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1. 16Bכללי 

1.1. 69Bאלקטרוניים שי כרטיסי לשיווק  חברותלבין  להלן, הינה ליצור התקשרות בין הרוכש, כהגדרתו מטרת מכרז זה ,
 כמוגדר במפרט האמור.

1.2. 70B כרטיסי למכירתלהגיש הצעות מחיר  לחגים,אלקטרוניים שי  כרטיסי המנפיקות ומשוקותהרוכש פונה לחברות 
התשלום הכולל  .למכבי ולעובדיהנוספים  וכרטיסי רכישה דולראש השנה תשע" גלפסח תשע"אלקטרוניים שי 

ש"ח ובתוספת אופציה, לרוכש בלבד,  6,000,000 ם יהא עד שישלם הרוכש עבור הכרטיסים האלקטרוני
  .ש"ח) 6,000,000(מעבר לסכום של  ש"ח 4,500,000בהיקף של עד לרכישה נוספת של כרטיסים אלקטרוניים 

 אין באמור כדי להוות התחייבות לסכומים הנ"ל.

1.3. 71B1/3מנים בשיעור של עד המוזהאלקטרוניים  השי כרטיסיכמות  הרוכש שומר לעצמו את הזכות להפחית את 
 . משווים

1.4. 72Bערך מ 1/3בשווי כולל של עד  –עודפים לזוכה אלקטרוניים  שי כרטיסירוכש שומר לעצמו את הזכות להחזיר ה
ההחזרה, והכל  ימים מיום 7בתוך  –תמורת שיק מזומן מהזוכה עפ"י עלותם  - ןהמוזמהאלקטרוניים  השי כרטיסי

 .נספח ב' –ההתקשרות  להסכם 7.6כמפורט בסעיף 

1.5. 73B500בערך נקוב של  ,על המציע להגיש הצעת מחיר למנה א', כהגדרתה להלן .₪ 

1.6. 74B250בערך נקוב של  ,על המציע להגיש הצעת מחיר למנה ב', כהגדרתה להלן .₪ 

 אלקטרונייםשי  כרטיסימנות  1,000* בכוונת מכבי לרכוש מהמציע הזוכה כמות של        
 למנה ב'.         

1.7. 76B יונפקו כשהם ריקים ויטענו עפ"י הוראה ממכבי.האלקטרוניים  השיכרטיסי 

1.8. 77Bאם ירצו להלןכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם מ ,
 בכך. 

 

2. 17Bהגדרות 

 ₪. 500אלקטרוניים בערך נקוב של  שי כרטיסי – מנה א'

 ₪. 250 שי אלקטרוניים בערך נקוב של כרטיסי – מנה ב'

 מכבי שירותי בריאות. – מכבי

 כבי  מ – הרוכש          

שבשליטת מכבי ו/או בבעלות מלאה או חלקית, בשותפות או בזכויות של מכבי שירותי גופים  -הנוספיםגופים ה
 בית בלבאגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ ו/או  –עמותת קרן מכבי ו/או מכבי מגן  לרבותבריאות 

ר אק ו/או מכבידנט בע"מ ו/או אסותא מרכזים רפואיים בע"מ ו/או מכבימכבי יזמות וניהול בע"מ "מ ו/או בע
 בע"מ ו/או קבוצת מכבי אחזקות בע"מ ו/או מכבי 

  .בע"ממועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים  –ו/או שפע בע"מ קיף מ

 מסמך זה על נספחיו. – מסמכי המכרז

 .דע"תש ולקראת ראש השנה גע"פסח תש המיועדים לחלוקה לקראת -  יםכרטיסי שי אלקטרוני



 לכרטיסים האלקטרוניים, אשר יהיו זהים בכל פרט , אלקטרונייםכרטיסי רכישה  – נוספיםכרטיסי רכישה אלקטרוניים 
כל עובד  בכמות שתוזמן על ידי דע"ו/או לאחר ראש השנה תש גע"אולם יחולקו לעובדי הרוכש בתקופה שלאחר פסח תש

 ועובד, באופן חד פעמי בלבד.
 

 למכרז זה.  1מפרט הרוכש המצורף כנספח  – מפרט

 

 מנהלה

2.1. 78Bרכישת מסמכי המכרז 

ש"ח, אשר לא יוחזר. התשלום יהיה בהמחאה  1,000המציע ירכוש את מסמכי המכרז, תמורת תשלום בסך של 
 23.12.2012 עד ליום 16.12.2012 יוםלפקודת מכבי שירותי בריאות. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז, החל מ

, אצל הגב' שרה מחט, מכבי שירותי בריאות, בניין היכל הסיטי, רח' 10:00-14:00ה', בין השעות -בימי א'
 .14, ת"א, קומה 27המרד 

דואר אלקטרוני  , באמצעות30.12.2012ליום עד להציג שאלות יעשה כן  ןהמעונייציע מ
Mahat_s@mac.org.il על המציע ). 03-5143643: (על המציע חובה לוודא את הגעת הפנייה בטלפון מספר

 התשובות לשאלות תינתנה  עד ליום תשלחנה התשובות. האלי הדואר האלקטרוניכתובת לציין בעת פנייתו את 
6.1.2013. 

2.2. 79Bאופן הגשת ההצעות 

2.2.1. 138B ,שי  כרטיסירכישת ל –100/2013מספר רגיל פומבי עליה כתוב "מכרז את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה
  נוספים". אלקטרוניים  רכישה רטיסיכוד ולראש השנה תשע" גאלקטרוניים לפסח תשע"

2.2.2. 139B'ובכל מקרה עד לא יאוחר  10:00-14:00ה', בין השעות -ניתן להגיש את ההצעות באמצעות שליח בימים א
 לשלוח את המעטפות בדואר!אין  .12:00בשעה  10.1.2013 מיום

2.2.3. 140B והיא תוגש ביחד עם 3כנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה כשהוא חתום ע"י המציע בנוסח המצורף ,
כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, וזאת 

 , ו/או מי מטעמה,י הגב' שרה מחטע" בעותק אחד. ההצעה תוכנס לתיבת המכרזים לאחר שהמעטפה תוחתם
 כתב עליה תאריך ושעת קבלה.ילעיל) וי 3.2(בכתובת האמורה בסעיף 

2.2.4. 141B יש להגיש את מסמכי המכרז כשהם כוללים את כל הפרטים  .להדפיס את מסמכי המכרז מחדשאו אין לצלם
 הנדרשים וחתומים כנדרש.

142Bה לתקופה נוספת, ובלבד שהודעה על כך ועדת המכרזים רשאית, לפי שקול דעתה, לדחות את מועד ההגש
 תפורסם.

 

3. 18Bתנאים מוקדמים להגשת הצעות 

 אשר:מציע רשאי להגיש הצעות     

3.1 81Bתאגיד רשום כחוק בישראל המנפיק כרטיסים אלקטרונים 

3.2 82B 1976–מנהל ספרים, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו. 

3.3 83B חודשים לפחות, מיום החלוקה האחרון. 12 –אלקטרוניים התאריך התפוגה של כל הכרטיסים 

3.4 84B:אלקטרוניים יכובדו בכל נקודות המכירה כפי שיפורסמו על גבי ההכרטיסים  פריסה ארצית גיאוגרפית
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ישובים לפחות ובהם הערים: ירושלים,  50 -תתפרסנה במכירה הנקודות הכרטיסים אלקטרוניים, ובלבד ש
נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ אשר תתפרסנה על  20 -ן לא פחות מתל אביב, חיפה ובאר שבע, וכ

 ישובים לפחות ובהם הערים המצוינות לעיל. 10פני 

3.5 85B:אפשרויות נוספות כגון: הלבשה, מוצרי חשמל,  5מוצרי מזון וכן לפחות  מגוון מוצרים לקניה יכלול
 . וכיו"ב זאת בעצמך", תיירותמוצרים לבית, "עשה הנעלה, ספרים ומכשירי כתיבה, קוסמטיקה, 

3.6 86B ווק באמצעות כרטיסים אלקטרוניםיבתחום ש) 2010-2012בשלוש השנים האחרונות (בעל ניסיון מוכח – 
 , מנות כרטיסים אלקטרונים בכל ארגון 1,000לפחות לשלושה ארגונים גדולים בהם הונפקו לפחות 

87Bבכל שנה . 

3.7 88Bעל כך.קבלה המעידה  ורכש את מסמכי המכרז ממכבי וביד 
 

4. 19Bבחירת הזוכה ומסגרת ההתקשרות 

4.1 20Bהרוכש רשאי לקבל חלק  הצעה שהיא. אין הרוכש מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, חלק מהצעה או כל
 מההצעה בלבד או את כולה, עפ"י שיקול דעתו.

