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 בודלכ

 דיגיטליים ומגנטים נטעניסי שי לאספקת כרטי 01/2022משתתפי מכרז פ' 

 

 

 4הבהרה מס'  -שובות לשאלות הבהרהתהנדון: 

 הערה סעיף עמוד מסד
 

 תשובה

  שנים ממועד הנפקתם 5נבקש לתקן שתוקף התווים יהיה  1.2 1 1
 מקובל

ים חס לנתונים הכספישמתיי 1.1לסעיף  נבקש לתקן את דרישת אישור רוה"ח 2.2 1 2
 הנדרשים

 לא ברורה הדרישה

 –נבקש כי לא יתאפשר חילוט ללא הסכמת הספק ומתן אפשרות לו להתגונן  2.5 2 3
 יום מראש ובכתב. 14באמצעות מתן התראה בת 

יתווסף בסוף הסעיף: 
"חילוט יבוצע לאחר מתן 

יום  14התראה של 
 מראש ובכתב"

 קובלמ חנויות מזוןשל הרשתות, ושל  תקן שהפירוט יהיהנבקש ל 2.7 2 4

דגש על כמות נקודות  –נבקש להכניס גם את מרכיב איכות התו בשקלול  7.1 4 5
 מכירה ויכולת מימוש התו גם בחנויות אונליין. 

 בקשה נדחית

לא תתאפשר טעינה מחדש של כרטיסים מגנטיים. עם זאת, תוכלו להפיץ תווים  7.4 4 6
 צורך, אם תבצעו הזמנת תווים כזו מראש.  סלולריים בכל עת ולפי

כן, ניתן יהיה להזמין כרטיסים מגנטיים עודפים, ובמידה ולא יהיה בהם כמו 
מהכמות הכוללת שהוזמנה ועד חצי  10%שימוש, תוכלו להשיבם אל הספק עד 

 שנה מהאספקה.

 קובלמ

 בקשה נדחית ימים 14-ל 7-נבקש לתקן מ 9 12 7

 מקובל ה רק בסמוך לחגים )פסח ראש השנה(נוספות תעשנ נבקש שהזמנות 11 12 8

 בקשה נדחית  הארכה מעבר לשנתיים בהסכמת הספק 13 13 9

 בקשה נדחית  נבקש כי הארכה מעבר לשנתיים תהא כפופה להסכמת הספק 15 13 10

 מאושר נבקש שתינתן לספק זכות שימוע בטרם יבוטל עמו ההסכם 16 13 11

 מאושר המכללה מעת לעתור יהיה על פי דרישה בכתב מאת ירת האישנבקש שמס 20 14 12

אין צורך בלוגו המכללה.  נבקש לציין כי הלוגו יהיה בשחור. 24 14 13
לוגו מאושר במידה צבע ה
 וידרש.

ימי עסקים. כרטיסים פיזיים עם לוגו המזמין  3אספקת תווים סלולריים תהא עד  28 14 14
 ימי עסקים. 8עד  –בשחור 

תווים דיגיטליים ישלחו 
ימי  2-5בין באופן מקוון 

עסקים מקבלת ההזמנה 
החתומה, וכרטיסים 

ימי  10מגנטים ישלחו עד 
עסקים מקבלת הזמנה 

 חתומה

טעינת  –)בין היתר מטעמי ביטחון( הכרטיסים יגיעו אל המזמין לא טעונים  29 15 15
אתר האינטרנט או  הכרטיסים תיעשה במרוכז )פר עסקה( על ידי המזמין דרך

 שעות מהבקשה לטעינה. 36הטלפון של הספק ותושלם עד 

 קובלמ

ולציין כי עם עסקת התווים יסופקו נבקש לדעת מהם תנאי התשלום לספק  33 15 16
 תעודת משלוח וחשבון תווים.

  45שוטף +
 

תשלח תשובה בהמשך 
בעניין צעודת משלוח 

 וחשבון תווים

 מאושר ם וכן זכות טיעון ותיקון ההפרהימי 7נבקש להוסיף הודעה מוקדמת בת  41 16 17

 בקשה נדחית יום 14-נבקש לתקן ל 42 16 18

עם זאת,  –בקבלני משנה לצורך ביצוע העבודה נבקש לציין כי הספק נעזר  43 17 19
 האחריות כלפי המזמין הינה שלו ורק שלו.

 תקין
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 ב ב ר כ ה,                                                                                                                   

 אורטל אלטבה                
 ע. מנהל לוגיסטיקה בינוי ורכש

 

 

 

 

כמו כן, נבקש  .כם אחר שביניהם"למחוק את המילים "או על פי כל הסנבקש  49 17 20
ימים מראש במהלכן  7שקיזוז ייעשה לאחר מסירת הודעה על קיזוז לפחות 

 רה בטרם יבוצע הקיזוז.תינתן לספק זכות טיעון ותיקון ההפ

 מאושר חלקית.
קיזוז יבוצע בהתאם 
 לסיפא של הבקשה.


