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 כללי .1

 לשיווק  חברותלבין  ,להלן כהגדרתו, הינה ליצור התקשרות בין הרוכש מטרת מכרז זה .1.1

. כמוגדר במפרט האמור, תווי שי

להגיש הצעות מחיר לאספקת  ,תווי שי לחגים המנפיקות ומשוקותהרוכש פונה לחברות  .2.1

כרטיסים וא "ע ולחג ראש השנה תשע"לחג הפסח תששי   -כרטיסים אלקטרונים

הכרטיסים התשלום הכולל שישלם הרוכש עבור  .נוספים לעובדיו אלקטרוניים

לרכישה נוספת של , לרוכש בלבד, ח ובתוספת אופציה"ש 6,000,000 יהא עד האלקטרונים 

( . ח"ש 6,000,000מעבר לסכום של )ח "ש 4,500,000בהיקף של עד  אלקטרונייםכרטיסים 



 

המוזמנים  כרטיסים אלקטרונייםה ערךהרוכש שומר לעצמו את הזכות להפחית את  .3.1

 . מהכמויות הנקובות לעיל 1/3בשיעור של עד 

בשווי  –עודפים לזוכה  כרטיסים אלקטרונייםרוכש שומר לעצמו את הזכות להחזיר ה .4.1

י "תמורת שיק מזומן מהזוכה עפ  -ןהמוזמ כרטיסים אלקטרונייםערך המ 1/3של עד  כולל

 .להסכם 7.6והכל כמפורט בסעיף , ההחזרה ימים מיום 7בתוך  –עלותם 

 .₪ 500כהגדרתה להלן בערך נקוב של ', על המציע להגיש הצעת מחיר למנה א .5.1

 .₪ 250וב של כהגדרתה להלן בערך נק', על המציע להגיש הצעת מחיר למנה ב .6.1

כרטיסים מנות  1,000בכוונת מכבי לרכוש מהמציע הזוכה כמות של *        

 .'למנה ב אלקטרוניים         

 .י הוראה ממכבי"הכרטיסים האלקטרוניים יונפקו כשהם ריקים ויטענו עפ .7.1

י "או התניות שירשמו ע/או הסתייגויות ו/לפסול הצעה שיהיו בה הערות ו, מכבי רשאית .8.1

הכל לפי שיקול , או התניות כאמור/או הסתייגויות ו/או להתעלם מהערות ו/ו ,המציע

 .דעתה הבלעדי

 

 הגדרות .2

. ₪ 500בערך נקוב של  כרטיסים אלקטרוניים – 'מנה א

. ₪ 250בערך נקוב של  כרטיסים אלקטרוניים – 'מנה ב

. מכבי שירותי בריאות – מכבי

או בבעלות /ו גופים שבשליטת מכבי שירותי בריאות וא/כבי שירותי בריאות ומ – הרוכש             

עמותת  לרבותבשותפות או בזכויות של מכבי שירותי בריאות , מלאה או חלקית

או /מ ו"אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע –או מכבי מגן /קרן מכבי ו

או /מ ו"או מכבידנט בע/ו מ"בע ערד שירותי בריאות או נרקיס/מ ו"בע בית בלב

או /מ ו"או מכביקר בע/מ ו"או אסותא מרכזים רפואיים בע/ו, מ"פרוקרדיה בע

והכל לפי שיקול מ "או שפע בע/או מכבי מקיף ו/מ ו"קבוצת מכבי אחזקות בע

 .דעתם של הגופים

. מסמך זה על נספחיו – מסמכי המכרז

 ע"המיועדים לחלוקה לקראת פסח תש, כרטיסים אלקטרוניים–כרטיסים אלקטרוניים

. א"עקראת ראש השנה תשול

 אשר יהיו זהים בכל פרט , כרטיסים אלקטרוניים –  נוספים כרטיסים אלקטרוניים

או /ו ע"אולם יחולקו לעובדי הרוכש בתקופה שלאחר פסח תש ,לכרטיסים האלקטרוניים

, באופן חד פעמי בלבד, בכמות שתוזמן על ידי כל עובד ועובד א"עלאחר ראש השנה תש

 .אחרי כל חג

 . למכרז זה 1כנספח מפרט הרוכש המצורף  – רטמפ

 



 

 מנהלה .3

: נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים בהקשר למכרז זה היא

 .ועדת המכרזים רכזת –שרה מחט ' הגב

באמצעות פקסימיליה בלבד  בכתב, 21.12.09 פניות לבירורים תעשנה עד ליום

ת לוודא את הגעת הפנייה על המציע מוטלת האחריו) 03 -7952501למספר 

המרד ' רח, מכבי שירותי בריאות: או על ידי שליח לכתובת( 03 -5143643 :בטלפון

 .14קומה , א"ת 27

 . 28.12.09 תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום

 רכישת מסמכי המכרז .1.3

. אשר לא יוחזר, ח"ש 1,000תמורת תשלום בסך של , המציע ירכוש את מסמכי המכרז

, ניתן לרכוש את מסמכי המכרז. התשלום יהיה בהמחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות

מכבי , שרה מחט' אצל הגב, 10:00-15:00בין השעות ', ה'-בימי א ,14.12.09 החל מיום

 .14קומה , א"ת, 27המרד ' רח, בניין היכל הסיטי, שירותי בריאות

 אופן הגשת ההצעות .2.3

מכרז מספר "עליה כתוב , רהאת ההצעות יש להגיש במעטפה סגו .1.2.3

ראש , ע"לפסח תששי  כרטיסים אלקטרוניםלרכישת  –100/2010

 ".נוספים כרטיסים אלקטרונייםו א"השנה תשע
 

בין השעות ', ה'-ניתן להגיש את ההצעות באמצעות שליח בימים א .2.2.3

. 12:00בשעה  4.1.2010 ובכל מקרה עד לא יאוחר מיום 10:00-15:00

! בדואר אין לשלוח את המעטפות

י המציע בנוסח "ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה כשהוא חתום ע .3.2.3

והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס , 3כנספח המצורף 

, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, ההצעה הוא חלק מהם

ההצעה תוכנס לתיבת המכרזים לאחר שהמעטפה . וזאת בעותק אחד

כתב יוי( לעיל 3.2בכתובת האמורה בסעיף )שרה מחט ' י הגב"ע תוחתם

. עליה תאריך ושעת קבלה

יש להגיש את מסמכי  .להדפיס את מסמכי המכרז מחדשאו אין לצלם  .4.2.3

. המכרז כשהם כוללים את כל הפרטים הנדרשים וחתומים כנדרש

לדחות את מועד ההגשה , לפי שקול דעתה, ועדת המכרזים רשאית .5.2.3

 .כך תפורסםובלבד שהודעה על , לתקופה נוספת

 

 תנאים מוקדמים להגשת הצעות .4

: אשר, כרטיסים אלקטרונים המנפיקים  תאגידיםלהגיש הצעות  םרשאי    

למנה ₪  500בערך נקוב של  כרטיסים אלקטרונייםעל המציע להגיש הצעת מחיר ל 1.4

 .'א



 

 .'למנה ב₪  250בערך נקוב של  כרטיסים אלקטרונייםעל המציע להגיש הצעת מחיר ל 2.4

אכיפת ניהול )י חוק עסקאות גופים ציבוריים "עפ, יםמנהל ספר 3.4

 .1976–ו "התשל( חשבונות

חודשים  12 – כרטיסים אלקטרונייםתאריך התפוגה של כל ה 4.4

 .מיום החלוקה האחרון, לפחות

יכובדו בכל  כרטיסים אלקטרונייםה :פריסה ארצית גיאוגרפית 5.4

, כרטיסים אלקטרונייםנקודות המכירה כפי שיפורסמו על גבי ה

ישובים לפחות ובהם  50 -מכירה תתפרסנה בהנקודות ובלבד ש

 20 -וכן לא פחות מ, חיפה ובאר שבע, תל אביב, ירושלים: הערים

 10נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ אשר תתפרסנה על פני 

. ישובים לפחות ובהם הערים המצוינות לעיל

אפשרויות  5מוצרי מזון וכן לפחות  :מגוון מוצרים לקניה יכלול 6.4

, ספרים ומכשירי כתיבה, הנעלה, מוצרי חשמל, הלבשה: נוספות כגון

 . ב"וכיו תיירות, "עשה זאת בעצמך", מוצרים לבית, קוסמטיקה

  –כרטיסים אלקטרוניםסיון מוכח בתחום שווק באמצעות יבעל נ 7.4

מנות  1,000לפחות לשלושה ארגונים גדולים בהם הונפקו לפחות 

 . ל ארגוןבככרטיסים אלקטרונים 

 .רכשו את מסמכי המכרז ממכבי ובידם קבלה המעידה על כך 8.4

 

 אישורים שעל המציע להמציא .5

י חוק "עפ, מ ובמס הכנסה"רישום במע, המציע ימציא אישור תקף על ניהול ספרים

 .1976 -ו"התשל, (אכיפת ניהול חשבונות)עסקאות גופים ציבוריים 

 

 בחירת החברה הזוכה ומסגרת ההתקשרות .6

חלק מהצעה או כל הצעה , הרוכש מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותראין  1.6

. י שיקול דעתו"עפ, הרוכש רשאי לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה. שהיא

י שיקול דעתה "והכל עפ, תהא מכבי רשאית לרכוש כרטיסים אלקטרוניים, בנוסף

 .הבלעדי של מכבי

הנוספים בין  סים אלקטרונייםכרטימכבי תהא רשאית לפצל את הזכייה לרכישת ה 2.6

 .מספר מציעים

בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים  הינת המידה לבחירת הזוכה במכרז תהיואמ

ובאופן  שתבחר ההצעה , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, להלן

 אלקטרוניםההכרטיסים שיעור ההנחה של : המעניקה למכבי את מירב היתרונות

 אלקטרוניםההכרטיסים ריסה הגיאוגרפית  של חנויות המזון המכבדות את והיקף הפ

, אלקטרוניםההכרטיסים מספר ישובים בהם מצויות חנויות המזון המכבדות את )

 (.אלקטרוניםההכרטיסים מספר חנויות המזון המכבדות את ו



 

 10%ציון לאיכות  90%ציון למחיר : ציוני האיכות והמחיר ישוקללו כדלקמן. 

כרטיסים י מספר חנויות המזון המכבדות את ה"ן האיכות ינתן עפציו

 :י שווים כדלקמן"ועפ האלקטרוניים

לחנויות בהן ערך , 1יינתן ציון , 100% כרטיסים האלקטרונייםלחנויות בהן ערך ה

כרטיסים ולחנויות בהן ערך ה, 1-מ 90%יינתן ציון   90% כרטיסים האלקטרונייםה

. 1-מ 85%ציון יינתן  85%-האלקטרוניים

כרטיסים תהיה אך ורק לצורך אספקת  ,ההתקשרות עם החברה הזוכה 3.6

 .י האמור במכרז זה"נוספים עפ אלקטרוניים

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים לפני המועד האחרון להגשת  4.6

 .ההצעות למכרז

 

התחייבויות המציע הזוכה במכרז  .7

ימים  7תוך , למכרז זה 2כנספח המצורף החברה הזוכה במכרז תחתום על ההסכם  1.7

מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהיו חלק בלתי נפרד . מקבלת ההודעה על זכייה במכרז

