
 
 

 2022יולי  13

            לכבוד

 02/22ז מס' המשתתפים במכר

 

 ג.א.נ.,

 לאספקת מדפסות ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה עבורן 22/02 מס'מכרז  הנדון:

 1מסמך הבהרות מס' 

ביחס  "( החברהמטמנות אפעה בע"מ )להלן: "להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל 

 להוראות המכרז שבנדון. 

בעניין המכרז  חברהעל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שתוציא ה

 שבנדון, אם תוציא, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 תשובה שאלה עיףס עמוד מס"ד

נשאלנו מהו היקף פעילות  - כללי 1

החברה עבור כל חודש והאם 

 מצד החברההתחייבות קיימת 

 .ליאלהיקף פעילות מינמ

מתחייבת להיקף  לא החברה

כי מבהירה פעילות כלשהו ו

התשלום יתבצע בהתאם 

 לשירותים בפועל. 

להציע התבקשנו לאפשר  1.7 32 2

 לחילופיןמתכלים תואמים או 

לשנות את המחיר המירבי 

 לפעימת מונה שחור וצבע.

ניתן להציע שימוש במתכלים 

 תואמים.

התבקשנו לחזור בנו מהדרישה  2.4 33 3

 חיבור שדכן ללא תוספת עלות.ל

 הבקשה מתקבלת.

בשימוש האם קיימות נשאלנו  2.4 33 4

 .מכונות עם שדכןהחברה 

 .לא

האם מדובר  התבקשנו להבהיר 5.7 36 5

)כפי מכונה משולבת ש"ל ב

שנרשם בכותרת הסעיף( או 

)כפי  לייזר צבעוניתבמכונת 

  שנרשם בתוכן הסעיף(.

הכוונה היא למכונת לייזר 

צבעונית ולא מכונה 

 משולבת.

עבודה העומס נשאלנו האם  5.7 37 6

הדפסות  80,000עד הינו חודשי ה

 בחודש. 

 כן.



 
 

ראשונה הדפסה נשאלנו האם  5.9 40 7

 שניות בצבע וש"ל. 15עד 

 כן.

8 43 5.10 

 

דרישה את הלבטל  התבקשנו

 .יח' גימורל

 הבקשה מתקבלת.

9 45 5.11 

 

התבקשנו להבהיר האם מדובר 

זמן הפקת שניות עבור  5 -ב

 .עמוד ראשון בשחור

 .כן

האם הכוונה לבקרים נשאלנו  7.4 46 10

 .אשר נועלים את המכונה

 יבוטל. 46בעמוד  7.4סעיף 

כיום האם קיימים נשאלנו  7.4 46 11

 .בקריםבחברה 

 .לא

לגבי גדלי התבקשנו להבהיר  7.1 46 12

מהירות האם מדובר ב A3נייר 

 דפים 25מינימום של הדפסה 

 דפים בדקה. 30או בדקה 

דפים  25-הכוונה היא ל

 .30בדקה ולא 

רשום מחיר מירבי לפעימה  02.025 50 13

טונר מגנטי ₪.  0.1מגנטית של 

ייקר משמעותית מכל טונר 

אחר. נבקש לשנות את מחיר 

 ₪. 0.8המירבי ל

לא . החברה לא רלוונטי

בצע הדפסה של תגים ת

 .מגנטים

 

 

 :דגשים להגשת המכרז

וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק  ךלא כרו עותק אחדתוגש בבמלואה )כולל נספחים( ההצעה  .1

 און קי(.

 הגשת אופן" :פרקמסמכי המכרז בב למצוא ניתן ההצעה הגשת לאופןהוראות מלאות בנוגע  .2

 ."ההצעות

  

ה כ ר ב  ,ב

 

 יצחק בורבא

 מנכ"ל


