
 
 

 2022יולי  13

            לכבוד

 02/22ז מס' המשתתפים במכר

 

 ג.א.נ.,

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

 2מסמך 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 יףסע עמוד מס"ד

היקף פעילות התבקשנו לנקוב ב כללי  1

 . החברה

החודשי  ההיקף פעילות

 -כהוא של החברה הממוצע 

 3,000 -הדפסות ש"ל וכ 7000

הדפסות צבעוניות. מובהר 

בזאת, כי הכמויות הנ"ל 

מהוות אומדן בלבד וכי 

החברה אינה מתחייבת 

להיקף פעילות מינימלי. 

בהתאם להוראות המכרז, 

התשלום יתבצע על פי 

 .פעילות החברה בפועל

התבקשנו להמציא את הנתונים  01.080 50 2

שני ת אחזקהבאים בגין 

 פלוטרים: יצרן, תאריך רכישה

עד ומי הגורם שתיחזק אותם 

 .כה

. החברה לא הסעיף מבוטל

 טרים האמורים.קק לפלודזת

התבקשנו להבהיר האם דרישת  5.6 35 3

או למדפסת צבע החברה היא 

 .מדפסת משולבתל

 2)שורה  46לעמוד  6.1סעיף ב

. 7 -שונה הכמות ללטבלה( ת

נוספת כמו כן, תתווסף שורה 

במסגרתה טבלה אותה ל

מדפסת משולבת תדרש 



 
 

(AIO( צבעונית קטנה )A4 )

 .1מות בכ

האם מדובר  התבקשנו להבהיר 5.7 36 4

או  מכונה משולבת ש"לב

 .לייזר צבעוניתבמכונת 

במסמך ראו תשובת החברה 

 (.5סעיף ) 1ות מס' הבהר

התבקשנו להבהיר מדוע   34-44 5

למכרז  35 – 34בעמודים 

 ם שלסוגישבעה  מפורטים

למכרז  46בעוד שבעמוד מכונות, 

 ם שלסוגי מפורטים רק שלושה

 .מכונות

 46פירוט המכונות בעמוד 

למכרז מהווה את הכמות 

שתוזמן מהזוכה במכרז 

הראשון. לעומת זאת, בשלב 

 34בעמודים פירוט המכונות 

לצורך  למכרז ניתן 35 –

מפורטת , ההצעת המחיר

, כתב כמויות – 5במסמך 

כאופציה להזמנות נוספות 

במכרז, שיתבצעו מהזוכה 

ככל שיידרש לכך על פי 

שיקול דעתה הבלעדי של 

 . החברה

 

 :דגשים להגשת המכרז

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

 און קי(.

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

 ."ההצעות

  

ה כ ר ב  ,ב

 

 יצחק בורבא

 מנכ"ל