תמסור החברה הזוכה , במעמד החתימה על ההסכם. מהסכם ההתקשרות שייחתם

 .ח"ש 200,000בסכום של , י ההסכם"לרוכש ערבות בנקאית לבצוע התחייבויותיה עפ

לספק כח אדם מתאים מבחינת ההכשרה והכמות , כחלק מן ההצעה, תהחברה מתחייב 2.7

על כל השירותים הנדרשים , נוספים כמפורט במכרז זה כרטיסים אלקטרונייםלחלוקת 

 .ברמה הנדרשת, לשם כך

או עמלות בגין אספקת /החברה מתחייבת כי לא תדרוש ולא תגבה כל תשלום ו 3.7

י ההתקשרות נשוא "נתנו על ידה עפלרבות השירותים שי, אלקטרונייםהכרטיסים ה

 .מכרז זה

 

 ביטול הבקשה לקבלת הצעות .8

לבטל את הליך המכרז או לפרסם מכרז , הרוכש רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי

 .הודעה על כך תשלח בדואר רשום לכל המציעים אשר הגישו הצעות בהליך זה. חדש

 

 המכרז מסמכי בעלות על  .9

אשר מועברים למציעים לצורך הגשת , הרוכשהרוחני של  וינמסמכי המכרז הינם קני

. אין לעשות בהם שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעות. ההצעות בלבד

 

 סמכות השיפוט .01

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או 

 .אביב-הקשורים למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל

 



 

 



 

 

 1' סמ ח נספ

מפרט למכרז 

נוספים  תוויםוא "עלראש השנה תש, ע"לפסח תש תווי שילרכישת 

או בבעלות /או גופים שבשליטת מכבי שירותי בריאות ו/כבי שירותי בריאות ומ  :הרוכש             

עמותת  לרבותבשותפות או בזכויות של מכבי שירותי בריאות , מלאה או חלקית

או /מ ו"גודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בעא –או מכבי מגן /קרן מכבי ו

או /מ ו"או מכבידנט בע/ו מ"בע ערד שירותי בריאות או נרקיס/מ ו"בע בית בלב

או /מ ו"או מכביקר בע/מ ו"או אסותא מרכזים רפואיים בע/ו, מ"פרוקרדיה בע

והכל לפי שיקול מ "או שפע בע/או מכבי מקיף ו/מ ו"קבוצת מכבי אחזקות בע

 .ל הגופיםדעתם ש

ח עם "ש 6,000,000בסכום כולל של  כרטיסים אלקטרונייםהרוכש מבקש לקבל : כמויות .1

 .ח"ש 4,500,000בשווי  כרטיסים אלקטרונייםאופציה להזמנה נוספת של 

בארבעה מועדים , למקום עליו יורה, יועברו לרוכש כרטיסים אלקטרונייםה: מועדים .2

: למכרז להלן 2המצורף כנספח  והכל  כמפורט בהסכם, עליהם יורה הרוכש

 :הפירוט כדלקמן על פי ,"ההסכם"

בערך נקוב של  כרטיסים אלקטרונייםעל המציע להגיש הצעה מחיר ל 1.2

500 ₪.  

 .₪ 250בערך נקוב של  כרטיסים אלקטרונייםעל המציע להגיש הצעה מחיר ל 2.2

 

כרטיסים מנות  1,000-בכוונת מכבי  לרכוש מהמציע הזוכה כמות של כ* 

 .  'למנה ב טרונייםאלק

 במספר עליו, תועברנה לרוכש מעטפות, בשני מועדים  נוספים עליהם יורה הרוכש      3.2

.  ח כל אחת"ש 500בערך נקוב של  כרטיסים אלקטרונייםשבכל אחת , הרוכשיורה  

   

. מ כדין"כוללים מעכל הסכומים במכרז ובהצעה  .3

מיום , חודשים לפחות 12 – אלקטרונייםהכרטיסים תאריך התפוגה של כל ה .4

 .החלוקה האחרון

י "יבוצעו ע, לרבות חלוקתם והתשלום בעבורם, אלקטרונייםהכרטיסים הזמנת ה .5

, גורמים 10-י  כ"האמור לעיל יבוצע ע. המחוזות והגופים הנלווים באופן עצמאי

 .ב"אשר רשימת נציגיהם מצ

לעיל בשני  2.2 -ו 2.1 הנזכרים בסעיף אלקטרונייםהכרטיסים הזוכה יספק את ה .6

, ( ₪ 250או ₪  500סכומים של : היינו)על פי סכומי כל מנה , סוגי מעטפות שונים

י הרוכש ואשר תוכנס למעטפה המתאימה שתהיה "כולל אגרת ברכה שתסופק ע

לעיל יסופקו על ידי הזוכה  2.3הנזכרים בסעיף  אלקטרונייםהכרטיסים ה. חתומה

. במעטפות נפרדות ללא אגרות ברכה



 

נקודות חלוקה ברחבי הארץ  10-לכ אלקטרונייםהכרטיסים ה יספק את ההזוכ .7

עד לא יאוחר מהתאריכים הנקובים , י הרוכש"שיקבעו ע( מחיפה עד אילת)

