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 לכבוד:
 04/2019מציעי מכרז 

 עבור משרדי קנט בתל אביב ניקיוןלקבלת שירותי 

 הדפסה ודיוור מסוגים שוניםלקבלת שירותי  201906/הנדון: מכרז 
 1מס'  –הבהרה מסמך מענה לשאלות 

 להלן התייחסות קנט לשאלות הבהרה שהוגשו בעניין המכרז שבנדון: .1
 תשובה שאלה סעיף עמוד מס"ד

1 5 3.3.1 

הפעלת מכון  -תנאי סף למתן שרותי דפוס 
העתקות/הדפסות שסניף אחד לפחות שלו מצוי 

 בגוש דן.
 זו דרישה לא רלוונטית למכרז ונבקש לבטלה.

יבוטל. תנאי הסף הבקשה מתקבלת. 
על שינוי המציעים מופנים ל"הודעה 

תנאי סף, עדכון מחירון וטופס הצעת 
שהועלתה  "םהמחיר ודחיית מועדי
החברה ביום  לאתר האינטרנט של

3.12.19  . 

2 26 
 3שורה 

 בטבלה
הדפסת נתונים ע"ג נייר מהמלאי, האם מדובר על 

 צדדית?-הדפסת נתונים דו
לעיתים תידרש הדפסה , לרב חד צדדית

 דו צדדית.

3 26 
 4שורה 

 בטבלה
האם המכתב עצמו כולל גרפיקה צבעונית או שרק 

 ם בצבע?הנתונים המשתנים ה
המכתב כולל גרפיקה מובהר כי 

 צבעונית

4 26 
שורות 

+109  
"מעטפה דיגיטלית" האם ניתן להדפיס מלאי 

  התשובה שלילית. מעטפות עם גרפיקה אחידה לשנה?

5 51 1 
 אישור קיום ביטוחים -נספח ב' 

, נבקש לשנות את המילה "המקובלים" 2שורה 
 טחים"ובמילה "המב

שור קיום צורף מסמך איממאושר. 
 ביטוחים מתוקן.

6 51 2 

 אישור קיום ביטוחים -נספח ב' 
נבקש לשנות את המשפט "הביטוח לכלול  6שורה 

את החברה כמבוטח נוסף" למשפט "הביטוח 
לשפות את החברה בגין אחריותה למעשה ו/או 

 מחדל של הספק"

צורף מסמך אישור קיום ממאושר.  
 ביטוחים מתוקן.

7  
 -מחירון
דפוס 
 רכב

 ?מה גודל המעטפה ומי מספק אותה

מדובר על מעטפות בגדלים משתנים 
כאשר מובהר כי בהתאם לסוג הדיוור. 

ככלל, תהא  – "דפוס רכב"מדובר ב
על וצרו יהמעטפה עצמה ממעטפות שי

 .ידי המציע הזוכה

8  
 -מחירון
דפוס 
 רכב

באותה ריצה ,  1,000בסעיף של המחיר מעל 
אג'  75,  לא תקינהההמרה בין האגורות לשקלים 

מחיר גדול יותר ממחיר הלאלף ,  ₪ 750= 
 המינימום .

מדובר בטעות סופר. המציעים מופנים 
על שינוי תנאי סף, עדכון ל"הודעה 

מחירון וטופס הצעת המחיר ודחיית 
 האינטרנטשהועלתה לאתר  "מועדים

 . 3.12.19החברה ביום  של

9  
 -מחירון

ברושורי
 ם

 לא רשום כמות 50.5/41בברושורים 

צרכי לפי  ,משתנההינה כמות כמות ה
מובהר בזאת כי  ,הזמנההחברה ופר 

 1-שיוצע על ידי המציע יתייחס להמחיר 
 ברושור.

 מכתבים לבין מכתבי רקעהמה ההבדל בין נייר    10

הדפסת מכתבים דיגיטאלים היא על 
, הדפסה דפים לבנים לרב דו צדדית

 צבעונית.
מדפי מלאי  הדפסת מכתבי רקע היא

 .ולרב חד צדדית
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 תשובה שאלה סעיף עמוד מס"ד

 ?אספקה בפרק שירותי דפוסתתבצע הלאן    11

למשרד  תתבצע אספקה של דוגמאות
 בתל אביב. + לקנט בהרצליה הפרסום

אספקת החומר המודפס הסופי 
 .בתל אביב למשרדי קנט

12   

מה הכוונה  –הדפסת נייר מכתבים 
האם כמות קבועה  לכמות מלאי ?

