
1 

 
 14.11.19סיור מציעים פרוטוקול 

התקשרות מסגרת לקבלת שירותי הדפסה ודיוור מסוגים שונים עד לקבלת הדיוור   06/2019 פומבי מכרז בנושא
  בבית הלקוח

 :משתתפים

 הדר הלמן, הילה זכאי, גולן חבה, מיכאל פיינשטיין, דנה מורי: החברה נציגי

 ברשימה נפרדת. :ספקים

 10:06בשעה  החל המפגש

  :מורי דנה

קבלת שירותי הדפסה  : פרקים 2-סה ודיוור ישיר )דואר ו/או מייל(. המכרז חולק להמכרז מתייחס לשירותי הדפ

 ודיוור, קבלת שירותי דפוס. 

 פרק הדפסה ודיוור. ם אשר מתעתדים להגיש הצעתם לרק למציעיהנו חובה הכנס 

יש להקפיד על הגשת מסמכים ותצהירים חתומים מבהירה כי מציגה את מועדי המכרז ואת תנאי הסף. 

יש להחתים מבטח רק ע"י המציע הזוכה, אבל אלה תנאי הביטוח  -כמפורט. לגבי אישור קיום ביטוחים

 שהמציעים נדרשים לעמוד בהם.

ב מציעים שיעמדו בתנאי הסף יקבלו מבדק לביצוע, רק מציעים שיעברו את שלב המבדק יעברו לבדיקת מרכי

 האיכות ולשקלול הניקוד הכללי.

 : זכאי הילה

 מציגה את המפרט.

ת. דיוור במייל פשיועברו לאחסון בכס PDF הארד קופי שישלחו בדואר ותוצרי המכרז מתייחס להפקת תוצרי

 לא לנקודת חלוקה מרכזית אלה לבית או לתא הדואר של המדוור. -או בשליחה עד לבית המדוור

 ן ויבוצע ע"י קנט או ע"י המציע הזוכה.דיוור באמצעות מייל ייתכ

 מיזוג כתובות מטבלה אחת. -דיוור פשוט

 .מיזוג נתונים ממספר טבלאות -דיוור מורכב

תיקונים או ירידה לדפוס עד יום  .ימי עסקים 5או  3עד סוג הדיוור  לפי  טסטים ראשונים יועברו לאישור קנט

 עסקים. 

 3,000מעל  ימי עסקים. 3 -מדורים 3,000עד  -מכתבים השונים התייחסויות לזמני הדפסה עבור כמויות ה

 ימי עסקים. 5עד  -מדוורים

 שעות. 24נדרש מענה מהיר ומיידי, חזרה במייל עד בטלפון 

 העברת נתונים תבוצע ע"י חדר כספות מאובטח. 

 .SQL נדרשת יכולת עיבוד מידע דיגיטלי של דאטה משתנה



2 

 מבחינת טיפול בנתונים יש לטייב כתובות בשוטף ובנוסף בדיקה מקיפה אחת לתקופה מול מחלקת מחשוב. 

 אין הגבלה על בדיקות וטסטים.

 דיוור מתוכננות לפני יציאה לדיוור. יש להציג עלויות

 נדרשת יכולת מיזוג לסוגי קבצים שונים.

 הפקות שמש ואיריס ללא עלות, הדפסת מדבקות שמיות.

 תינתן הודעה מראש. -תיתכן החרגת מכתבים הנדרשים לחזור לקנט

 העברת מכתבים לדואר ללא עלות למעט עלויות הביול.

ובלבד שהחומר והדרישה הועברו לזוכה עד לשעה  15:00ו היום בשעה עד לאות -העברת דוגמאות לאישור קנט

 ללא עלות. -באותו היום 10:00

 יש להציג חשבונית מפורטת עבור כל הזמנת עבודה.

 שאלות:

 הכמות המפורטת במחירון היא שנתית?האם ש: 

אין התחייבות מצד אך  הכמויות במחירון מתייחסות למנת הדפסה. הדפסות למלאי מתבצעות לפי צורך.ת: 

 ..  ומובהר כי מדובר באומדן בלבד קנט לכמויות הנ"ל

 ש: נבקש לקבל הערכה תקציבית עבור כל פרק בנפרד.

 .₪ 270,000-הערכה תקציבית כללית לשנה עבור השירותים המפורטים במחירון היא כ

 ש: לא מקובל לתת הנחה כוללת על מחירון שלם, נבקש לשנות את שיטת התמחור.

 לא ניתן להציע תוספת למחירים. .הנחה ומעלה 0%המחירון נותר ללא שינוי. ניתן להציע  ת:

 ש: מה לגבי עלויות משלוח?

 ת: המחירים המפורטים כוללים את עלויות המשלוח.

 בגוש דן? המציעמדוע ישנה חשיבות למיקום ש: 

 ין תפורסם בהקדם.הודעה מסודרת בעני אין הגבלה על מיקום המציע., סופר ת: מדובר בטעות


