
 
 

 
 ייצור ואספקת מעטפות   - 6112(1)המכרז מס' 

 

 
 ת הבהרה ולשאל ותשובת

לא ברור לנו האם במועד הגשת המכרז אנו נדרשים לתת ערבות לטובת המכרז עצמו, ואם   שאלה: .1
 מה תנאי הערבות? נא שימו לב כי הערבות המוזכרת במכרז היא ערבות ביצוע בלבד. -כן   

 

רק  היא נדרשת במכרזהערבות ה. אין צורך בהגשת ערבות יחד עם הגשת ההצעה  תשובה:

, תנאי הערבות ונוסח הערבות בהתאם ידי הזוכה במכרז-שתוגש רק על ביצוע ערבות 

 המכרז. למצורף  

 

ואילו ₪,  11,111שימו לב כי בכתב הערבות הדרישה רשומה במספרים על סכום של   שאלה: .2
 ₪ .באותה השורה כתוב במילים חמש עשרה אלף  

 
 ₪.  11,111הדרישה היא לערבות של  תשובה:

 

 

מדוע  ,7 –ו   4בטבלת הכמויות ומפרטי המעטפות במכרז, נבקש לדעת בנוגע לפריטים מס'  : שאלה .3
הדרישה היא להדפסה באופסט שכן אם המדובר בשיקול איכות אז בסדר, אבל אם לא,  
והגרפיקה זהה לחלוטין לגרפיקה במעטפות האחרות, נא השאירו זאת לשיקול הספק וייתכן  
טובים יותר. באם תשובתכם היא כי לא חייב אופסט, נבקש לקבל דוגמת כי תקבלו מחירים  
 המעטפה בבקשה. 

 
במקום שכתוב הדפסת אופסט  ,: הדרישה היא בהתאם למפורט ברשום בטבלת הכמויותתשובה

 ההדפסה היא באופסט בגלל האיכות הנדרשת. 

 

 

האם אתם יכולים להוציא הזמנה מרכזת על כמות ייצור והדפסה מינימום לפריט, כך שנוכל  : שאלה .4
לייצר ולהחזיק מלאי עבורכם )גם אם הזמנות ההפצה יגיעו מאוחר יותר ולפי פירוט אתרי  
 ההפצה(? 

 

 . ותיבטבלת הכמו 1-2-3אפשרי לפריטים מספר   תשובה:

 

 

חודשים  3ם תהיו מוכנים להתחייב כי תודיעו לפחות שלילית, הא 4: באם תשובתכם לשאלה שאלה .5
        מראש על שינוי גרפיקות? 

יאפשר הכנת מלאי מראש, אשר תוזיל עלויות ותאפשר מתן  5או  4הערה: מענה חיובי לשאלות 
 שירות טוב יותר.

 

ן סביר נתן זמיחודשים לשינוי גרפיקה בפריטים שנדרש שינוי. י 3לא נוכל להתחייב למתן  תשובה:

 .4דרש, ראה תשובה יבאם י

 

 .4,6,7נבקש לדעת מהם שני הצבעים למעטפות מס'  : שאלה .6
 פנטון. 125וזהב  311: כחול פנטון תשובה

 

 האם אני יכול לקבל דוגמאות למעטפות?  :שאלה .7

 

קומה במשרד הראשי,  הדפוס ניתן לראות את דוגמאות המעטפות אצל מר ירון שטיין, מח' תשובה: 

 ירושלים. 13, שד' וייצמן 2  