4.2 21Bמספר מציעים. מכבי תהא רשאית לפצל את הזכייה לרכישת כרטיסי הרכישה האלקטרוניים הנוספים בין 

4.3 22Bוהכל על פי שיקול  בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן, הינת המידה לבחירת הזוכה במכרז תהיואמ
 דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן  שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות: 

 .שיעור ההנחה של הכרטיסים האלקטרונים 90% –המחיר 

89B המידה שלהלן: כמפורט בטבלת אמות -  10% –האיכות 

• 90B האלקטרוניים ועפ"י שווים כדלקמן: מספר חנויות המזון המכבדות את הכרטיסיםמשקל ליינתן 
הכרטיסים  , לחנויות בהן ערך1, יינתן ציון 100%לחנויות בהן ערך הכרטיסים האלקטרוניים 

 .  0.9יינתן ציון  90%האלקטרוניים 

91Bטופס אמות מידה: 

 ופיציון ס שקלול ב % פירוט מדדים

ומשקל ערך הכרטיס  של נקודות מכירת מזון –פריסה גאוגרפית 
   8  בכל נקודה

  2 שנים 3מעל  -ניסיון בתחום שיווק הכרטיסים האלקטרוניים 
   10 סה"כ איכות 

 
   

בעבור רכישת ערכם הכספי למען הסר ספק יובהר כי המציעים חייבים להציע כרטיסים אלקטרוניים ש        
 מערכם הנקוב. 90%-יפחת ממזון לא  מוצרי

93B עוד יובהר ויודגש, כי המציעים לא יהיו רשאים להגביל את השימוש בכרטיסים האלקטרוניים לאחוז
, למעט בנקודות מכירה מסוים מסכום הרכישה הכולל ולדרוש השלמת תשלום באמצעי תשלום אחרים

 .שאינן רשתות מזון בבעלות המציע

4.4 23B רכישה אלקטרוניים  וכרטיסיאלקטרוניים  שי  לצורך אספקת כרטיסי תהיה  ,ההזוכהמציע ההתקשרות עם
 עפ"י האמור במכרז זה. נוספים



4.5 24B אלקטרוניים נוספים  לעיל, מובהר כי הרוכש יהא רשאי לרכוש כרטיסי רכישה 5.3על אף האמור בסעיף
 ז. שיוזמנו ע"י עובדיו, גם ממציע/ים אחר/ים, בהתאם למחיר שהוצע על ידו/ם למכר

4.6 25B בתיבת המכרזים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.האומדן יופקד 
 

5. 26Bהתחייבויות הזוכה במכרז 

5.1 94Bמקבלת ההודעה על  עבודה ימי 7למכרז זה, תוך  2כנספח חתום על ההסכם המצורף יהזוכה במכרז  המציע
יחתם. במעמד שיזכייה במכרז. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהיו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות 

עפ"י ההסכם, בסכום של  ומסור הזוכה לרוכש ערבות בנקאית לבצוע התחייבויותייהחתימה על ההסכם, 
 ש"ח. 200,000

5.2 95Bמתחייב, כחלק מן ההצעה, לספק כח אדם מתאים מבחינת ההכשרה והכמות לחלוקת כרטיסים  המציע
 ם כך, ברמה הנדרשת.אלקטרוניים נוספים כמפורט במכרז זה, על כל השירותים הנדרשים לש

5.3 96Bים, לרבות אלקטרוניהגבה כל תשלום ו/או עמלות בגין אספקת הכרטיסים ידרוש ולא יכי לא  מתחייב המציע
 עפ"י ההתקשרות נשוא מכרז זה. וינתנו על ידיהשירותים ש

 

6. 27Bביטול הבקשה לקבלת הצעות 

פרסם מכרז חדש. הודעה על כך הרוכש רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את הליך המכרז או ל
 תשלח בדואר רשום לכל המציעים אשר הגישו הצעות בהליך זה.

 

7. 28B המכרז מסמכי בעלות על 

, אשר מועברים למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות הרוכשהרוחני של  ומסמכי המכרז הינם קניינ
 בהם שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעות.

 

8. 29Bסמכות השיפוט 

 יפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא לבתיסמכות הש

אביב.-המשפט המוסמכים בתל



 1מס'  ח נספ

 מפרט 

 
 

1. 30B:ש"ח עם אופציה  6,000,000 עד כולל של הרוכש מבקש לקבל כרטיסים אלקטרוניים בסכום כמויות 

             31Bש"ח. 4,500,000 עד  לקטרוניים בשווילהזמנה נוספת של כרטיסים א 

2. 32Bוהכל  אלקטרוניים יועברו לרוכש, למקום עליו יורה, בארבעה מועדים עליהם יורה הרוכשההכרטיסים : מועדים ,
 הפירוט כדלקמן: על פי למכרז להלן: "ההסכם", 2כמפורט בהסכם המצורף כנספח 

2.1 97B500ב של מחיר לכרטיסים אלקטרוניים בערך נקו תעל המציע להגיש הצע .₪  

2.2 98B250מחיר לכרטיסים אלקטרוניים בערך נקוב של  תעל המציע להגיש הצע .₪ 
 

 מנות כרטיסים אלקטרוניים 1,500-* בכוונת מכבי לרכוש מהמציע הזוכה כמות של כ
 למנה ב'.     

2.3      33Bיורה בשני מועדים נוספים עליהם יורה הרוכש, תועברנה לרוכש מעטפות, במספר עליו 
 ₪ 500בערך נקוב של  הנוספים,  אלקטרונייםהרכישה ה , שבכל אחת כרטיסיהרוכש     

   .  ד מהכרטיסיםכל אח     

3. 34B כוללים מע"מ כדיןכל הסכומים במכרז ובהצעה. 

4. 35B חודשים לפחות, מיום החלוקה האחרון. 12 –אלקטרוניים התאריך התפוגה של כל הכרטיסים 

5. 36Bמטה מכביהתשלום בעבורם, יבוצעו ע"י המחוזותהזמנת הכרטיסים האלקטרוניים, לרבות חלוקתם ו , 
גורמים, אשר רשימת  10-באופן עצמאי. האמור לעיל יבוצע ע"י  כ(ככל שיחפצו בכך) והגופים הנלווים 

 נציגיהם מצ"ב.

6. 37B לעיל בשני סוגי מעטפות שונים,  2.2 -ו 2.1 אלקטרוניים הנזכרים בסעיףההזוכה יספק את הכרטיסים
), כולל אגרת ברכה שתסופק ע"י הרוכש ₪ 250או ₪  500סכומים של (היינו:  על פי סכומי כל מנה

לעיל  2.3אלקטרוניים הנזכרים בסעיף הואשר תוכנס למעטפה המתאימה שתהיה חתומה. הכרטיסים 
 יסופקו על ידי הזוכה במעטפות נפרדות ללא אגרות ברכה.

7. 38B ברחבי הארץ (מחיפה עד אילת) שיקבעו נקודות חלוקה  10-אלקטרוניים לכההזוכה יספק את הכרטיסים
). החלוקה "יום החלוקה האחרון" –(להלן  בהסכםע"י הרוכש, עד לא יאוחר מהתאריכים הנקובים 

 להסכם. 5תקבע בתאום מראש עם אנשי הקשר שיוסמכו ע"י הרוכש, והכל כמפורט בסעיף 

8. 39Bהכרטיסים האלקטרוניים יונפקו כשהם ריקים ויטענו עפ"י הוראה ממכבי. 

 

9. 40B 1/3בשווי כולל של עד  –הרוכש שומר לעצמו את הזכות להחזיר כרטיסים אלקטרוניים עודפים לזוכה 
ימים מיום ההחזרה, והכל  7בתוך  –תמורת שיק מזומן מהזוכה עפ"י עלותם  - בפועל מהכמות המוזמנת

 להסכם. 7.6כמפורט בסעיף 

10. 41B:פריסה ארצית גיאוגרפית 
ל נקודות המכירה כפי שיפורסמו על גבי הכרטיסים האלקטרוניים, הכרטיסים האלקטרוניים יכובדו בכ



ישובים לפחות ובהם הערים: ירושלים, תל אביב, חיפה  50 -תתפרסנה בובלבד שמספר נקודות המכירה 
 10נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ אשר תתפרסנה על פני  20 -ובאר שבע, וכן לא פחות מ

 וינות לעיל.ישובים לפחות ובהם הערים המצ

11. 42B:מגוון מוצרים לקניה יכלול 

אפשרויות נוספות כגון: הלבשה, מוצרי חשמל, הנעלה, ספרים ומכשירי כתיבה,  5מוצרי מזון וכן לפחות 
 . וכיו"ב קוסמטיקה, מוצרים לבית, "עשה זאת בעצמך", תיירות



 2נספח מס' 

 ם כ ס ה

 2013נת שנערך ונחתם בתל אביב ביום _______ לחודש ________ ש

 מכבי שירותי בריאות בין:

 , תל אביב27מרח' המרד   

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

 מצד אחד,        

 _________________ לבין:

 ח.פ./ח.צ ______________ 

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

 ת.ז. _____________   

 ________מרח' _________  

 ",הזוכה" –אשר תקרא להלן   

 מצד שני,        

 שי אלקטרוניים לפסח כרטיסירכישת ל, 100/2013מספר רגיל פומבי ומכבי פרסמה מכרז  הואיל:
 על נספחיו, המצורפים כולם נוספיםאלקטרוניים  רכישה כרטיסיו דולראש השנה תשע" גתשע"             

 רכישה וכרטיסי אלקטרונים שי כרטיסילקבלת הצעות לאספקת  לק בלתי נפרד ממנו,כנספח א' להסכם זה ומהווים ח
 "המפרט"); –למכרז (להלן  1כהגדרתו במפרט, נספח  "הרוכש", אלקטרוניים נוספים לעובדי

אלקטרוניים נוספים כאמור  רכישה פנה למכבי בעקבות פרסום המכרז, והציע לספק למכבי כרטיסי והזוכה והואיל:
"הצעת  –עפ"י הצעתו של הספק המצורפת כנספח ב' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן  לעיל,
 ") ולמלא אחר יתר התחייבויותיו כנדרש במכרז;הזוכה

