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 ד:לכבו

 לאספקת תווי שי דיגיטליים ומגנטים נטענים 01/2022משתתפי מכרז פ' 

 

  1הבהרה מס'  -תשובות לשאלות הבהרההנדון: 

 תשובה התוספת / השינוי  סעיףה פרק ד"ס

 המכללה :כדלקמן במבוא צייןנא ל   והואיל 1
 השי תווית נמזהכי  תשרמא

חוזה זה, פי על  נטיםהדיגיטליים/ מג
לפי כל דין על ידי כלל  אושרו ויאושררו

, לרבות הלצאסמכים ם המומיורגה
 . נה תקציביתמבחי

 שמות מורשה החתימה אתנא לציין 
 יאהמצלו מכללההם תמו מטעשיח

 . מורשה חתימה כדיןאשור 

 

 בקשה נדחית

ש כולל כפל מווים ניתנים למיהתו 1.7 מבוא 2
את מבצעים בכל הרשתות המכבדות 

וי ופנאי מותגי הבילבד התו מל
 (י מלוןתבמסעדות ו)

 לא מקובל

ח נספ 3
 ד'

הבהרה לגבי "מקבלים על עצמנו  קשנב 
להציב את המכונות..." על אילו מכונות 

 התאם.במדובר? נבקש תיקון 

 ות סופר. נא להתעלםטע

. ה מחודשת"נבקש הבהברה לגבי "טעינ 11 הסכם 4
הכרטיסים המדוברים הינם כרטיסים 

דש. חד פעמיים שלא ניתן להטעין מח
אמצעות פשר באת תתכל הזמנה נוספ

ים שיסופקו על פי שכרטיסים חד
 הערכים המבוקשים

 -כאשר מדובר בכרטיסי פלסטיק

שיסופקו כרטיסים אכן נצטרך 

חדשים.  כאשר יהיה מדובר 

אנו מבקשים  -דיגטיליבכרטיס 

להטעין מחדש את שיתאפשר 

 גיטלידיההכרטיס 

 

גיטלית גישה למערכת הדי לא תנתן 12 הסכם 5
עודי הזמין בכל ר יאיש קשיוקצה אלא 

כל פעולה שעות העבודה לביצוע 
וסף הקשורה בתווים הדיגיטלים. בנ

צעים תתאפשר חלוקת התווים באמ
המאפשרת שליחה גם  דיגיטלים

וישלחו דוחות  "כשרים"דים לניי
 רלוונטים.מימוש 

התווים הסלולרים ישלחו לנייד 

של העובד דרך מערכת 

אצל או במכללה שמנוהלת 

אפשרות תהיה  הספק, למכללה

לקבל בכל רגע נתון תמונת מצב. 

בנוסף תהיה אפשרות שעובד 

יקבל אותו  SMSשלא קיבל את ה

שוב גם לכתובת מייל וגם 
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. תהיה אפשרות להמרה SMSכ 

 של תו דיגיטלי לתו פלסטיק. 

איש  מכללהחשוב מאוד שיהיה ל

קשר פעיל וזמין שייתן מענה לכל 

נושאי התו בקשות העובדים ב

ערכת במיוחד אם בסוף המ

זה קריטי  תנוהל אצל הספק

 מענה באותו היום!שיינתן 

 

 בקשה נדחית פקשור הסהארכת חוזה מותנית בא 15 םהסכ 6

לוא מתשלום להוסיף בסוף " כנגד נא  16 הסכם 7
לספק בהתאם המגיעה  התמורה

  ות הסכם זה". אלהור

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקשה מתקבלית חלקית.

: "והכל בסוף בסעיף יתווסף
 ם לדין ולהסכם זה"בהתא

וים דיגיטליים ישלחו : תונבקש לתקן 28 הסכם 8
ימי עסקים מקבלת  2 באופן מקוון עד

הזמנה חתומה וכרטיסים מגנטיים 
ימי עסקים מקבלת  10ישלחו עד 

 הזמנה חתומה.

 

 בקשה מתקבלת

, להוסיף את המילה 4דה ונק  44 םהסכ 9
ים "הצהרות "מהותיים" לאחר המיל
 או דיווח"

 

ההפניה לסעיף שגויה. לא ניתן 
 לענות.

 הסעיף יימחק     43ראו סעיף סעיף כפול  47 הסכם  10  

מהמילים  חליפא האת הסלמחוק  49  הסכם 11
 הסכם אחר..." או על פי/"ו

 בקשה נדחית

  

 

 

 ב ב ר כ ה,       

 רטל אלטבהאו                 
 סטיקה בינוי ורכשע. מנהל לוגי


