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 רכישת תווי קנייה אלקטרוניםעבור: "החברה"( מזמינה בזאת הצעות  –)להלן  חברת תשתיות אנרגיה בע"מ

", ובמשותף: חג)להלן: "הטובין"( כשי לעובדיה לחגים פסח תשפ"ב וראש השנה תשפ"ג )להלן, כ"א בנפרד, "

 למסמכי המכרז )להלן "הטובין"(.המצורף  בהתאם לכתב הכמויות "(,החגים"

 מועד אספקה:

בשנה, בהתאם להנחיות ₪  800,000 -כולל של כ ךמעטפות שי, עבור החגים, בער חברההזוכה במכרז יספק ל

החברה למציע הזוכה טרם אספקת הטובין בפועל. מובהר בזאת כי הטובין עבור פסח תשפ"ב יסופקו לחברה 

 .8/09/2022ה תשפ"ג לא יאוחר מיום , ועבור ראש השנ25/03/2022על ידי הזוכה לא יאוחר מיום 

 

 נאי הסף להשתתפות במכרז:ת

המציע כשיר להתמודד במכרזי החברה, ואינו מושעה מהתמודדות בעת הגשת ההצעה, בהתאם  .1

 לנהלי החברה. השעיה כאמור תיעשה מראש ובכתב. 

לאספקת תווי קנייה בהיקפים שאינם , 2019-2021 השנים שבין התקופה במהלך ,למציע ניסיון מוכח .2

 ללקוח יחיד.בשנה  ש"ח 800,000-פחותים מ

שנים לפחות ממועד הפעלתם על ידי הספק לבקשת החברה  5תוקפם של תווי הקנייה יהיה לתקופה של  .3

 )לאחר אספקת התווים(.

רשתות  4 -ון ברשתות מזון בפריסה ארצית )לפחות בבאמצעות תווי הקנייה ניתן יהיה לרכוש מוצרי מז .4

שיווק בפריסה ארצית( וכן בתחומים נוספים של רשתות לשיווק מוצרים או שירותים, הכוללים, לפחות, 

 2 -את כל אחת מהאפשרויות הבאות: הנעלה, הלבשה, מוצרי אלקטרוניקה, בידורית וחשמל )לפחות ב

רשתות שיווק  2 -מתמחות במחשוב וציוד נלווה )לפחות ברשתות שיווק בפריסה ארצית(, רשתות ה

 בפריסה ארצית( ריהוט, מוצרים לבית וספרים.

 מגבלת סכום ברכישה בודדת. ללאבאמצעות תווי הקנייה ניתן לרכוש  .5

תאגיד ישראלי, הוא בעל אישור תקף בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים,  ככל שהמציע הוא .6

 .1976-תשל"ו

 הטובין עומדים בדרישות המפרט הטכני ו/או כתב הכמויות, להנחת דעתה של החברה. .7

לעניין נושא  המציע רשום בכל מרשם המתנהל עפ"י דין וברשותו הרישיונות הנדרשים על פי דין, .8

ם קיים לעניין, וככל שהמציע הוא ישראלי, אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ההתקשרות, וא

 המציע עומד בדרישות התקן. – 1953-ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג
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המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ובמפרט הטכני, כמפורט 

 במסמכי המכרז.

 

( הגשה פיזית 1) ההצעות יוגשו באחת מהדרכים הבאות: או 1.3.2022 –המועד האחרון להגשת הצעות 

במסמכי מפורט מיועד כ ( הגשה דיגיטלית לחשבון דוא"ל2) או; לתיבת המכרזים במשרדי החברה

 .המכרז

 

 .על הספק ובאחריותו הבלעדית להירשם באתר החברה )לכל מכרז בנפרד( לצורך קבלת עדכונים

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות 

 לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.

המחייב הינו ובעיתונות בשפה הערבית, ברם הנוסח  www.pei.co.il מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה 

 הנוסח העברי.
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