 אלקטרוניים נוספים; רכישה כספק הזוכה לספק לה כרטיסי בזוכהוהואיל: ומכבי בחרה 

סיון, הכישורים, חומרי הגלם, צוות עובדים וכל י, הידע, הנמצהיר כי ביכולתו וברשותו היכולת והזוכה והואיל:
שיונות הנדרשים ע"י יהאמצעים לביצוע התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, וכן בידיו כל האישורים, ההיתרים והר

 כל רשות, עפ"י כל דין וע"י כל גוף לביצוע התחייבויותיו כאמור בהסכם זה;

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

 

 הוסכם בין הצדדים כדלקמן:ולפיכך הוצהר, הותנה 

1. 43B.המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם 
 

2. 44B:הגדרות 

 .דע", וראש השנה תשגע"המיועדים לחלוקה לקראת פסח תש כרטיסים אלקטרוניים – אלקטרונייםשי  כרטיסי

 השי כרטיסילכרטיסים אלקטרוניים אשר יהיו זהים בכל פרט  – רוניים נוספיםאלקט כרטיסי רכישה
, בכמות דע", ו/או לאחר ראש השנה תשגע"אולם יחולקו לעובדי הרוכש בתקופה שלאחר פסח תש אלקטרונייםה

 שתוזמן על ידי כל עובד ועובד.
 



 

3.  

3.1 99Bעל הסכם זה מחייבת את __________של מר/גב'  ו/המצהיר כי הינו חברה פרטית/ציבורית וכי חתימת הזוכה _
 ין ולעמידה בכל הוראות הסכם זה.ילכל דבר וענ הזוכה

3.2 100Bעפ"י הסכם זה, כי הוא בעל מלוא הכישורים,  יוחוזר ומצהיר כי ביכולתו ובאפשרותו לבצע התחייבויות הזוכה
רמה המקצועית הנאותה סיון, וצוות העובדים לביצוע מלוא ההתחייבויות עפ"י הסכם זה, ביהידע, האמצעים והנ

והנדרשת ע"י מכבי, וכי הוא פועל עפ"י הוראות כל רשות ובכפוף לכל דין, ובידיו כל האישורים הנדרשים עפ"י 
 דין, ע"י כל רשות וע"י כל גוף לביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.

 

4 45Bבכמויות,  ם נוספים, אלקטרוניי רכישה כרטיסישי אלקטרוניים ו כרטיסי מתחייב בזאת לספק למכבי הזוכה 
 בסוגים, במועדים ובשאר התנאים כמפורט בהסכם זה ובנספחיו. באיכויות, 

 

5 46Bבהתחייבויות הבאות:הזוכהמתחייב, בין היתר, ומבלי לגרוע מכל התחייבות נוספת של  הזוכה , 

5.1 101Bמתחייב לספק לרוכש: הזוכה 

5.1.1 143Bרכישה  הזמנה נוספת של כרטיסיש"ח וכן אפשרות ל 6,000,000של עד  אלקטרוניים בשווי שי כרטיסי
 ש"ח. 4,500,000עד  בשווי שלנוספים  אלקטרוניים

5.1.2 144Bאלקטרוניים הנוספים יהיו בעלי תוקף ואיכות דומים אחד ה הרכישהאלקטרוניים וכרטיסי השי ה כרטיסי
אלקטרוניים, המקומות והתנאים בהם יכובדו, המוצרים אותם הלמשנהו,  ולרבות זהות מנפיק הכרטיסים 

, למעט ערכם ן לרכוש באמצעותם, מועדי תקפותם וכל פרט נוסף הקשור לכרטיסים אלקטרונייםנית
 .הנקוב

5.1.3 145B 6אלקטרוניים ייקבעו כאמור בס' ההכמויות דלעיל משוערות בלבד, והכמויות הסופיות של הכרטיסים 
 להלן.

5.1.4 146Bרה מכבי על פי יועברו למכבי, למקום עליו תורה, בארבעה מועדים עליהם תו הכרטיסים האלקטרוניים
 הפירוט כדלקמן:

47B.לא יאוחר משלושה שבועות ו ,גע"ערב פסח תשלא יאוחר משלושה שבועות לפני  א
תועברנה למכבי מעטפות, במספר עליו תורה מכבי,  דע"ערב ראש השנה תשלפני 

 250ו/או בערך נקוב של   ₪ 500 אלקטרוני בערך נקוב של שי שבכל אחת כרטיסכ
 וכה.לז כפי שתורה מכבי₪ 

48B .בהן כרטיסי הרכישה  תועברנה לרוכש מעטפותבנפרד, ובמועדים כאמור לעיל,  ב
 כמות ועל פי הסכומים עליהם תורה מכבי., בהאלקטרוניים הנוספים

 

5.2 102B 1/3אלקטרוניים המוזמנים בשיעור של עד ההרוכש שומר לעצמו את הזכות להפחית את כמות הכרטיסים 
לעיל וכן את הזכות להזמין כמויות נוספות של כרטיסים אלקטרוניים  מערך הכרטיסים האלקטרוניים המוזמן

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

5.3 103Bבהתאם  סוגי מעטפות 2(א) לעיל, בתוך  5.1.4אלקטרוניים כאמור בס"ק היספק את כל הכרטיסים  הזוכה



(ב) יסופקו במעטפות  5.1.4אלקטרוניים הנזכרים בסעיף הם לגודל המנה, ובצרוף אגרות הברכה. הכרטיסי
ובאחריותו, עפ"י הנחיות מכבי. מכבי  הזוכהנפרדות ללא אגרות ברכה. המעטפות תסופקנה ע"י ועל חשבון 

 את אגרות הברכה בצירוף הנחיות לאופן שיוך אגרות הברכה למעטפות השונות.  לזוכהתעביר 

104Bובאחריותו, בהתאם לאמור  הזוכהרות הברכה למעטפות, תתבצע ע"י הכנסת הכרטיסים אלקטרוניים ואג
 בהסכם זה.

5.4 105Bאלקטרוניים והברכות לנקודות חלוקה במקומות כאמור המתחייב להפיץ את המעטפות ובהן הכרטיסים  הזוכה
  )."אנשי הקשר" –במפרט ולידי אנשי קשר מקומיים עליהם תינתן לספק הודעת מכבי מראש ובכתב (להלן 

106Bעם מכבי ועם אנשי הקשר, והכל לא יאוחר  בתיאום מראשאלקטרוניים המתחייב להפיץ את הכרטיסים  הזוכה
, אצל כל אנשי הזוכהלעיל, אשר הם המועדים האחרונים בהם יתקבלו מן  5.1.4מהמועדים הנקובים בסעיף 

 אלקטרוניים עפ"י האמור בהסכם.ההקשר, כל הכרטיסים 
/כרטיסים אלקטרוניים תבוצע ספירתם ע"י נציג מכבי כרטיסים האלקטרונייםיובהר, כי במעמד אספקת ה

 .   הזוכהובנוכחות נציג 

5.5 107B בלבד, וזאת עד לקבלת  הזוכהאלקטרוניים על כל הקשור והכרוך בהם, תחול על ההאחריות לכרטיסים
ה שניתן משמעה אספק –אלקטרוניים. "אספקה" לצורך הסכם זה האישור כל איש קשר לקבלת הכרטיסים 

 עליה אישור איש הקשר בכתב, בהתאם לאמור באישורו של איש הקשר.

5.6 108B חודשים ממועד אספקתם למכבי במועדים  12אלקטרוניים, יהא לכל הפחות, עד תום התוקפם של הכרטיסים
לעיל, לגבי כל המוצרים ונקודות המכירה המצוינים במפרט ובהצעת הספק, ותאריך  5.1הנקובים בסעיף 

 אלקטרוניים.הפס על גבי כל הכרטיסים תוקפם יוד

109B אלקטרוניים לרבות חברות, ההמקומות בהם יכובדו הכרטיסים  –"נקודות מכירה" בסעיף זה ובהסכם משמען
 פירמות, חנויות, ספקי שירותים ואחרים.

5.7 110Bנם נקודות המכירה בהם יכובדו ומיקומם הגיאוגרפי, וסוגי המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בכל מקום, הי
 .הזוכהכמפורט במפרט ובהצעת 

111B להסרת ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי מגוון המוצרים לקנייה יכלול מוצרי מזון וכן
אפשרויות נוספות כגון: הלבשה, מוצרי חשמל, הנעלה, ספרים ומכשירי כתיבה, קוסמטיקה,  5לפחות 

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

112Bמתחייב כי כל המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בכל נקודות המכירה  הזוכהבלי לגרוע מן האמור לעיל, מ
יהיו מאיכות טובה ותקינה. נקודות המכירה ומגוון המוצרים יהיו בפריסה רחבה בכל רחבי הארץ, ומספר 

יפה ובאר שבע, וכן לא ישובים לפחות ובהם הערים: ירושלים, תל אביב, ח 50 -נקודות המכירה תתפרסנה ב
ישובים לפחות ובהם הערים  10נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ אשר תתפרסנה על פני  20 -פחות מ

 המצוינות לעיל.
 

