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ביגוד ייצוגי לעובדי יונידרס לאספקת _חברתכוונה להתקשר עם הנדון: 

 .מנהל

 
עבור  ) להלן: "השירות"(.ביגוד ייצוגי לעובדי מנהללאספקת  יונידרסחברת בכוונת מכבי להתקשר עם  .1

 .21.13.3.33לתאריך עד שנים  5  לתקופה של מכבי

 

 התקשרות עם ספק יחיד. -( לחוק חובת המכרזים39) 2ההתקשרות הינה על פי תקנה 

 

 ספק אתלהמסוגל ( הינה ספק יחיד "הספק")להלן:  יונידרסחברת לפי המידע שיש בידי מכבי  .3

 : התקשרות זו כמפורט מטהנושא השירות 

 על פי עיצוב עצמאי של סקטור  שירות של אספקת ביגוד ייצוגי לעובדי סקטור המנהל הענקת

 .ית הביגוד בטווח רחב של מידות המנהל של קולקצי

  הבגדים לפי מבחר יכולים להזמין את עובדים הזכאים לביגוד מתוכו אשר קטלוג אינטרנטי  ניהול

 , ולקבל את הבגד עם שליח ללא הזמנת מינימום.גדול של מידות

אשר קיימים בפריסה ארצית, למדוד את  כמו כן, ניתנת האפשרות לעובדים להגיע לסניפי הספק

 בגדים ולבחור בחנות עצמה.ה

  שר אמור לשמש אותו לרכישת ביגוד.כרטיס העובד נטען מדי שנה בסכום ידוע מראש א 

 אין התחייבות  , ולא מראשעל ידי העובד פי ניצול בפועל של הכרטיס לע מתבצע לחברה תשלום(

 .למלאי על ידי המזמין(

 1דות שונות. )יכולת אספקה למעל אחסון הביגוד ואספקתו בפריסה ארצית רחבה לעובדים בנקו.. 

 נק' בפריסה ארצית רחבה(.

  תיאום מראש של מועדי הזמנת המדים ע"י העובדים ,כולל אספקה שוטפת לעובדים חדשים במשך

 כל השנה במועדים שיתואמו עם העובדים.

  תהליך מובנה של החזרת פריטים פגומים במשך כל השנה. התהליך כולל איסוף והחזרת הפריטים

 יום. 11לסניפים, תיקון הבגד או החלפתו ואספקתו לעובד תוך 

 



 התקשרות זאת:נושא להלן עיקרי הטעמים המצטברים ל .2

 גדולות בעלות  חברותהאחרונות לפחות באספקת השירות נשוא מכתב זה ל שניםה 2 -בעל ניסיון ב

 .הפרוסים ברחבי הארץסניפים לפחות  ..1

  לוקחות שונים.  2השנים האחרונות ללפחות  2 -לפחות ב מספק את השירות באופן שוטףהספק 

 למעט נושא השילוח.מסוגל לספק את השירות בעצמו ללא קבלני משנה , 

  מהצפון עד הדרום . –בעל יכולת לספק באופן שוטף ורציף את הביגוד בפריסה ארצית רחבה 

 תבקולקציה ייחודיעובדים בשנה את פרטי הלבוש  ...,1 -בעל היכולת והאמצעים  לספק למעל- 

 פריטים . 6-7כאשר כל עובד מזמין בממוצע כ 

  15בעל היכולת לספק קולקציית חורף וקולקציית קיץ במקביל, כאשר בכל קולקציה יש לפחות 

 נרחב.דגמים לגברים במגוון רחב של מידות כאש בכל דגם ישנו טווח מידות  .1 –פריטים לנשים ו 

 להגיע אליהן לצורך מדידות הביגוד  משתמשי הקצה אשרת לבעל פריסת חנויות ארצית המאפשר

 בעיר אילת(.אחת חנויות בדרום הארץ, אחת במרכז הארץ, אחת בצפון הארץ ו 3)נדרשות לפחות 

החנויות צריכות להכיל תא מדידה אחד לפחות, נציגות מכירה, מיזוג אוויר ולהיות בעלות תנאים 
  .המודדיםסבירים למתן שירות עבור 

 0 –יכולת להעמיד בכל חנות המשמשת את משתמשי הקצה את קולקציה מכילה לפחות  בעל. 

 פריטים במגוון רחב של מידות, קולקציית קיץ וחורף לגברים ונשים.

  בעל המסוגלות והנכונות לעבוד בשיטת אי התחייבות למלאי. )המלאי הינו באחריות מלאה של

 ת למלאי מראש(.התחייבות כספי ללא החברה כולל אחסון ואספקה

  להזמין מדים באמצעותו. למשתמשי הקצהבעל אתר אינטרנט קיים ופעיל אשר יאפשר 

כמו כן, האתר צריך להיות בעל עם אפשרות חיבור וסנכרון לאפליקציה של העובדים וכך יתאפשר  
 דרך האפליקציה.  לעובדים להזמין פריטים
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