זוהי הזמנת שעלינו להחזיק או ש
 מסגרת שממנה אתם מושכים ?

שהחברה הזמנה למלאי היא הזמנה 
ת בה מעת משתמשמבקשת ליצור אך 

בשל כך, . לעת, בהתאם לצרכי החברה 
במסגרת ההזמנה יתבקש הספק 
להדפיס מלאי ולשמור אותו בבית 

 הדפוס לשימוש עתידי.

13   
האם כמות קבועה  – 16/23.7מעטפות מידה 

להחזיק או שזוהי הזמנת מסגרת שעלינו 
 שממנה אתם מושכים ?

 לעיל 12ראו תשובה לשאלה 

14   

רק למען הסר ספק במידה ומגישים הצעה רק 
, האם בכל זאת צריך לחתום למתן שירותי הדפוס

בשולי העמודים בנספחים אשר מיועדים לשירותי 
הדפסה ודיוור ? שהרי בקשתכם היא לחתום בשולי 

 כל עמוד.

צורך לחתום על נספחים שאינם ין א
מיועדים לסוג השירותים אליהם מגיש 

 המציע את הצעתו.

2ו '  15  

בעניין :גלויה ללא  עבור נותני שירות להדפסה
גרם דו צדדית. ייצור  300כרומו  14/20דאטה גודל 

גרם מודפס צד אחד  115כרומו  16/23מעטפה 
והאם אין זה שייך לנותני  כולל מידע משתנה

 1רות הדפסה ודיוור קרי, נספח ו'שי

כל מרכיבי הדיוור שנשלחים ללקוח 
צריכים להיות מודפסים על ידי הספק 

שנותן את שירותי ההדפסה והדיוור. 
מכתבי הדיוור כוללים בין היתר את 

 הרכיבים הבאים: 
 מעטפות

 צרופות שונות ביניהם גם ברושורים
 מיזוג דאטה דיגיטאלי

מינימום הכמות מצוינת לא  -ור הדפסת ברוש 1ו' 27 16
 להדפסה

המחיר הוא לצרופה  .אין כמות מינימום
תשובה ראי  - "יחידת ברושור"כלומר ל

 לעיל. 9סעיף ל

 1ו' 27 17
לא ברור איך מחושב  –מחירון גרפיקה 

התשלום עבור שעת גרפיקה )על איזה מוצרים 
 משלמים וכמה שעות(

אין שימוש סדיר בשרותי הגרפיקה. 
, כפי לום הוא עבור שעת גרפיקאיהתש

שתדרוש החברה על פי צרכיה מעת 
 ללא קשר למהות העבודה.לעת, ו

מה הכמות השנתית של המעטפות שנשלחות  1ו' 26 18
 מעטפות בשנה 90,000כ לדואר 

 2ו' 28 19

יש מוצרים זהים שמופיעים גם במחירון 
לשירותי דפוס וגם במחירון לשירותי הדפסה 

: הדפסת ברושור , הדפסת חוזים  ודוור כגון
וון שההנחה לשני המחירונים לא זהה ימכ. וכו'

, נוצר מצב שאותם מוצרים מופיעים עם 
 מחירים שונים

על המציע להגיש הצעתו לסוג הדפוס 
המוצע על ידו ולהתייחס למחירון 

 הרלוונטי בלבד.
 

ו גוברות על האמור במסכי המכרז. כל תיקון הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותי .2
לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנות במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים 

 במסמך זה במפורש. צוינוהרלוונטיים במסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא 

, מועד אחרון 13:00בשעה  31.12.19שה נדחה ליום חל שינוי במועדי המכרז, מועד אחרון להג -לתשומת ליבכם .3
 14:00בשעה  18.12.19לשאלות: 

 יתר מסמכי המכרז נותרים ללא שינוי. .4

 יש לצרף מסמך זה למעטפת ההצעה. .5
 בברכה,

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות -קנט

 1מס' הבהרה מענה לשאלות הריני לאשר את קבלת מסמך 

 חתימה:________________________ ____שם המציע:______________


