
 

 

 

 

  נטענים םכרטיסי הנפקת שירותי למתן הצעות לקבלת קורא קול

  כפר יונהב  העירוניים למוסדות החינוך

 :מבוא   1.

 פיננסיים תאגידים או/ו אשראי חברות בזאת מזמינה "(העירייה" :להלן(כפר יונה  עיריית 1.1

 ם נטעניםכרטיסי הנפקת עבור הצעות להגישזה  קורא בקול המופיעות הדרישות לכל שיענו

 .למוסדות החינוך

 10,000₪  בין הינו לפעילותם המיועד התקציב היקף כאשר  ,ילדים גני 51 - כ פועלים ייהבעיר 1.1

 .גןל בשנת תקציב₪( ש"ח )במילים: תשעה עשר אלף  19,000 -ל₪( )במילים: עשרת אלפים 

   .הינה מהיום הראשון לחודש אוגוסט ועד ליום האחרון של חודש יולי "שנת תקציב לגן" 1.1

 הגנים לילדי ומגוונת עשירה פעילות קיוםמיועדים אך ורק ל הכספים שייטענו בכרטיסים 1.1

 .התקציב לגן שנת לאורך

חשבון עובר ושב של  באמצעות נעשה ילדיםגני  של השוטף בתקציב שימושהו ניהולה ,כיום 1.1

 .העירייה

 באופן עסקאות לבצע למנהלות הגנים לאפשר מנת על נדרשת ם הנטעניםכרטיסיה הנפקת 1.1

 ההוצאות אחרובקרה  מעקב ואפשרות בכרטיס הנעשה השימוש על בקרה יכולת ,נוח, מהיר

 .גן כל של השוטפות

 

 :המבוקשים השירותים  2.

 קריטריוניםה כל על לענות הכרטיסים על כאשר ,העירייה לדרישות בהתאם ניםנטע םכרטיסי פקתהנ

 :הבאים

או הגבלת הסכום בביצוע משיכת כסף מזומן כפי במזומן כסף למשיכת אפשרות חסימת 1.1

 שייקבע על ידי גזברות העירייה מעת לעת. 

 .כספים להעברת אפליקציות ובאמצעות באינטרנט  ,ל"מחו רכישות אפשרות חסימת 1.1

 חסימת אפשרות לרכישת דלק, שירותי תיירות ונופש לרבות כרטיסי טיסה, בתי מלון,         1.1

 מסעדות .          

 .קבע הוראת /לתשלומים לפריסה אפשרות חסימת 1.1

 אובדן של במקרה/או ו גזברות העירייהלביטול מ הדרישה קבלת עם מיד הכרטיס ביטול אפשרות 1.1

. למען הסר ספק, בכל מקרה הביטול יהיה אך ורק על ידי המשתמששל  דיווח פיעל  גניבה/או ו

 ;גזברות העירייה

 אחר במועד או הפעילות שנת בסוף סכום שניתן לטעון בכרטיסה מסגרת שינוי/איפוס אפשרות 1.1

 ;העירייהגזברות  ידי על שייקבע

 לשיקולכפי שיוחלט מעת לעת על ידי העירייה ובהתאם  שניתן לטעון בכרטיססכום  מסגרת שינוי 1.7

 ;ימי עבודה 1הבלעדי. שינוי כאמור יבוצע תוך  הדעת

 

 



 

 

 

 ;כרטיס לכל מסגרת קביעת. 3

 במועדיםו מקוון באופן בכרטיס לטעון שניתן סכוםה מסגרתמעת לעת את  ןהעירייה לעדכ אפשרותב

 מטעם קשר איש באמצעותוזאת   ,)שנה/רבעון/חודש כל: לדוגמא) העירייה ידי על שייקבעוכפי 

על המציע יהיה לקבוע איש קשר מטעם המציע שיעמוד בקשר שוטף עם למען הסר ספק,  ;המציע

 העירייה.

 

 ;בכרטיס שנעשו השוטפות הפעולות אחר מעקב .4

 חודשיים חות"דוהמציע יעביר לעירייה או לפי דרישה אחרת מהעירייה חודשים  לשלושהאחת   

 גישה אפשרות תהיה כאשר ,הכרטיסים מן אחד בכל שבוצעו העסקאות פירוט לרבות ,יתרה ובירור

 שם באמצעות( העירייה מטעם האחראי לגורם והן בכרטיס למשתמשים הן אלו חות"לדו מקוונת

 (וסיסמא משתמש

 

 ;לקוחות שירות מוקד .5

 עובדי עבור טכנית לתמיכה ישיר קו עםהמציע מתחייב להפעיל מוקד שרות הלקוחות של המציע 

 וכל מי שיוגדר על ידי העירייה. כרטיסה משתמשי, העירייה גזברות

מתן מענה מידי לפניות דחופות לרבות, ומבלי ם במשק ובימי העבודה המקובלי יפעלשרות הלקוחות 

 לפגוע בכלליות האמור, במקרים של אובדן או גניבת כרטיס.