6      49Bכרטיסים האלקטרונייםהזמנת ה 

        50B6.1      על ידי הזמנת הכרטיסים האלקטרוניים, לרבות חלוקתם והתשלום בעבורם, יבוצעו                   

                   51Bגורמים, 10-המחוזות והגופים הנלווים באופן עצמאי. האמור לעיל יבוצע ע"י  כ  

                   52B.אשר רשימת נציגיהם מצ"ב 

 53B6.2  אלקטרונייםה, בכתב, על הכמויות הסופיות של הכרטיסים לזוכהמכבי תודיע 



                    54Bה, ובלבד שהכמויות הסופיות לא תפחתנה ו/או תגדלנה ם זעפ"י הסכ המוזמנים 

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

מתחייב לספק כל כמות של כרטיסים אלקטרוניים בגבולות דלעיל, והכל עפ"י האמור בהסכם זה  הזוכה
 ובנספחיו.

113B6.3        אלקטרוניים, בגין כל כמות שתסופק לפי הבגין הכרטיסים  הלזוכהתשלום 

 לא יהא זכאי לכל תשלום ו/או עמלה  והזוכהדרישת מכבי, יהא כאמור בהסכם זה              
 נוספים מעבר לתשלום כנקוב בהסכם זה.             

 

7       55Bהתמורה 

7.1 115B אלקטרוניים, ה, לרבות אספקת הכרטיסים עפ"י הסכם זה, במלואן הזוכהבתמורה לביצוע התחייבויותיו של
 -במקום שתידרשנה על ידי הרוכש  –אלקטרוניים ואגרות הברכה האספקת המעטפות, הכנסת הכרטיסים 

עפ"י הסכם זה,  הזוכהלמעטפות, הפצתם במועד ובאופן מלא ותקין לאנשי הקשר, וכל התחייבות נוספת של 
 .הזוכהזכאי לתשלום המפורט בהצעת  הזוכהיהא 

7.2 116B.הסכומים הנקובים בהסכם זה ובנספחיו כוללים מ.ע.מ. כדין 

7.3 117B למכבי חשבון מפורט ומלא, וכל פרט והבהרה נוספים  הזוכהכתנאי מוקדם לביצוע התשלומים לעיל, יעביר
 אשר יידרשו ע"י מכבי. לכל חשבון כאמור תצורף חשבונית מס כדין.

וריים בכתב של אנשי הקשר, המאשרים אספקת כן יצורפו לחשבון תעודות משלוח מקוריות ואישורים מק
 אלקטרוניים בגינם הוגש החשבון.ההכרטיסים 

מכבי תבדוק את החשבון, ולאחר בדיקתו ואישורו יהווה החשבון אסמכתא לתשלום, אשר ישולם ע"י מכבי 
 החשבון על כל מצורפיו. אישוריום ממועד  30בתוך 

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

7.4 118B היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא
בכל עת  לזוכהמכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע 

 ממכבי.

7.5 119B/או מנות של כרטיסים אלקטרוניים ו/או כל אי התאמה אחרת, לאחר היה ותועלה טענה בדבר חוסרים במנה ו
לבדיקת התלונה, והחלטתם  הזוכהנציגי מכבי ונציג של  2אלקטרוניים לעובדים, ימונו החלוקת הכרטיסים 

 ין זה תהא סופית ותחייב את הצדדים.יבענ

7.6 120Bעברו אליו ע"י מכבי עפ"י מתחייב לקבל ממכבי החזרות של כרטיסים אלקטרוניים עודפים, אשר יו הזוכה
, את הסכום אשר לזוכהימים מיום דרישתה הראשונה של מכבי בכתב  7שיקול דעתה, ולהשיב למכבי, בתוך 

אלקטרוניים המוחזרים, בתשלום במזומן למכבי, ובלבד ששיעור ההחזרות השולם ע"י מכבי בגין הכרטיסים 
אלקטרוניים שהוזמנו עפ"י הפי של הכרטיסים מערכם הכס 1/3כאמור לעיל, כערכן הכספי, לא יעלה על 

 הסכם זה.

, מתחייב לזוכהכרטיסים אלקטרוניים כאמור לעיל, לפני העברת התשלום בגינם  לזוכההיה ומכבי תחזיר 
אלקטרוניים בחזרה, מבלי לדרוש כל תשלום בגינם. מוסכם כי מכבי תהא הלקבל את הכרטיסים  הזוכה

 .לזוכהאלקטרוניים המוחזרים, מכל תשלום הרשאית לקזז ערכם של הכרטיסים 



 

8. 56B הצדדים מצהירים ומוסכם עליהם כי במהלך כל תקופתו של הסכם זה ו/או כל הסכם שיבוא תחתיו, אין ולא
, כל יחסי עובד הזוכהו/או כל הפועל ו/או מי שיפעל מטעם  הזוכהו/או עובדי  הזוכהיתקיימו בין מכבי לבין 

ו/או לכל מי  הזוכהו/או לעובדי  לזוכהים בהסכם זה, לא תהא מכבי חייבת ומעביד, ומלבד הסכומים האמור
 שיפעל מטעמו, והללו לא יהיו זכאים לקבל ממכבי כל סכום נוסף ו/או כל זכות אחרת ו/או נוספת.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי בגין כל חיוב ו/או הוצאה שיוטלו עליה בשל קביעה כי המצב  הזוכה 
 או העובדתי שונה מן המוצהר בסעיף זה.המשפטי ו/

 

9. 57Bשא בשום מקרה באחריות שילוחית למעשיהם ו/או עוולותיהם ו/או ימותנה ומוסכם בזאת, כי מכבי לא ת
 ו/או כל הפועל מטעמו. הזוכהמחדליהם של 

בגין ישפה את מכבי בגין כל הוצאה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או נזק אשר יוגשו ו/או יארעו למכבי  הזוכה 
 מעשה ו/או עוולה ו/או מחדל כאמור.

 

10. 58Bאינו רשאי להסב התחייבויותיו ו/או זכויותיו עפ"י הסכם זה, כולם ו/או מקצתם, לכל גורם ו/או  הזוכה
 גוף אחר כלשהו.

 

11. 59Bנציגי מכבי 

11.1. 121B ו/או כל מי אשר ______באמצעות הממונה על רווחת העובד במכבי, גב'  הזוכהאת כל מגעיו עם מכבי ינהל ,
 )."נציג מכבי" –סמך לכך על ידי מכבי (להלן הו

11.2. 122Bפעולה בכל הנוגע להסכם  םמכבי ולשתף עמ יהספק מתחייב לקיים קשר שוטף ויעיל עם נציג
 ולביצועו.

11.3. 123Bבכל עת במהלך ההסכם לבדוק את ביצועו ולקבל מן הספק כל מידע והסבר כפי שיידרש  םרשאי יומכבי יה ינציג
 יצועו.מכבי לצורך ההסכם וב יע"י נציג

11.4. 124Bמכבי ולפעול בהתאם להם בביצוע  ישל נציג הםוהערותי הם, הנחיותיםספק מתחייב לקבל את חוות דעתה
 התחייבויותיו עפ"י ההסכם.

11.5. 125B להסרת ספק מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפטור את הספק מאחריותו המלאה לביצוע הנאות של
 מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 

12. 60Bהסכםביטול ה 

12.1. 126Bהינה חד פעמית  אלקטרונייםהכרטיסים להסרת ספק מובהר ומוסכם בזאת, כי ההתקשרות בין הצדדים לעניין ה
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של  ולמטרות ולתקופות כאמור לעיל ולא לכל מטרה ו/או תקופות אחרות.

 מכבי להציע לעובדים רכישת כרטיסים  אלקטרוניים שונים בנוסף.

12.2. 127Bמקרה בו הספק לא יעמוד בביצוע התחייבויותיו כלפי מכבי עפ"י הסכם זה, מכל סיבה שהיא, ו/או אם ניתנה  בכל
נגדו התראת פשיטת רגל ו/או צו לפשיטת רגל ו/או צו כינוס נכסים, ו/או ארע כל אירוע המונע בעדו מניהול 

 עסקיו בדרך הרגילה, תהא מכבי רשאית לבטל הסכם זה לאלתר.



12.3. 128Bאלקטרוניים, אשר סופקו הי הסכם זה, יהא הספק זכאי לקבל את התמורה המגיעה לו עבור הכרטיסים ביטלה מכב
למכבי עד לתאריך ביטול ההסכם באופן, בצורה ולמקומות ההפצה כמתחייב עפ"י ההסכם, ולא תהיינה לספק כל 

 טענות ו/או דרישות ו/או תביעות נוספות כלשהן כנגד מכבי, מכל סיבה שהיא.
 

13. 61Bת בנקאית לביצוע ההסכםערבו 

13.1. 129B אוטונומית כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות בנקאית
, )"ערבות הביצוע"כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף להסכם זה (להלן: צמודה למדד המחירים לצרכן, 

 120וקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום שת  שקלים חדשים),מאתיים אלף ₪ ( 200,000בסך של 
 .התקשרותיום לאחר תום תקופת ה(מאה ועשרים) 

13.2. 130B או הסתיים מתן השירות  כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרותהביצוע מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות /
תהא  -פי ההסכם -יו עלמכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותאספקת המוצר/ים 

לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ה או לדרוש הארכה נוספת שלהביצוע מכבי רשאית לחלט את ערבות 
 .הביצועתחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות  ,והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור ההתקשרות

13.3. 131Bכולה הביצוע מש את ערבותפי ההסכם, תהא מכבי רשאית למ-בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על ,
משפטי כלשהו או שא ומתן או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, למ

 למתן הוכחה כלשהי.

