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 2019נובמבר  17
 "ט חשון תש"פי

 
 לכבוד

 משתתפי המכרז
 

 ג.א.נ., 

 
 רלאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דוא 07/2019מכרז פומבי  -מענה לשאלות הבהרה  – 1הודעה מס' הנדון: 

 מצ"ב שאלות שהוגשו על ידי מציעים פוטנציאליים ותשובת המזמין לשאלות. .1

 כנדרש. החתומ יאחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציעים לצרף את הודעה זו להצעתם, כאשר ה ההודעה זו מהוו .2

והינו  השונהוראות והנחיות כלליות למציעים, לעניין דרישות הניסיון  –מכרז במסמכי ה 2( במסמך 1)ב()3סעיף בהמופיע תנאי הסף תשומת לב המציעים.  .3
 כדלקמן:

)להלן: "התקופה"( סיפק המציע בעצמו שירותי הדפסה דיגיטלית של חשבונות מים ו/או ביוב ו/או  2018 –ו  2017במהלך השנים 
  חשבונות 00,0002 לפחות, בהיקף מצטבר כולל של מקומיות רשויות ו/או וביוב מים תאגידי 4 ללפחותחשבונות אחרים וצרופותיהם 

 .כלל הגופים להם סיפק את השירותב לתקופה במצטבר

יף ויודגש כי ככלל, הדרישות המחייבות הינן אלו המופיעות במסמכי המכרז וכי למעט במקום בו ציון במפורש אחרת ההבהרות וההדגשות באות להוסיובהר  .4
 .עליהן

 12:00שעה לא יאוחר מה 11/2019/25 -', הביום כעת הינו השתנה והמועד האחרון להגשת הצעות   :לתשומת לב המציעים .5

 

 רב,בכבוד 
 , מנכ"לדני ספנדי

 מי עכו בע"מ
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 תשובת המזמין הפניית השואל אל מסמכי המכרז השאלה מס'

 עמוד סעיף מסמך
למיטב  ידיעתנו  הרשות היחידה שהדפיסה  1

הדפסה דיגיטלית צבע מלא היא  2016במהלך 
 עיריית ת"א. 

-2017לכן נבקש לעדכן את תנאי הסף לשנים 

2019 

ניסיון 
ותנאי סף 
 מקצועיים

 מקובלת. הניסיוןוהיקף לעניין תקופת ההערה  2 2

הוראות  –במסמכי המכרז  2( במסמך 1)ב()3תנאי הסף המופיע בסעיף 
 : ובמקום ישתנהוהנחיות כלליות למציעים, לעניין דרישות הניסיון 

"( סיפק המציע התקופה)להלן: " 2018 –ו  2017, 2016"במהלך השנים 
בעצמו שירותי הדפסה דיגיטלית של חשבונות מים ו/או ביוב ו/או 

אחרים וצרופותיהם ללפחות ארבעה תאגידי מים וביוב ו/או חשבונות 
חשבונות  300,000רשויות מקומיות, בהיקף מצטבר כולל של לפחות 

 במצטבר בכל אחת מהשנים לכלל הגופים להם סיפק את השירות."
 

 :יבוא
)להלן: "התקופה"( סיפק המציע בעצמו  2018 –ו  2017"במהלך השנים 

שירותי הדפסה דיגיטלית של חשבונות מים ו/או ביוב ו/או חשבונות 
, תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות  4אחרים וצרופותיהם ללפחות  

חשבונות במצטבר לתקופה בכלל   200,000בהיקף מצטבר כולל של לפחות  
 .".סיפק את השירות הגופים להם

לרבות לעניין תצהיר המציע לעניין הניסיון ועניין  כל השאר ללא שינוי!
 ציוד ומכונות בית הדפוס.

ניסיון ותנאי סף, אתם מבקשים יכולת  2
הדפסה דיגיטלית ללא שום צורך להוכיח 

 עמידה בדרישות. 

לקוחות  4נבקש להוסיף דרישה להמלצות מ
 לפחות על העמידה בתנאי הסף הזה.

 2 א' 2 

הוספת דרישה המתייחסת לציוד שיש למציע  3
 על מנת להבטיח הדפסה איכותית.

דיגיטלית של מדפסת להדפסה  •
נתונים משתנים בצבע מלא משני 
צידי הדף, ע"ג נייר לבן, באיכות 

הדפסה מינימלית של לפחות 
600DPI  עם יכולת הדפסת שורת ,

 מיגנוט.
לייצור מעטפה  CMCמערכת עיטוף 

מעטפות  30,000אינטגרלית, לפחות 
 אינטגרליות במשמרת.

 2 2-3 



 

 וב האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

 

          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

 תשובת המזמין הפניית השואל אל מסמכי המכרז השאלה מס'
 עמוד סעיף מסמך

מחיר חבילות הבסיס שהצבתם בטבלאה  4
הינם נמוכים משמעותית ממחירי השוק 

לכמויות המבוקשות במכרז זה. נבקשכם 
 2להעלות את מחירי המקסימום החל מסעיף 

 בטבלאה 29עד 

טבלאת 
 מחירים

הצעת המציע והצעתו יוותרו ללא   –  1מחירי המקסימום הנקובים בטופס   46-50 14.1.1
 . 14.1.1בטבלה שבסעיף  29עד  2קובים בסידורי שינוי, לרבות אלה הנ

 
על המציעים המעוניינים להגיש הצעה לנקוב בשיעור ההנחה אותו הם 

גורם אשר עשוי להשפיע על יכולתם להגיש הצעה מציעים לאר שבדקו כל  
למכרז זה ו/או על הצעת המחיר שלהם למכרז זה, לרבות בחינת כל 

חיצוני, העשוי להשפיע על קביעת מחירי משתנה או גורם, פנימי או 
  השירותים הסופיים.

האם בכל הערכות בהן יש מעטפה אינטגרלית  5
המעטפות הן בהתאמה אישית )כפי שמצויין 

 ט'(? 2, סעיף 18בעמ' 

 1טופס  6

 14סעיף 

 לא. 45-50
 

מעטפה בהתאמה אישית תיכלל בערכות רק אם תוזמן חבילת העיצוב 
, ועבור 1בטופס    14.1.1בטבלה שבסעיף    1הבסיסית כמשמעותה בסידורי  

על המחיר המצוין  בנוסף, 28הדפסתה תשולם תוספת כאמור בסידורי 
 עבור כל אחת מהערכות.

 
המעטפות שתיכללנה בערכות חבילת העיצוב הבסיסית  ככל שלא הוזמנה  

חבילת בסיס , "2הינן כמצוין בכל אחד מהסעיפים. כך לדוגמא, בסידורי 
חשבון תקופתי במעטפה אינטגראלית" המעטפה הינה "במעטפה  –א 

 xס"מ  23.7גרם, בגודל  90אינטגראלית, אטומה, מנייר שביט נטול עץ 
עם תדפיס קבוע על גבי המעטפה בצבעים   ס"מ,  x  16ס"מ    23.5ס"מ או    16

)פרוצס( של לוגו התאגיד ופרטים נוספים, לרבות עד שתי מודעות גרפיות 
מעבר ללוגו, תוך הדפסת הנתונים המשתנים על גבי המעטפה בצבע 

ט' 2מעטפה בהתאמה אישית כפי שמצוין בסעיף  לא, כלומר", שחור
דבקה עם פרטי לא מעטפה מודפסת מראש עליה תודבק מ 2במסמך 

 המשלוח של הצרכן וכתובת המשלוח.
 

 