החלוקה תקבע בתאום מראש עם אנשי (. "יום החלוקה האחרון" –להלן ) בהסכם

 .להסכם 5והכל כמפורט בסעיף , י הרוכש"הקשר שיוסמכו ע

 .י הוראה ממכבי"טרוניים יונפקו כשהם ריקים ויטענו עפהכרטיסים האלק .8

 אלקטרונייםהכרטיסים הרוכש שומר לעצמו את הזכות להפחית את כמות ה .9

לעיל וכן  המוזמן אלקטרונייםהכרטיסים מערך ה 1/3המוזמנים בשיעור של עד 

של עד  בערך כרטיסים אלקטרונייםאת הזכות להזמין כמויות נוספות של 

. ח"ש 6,000,000ח מעבר לכמות הראשונית של  "ש 4,500,000

 –עודפים לזוכה  כרטיסים אלקטרונייםהרוכש שומר לעצמו את הזכות להחזיר  .01

תמורת שיק מזומן מהזוכה   -בפועל מהכמות המוזמנת 1/3בשווי כולל של עד 

. להסכם 7.6והכל כמפורט בסעיף , ימים מיום ההחזרה 7בתוך  –י עלותם "עפ

: אוגרפיתפריסה ארצית גי .11

יכובדו בכל נקודות המכירה כפי שיפורסמו על גבי  אלקטרונייםהכרטיסים ה

 50 -תתפרסנה בובלבד שמספר נקודות המכירה , אלקטרונייםהכרטיסים ה

וכן לא פחות , חיפה ובאר שבע, תל אביב, ירושלים: ישובים לפחות ובהם הערים

ישובים  10ה על פני נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ אשר תתפרסנ 20 -מ

 .לפחות ובהם הערים המצוינות לעיל

: מגוון מוצרים לקניה יכלול .21

ספרים , הנעלה, מוצרי חשמל, הלבשה: אפשרויות נוספות כגון 5מוצרי מזון וכן לפחות 

.  ב"וכיו תיירות, "עשה זאת בעצמך", מוצרים לבית, קוסמטיקה, ומכשירי כתיבה

 כרטיסים אלקטרונייםבתחום שווק באמצעות על הזוכה להיות בעל ניסיון מוכח  .31

כרטיסים מנות  1000לפחות לשלושה ארגונים גדולים בהם הונפקו לפחות  –

. אשר יפורטו בטופס ההצעה, בכל ארגון אלקטרוניים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2' נספח מס

ם  כ ס ה

 2010שנת ________ לחודש _______ שנערך ונחתם בתל אביב ביום 

ריאות מכבי שירותי ב: בין

תל אביב , 27המרד ' מרח  

 ,"הרוכש"או /ו" מכבי" –אשר תקרא להלן    

 ,מצד אחד        

_________________ : לבין

______________ צ .ח./פ.ח 

' ____________, גב/ת לחתום בשמה מר/ת והמוסמך/י המנהל"ע  

_____________ . ז.ת   

' _________________ שניהם מרח  

, "הספק" –להלן אשר תקרא   

, מצד שני        

א "עלראש השנה תש, ע"לפסח תש תווי שילרכישת , 100/2010מספר פומבי ומכבי פרסמה מכרז : הואיל

 ,להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד  ממנו 'כנספח אהמצורפים כולם , על נספחיו  נוספים תוויםו             

 ,"הרוכש"נוספים לעובדי  כרטיסים אלקטרונייםו ים אלקטרוניםכרטיסלקבלת הצעות לאספקת              

; ("המפרט" –להלן )למכרז  1נספח , כהגדרתו במפרט              

 כרטיסים אלקטרונייםוהציע לספק למכבי , והספק פנה למכבי בעקבות פרסום המכרז: והואיל

זה ומהווה חלק  להסכם 'כנספח בי הצעתו של הספק המצורפת "עפ, נוספים כאמור לעיל

; ולמלא אחר יתר התחייבויותיו כנדרש במכרז( "הצעת הספק" –להלן )בלתי נפרד ממנו 

; נוספים כרטיסים אלקטרונייםומכבי בחרה בספק כספק הזוכה לספק לה : והואיל

, חומרי הגלם, הכישורים, סיוןיהנ, הידע, והספק מצהיר כי ביכולתו וברשותו היכולת :והואיל

וכן בידיו כל , וכל האמצעים לביצוע התחייבויותיו כאמור בהסכם זה צוות עובדים

י כל גוף לביצוע "י כל דין וע"עפ, י כל רשות"שיונות הנדרשים עיההיתרים והר, האישורים

; התחייבויותיו כאמור בהסכם זה

מצהירים כי חתימתם על הסכם זה מחייבת ומזכה את הספק ' ___________ גב/ומר :והואיל

; ין ולעמידה בכל הוראות הסכם זהיר וענלכל דב

 .והכל כמותנה וכמוסכם בהסכם זה, ינים להתקשר ביניהםיוהצדדים מעונ :והואיל

 

: הוסכם בין הצדדים כדלקמןוהותנה , לפיכך הוצהר

 .המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם .1

: הגדרות .2



 

, ע"המיועדים לחלוקה לקראת פסח תש כרטיסים אלקטרוניים – כרטיסים אלקטרוניים

. א"עוראש השנה תש

אשר יהיו זהים בכל פרט  כרטיסים אלקטרוניים – נוספים כרטיסים אלקטרוניים

או /ו, ע"אולם יחולקו לעובדי הרוכש בתקופה שלאחר פסח תש אלקטרונייםהכרטיסים ל

. בכמות שתוזמן על ידי כל עובד ועובד, א"עלאחר ראש השנה תש

3.  