13.4. 132B הביצוע , יהא הזוכה חייב לחדש את ערבות חלק מהםאו הביצוע השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות
(שבעה) ימים מהיום בו קיבל  7לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך יצוע הבאו להשלים את סכום ערבות 

 .מתוכהאו כל סכום הביצוע את ערבות מימשה הזוכה הודעה כי מכבי 

13.5. 133B פי ההסכם.-כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה עלהביצוע אין בגובה ערבות 

13.6. 134B פי כל דין.-מכבי לפי ההסכם או עלהאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי 

13.7. 135B.סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם 
 

14.  

14.1. 136B.כל שינוי בתנאי הסכם זה ייעשה בכתב בלבד, ואין כל תוקף לשינוי שנעשה בעל פה 

14.2. 137Bכויתור על זכויות מכבי עפ"י הסכם זה ולא  כל ויתור, אישור, הסכמה והימנעות מפעולה במועדה, לא ייחשבו
 ) לעיל.14.1ישמשו מניעה לכל פעולה או תביעה מצידה, אלא אם כן נערכו באופן האמור בס"ק (

 

15.  
62B1970 -על הסכם זה ו/או הפרתו יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א. 

 

16.  
63Bט לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד. אין בכל הסכסוכים הנובעים מהסכם זה תהא סמכות השיפו

 באמור לעיל כדי לגרוע מפנייה לבורר, בהסכמת הצדדים.

 



 
 

17. 64B ,כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה וכל הודעה אשר תשלח לצד מן הצדדים עפ"י כתובות אלה
 בדואר רשום מבית דואר בישראל. שנשלחהשעות לאחר  72תחשב כמגעת ליעדה 

 

 

 

 

 

65B:ולראיה באו הצדדים על החתום 

 

 

 

 

 

_________           _________ 
 הספק       מכבי 



 

 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנומית

 לכבוד

 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 

 _______הנדון: ערבות מס' ____

 א.נ.

(להלן "סכום הערבות") כשהוא צמוד למדד כמפורט ₪  200,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
"החייב") בקשר עם הסכם (מכח מכרז מס'  –(להלן  להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

 .נוספיםכרטיסי רכישה אלקטרוניים ו דהשנה תשע"ולראש  גרכישת כרטיסי שי אלקטרוניים לפסח תשע"ל) 100/2013

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי , כולל אותו 
ן אם יהיה בנוי על אותם נתונים מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בי

 עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

"המדד החדש") כי המדד החדש עלה  –אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן 
חושב " המדד היסודי")  אזי, י –לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______היינו ____ נקודות (להלן 

"סכום הערבות  –סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן 
 המוגדל").

 למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו , לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

חר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול סכום ימים לא 7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 
הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל 

 שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

 ________ ועד בכלל . ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 בכבוד רב,     ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 שם הבנק:__________

 שם הסניף:__________



 

 3נספח מס' 

 

 

 

 טופס הצעה

 
 . יש למלא טופס ההצעה במלואו ולצרף כל הנספחים הנדרשים.א

                                 

 . אין להדפיס מחדש את טופס ההצעה.ב                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הערות הרוכש בלבד הצעה קריטריונים נושא

ההנחה של  אחוז . 1

כרטיסי השי    

האלקטרוניים למנה א' 

ולכרטיסי הרכישה 

 האלקטרוניים  הנוספים

כרטיסים 

אלקטרוניים בערך 

 ₪  500נקוב של 

  ___________ % 

 

 

ההנחה של אחוז . 2

כרטיסי השי 

 האלקטרוניים למנה ב'

כרטיסים 

אלקטרוניים בערך 

 ₪ 250נקוב של 

  __________ % 

 

 

66B פריסה

גיאוגרפית 

לכרטיסים 

 אלקטרוניים

מספר נקודות מכירה 

 בארץ ומיקומן.

למפרט  9(ראה סעיף 

 להסכם). 5וסעיף 

 

 ______ נקודות מכירה.

 

של נקודות מיקומן 

המכירה כמפורט בנספח 

 המצ"ב.

נא לצרף נספח המפרט 

את נקודות המכירה 

ומיקומן כשהן 

 ממוספרות.

מגוון מוצרים . 4

 לכרטיסים אלקטרוניים

 

 

פירוט המגוון לפי  .1

למפרט  10סעיף 

 להסכם. 5וסעיף 

רשימת הרשתות   .2

 והחנויות

 מוצעים הסוגי המוצרים 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 .המצ"ב כמפורט בנספח

 

 

נא לצרף נספח המפרט 

את רשימת הרשתות 

והחנויות כשהן 

 ממוספרות.

 סיון י. נ5

 

שמות 

 הארגונים

מס' עובדים 

 בכל ארגון

מנות מס' 

כרטיסים 

אלקטרוניים 

 אותו ניפקנו

ף פירוט בנספח נא לצר

, לפי בלה זוהערוך לפי ט

 )2010-2012שנים (

   

   

   

  מספר נקודות למכירת מזון. 6

 

 יש לציין את ערכו של הכרטיס האלקטרוני בכל אחת מחנויות המזון

נא לצרף נספח המפרט 

ת מכירלנקודות האת 

 כשהן ממוספרות. מזון

יסים . מספר ישובים בהם מצויות חנויות למכירת מזון, בהם מכובדים הכרט7

 האלקטרונים

נא לצרף נספח המפרט 

הישובים בהם את 

מצויות חנויות למכירת 

 ן כשהן ממוספרות.מזו

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  60אנו הח"מ מאשרים ומצהירים, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף במשך 



היה הרוכש רשאי לבקש מוסכם עלינו, כי לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת החברה הזוכה לא יסתיים, י

מהמציעים להאריך את הצעותיהם לתקופה מסוימת נוספת, ובמקרה זה נהיה רשאים להאריך את הצעתנו 

 לבקשה, או לבטל את הצעתנו. 

 

67Bרשימת מסמכים שיש לצרף להצעה: 

68Bיש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב-X  שהמסמכים הרשומים מטה צורפו

 להצעתך: 

 היות התאגיד מאוגד כדין ר התאגדות, וכן אישור עורך דין / רואה חשבון בדברישוא[] 
 חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה בתאגיד, וכי    

 .מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין    

 חשבונותאישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול []  

 .1976-תשל"והותשלום חובות מס),      

149B[]   נספח ו' למסמכי המכרז. -רך דין תצהיר עשוי בפני עו 

150B[]   .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

 

 

 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:
 
 

 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:
 
 

 __________________ טלפון: ________________________ כתובת:
 
 

 ____________________ :דואר אלקטרוני _____________________ תאגיד: 'מס

 



 4נספח 

 ר  י  ה  צ  ת

לאחר שהוזהרתי כי  ___________,______מס' ת.ז. ____________________, _ ,הח"מ אני
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב  אמתת הא מרועלי ל

 כדלקמן:

 

) "החברה"כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ (להלן: תצהירי זה ניתן  .1
ע"ד , לראש השנה תשע"גלפסח תש כרטיסי שי אלקטרונייםלרכישת  100/2013 פומבי רגיל למכרז

 .נוספיםאלקטרוניים כרטיסי רכישה ו
 

 משמש בתפקיד _________________ בחברה, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.הנני  .2
 

חודשים לפחות, מיום החלוקה  12 –אלקטרוניים התאריך התפוגה של כל הכרטיסים  .3
 האחרון.

הכרטיסים האלקטרוניים יכובדו בכל נקודות המכירה כפי  פריסה ארצית גיאוגרפית: .4
ישובים  50 -תתפרסנה במכירה הנקודות י הכרטיסים אלקטרוניים, ובלבד ששיפורסמו על גב

נקודות  20 -לפחות ובהם הערים: ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע, וכן לא פחות מ
ישובים לפחות ובהם הערים  10למכירת מזון בכל רחבי הארץ אשר תתפרסנה על פני 

 המצוינות לעיל.

אפשרויות נוספות כגון: הלבשה, מוצרי  5צרי מזון וכן לפחות מו מגוון מוצרים לקניה יכלול: .5
מוצרים לבית, "עשה זאת בעצמך", חשמל, הנעלה, ספרים ומכשירי כתיבה, קוסמטיקה, 

 . וכיו"ב תיירות

ווק י) בתחום ש2010-2012ניסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות ( תבעלהחברה הינה  .6
 1,000ושה ארגונים גדולים בהם הונפקו לפחות לפחות לשל – באמצעות כרטיסים אלקטרונים

 מנות כרטיסים אלקטרונים בכל ארגון, בכל שנה. 

