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 לכבוד:
 לאספקת תווי שי נטענים ודיגיטליים 01/2022משתתפי מכרז פ' 

 
 

 2הבהרה מס'  -תשובות לשאלות הבהרההנדון: 

 

 תשובה
 פירוט השאלה

מס' 
 הסעיף 

 עמוד
 מס"ד

י נאמקובל. בתנאי שעומד בת
 .כרמיאל והסביבה 

סניפי רשתות מזון  2האם קיום של 
) אפילו שהם לא מאותו רשת 

סניפים( אך  25שמחזיקה לפחות מ
בכרמיאל והסביבה נמצאים 

 מאושרת לתנאי הסף במכרז.
 5כחברה המשווקת כרטיס עם 

רשתות מזון, קיימים אצלי סניפים 
שעומדים בתנאי זה, לאישורכם 

 אודה
 

1.3 1 

1 

 מעבור כרטיסי שי אין חיוב במע" בהמשך  ישלח מענה
ולכן תצא עבורם דרישת תשלום 

נא לאשר קבלת  -ולא חשבונית
 דרישת תשלום.

3.4 2 

2 

אבקש להוסיף לסעיף: " המכללה  מקובל
תודיע לזוכה גם בדוא"ל לאיש 

 הקשר" 

8.1 4 

3 

ישלחו לנייד דיגיטליים ההתווים 
של העובד דרך מערכת 

אצל או במכללה שמנוהלת 
אפשרות תהיה  הספק, למכללה

לקבל בכל רגע נתון תמונת 
מצב. בנוסף תהיה אפשרות 

 SMSשעובד שלא קיבל את ה
יקבל אותו שוב גם לכתובת 

. תהיה SMSמייל וגם כ
אפשרות להמרה של תו 

 דיגיטלי לתו פלסטיק. 
 מכללהשיהיה לחשוב מאוד 

איש קשר פעיל וזמין שייתן 
מענה לכל בקשות העובדים 

במיוחד אם בסוף  , נושאי התוב
זה  ערכת תנוהל אצל הספקהמ

מענה באותו קריטי שיינתן 
 היום!

 

בבקשה למערכת דיגיטל. אבקש 
המערכת תאפשר  -לתקן/להוסיף

עבור  למכללה לקבל דוח"ות
השליחה אך השליחה בפועל של 

תו סלולרי תהיה ע"י הספק הזוכה 
הסלולרי.  לניידים של מי שבחר בתו

למכללה לא תהיה גישה ואפשרות 
תוכל לקבל דו"ח אך שליחה ישירה. 

 שליחה מהספק.

12 13 

4 

לא רלוונטי . אין צורך בלוגו 
 המכללה.

תוספת לוגו ע"ג הכרטיס מותנה 
בהעברת כמות כרטיסים מראש 

ימי עסקים  14,אשר תסופק עד 
 אישור הגרפיקה.מ
 

24 14 

5 
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תווים דיגיטליים ישלחו באופן 
ימי עסקים  2-5בין מקוון 

מקבלת ההזמנה החתומה, 
וכרטיסים מגנטים ישלחו עד 

ימי עסקים מקבלת הזמנה  10
 חתומה

מועד מסירת הכרטיסים 
הדיגיטלים )שליחה לעובד( 

ימי עבודה מקבלת  5יתבצע עד 
רשימת העובדים שבחרו בתו 

 סלולרי

28 14 

6 

 

 

 

 ,בברכה     

 אורטל אלטבה 

 נוי ורכשע. מנהל לוגיסטיקה בי                                               

 

 

 

 