על _ ____' ______גב/ציבורית וכי חתימתם של מר/צהיר כי הינו חברה פרטיתהספק מ 1.3

 .ין ולעמידה בכל הוראות הסכם זהיהסכם זה מחייבת את הספק לכל דבר וענ

כי הוא בעל , י הסכם זה"הספק חוזר ומצהיר כי ביכולתו ובאפשרותו לבצע התחייבויות עפ 2.3

וצוות העובדים לביצוע מלוא ההתחייבויות , סיוןיהאמצעים והנ, הידע, מלוא הכישורים

י הוראות "וכי הוא פועל עפ, י מכבי"ברמה המקצועית הנאותה והנדרשת ע, י הסכם זה"עפ

י כל "י כל רשות וע"ע, י דין"ובידיו כל האישורים הנדרשים עפ, כל רשות ובכפוף לכל דין

. י הסכם זה"גוף לביצוע התחייבויותיו עפ

, באיכויות, בכמויות, נוספים כרטיסים אלקטרונייםת לספק למכבי הספק מתחייב בזא 4

. במועדים ובשאר התנאים כמפורט בהסכם זה ובנספחיו, בסוגים

בהתחייבויות , ומבלי לגרוע מכל התחייבות נוספת של הספק, בין היתר, הספק מתחייב 5

: הבאות

: הספק מתחייב לספק לרוכש 1.5

ח וכן אפשרות להזמנה נוספת של "ש 6,000,000בשווי  כרטיסים אלקטרוניים 1.1.5

. ח"ש 4,500,000בשווי של  כרטיסים אלקטרוניים

,  הנוספים יהיו בעלי תוקף ואיכות דומים אחד למשנהו אלקטרונייםהכרטיסים ה 2.1.5

, המקומות והתנאים בהם יכובדו, אלקטרונייםהכרטיסים ולרבות זהות מנפיק ה

ם וכל פרט נוסף הקשור מועדי תקפות, המוצרים אותם ניתן לרכוש באמצעותם

. למעט ערכם הנקוב, כרטיסים אלקטרונייםל

 כרטיסים אלקטרונייםוהכמויות הסופיות של ה, הכמויות דלעיל משוערות בלבד 3.1.5

. להלן 6' ייקבעו כאמור בס

בארבעה מועדים , למקום עליו תורה, יועברו למכבי הכרטיסים האלקטרוניים 4.1.5

: עליהם תורה מכבי על פי הפירוט כדלקמן

לא יאוחר ו ,ע"ערב פסח תשלא יאוחר משלושה שבועות לפני . א

תועברנה למכבי  א"עערב ראש השנה תשמשלושה שבועות לפני 

כרטיסים שבכל אחת , במספר עליו תורה מכבי, מעטפות

 .₪ 500 בערך נקוב של אלקטרוניים

במספר עליו , מעטפות, באותו מועד, וסף תועברנה למכביבנ

 .תורה מכבי

ולאחר ערב ראש , ע"לאחר ערב פסח תש, מועדים נוספיםבשני .  ב

במספר עליו תורה , תועברנה לרוכש מעטפות, א"עהשנה תש



 

. מכבי

 2בתוך , לעיל( א) 5.1.4ק "כאמור בס אלקטרונייםהכרטיסים הספק יספק את כל ה 2.5

 אלקטרונייםהכרטיסים ה. ובצרוף אגרות הברכה, בהתאם לגודל המנה סוגי מעטפות

המעטפות . יסופקו במעטפות נפרדות ללא אגרות ברכה( ב) 5.1.4עיף הנזכרים בס

מכבי תעביר לספק את . י הנחיות מכבי"עפ, י ועל חשבון הספק ובאחריותו"תסופקנה ע

 . אגרות הברכה בצירוף הנחיות לאופן שיוך אגרות הברכה למעטפות השונות

י הספק "תתבצע ע, ואגרות הברכה למעטפות כרטיסים אלקטרונייםהכנסת ה

. בהתאם לאמור בהסכם זה, ובאחריותו

והברכות לנקודות  אלקטרונייםהכרטיסים הספק מתחייב להפיץ את המעטפות ובהן ה 3.5

חלוקה במקומות כאמור במפרט ולידי אנשי קשר מקומיים עליהם תינתן לספק 

  (."אנשי הקשר" –להלן )הודעת מכבי מראש ובכתב 

עם מכבי ועם  בתיאום מראש קטרונייםאלהכרטיסים הספק מתחייב להפיץ את ה

אשר הם המועדים , לעיל 5.1והכל לא יאוחר מהמועדים הנקובים בסעיף , אנשי הקשר

 אלקטרונייםהכרטיסים כל ה, אצל כל אנשי הקשר, האחרונים בהם יתקבלו מן הספק

 .י האמור בהסכם"עפ

תבוצע  כרטיסים אלקטרוניים/אלקטרונייםהכרטיסים כי במעמד אספקת ה, יובהר

 .   י נציג מכבי ובנוכחות נציג הספק"ספירתם ע

, תחול על הספק בלבד, על כל הקשור והכרוך בהם כרטיסים אלקטרונייםהאחריות ל 4.5

" אספקה. "אלקטרונייםהכרטיסים וזאת עד לקבלת אישור כל איש קשר לקבלת ה

בהתאם , משמעה אספקה שניתן עליה אישור איש הקשר בכתב –לצורך הסכם זה 

. אמור באישורו של איש הקשרל

חודשים ממועד  12עד תום , יהא לכל הפחות, אלקטרונייםהכרטיסים תוקפם של ה 5.5

לגבי כל המוצרים ונקודות , לעיל 5.1אספקתם למכבי במועדים הנקובים בסעיף 

ותאריך תוקפם יודפס על גבי כל , המכירה המצוינים במפרט ובהצעת הספק

 .אלקטרונייםהכרטיסים ה

כרטיסים המקומות בהם יכובדו ה –בסעיף זה ובהסכם משמען " ת מכירהנקודו"

בציון שם , ספקי שירותים ואחרים, חנויות, פירמות, לרבות חברות אלקטרונייםה

. וכתובת מלאים של כל נקודת מכירה כאמור

נקודות המכירה בהם יכובדו ומיקומם , אלקטרונייםהכרטיסים זהות מנפיק ה 6.5

הינם כמפורט , או השירותים הנמכרים בכל מקום/צרים ווסוגי המו, הגיאוגרפי

 .במפרט ובהצעת הספק

מובהר כי מגוון המוצרים לקנייה , להסרת ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

