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 18.12.19         לכבוד:
 06/2019מציעי מכרז 

 עבור קנט  הדפסה ודיוור מסוגים שונים לקבלת שירותי 
 

 הדפסה ודיוור מסוגים שוניםלקבלת שירותי  201906/הנדון: מכרז 
 והודעה על דחיית מועד הגשת המענה למכרז 2מס'  –הבהרה מסמך מענה לשאלות 

התקבלו במשרדי החברה בקשר עם הבהרה שולבקשות להלן התייחסות קנט לשאלות  .1

 המכרז שבנדון:

 תשובה שאלה מס"ד

שהועלה לאתר תשובות להבהרות מסמך הב 1
לא צוין מהו היקף /מחזוריות האינטרנט של קנט 

 לצורך הביטוח  -המכרז +/
  מהו הסכום ?

 

 

לשנה עבור כלל השירותים  ₪ 270,000היקף כספי משוער כ

 במכרז.

2 

שת המכרז ,יש להגיש את מסמך ב' אם במעמד הגה

"הסכם מסגרת" שהוא חתום על ידנו כולל עו"ד או 

 רק אם הודעת זכייה ?

למסמכי המכרז נדרשים המציעים להגיש,  4.7בהתאם לסעיף 

לרבות הסכם  –במעמד הגשת המכרז, את כל המסמכים 

על נספחיו, כשהם חתומים על ידי המציע בכל עמוד  –המסגרת 

 מות הנדרשים לכך, גם בחתימת עו"ד.ועמוד. ובמקו

 

3 

  כנ"ל . –אישור עריכת ביטוח  –נספח ב' 

אין צורך בשלב הגשת המענה למכרז להחתים  ר' תשובה לעיל.

 את חברת הביטוח על גבי האישורים.

 –נספח סודיות ושמירה על קניין רוחני  –נספח ג'  4

 . כנ"ל 

 ר' תשובה לעיל

  כנ"ל –סייבר  –נספח ד'  5

 
 ר' תשובה לעיל

מה היקף העבודה בשנה למכרז לשירותי דפוס  6
בגובה של אבל ערבות ? הדרישה הינה לקבלת בערך

. אנו סבורים כי יש גבוה  נראה כי מדובר על סכום 
 .₪ 5,000להעמידה על 

  

לא  הערבות מתייחסת לפרק דיוור ודפוס ולא לפרק ההדפסות.

 יחול שינוי בגובה הערבות.
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 ימה :50.5/41ברושורים יחס לבאבקש הבהרה 
 הצפויה לכל הזמנה?הכמות 

החברה עתידה לשלם למציע הזוכה עבור מספר ההזמנות כפול 

כפי שהוצעה על ידי המציע. מובהר כי  –מחיר של יחידה אחת 

מדי __  יחידות למספר אלפים 100ההזמנות יכולות לנוע בין 

 .שבועות.

בטופס  :ון פנקסיםמחיראבקש הבהרה ביחס ל 8

אך  1כמות המחירים מבוקש מחיר עבור 

 בהזמנה של כמויות רבות המחיר משתנה. 

 .ולא מוצר מדףייעודי ייצור אבהיר כי מדובר ב

 
 

החברה עתידה לשלם למציע הזוכה עבור מספר ההזמנות כפול 

כפי שהוצעה על ידי המציע. מובהר כי  –מחיר של יחידה אחת 

 ע בין יחידות בודדות למספר עשרות.ההזמנות יכולות לנו

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסכי  .2

המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנות במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו 

 צוינולוונטיים לא ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים במסמכי המכרז גם אם הסעיפים הר

 במסמך זה במפורש.

  13:00בשעה  31.12.19ליום  מועד אחרון להגשה -לתשומת ליבכם .3

 יתר מסמכי המכרז נותרים ללא שינוי. .4
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 יש לצרף מסמך זה למעטפת ההצעה. .5

 

 בברכה,

 נזקי טבע בחקלאותקרן לביטוח  -קנט        

 2מס' הבהרה מענה לשאלות הריני לאשר את קבלת מסמך 

 

 חתימה:________________________     ____שם המציע:______________

 