 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.  .7

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 אישור

 

במשרדי ברחוב  ,עו"ד,________________הופיע בפני _ __________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

 ידי תעודת עצמו על ההישז ,_______________ _________________, מר__________ 
יהיה צפוי  ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי מספר ______________,זהות 

 .בפני אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה - לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

 

______________________ 

 חתימה וחותמת                                                                                                           



 5נספח מס' 

 

 

 

 ציגיםרשימת נ

 
 תימסר בעת החתימה על הסכם ההתקשרות
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	1. כללי
	1.1. מטרת מכרז זה הינה ליצור התקשרות בין הרוכש, כהגדרתו להלן, לבין חברות לשיווק  כרטיסי שי אלקטרוניים, כמוגדר במפרט האמור.
	1.2. הרוכש פונה לחברות המנפיקות ומשוקות כרטיסי שי אלקטרוניים לחגים, להגיש הצעות מחיר למכירת כרטיסי שי אלקטרוניים לפסח תשע"ג ולראש השנה תשע"ד וכרטיסי רכישה נוספים למכבי ולעובדיה. התשלום הכולל שישלם הרוכש עבור הכרטיסים האלקטרונים יהא עד  6,000,000 ש"ח ובתוספת אופציה, לרוכש בלבד, לרכישה נוספת של כרטיסים אלקטרוניים בהיקף של עד 4,500,000 ש"ח (מעבר לסכום של 6,000,000 ש"ח).  אין באמור כדי להוות התחייבות לסכומים הנ"ל.
	1.3. הרוכש שומר לעצמו את הזכות להפחית את כמות כרטיסי השי האלקטרוניים המוזמנים בשיעור של עד 1/3 משווים. 
	1.4. הרוכש שומר לעצמו את הזכות להחזיר כרטיסי שי אלקטרוניים עודפים לזוכה – בשווי כולל של עד 1/3 מערך כרטיסי השי האלקטרוניים המוזמן - תמורת שיק מזומן מהזוכה עפ"י עלותם – בתוך 7 ימים מיום ההחזרה, והכל כמפורט בסעיף 7.6 להסכם ההתקשרות – נספח ב'.
	1.5. על המציע להגיש הצעת מחיר למנה א', כהגדרתה להלן, בערך נקוב של 500 ₪.
	1.6. על המציע להגיש הצעת מחיר למנה ב', כהגדרתה להלן, בערך נקוב של 250 ₪.
	       * בכוונת מכבי לרכוש מהמציע הזוכה כמות של 1,000 מנות כרטיסי שי אלקטרוניים         למנה ב'.
	1.7. כרטיסי השי האלקטרוניים יונפקו כשהם ריקים ויטענו עפ"י הוראה ממכבי.
	1.8. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם להלן, אם ירצו בכך. 

	2. הגדרות
	2.1. רכישת מסמכי המכרז
	2.2. אופן הגשת ההצעות
	2.2.1. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, עליה כתוב "מכרז פומבי רגיל מספר 100/2013– לרכישת כרטיסי שי אלקטרוניים לפסח תשע"ג ולראש השנה תשע"ד וכרטיסי רכישה אלקטרוניים  נוספים". 
	2.2.2. ניתן להגיש את ההצעות באמצעות שליח בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00 ובכל מקרה עד לא יאוחר מיום 10.1.2013 בשעה 12:00. אין לשלוח את המעטפות בדואר!
	2.2.3. ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה כשהוא חתום ע"י המציע בנוסח המצורף כנספח 3, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, וזאת בעותק אחד. ההצעה תוכנס לתיבת המכרזים לאחר שהמעטפה תוחתם ע"י הגב' שרה מחט, ו/או מי מטעמה, (בכתובת האמורה בסעיף 3.2 לעיל) וייכתב עליה תאריך ושעת קבלה.
	2.2.4. אין לצלם או להדפיס את מסמכי המכרז מחדש. יש להגיש את מסמכי המכרז כשהם כוללים את כל הפרטים הנדרשים וחתומים כנדרש.
	ועדת המכרזים רשאית, לפי שקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה לתקופה נוספת, ובלבד שהודעה על כך תפורסם.


	3. תנאים מוקדמים להגשת הצעות
	    רשאי להגיש הצעות מציע אשר:
	3.1 תאגיד רשום כחוק בישראל המנפיק כרטיסים אלקטרונים
	3.2 מנהל ספרים, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו –1976.
	3.3 תאריך התפוגה של כל הכרטיסים האלקטרוניים – 12 חודשים לפחות, מיום החלוקה האחרון.
	3.4 פריסה ארצית גיאוגרפית: הכרטיסים האלקטרוניים יכובדו בכל נקודות המכירה כפי שיפורסמו על גבי הכרטיסים אלקטרוניים, ובלבד שנקודות המכירה תתפרסנה ב- 50 ישובים לפחות ובהם הערים: ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע, וכן לא פחות מ- 20 נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ אשר תתפרסנה על פני 10 ישובים לפחות ובהם הערים המצוינות לעיל.
	3.5 מגוון מוצרים לקניה יכלול: מוצרי מזון וכן לפחות 5 אפשרויות נוספות כגון: הלבשה, מוצרי חשמל, הנעלה, ספרים ומכשירי כתיבה, קוסמטיקה, מוצרים לבית, "עשה זאת בעצמך", תיירות וכיו"ב. 
	3.6 בעל ניסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות (2010-2012) בתחום שיווק באמצעות כרטיסים אלקטרונים – לפחות לשלושה ארגונים גדולים בהם הונפקו לפחות 1,000 מנות כרטיסים אלקטרונים בכל ארגון, 
	בכל שנה. 
	3.7 רכש את מסמכי המכרז ממכבי ובידו קבלה המעידה על כך.

	4. בחירת הזוכה ומסגרת ההתקשרות
	4.1 אין הרוכש מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, חלק מהצעה או כל הצעה שהיא. הרוכש רשאי לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, עפ"י שיקול דעתו.
	4.2 מכבי תהא רשאית לפצל את הזכייה לרכישת כרטיסי הרכישה האלקטרוניים הנוספים בין מספר מציעים.
	4.3 אמות המידה לבחירת הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן  שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות: המחיר – 90% שיעור ההנחה של הכרטיסים האלקטרונים.
	האיכות – 10%  - כמפורט בטבלת אמות המידה שלהלן:
	 יינתן משקל למספר חנויות המזון המכבדות את הכרטיסים האלקטרוניים ועפ"י שווים כדלקמן:לחנויות בהן ערך הכרטיסים האלקטרוניים 100%, יינתן ציון 1, לחנויות בהן ערך הכרטיסים האלקטרוניים 90% יינתן ציון 0.9 . 
	טופס אמות מידה:
	      למען הסר ספק יובהר כי המציעים חייבים להציע כרטיסים אלקטרוניים שערכם הכספי בעבור רכישת מוצרי מזון לא יפחת מ-90% מערכם הנקוב.
	עוד יובהר ויודגש, כי המציעים לא יהיו רשאים להגביל את השימוש בכרטיסים האלקטרוניים לאחוז מסוים מסכום הרכישה הכולל ולדרוש השלמת תשלום באמצעי תשלום אחרים, למעט בנקודות מכירה שאינן רשתות מזון בבעלות המציע.

	4.4 ההתקשרות עם המציע הזוכה, תהיה  לצורך אספקת כרטיסי שי  אלקטרוניים וכרטיסי רכישה אלקטרוניים נוספים עפ"י האמור במכרז זה.
	4.5 על אף האמור בסעיף 5.3 לעיל, מובהר כי הרוכש יהא רשאי לרכוש כרטיסי רכישה אלקטרוניים נוספים שיוזמנו ע"י עובדיו, גם ממציע/ים אחר/ים, בהתאם למחיר שהוצע על ידו/ם למכרז. 
	4.6 האומדן יופקד בתיבת המכרזים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
	5. התחייבויות הזוכה במכרז
	5.1 המציע הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף כנספח 2 למכרז זה, תוך 7 ימי עבודה מקבלת ההודעה על זכייה במכרז. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהיו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. במעמד החתימה על ההסכם, ימסור הזוכה לרוכש ערבות בנקאית לבצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם, בסכום של 200,000 ש"ח.
	5.2 המציע מתחייב, כחלק מן ההצעה, לספק כח אדם מתאים מבחינת ההכשרה והכמות לחלוקת כרטיסים אלקטרוניים נוספים כמפורט במכרז זה, על כל השירותים הנדרשים לשם כך, ברמה הנדרשת.
	5.3 המציע מתחייב כי לא ידרוש ולא יגבה כל תשלום ו/או עמלות בגין אספקת הכרטיסים האלקטרוניים, לרבות השירותים שיינתנו על ידו עפ"י ההתקשרות נשוא מכרז זה.

	6. ביטול הבקשה לקבלת הצעות
	7. בעלות על מסמכי המכרז 
	8. סמכות השיפוט
	1. כמויות: הרוכש מבקש לקבל כרטיסים אלקטרוניים בסכום כולל של עד 6,000,000 ש"ח עם אופציה 
	             להזמנה נוספת של כרטיסים אלקטרוניים בשווי עד  4,500,000 ש"ח.
	2. מועדים: הכרטיסים האלקטרוניים יועברו לרוכש, למקום עליו יורה, בארבעה מועדים עליהם יורה הרוכש, והכל  כמפורט בהסכם המצורף כנספח 2 למכרז להלן: "ההסכם", על פי הפירוט כדלקמן:
	2.1 על המציע להגיש הצעת מחיר לכרטיסים אלקטרוניים בערך נקוב של 500 ₪. 
	2.2 על המציע להגיש הצעת מחיר לכרטיסים אלקטרוניים בערך נקוב של 250 ₪.* בכוונת מכבי לרכוש מהמציע הזוכה כמות של כ-1,500 מנות כרטיסים אלקטרוניים   למנה ב'.  