, הנעלה, מוצרי חשמל, הלבשה: אפשרויות נוספות כגון 5יכלול מוצרי מזון וכן לפחות 

 תיירות, "עשה זאת בעצמך", ביתמוצרים ל, קוסמטיקה, ספרים ומכשירי כתיבה

 .ב"וכיו

או השירותים הנמכרים /הספק מתחייב כי כל המוצרים ו, מבלי לגרוע מן האמור לעיל

ובנקודות המכירה תהא אפשרות , בכל נקודות המכירה יהיו מאיכות טובה ותקינה

: לפחות מוצר אחד מן התחומים הבאים, אלקטרונייםהכרטיסים באמצעות ה, לרכוש



 

, ביתל מוצרים, קוסמטיקה, ספרים ומכשירי כתיבה, מוצרי חשמל, הנעלה, הלבשה

, נקודות המכירה ומגוון המוצרים יהיו בפריסה רחבה בכל רחבי הארץ. תיירות ומזון

תל , ירושלים: ישובים לפחות ובהם הערים 50 -ומספר נקודות המכירה תתפרסנה ב

למכירת מזון בכל רחבי הארץ אשר  נקודות 20 -וכן לא פחות מ, חיפה ובאר שבע, אביב

 .ישובים לפחות ובהם הערים המצוינות לעיל 10תתפרסנה על פני 

 

 אלקטרונייםהכרטיסים הזמנת ה      6

יבוצעו , לרבות חלוקתם והתשלום בעבורם, אלקטרונייםהכרטיסים הזמנת ה        6.1          

  10-י  כ"האמור לעיל יבוצע ע. ם באופן עצמאיי המחוזות והגופים הנלווי"ע                        

. ב"אשר רשימת נציגיהם מצ, גורמים                        

 אלקטרונייםהכרטיסים על הכמויות הסופיות של ה, בכתב, מכבי תודיע לספק 6.2 

 לנה או תגד/ובלבד שהכמויות הסופיות לא תפחתנה ו, ם זהי הסכ"עפ המוזמנים                      

. למסמכי המכרז( 1נספח )למפרט המכרז  8 -ו 7מהשיעורים הנקובים בסעיפים                       

והכל , בגבולות דלעיל כרטיסים אלקטרונייםהספק מתחייב לספק כל כמות של 

. י האמור בהסכם זה ובנספחיו"עפ

 סופק לפי בגין כל כמות שת, אלקטרונייםהכרטיסים התשלום לספק בגין ה       6.3

 או עמלה /יהא כאמור בהסכם זה והספק לא יהא זכאי לכל תשלום ו, דרישת מכבי           

 .נוספים מעבר לתשלום כנקוב בהסכם זה             

 

 התמורה       7

לרבות אספקת , במלואן, י הסכם זה"בתמורה לביצוע התחייבויותיו של הספק עפ 1.7

 אלקטרונייםהכרטיסים הכנסת ה, תאספקת המעטפו, אלקטרונייםהכרטיסים ה

הפצתם במועד ובאופן , למעטפות -במקום שתידרשנה על ידי הרוכש  –ואגרות הברכה 

יהא הספק , י הסכם זה"וכל התחייבות נוספת של הספק עפ, מלא ותקין לאנשי הקשר

. זכאי לתשלום המפורט בהצעת הספק

. יןכד. מ.ע.הסכומים הנקובים בהסכם זה ובנספחיו כוללים מ 2.7

וכל , יעביר הספק למכבי חשבון מפורט ומלא, כתנאי מוקדם לביצוע התשלומים לעיל 3.7

לכל חשבון כאמור תצורף חשבונית מס . י מכבי"פרט והבהרה נוספים אשר יידרשו ע

. כדין

, כן יצורפו לחשבון תעודות משלוח מקוריות ואישורים מקוריים בכתב של אנשי הקשר

. בגינם הוגש החשבון טרונייםאלקהכרטיסים המאשרים אספקת ה

, ולאחר בדיקתו ואישורו יהווה החשבון אסמכתא לתשלום, מכבי תבדוק את החשבון

. יום ממועד קבלת החשבון על כל מצורפיו 30י מכבי בתוך "אשר ישולם ע

. בכל מקרה לא תשלם מכבי יותר מאשר פעם בחודש בגין חיובים שיגיעו מן הספק

או /אי דיוקים ו, טעויות, ם לפני תשלומו ובין אם לאחריובין א, היה ויתגלו בחשבון 4.7



 

תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל , ליקויים כלשהם

. או שיגיע לספק בכל עת ממכבי/סכום המגיע ו

או כל /ו כרטיסים אלקטרונייםאו מנות של /היה ותועלה טענה בדבר חוסרים במנה ו 5.7

נציגי  2ימונו , לעובדים אלקטרונייםהכרטיסים חר חלוקת הלא, אי התאמה אחרת

ין זה תהא סופית ותחייב את יוהחלטתם בענ, מכבי ונציג של הספק לבדיקת התלונה

. הצדדים

אשר יועברו , עודפים כרטיסים אלקטרונייםהספק מתחייב לקבל ממכבי החזרות של  6.7

ימים מיום דרישתה  7בתוך , ולהשיב למכבי, י שיקול דעתה"י מכבי עפ"אליו ע

כרטיסים י מכבי בגין ה"את הסכום אשר שולם ע, הראשונה של מכבי בכתב לספק

ובלבד ששיעור ההחזרות כאמור , בתשלום במזומן למכבי, המוחזרים אלקטרונייםה

 אלקטרונייםהכרטיסים מערכם הכספי של ה 1/3לא יעלה על , כערכן הכספי, לעיל

. י הסכם זה"שהוזמנו עפ

לפני העברת התשלום , כאמור לעיל כרטיסים אלקטרונייםתחזיר לספק  היה ומכבי

מבלי לדרוש , בחזרה אלקטרונייםהכרטיסים מתחייב הספק לקבל את ה, בגינם לספק

כרטיסים מוסכם כי מכבי תהא רשאית לקזז ערכם של ה. כל תשלום בגינם

 .מכל תשלום לספק, המוחזרים אלקטרונייםה

 

