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 281177סימוכין: 

 לכבוד

 301PD22000 משתתפי מכרז

 שלום רב,

  )להלן "המכרז"( תווי קנייה אלקטרונייםרכישת  – 301PD22000 מכרז מס'הבהרות ל עדכוןהנדון : 

 : השהתקבל הבקש /ההבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלהתקבלה שאלת במסגרת המכרז שבנדון  .1

מס' 

 סידורי
 מענה עורך המכרז / בקשה    פירוט השאלה הסעיף במכרז

 מסמכי מכרז 1

 וב אספקת תווי קניהבמכרז כת
 יםינוראלקט

 םעם שוברים דיגיטליי חברתנו עובדת –
אשר מגיעים לנייד/ מייל של העובד, האם 

 אפשרי לגשת בצורה דיגיטלית?
 

בתווי החברה מעוניינת  –הבקשה נדחית 
בלבד ולא )שובר פיזי( קנייה אלקטרונים 

 יםידיגיטל

2 

הזמנה להציע 

הצעות, סעיף 

1.2 

המציע במכירת  ןניסיומסמכי המכרז: 
 – נספח ב-לוחות חשמל ובקרה

 ןבניסיוהחלפת נספח המציע מבוקשת 
 במכירת תווי קניה

הנספח המצורף למסמכי המכרז תקין, 
בהזמנה להציע הצעות  1.2הנוסח לסעיף 

מוחלף ל"נסיון המציע באספקת תווי 
 קנייה"

3 

הזמנה להציע 

הצעות, סעיף 

2.4 

כל חריגה ממועד האספקה הנדרש תהווה 
הפרה יסודית של חוזה ההתקשרות בין 

 – המציע הזוכה ובין החברה
ימי  10אספקת התווים עד מבוקשת 

 עסקים.

  –בהתאם למסמכי המכרז 
מעטפות שי,  חברההזוכה במכרז יספק ל

₪  800,000 -כולל של כ ךעבור החגים, בער
בשנה, בהתאם להנחיות החברה למציע 

הזוכה טרם אספקת הטובין בפועל. 
מובהר בזאת כי הטובין עבור פסח תשפ"ב 

יסופקו לחברה על ידי הזוכה לא יאוחר 
ה , ועבור ראש השנ25/03/2022מיום 

 .8/09/2022תשפ"ג לא יאוחר מיום 

4 

הזמנה להציע 

הצעות, סעיף 

17.2 

יום מהיום  90תוקף ההצעה יהיה למשך 
האחרון שנקבע להגשת ההצעות. בתקופה 
זו תהיה ההצעה בלתי חוזרת. ככל שיהיה 
בכך צורך, תהא החברה רשאית לבקש מן 

הצעתם ואת המציעים להאריך את תוקף 
מה סכום הערבות?  – הנלווית לההערבות 

 והאם ניתן להגיש רק במידה ונזכה?
 

 לא רלוונטי –אין ערבות במכרז זה 

 כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי. יובהר כי .2

 עם יתר המסמכים. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו .3

 בברכה,

 

 טלמור סלע

 מחלקת רכש והתקשרויות 