	2.3      בשני מועדים נוספים עליהם יורה הרוכש, תועברנה לרוכש מעטפות, במספר עליו יורה     הרוכש, שבכל אחת כרטיסי הרכישה האלקטרוניים הנוספים,  בערך נקוב של 500 ₪     כל אחד מהכרטיסים.    
	3. כל הסכומים במכרז ובהצעה כוללים מע"מ כדין.
	4. תאריך התפוגה של כל הכרטיסים האלקטרוניים – 12 חודשים לפחות, מיום החלוקה האחרון.
	5. הזמנת הכרטיסים האלקטרוניים, לרבות חלוקתם והתשלום בעבורם, יבוצעו ע"י המחוזות, מטה מכבי והגופים הנלווים (ככל שיחפצו בכך) באופן עצמאי. האמור לעיל יבוצע ע"י  כ-10 גורמים, אשר רשימת נציגיהם מצ"ב.
	6. הזוכה יספק את הכרטיסים האלקטרוניים הנזכרים בסעיף 2.1 ו- 2.2 לעיל בשני סוגי מעטפות שונים, על פי סכומי כל מנה (היינו: סכומים של 500 ₪ או 250 ₪), כולל אגרת ברכה שתסופק ע"י הרוכש ואשר תוכנס למעטפה המתאימה שתהיה חתומה. הכרטיסים האלקטרוניים הנזכרים בסעיף 2.3 לעיל יסופקו על ידי הזוכה במעטפות נפרדות ללא אגרות ברכה.
	7. הזוכה יספק את הכרטיסים האלקטרוניים לכ-10 נקודות חלוקה ברחבי הארץ (מחיפה עד אילת) שיקבעו ע"י הרוכש, עד לא יאוחר מהתאריכים הנקובים בהסכם (להלן – "יום החלוקה האחרון"). החלוקה תקבע בתאום מראש עם אנשי הקשר שיוסמכו ע"י הרוכש, והכל כמפורט בסעיף 5 להסכם.
	8. הכרטיסים האלקטרוניים יונפקו כשהם ריקים ויטענו עפ"י הוראה ממכבי.
	9. הרוכש שומר לעצמו את הזכות להחזיר כרטיסים אלקטרוניים עודפים לזוכה – בשווי כולל של עד 1/3 מהכמות המוזמנת בפועל - תמורת שיק מזומן מהזוכה עפ"י עלותם – בתוך 7 ימים מיום ההחזרה, והכל כמפורט בסעיף 7.6 להסכם.
	10. פריסה ארצית גיאוגרפית:הכרטיסים האלקטרוניים יכובדו בכל נקודות המכירה כפי שיפורסמו על גבי הכרטיסים האלקטרוניים, ובלבד שמספר נקודות המכירה תתפרסנה ב- 50 ישובים לפחות ובהם הערים: ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע, וכן לא פחות מ- 20 נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ אשר תתפרסנה על פני 10 ישובים לפחות ובהם הערים המצוינות לעיל.
	11. מגוון מוצרים לקניה יכלול:
	1. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם.
	2. הגדרות:
	3.1 הזוכה מצהיר כי הינו חברה פרטית/ציבורית וכי חתימתו/ה של מר/גב' ___________ על הסכם זה מחייבת את הזוכה לכל דבר ועניין ולעמידה בכל הוראות הסכם זה.
	3.2 הזוכה חוזר ומצהיר כי ביכולתו ובאפשרותו לבצע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כי הוא בעל מלוא הכישורים, הידע, האמצעים והניסיון, וצוות העובדים לביצוע מלוא ההתחייבויות עפ"י הסכם זה, ברמה המקצועית הנאותה והנדרשת ע"י מכבי, וכי הוא פועל עפ"י הוראות כל רשות ובכפוף לכל דין, ובידיו כל האישורים הנדרשים עפ"י דין, ע"י כל רשות וע"י כל גוף לביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.

	4 הזוכה מתחייב בזאת לספק למכבי כרטיסי שי אלקטרוניים וכרטיסי רכישה אלקטרוניים נוספים,  בכמויות,  באיכויות,  בסוגים, במועדים ובשאר התנאים כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.
	5 הזוכה מתחייב, בין היתר, ומבלי לגרוע מכל התחייבות נוספת של הזוכה, בהתחייבויות הבאות:
	5.1 הזוכה מתחייב לספק לרוכש:
	5.1.1 כרטיסי שי אלקטרוניים בשווי של עד 6,000,000 ש"ח וכן אפשרות להזמנה נוספת של כרטיסי רכישה אלקטרוניים נוספים בשווי של עד 4,500,000 ש"ח.
	5.1.2 כרטיסי השי האלקטרוניים וכרטיסי הרכישה האלקטרוניים הנוספים יהיו בעלי תוקף ואיכות דומים אחד למשנהו,  ולרבות זהות מנפיק הכרטיסים האלקטרוניים, המקומות והתנאים בהם יכובדו, המוצרים אותם ניתן לרכוש באמצעותם, מועדי תקפותם וכל פרט נוסף הקשור לכרטיסים אלקטרוניים, למעט ערכם הנקוב.
	5.1.3 הכמויות דלעיל משוערות בלבד, והכמויות הסופיות של הכרטיסים האלקטרוניים ייקבעו כאמור בס' 6 להלן.
	5.1.4 הכרטיסים האלקטרוניים יועברו למכבי, למקום עליו תורה, בארבעה מועדים עליהם תורה מכבי על פי הפירוט כדלקמן:


	א. לא יאוחר משלושה שבועות לפני ערב פסח תשע"ג, ולא יאוחר משלושה שבועות לפני ערב ראש השנה תשע"ד תועברנה למכבי מעטפות, במספר עליו תורה מכבי, כשבכל אחת כרטיס שי אלקטרוני בערך נקוב של 500 ₪  ו/או בערך נקוב של 250 ₪ כפי שתורה מכבי לזוכה.
	ב.  בנפרד, ובמועדים כאמור לעיל, תועברנה לרוכש מעטפות בהן כרטיסי הרכישה האלקטרוניים הנוספים, בכמות ועל פי הסכומים עליהם תורה מכבי.
	5.2 הרוכש שומר לעצמו את הזכות להפחית את כמות הכרטיסים האלקטרוניים המוזמנים בשיעור של עד 1/3 מערך הכרטיסים האלקטרוניים המוזמן לעיל וכן את הזכות להזמין כמויות נוספות של כרטיסים אלקטרוניים בערך של עד 4,500,000 ש"ח מעבר לכמות הראשונית של  6,000,000 ש"ח. 
	5.3 הזוכה יספק את כל הכרטיסים האלקטרוניים כאמור בס"ק 5.1.4 (א) לעיל, בתוך 2 סוגי מעטפות בהתאם לגודל המנה, ובצרוף אגרות הברכה. הכרטיסים האלקטרוניים הנזכרים בסעיף 5.1.4 (ב) יסופקו במעטפות נפרדות ללא אגרות ברכה. המעטפות תסופקנה ע"י ועל חשבון הזוכה ובאחריותו, עפ"י הנחיות מכבי. מכבי תעביר לזוכה את אגרות הברכה בצירוף הנחיות לאופן שיוך אגרות הברכה למעטפות השונות. 
	הכנסת הכרטיסים אלקטרוניים ואגרות הברכה למעטפות, תתבצע ע"י הזוכה ובאחריותו, בהתאם לאמור בהסכם זה.
	5.4 הזוכה מתחייב להפיץ את המעטפות ובהן הכרטיסים האלקטרוניים והברכות לנקודות חלוקה במקומות כאמור במפרט ולידי אנשי קשר מקומיים עליהם תינתן לספק הודעת מכבי מראש ובכתב (להלן – "אנשי הקשר"). 
	הזוכה מתחייב להפיץ את הכרטיסים האלקטרוניים בתיאום מראש עם מכבי ועם אנשי הקשר, והכל לא יאוחר מהמועדים הנקובים בסעיף 5.1.4 לעיל, אשר הם המועדים האחרונים בהם יתקבלו מן הזוכה, אצל כל אנשי הקשר, כל הכרטיסים האלקטרוניים עפ"י האמור בהסכם.יובהר, כי במעמד אספקת הכרטיסים האלקטרוניים/כרטיסים אלקטרוניים תבוצע ספירתם ע"י נציג מכבי ובנוכחות נציג הזוכה.   
	5.5 האחריות לכרטיסים האלקטרוניים על כל הקשור והכרוך בהם, תחול על הזוכה בלבד, וזאת עד לקבלת אישור כל איש קשר לקבלת הכרטיסים האלקטרוניים. "אספקה" לצורך הסכם זה – משמעה אספקה שניתן עליה אישור איש הקשר בכתב, בהתאם לאמור באישורו של איש הקשר.
	5.6 תוקפם של הכרטיסים האלקטרוניים, יהא לכל הפחות, עד תום 12 חודשים ממועד אספקתם למכבי במועדים הנקובים בסעיף 5.1 לעיל, לגבי כל המוצרים ונקודות המכירה המצוינים במפרט ובהצעת הספק, ותאריך תוקפם יודפס על גבי כל הכרטיסים האלקטרוניים.
	"נקודות מכירה" בסעיף זה ובהסכם משמען – המקומות בהם יכובדו הכרטיסים האלקטרוניים לרבות חברות, פירמות, חנויות, ספקי שירותים ואחרים.
	5.7 נקודות המכירה בהם יכובדו ומיקומם הגיאוגרפי, וסוגי המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בכל מקום, הינם כמפורט במפרט ובהצעת הזוכה.
	להסרת ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי מגוון המוצרים לקנייה יכלול מוצרי מזון וכן לפחות 5 אפשרויות נוספות כגון: הלבשה, מוצרי חשמל, הנעלה, ספרים ומכשירי כתיבה, קוסמטיקה, מוצרים לבית, "עשה זאת בעצמך", תיירות וכיו"ב.
	מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הזוכה מתחייב כי כל המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בכל נקודות המכירה יהיו מאיכות טובה ותקינה. נקודות המכירה ומגוון המוצרים יהיו בפריסה רחבה בכל רחבי הארץ, ומספר נקודות המכירה תתפרסנה ב- 50 ישובים לפחות ובהם הערים: ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע, וכן לא פחות מ- 20 נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ אשר תתפרסנה על פני 10 ישובים לפחות ובהם הערים המצוינות לעיל.

