22.1.2018
מכרז ממוכן מהיר תווי שי לחג – מספר M01/2018
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזה את הציבור להגיש הצעות לאספקת תווי שי
עבור מפעל החברה בנאות חובב ,כמפורט :



כ 550-כרטיסי תו שי ,עם ערך טעון של  ₪ 500בשני מועדים ( חודש מרץ ,חודש אוגוסט).
הערכת שווי התווים הכולל הוא ( 275,000להלן" :הסכום הכולל").

שם התו_____________ :
שם הספק המציע _______________:ח.פ/ע.מ_________________:
סכום ההנחה באחוזים שהספק מציע על הסכום הכולל__________ :
מספר רשתות השיווק והחנויות בהן תקפים תווי השי( ___________:להלן" :הרשתות והסניפים המוצעים ".
נא לצרף רשימה מפורטת להצעה)
האם ערך הכרטיס מכובד בערכו המלא בכלל הרשתות המוצעות לרבות על מוצרי מבצע במחיר בו הם מוצעים
לכלל הציבור וכפלי מבצעים ,ללא הפחתה מערכו בעת הרכישה?
____ כן
____ לא

תנאים כללים
 .1תווי השי יועברו על ידי הספק בשלמותם למפעל החברה בנאות חובב ,לא יאוחר מ________("מועד המסירה") .עוד
יובהר כי לאחר מועד המסירה יהווה הפרה יסודית של ההסכם ויזכה את החברה בזכות לבטל את החוזה ,וזאת מבלי
לגרוע בכל סעד אחר שיוקנה לה לפי חוק.
 .2החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין כרטיסים נוספים עם ערך טעון של עד  ,₪ 500באותו סכום ההנחה שהציע
הספק בהצעתו לעיל.
 .3הספק מתחייב לספק את כלל תווי השי בהזמנה שתימסר לספק ,באספקה אחת ללא פיצולים בהזמנה.
 .4תוקף תווי הקניה יהיה לכל הפחות  5שנים ממועד המסירה ,ויעמדו בתנאי כל דין ,ובכלל כך בהוראות חוק הגנת
הצרכן ,התשמ"א .1981 -
 .5תווי הקניה יסופקו בצורה של כרטיסים נטענים אשר יהיו טעונים במלוא ערכם ,ויסופקו במעטפות שי .למען הסר
ספק ,רק כרטיסים שיכובדו בערכם המלא בכלל הרשתות המוצעות לרבות על מוצרי מבצע במחיר בו הם מוצעים
לכלל הציבור וכפלי מבצעים ,ללא הפחתה מערכו בעת הרכישה רשאים להשתתף במכרז זה .בין רשימת הרשתות
והסניפים המוצעים תהיה לפחות רשת מזון בפריסה ארצית אחת (בפרט שיהיו לרשת המזון המוצעת סניפים בעיר
באר שבע ,ובסביבת העיר ת"א )
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 .6את ההצעות יש להגיש לכתובת  bid@escil.co.ilעד לתאריך  04/02/2018בשעה  .10:00על המציע לצרף להצעתו
את מסמכי מכרז ממוכן מהיר זה ,חתומים בתחתית העמוד וכן את פירוט הרשתות והחנויות המכבדות את תווי
הקניה המוצעים.
 .7המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא.
 .8בכל מקרה בו תתגלה תקלה באחד מהכרטיסים ויתברר כי הוא אינו טעון ו/או אינו טעון במלוא הסכום הנקוב עליו,
יפעל הזוכה לתקן את התקלה באופן מידי.
 .9המזמין רשאי ,בכל עת ובאמצעות בהודעה שתפורסם ,להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת המסמכים ,וכן
לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתו המוחלט.
 .10הצעתו של המציע תעמוד בתוקפה עד לתאריך .1/10/2018
 .11על הספק הזוכה להגיש לחברה אישור על ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים בהתאם לחוק עסקאות עם גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס) ,התשל"ו .1976 -
 .12המחיר יקבל ציון של  - 75%ועדת המכרזים תחלק את הצעת המחיר הנמוכה ביותר במחיר הצעתו של כל משתתף
ולאחר מכן תכפיל את התוצאה באמורה ב ,100ובנוסף תכפיל במרכיב ציון המחיר מתוך הציון המשוכלל (.)75%
 .13ניקוד איכות להצעה  - 25%-ועדת המכרזים ,תבחן את ניסיון המציע ,איכות רשימת הרשתות והסניפים המוצעים
לרבות מספרם ,וכן תשקול סיכונים שונים הקשורים ביכולת מימוש התו.
 .14הצעה שניקוד האיכות נמוך מציון  – 65תיפסל.

בברכה,
החברה לשירותי איכות הסביבה

2