 

 ;נוספים שירותים .6

 :הבאים לשירותים משקל יינתן העירייה ידי על ההצעה בחינת במסגרת , לעיל האמור על נוסף

 .לכרטיס טווח ארוך תוקף 1.1

 .הכרטיס הקפאת /ביטול /חידוש /שימוש בגין נוספות עמלות 1.1

הכרטיס וקבלת ההנפקה למועד ועד הדרישה ממועד הכרטיס להנפקת לוח זמניםו עלות 1.1

 .בפועל 

 .בכרטיס למשתמשים בכרטיס שמתבצעת עסקה כל עבור SMS הודעת קבלת אפשרות 1.1

 

 :המציע גוףל קריטריוניםו סף תנאי  .7

 השירותים באספקת וסקעל פי הדין הע הרלוונטי ברשם משפטית כישות כדין רשום המציע 7.1 

 הינו והמציע במידה .הרלוונטי לרשם שנתית אגרה בגין חובות והיעדר זה קורא בקול הנדרשים

 .העמותות מהרשם תקין ניהול אישור להגיש יש עמותה

 תשלום ,חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים אישורים המצאת 7.1

 .1971-ו"התשל  )כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר ,מס חובות

 .בתוקף ציבוריים גופים עסקאות חוק י"עפ ספרים ניהול אישור 7.1

או הצהרת רואה חשבון בהתאם לשיקול דעת העירייה  כלכליים חות"דווהצגת  כלכלית איתנות 7.1

 .אם וככל והדבר יידרש על ידי העירייה

 השירות למתן בקשר עניינים מניגוד להימנע מתחייב והוא עניינים ניגוד אין מטעמו מי או למציע 7.1

 .קורא בקול שנקבעו התנאים כל אחר ולמלא הנדון



 

 

 /המקומיות לרשויות נטעניםם כרטיסי הנפקת שירות באספקת לפחות שנתיים של ניסיון למציע 7.1

 .דומים ארגונים

 תמחור הצעת מחיר: .8

 ניקוד ( 10%)   .                               עלות חד פעמית לכרטיס  8.1  

 ניקוד ( 10%)  .                                      . עמלת טעינת כרטיס 8.1  

 

 :ההצעה הגשת

 לשלוח לכתובת המייל יש הנלווים המסמכים כלל ואת ההצעה מסמכי את 9.1

 yona.org.il-galisc@kfar כותרת המייל תהיה: 

 ".יונה-בכפר למוסדות חינוךם נטענים כרטיסי הנפקת שירותיל הצעות להגשת קורא קול"

  12:00 בשעה  1010בינואר  9 ליום עד להגיש יש ההצעות את 9.1

 לכתובת מייל  עירייההחינוך ב לאגף לפנות ניתן זה קורא קול בנושא נוסף ובירור למידע 9.1

yona.org.il-galisc@kfar 11:00עד שעה  1010בינואר  7 . עד ולא יאוחר מיום . 

 

 :הזוכה ההצעה בחירת .10

 .ייבחנו בהתאם למחיר שהוצע  זה  וראבכלל התנאים בקול ק יעמדו הצעותיהם אשר המציעים

 

שנים( עם אפשרות יציאה בתום כל שנה מיום ההתקשרות  1תוקף ההתקשרות הינו לשלוש  שנים  )  . 11

 יום מראש.  10בהודעה של 

 

 את לעצמה שומרת והיא  ,מההצעות מי את לקבל מתחייבת העירייה אין , ספק הסר למען יובהר. 11

לעצמה  שומרת העירייה  ,כן כמו. מתאימות תימצאנה שהצעותיהם המציעים עם מ"מו לנהל הזכות

 .הקיים הספק עם ההתקשרות את להמשיך הזכות את

 

 חוסר בשל או ,מחירה מבחינת סבירה בלתי שהיא הצעה כלל לשקול שלא רשאית תהיה העירייה  .11

 אשר, הקורא הקול מפרטי לפרט מספיקה התייחסות היעדר בשל או קורא הקול לדרישות התאמה

 .כראוי ההצעה את להעריך מהעירייה מונע

 

ולמצעים  לבטל את הקול קורא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,העירייה תהייה רשאיתידוע למציעים ש .11

 אין ולא תהייה כל טענה או תביעה אם וככל יוחלט על ביטול הקול הקורא.

  

 

 

 ,בברכה

 כפר יונה עיריית
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