שישלם המזמין יתקבלו )כולל מע"מ( ₪  400כל 

 . )כולל מע"מ( תווים₪  480תווים בשווי 

שיתווסף לכל סכום בסיסי    _______ ) אחוז (
 שישלם המזמין בפועל.

שיעור תוספת זו ישמש גם לכמות וערך שונה של 
 הזמנה ויהיה תקף לרבות בתקופת האופציה.

 

ימים לאחר המועד האחרון להגשת  90הצעתנו זו עומדת בתוקפה ומחייבת אותנו מיום הגשתה ועד  .4
 ההצעות.

  .הצעתנו זו  מוגשת אך ורק בשמנו או בשם התאגיד, והננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה .5

 100%הממומשים ב  אנו מסכימים כי המזמין יהיה רשאי להזמין בפועל מהמציע הזוכה תווי קנייה .6
בכמות מסוג כפל מבצעים,  מערכם בכל בתי העסק מסוג כפל מבצעים וכולל הנחות ומבצעי סוף עונה

 לפי שיקול דעתו הבלעדי.הדרושה לו, והכל 

 פרטי המציע הינם כדלקמן: .7

  המציע שם

  תאגיד מספר

  (מיקוד כולל) מלאה כתובת

  החברה במשרדי טלפון' מס

  החברה ל"דוא כתובת

  החברה במשרדי פקס' מס

 ______________   ולראיה באנו על החתום:

 ______________:  חתימת המציע וחותמת

 : ______________ ____________ ______________ ע"י בעלי זכות החתימה

 חתימה           שם החותם               תפקיד החותם            
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