או כל הסכם שיבוא /ליהם כי במהלך כל תקופתו של הסכם זה והצדדים מצהירים ומוסכם ע 8

או מי /או כל הפועל ו/או עובדי הספק ו/אין ולא יתקיימו בין מכבי לבין הספק ו, תחתיו

לא תהא , ומלבד הסכומים האמורים בהסכם זה, כל יחסי עובד ומעביד, שיפעל מטעם הספק

והללו לא יהיו זכאים לקבל , שיפעל מטעמואו לכל מי /או לעובדי הספק ו/מכבי חייבת לספק ו

. או נוספת/או כל זכות אחרת ו/ממכבי כל סכום נוסף ו

או הוצאה שיוטלו עליה בשל /או לשפות את מכבי בגין כל חיוב ו/הספק מתחייב לפצות ו

 .או העובדתי שונה מן המוצהר בסעיף זה/קביעה כי המצב המשפטי ו

 

או /שא בשום מקרה באחריות שילוחית למעשיהם ויכי מכבי לא ת, מותנה ומוסכם בזאת 9

. או כל הפועל מטעמו/או מחדליהם של הספק ו/עוולותיהם ו

או /או נזק אשר יוגשו ו/או דרישה ו/או תביעה ו/הספק ישפה את מכבי בגין כל הוצאה ו

 .או מחדל כאמור/או עוולה ו/יארעו למכבי בגין מעשה ו

 

לכל , או מקצתם/כולם ו, י הסכם זה"או זכויותיו עפ/והספק אינו רשאי להסב התחייבויותיו  01

 .או גוף אחר כלשהו/גורם ו

 

 נציגי מכבי.  11

         אירית ' גב, את כל מגעיו עם מכבי ינהל הספק באמצעות הממונה על רווחת העובד במכבי 1.11

נציגי "או  "נציג מכבי" –להלן )או כל מי אשר הוסמך לכך על ידי מכבי /ו, גילינסקי

 (."מכבי

פעולה בכל הנוגע  םמכבי ולשתף עמ יהספק מתחייב לקיים קשר שוטף ויעיל עם נציג 2.11



 

 .להסכם ולביצועו

בכל עת במהלך ההסכם לבדוק את ביצועו ולקבל מן הספק כל  םרשאי יומכבי יה ינציג 3.11

 .מכבי לצורך ההסכם וביצועו יי נציג"מידע והסבר כפי שיידרש ע

מכבי ולפעול  ישל נציג הםוהערותי הםנחיותיה, םספק מתחייב לקבל את חוות דעתה 4.11

 .י ההסכם"בהתאם להם בביצוע התחייבויותיו עפ

או לפטור את הספק מאחריותו /להסרת ספק מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע ו 5.11

. המלאה לביצוע הנאות של מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה

 

 ביטול ההסכם.  21

נוספים בלבד לעובדי הרוכש כהגדרתו  רונייםכרטיסים אלקטהסכם זה מטרתו אספקת  1.21

 (.למסמכי המכרז 1נספח )במפרט 

כרטיסים כי ההתקשרות בין הצדדים לעניין ה, להסרת ספק מובהר ומוסכם בזאת 2.21

או /הינה חד פעמית ולמטרות ולתקופות כאמור לעיל ולא לכל מטרה ו אלקטרונייםה

של מכבי להציע לעובדים רכישת אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה  .תקופות אחרות

 .כרטיסים  אלקטרוניים שונים בנוסף

מכל , י הסכם זה"בכל מקרה בו הספק לא יעמוד בביצוע התחייבויותיו כלפי מכבי עפ 3.21

או צו כינוס /או צו לפשיטת רגל ו/או אם ניתנה נגדו התראת פשיטת רגל ו/ו, סיבה שהיא

תהא מכבי רשאית , עסקיו בדרך הרגילה או ארע כל אירוע המונע בעדו מניהול/ו, נכסים

 .לבטל הסכם זה לאלתר

כרטיסים יהא הספק זכאי לקבל את התמורה המגיעה לו עבור ה, ביטלה מכבי הסכם זה 4.21

בצורה ולמקומות , אשר סופקו למכבי עד לתאריך ביטול ההסכם באופן, אלקטרונייםה

או תביעות /דרישות ו או/ולא תהיינה לספק כל טענות ו, י ההסכם"ההפצה כמתחייב עפ

 .מכל סיבה שהיא, נוספות כלשהן כנגד מכבי

לביצוע , ימסור הספק למכבי ערבות בנקאית להנחת דעתה, במעמד החתימה על ההסכם 5.21

לפי , הערבות הבנקאית תוחזר לספק .ח"ש 100,000י ההסכם בסכום של "התחייבויותיו עפ

להנחת דעתה של , לואן ובמועדןי הסכם זה במ"עם מילוי כל התחייבויותיו עפ, דרישתו

. מכבי

31 . 