	6      הזמנת הכרטיסים האלקטרוניים
	        6.1      הזמנת הכרטיסים האלקטרוניים, לרבות חלוקתם והתשלום בעבורם, יבוצעו על ידי                  
	                   המחוזות והגופים הנלווים באופן עצמאי. האמור לעיל יבוצע ע"י  כ-10 גורמים, 
	                   אשר רשימת נציגיהם מצ"ב.
	6.2 מכבי תודיע לזוכה, בכתב, על הכמויות הסופיות של הכרטיסים האלקטרוניים
	                    המוזמנים עפ"י הסכם זה, ובלבד שהכמויות הסופיות לא תפחתנה ו/או תגדלנה                     מהשיעורים הנקובים בסעיפים 7 ו- 8 למפרט המכרז (נספח 1) למסמכי המכרז.
	6.3       התשלום לזוכה בגין הכרטיסים האלקטרוניים, בגין כל כמות שתסופק לפי 
	             דרישת מכבי, יהא כאמור בהסכם זה והזוכה לא יהא זכאי לכל תשלום ו/או עמלה              נוספים מעבר לתשלום כנקוב בהסכם זה.

	7       התמורה
	7.1 בתמורה לביצוע התחייבויותיו של הזוכה עפ"י הסכם זה, במלואן, לרבות אספקת הכרטיסים האלקטרוניים, אספקת המעטפות, הכנסת הכרטיסים האלקטרוניים ואגרות הברכה – במקום שתידרשנה על ידי הרוכש - למעטפות, הפצתם במועד ובאופן מלא ותקין לאנשי הקשר, וכל התחייבות נוספת של הזוכה עפ"י הסכם זה, יהא הזוכה זכאי לתשלום המפורט בהצעת הזוכה.
	7.2 הסכומים הנקובים בהסכם זה ובנספחיו כוללים מ.ע.מ. כדין.
	7.3 כתנאי מוקדם לביצוע התשלומים לעיל, יעביר הזוכה למכבי חשבון מפורט ומלא, וכל פרט והבהרה נוספים אשר יידרשו ע"י מכבי. לכל חשבון כאמור תצורף חשבונית מס כדין.
	7.4 היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת ממכבי.
	7.5 היה ותועלה טענה בדבר חוסרים במנה ו/או מנות של כרטיסים אלקטרוניים ו/או כל אי התאמה אחרת, לאחר חלוקת הכרטיסים האלקטרוניים לעובדים, ימונו 2 נציגי מכבי ונציג של הזוכה לבדיקת התלונה, והחלטתם בעניין זה תהא סופית ותחייב את הצדדים.
	7.6 הזוכה מתחייב לקבל ממכבי החזרות של כרטיסים אלקטרוניים עודפים, אשר יועברו אליו ע"י מכבי עפ"י שיקול דעתה, ולהשיב למכבי, בתוך 7 ימים מיום דרישתה הראשונה של מכבי בכתב לזוכה, את הסכום אשר שולם ע"י מכבי בגין הכרטיסים האלקטרוניים המוחזרים, בתשלום במזומן למכבי, ובלבד ששיעור ההחזרות כאמור לעיל, כערכן הכספי, לא יעלה על 1/3 מערכם הכספי של הכרטיסים האלקטרוניים שהוזמנו עפ"י הסכם זה.

	8. הצדדים מצהירים ומוסכם עליהם כי במהלך כל תקופתו של הסכם זה ו/או כל הסכם שיבוא תחתיו, אין ולא יתקיימו בין מכבי לבין הזוכה ו/או עובדי הזוכה ו/או כל הפועל ו/או מי שיפעל מטעם הזוכה, כל יחסי עובד ומעביד, ומלבד הסכומים האמורים בהסכם זה, לא תהא מכבי חייבת לזוכה ו/או לעובדי הזוכה ו/או לכל מי שיפעל מטעמו, והללו לא יהיו זכאים לקבל ממכבי כל סכום נוסף ו/או כל זכות אחרת ו/או נוספת.
	9. מותנה ומוסכם בזאת, כי מכבי לא תישא בשום מקרה באחריות שילוחית למעשיהם ו/או עוולותיהם ו/או מחדליהם של הזוכה ו/או כל הפועל מטעמו.
	10. הזוכה אינו רשאי להסב התחייבויותיו ו/או זכויותיו עפ"י הסכם זה, כולם ו/או מקצתם, לכל גורם ו/או גוף אחר כלשהו.
	11. נציגי מכבי
	11.1. את כל מגעיו עם מכבי ינהל הזוכה באמצעות הממונה על רווחת העובד במכבי, גב' ______, ו/או כל מי אשר הוסמך לכך על ידי מכבי (להלן – "נציג מכבי").
	11.2. הספק מתחייב לקיים קשר שוטף ויעיל עם נציגי מכבי ולשתף עמם פעולה בכל הנוגע להסכם ולביצועו.
	11.3. נציגי מכבי יהיו רשאים בכל עת במהלך ההסכם לבדוק את ביצועו ולקבל מן הספק כל מידע והסבר כפי שיידרש ע"י נציגי מכבי לצורך ההסכם וביצועו.
	11.4. הספק מתחייב לקבל את חוות דעתם, הנחיותיהם והערותיהם של נציגי מכבי ולפעול בהתאם להם בביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם.
	11.5. להסרת ספק מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפטור את הספק מאחריותו המלאה לביצוע הנאות של מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה.

	12. ביטול ההסכם
	12.1. להסרת ספק מובהר ומוסכם בזאת, כי ההתקשרות בין הצדדים לעניין הכרטיסים האלקטרוניים הינה חד פעמית ולמטרות ולתקופות כאמור לעיל ולא לכל מטרה ו/או תקופות אחרות. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של מכבי להציע לעובדים רכישת כרטיסים  אלקטרוניים שונים בנוסף.
	12.2. בכל מקרה בו הספק לא יעמוד בביצוע התחייבויותיו כלפי מכבי עפ"י הסכם זה, מכל סיבה שהיא, ו/או אם ניתנה נגדו התראת פשיטת רגל ו/או צו לפשיטת רגל ו/או צו כינוס נכסים, ו/או ארע כל אירוע המונע בעדו מניהול עסקיו בדרך הרגילה, תהא מכבי רשאית לבטל הסכם זה לאלתר.
	12.3. ביטלה מכבי הסכם זה, יהא הספק זכאי לקבל את התמורה המגיעה לו עבור הכרטיסים האלקטרוניים, אשר סופקו למכבי עד לתאריך ביטול ההסכם באופן, בצורה ולמקומות ההפצה כמתחייב עפ"י ההסכם, ולא תהיינה לספק כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות נוספות כלשהן כנגד מכבי, מכל סיבה שהיא.

	13. ערבות בנקאית לביצוע ההסכם
	13.1. כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף להסכם זה (להלן: "ערבות הביצוע"), בסך של 200,000 ₪ (מאתיים אלף שקלים חדשים),  שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 120 (מאה ועשרים) יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.
	13.2. מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על-פי ההסכם - תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.
	13.3. בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על-פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.
	13.4. השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך 7 (שבעה) ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל סכום מתוכה.
	13.5. אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על-פי ההסכם.
	13.6. האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על-פי כל דין.
	13.7. סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
	14.1. כל שינוי בתנאי הסכם זה ייעשה בכתב בלבד, ואין כל תוקף לשינוי שנעשה בעל פה.
	14.2. כל ויתור, אישור, הסכמה והימנעות מפעולה במועדה, לא ייחשבו כויתור על זכויות מכבי עפ"י הסכם זה ולא ישמשו מניעה לכל פעולה או תביעה מצידה, אלא אם כן נערכו באופן האמור בס"ק (14.1) לעיל.

	15. על הסכם זה ו/או הפרתו יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א- 1970.
	16. בכל הסכסוכים הנובעים מהסכם זה תהא סמכות השיפוט לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מפנייה לבורר, בהסכמת הצדדים.
	17. כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה וכל הודעה אשר תשלח לצד מן הצדדים עפ"י כתובות אלה, תחשב כמגעת ליעדה 72 שעות לאחר שנשלחה בדואר רשום מבית דואר בישראל.
	ולראיה באו הצדדים על החתום:
	פריסה גיאוגרפית לכרטיסים אלקטרוניים
	רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה:
	יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב-X שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך: 
	 [] אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
	     ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
	[]   תצהיר עשוי בפני עורך דין - נספח ו' למסמכי המכרז.
	[]   קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.