י חוק עסקאות גופים "הספק מצהיר כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי בידיו אישור עפ 1.31

י "המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ, 1976 -ו"תשל, (אכיפת ניהול חשבונות)ציבוריים 

פקיד השומה על כי הוא נוהג לדווח ל, או פטור מניהול זה, .מ.ע.פקודת מס הכנסה וחוק מ

 .בהתאם לחוק. מ.ע.על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על עסקאותיו למ

 .ל בידיו והצגתו בפני מכבי"הספק יודע כי תנאי להתקשרות זו הינו המצאות אישור כנ 2.31

כנגד קבלת , י האמור בהסכם זה"מכבי תשלם לספק את התשלומים המגיעים לו עפ 3.31

. חשבונית מס תקנית

41 . 



 

 .ואין כל תוקף לשינוי שנעשה בעל פה, זה ייעשה בכתב בלבדכל שינוי בתנאי הסכם  1.41

לא ייחשבו כויתור על זכויות מכבי , הסכמה והימנעות מפעולה במועדה, אישור, כל ויתור 2.41

אלא אם כן נערכו באופן , י הסכם זה ולא ישמשו מניעה לכל פעולה או תביעה מצידה"עפ

 .לעיל( 14.1)ק "האמור בס

 

 -א"תשל, (תרופות בשל הפרת הסכם)יחולו הוראות חוק החוזים  או הפרתו/על הסכם זה ו 51

1970 .

בכל הסכסוכים הנובעים מהסכם זה תהא סמכות השיפוט לבתי המשפט המוסמכים במחוז  61

 .בהסכמת הצדדים, אין באמור לעיל כדי לגרוע מפנייה לבורר. תל אביב בלבד

 

שר תשלח לצד מן הצדדים כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה וכל הודעה א 71

שלחה בדואר רשום מבית דואר ישעות לאחר ה 72תחשב כמגעת ליעדה , י כתובות אלה"עפ

. בישראל

 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 

     _________      _________ 

הספק מכבי        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

מאשר בזה ' _______________ מרח, ד של הספק"עו______________ מ "אני הח

__________________ תה של /ה מנהלה/הינו' __________________ גב/כי מר

ה בצרוף חותמת הספק מחייבת ומזכה את הספק /וכי חתימתו, (שם מלא של הספק)

 .ולכל דבר עניין

 

 

        ____________________

 ד"עו          

 

 3' נספח מס

 

 

 

 טופס הצעה

 
 . לואו ולצרף כל הנספחים הנדרשיםיש למלא טופס ההצעה במ. א

                                 

 .אין להדפיס מחדש את טופס ההצעה. ב                                 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

הערות הרוכש בלבד הצעה קריטריונים נושא 

   כרטיסים ההנחה של  ה. 1

' למנה א אלקטרונייםה

  אלקטרונייםהכרטיסים ול

ספים הנו 

כרטיסים 

בערך  אלקטרוניים

 ₪  500נקוב של 

ח "ש___________  

 

 

כרטיסים ההנחה של ה. 2

' למנה ב אלקטרונייםה

כרטיסים 

בערך  לקטרונייםא

₪  250נקוב של 

 

ח "ש__________  

 

 

פריסה  .4

 גיאוגרפית

כרטיסים ל

אלקטרונה

ים י

פריסה 

גיאוגרפית 

לכרטיסים 

אלקטרוני

 ים

מספר נקודות מכירה 

. רץ ומיקומןבא

למפרט  9ראה סעיף )

(. להסכם 5וסעיף 

 

נקודות ________ 

. מכירה

מיקומן של נקודות 

המכירה כמפורט בנספח 

. ב"המצ

 

נא לצרף נספח המפרט 

את נקודות המכירה 

ומיקומן כשהן 

. ממוספרות

מגוון מוצרים . 4

 כרטיסים אלקטרונייםל

 

מגוון מוצרים לכרטיסים 

 אלקטרוניים

ן לפי פירוט המגוו .1

למפרט  10סעיף 

. להסכם 5וסעיף 

רשימת הרשתות   .2

והחנויות 

סוגי המוצרים . 1

:  המוצעים

_________________

_________________

_________________

_________________

 _________________

 כמפורט בנספח. 2

 

 

נא לצרף נספח המפרט 

את רשימת הרשתות 

והחנויות כשהן 

. ממוספרות



 

. ב"המצ

נסיון  . 5

 

שמות 

הארגונים 

עובדים ' מס

בכל ארגון 

מנות ' מס

כרטיסים 

 אלקטרוניים

אותו ניפקנו 

נא לצרף פירוט בנספח 

. הערוך לפי טבלה זו

   

   

   

  מספר נקודות למכירת מזון. 6

בכל אחת מחנויות המזון  כרטיס האלקטרונייש לציין את ערכו של ה

נא לצרף נספח המפרט 

ת מכירלדות נקוהאת 

. כשהן ממוספרות מזון

הכרטיסים בהם מכובדים , מספר ישובים בהם מצויות חנויות למכירת מזון. 7

האלקטרונים 

נא לצרף נספח המפרט 

הישובים בהם את 

מצויות חנויות למכירת 

 .ן כשהן ממוספרותמזו

 

 

ד האחרון ימים מהמוע 60כי הצעתנו זו תהיה בתוקף במשך , מ מאשרים ומצהירים"אנו הח

אם הליך בחירת החברה הזוכה לא , כי לאחר תום תקופה זו, מוסכם עלינו. להגשת ההצעות

, יהיה הרוכש רשאי לבקש מהמציעים להאריך את הצעותיהם לתקופה מסוימת נוספת, יסתיים

.  או לבטל את הצעתנו, ובמקרה זה נהיה רשאים להאריך את הצעתנו לבקשה

 

 

 

 _______   : חותמת_______________     : שם מלא

  __________: 'טל________________     : כתובת

 ___________ : תאריך                                                           ____________: פקסימיליה

 _______________: תימהח



 

 4' נספח מס

 

 

 

רשימת נציגים 

 
 תימסר בעת החתימה על הסכם ההתקשרות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


