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  שאלות ותשובות

  שאלה/תשובה מס'
 

 

מום כמות להזמנה, אם כן יהאם ביטוח לאומי מתחייב מינ  שאלה .1
 מהי הכמות?

  אין התחייבות לכמות מינימום להזמנה .  תשובה
 

האם ביטוח לאומי מתחייב למינימום כמות להזמנה מכל   שאלה .2
  מהי הכמות? –סוג גרפיקה בנפרד, אם כן 

 
 תשובה

אין התחייבות לכמות מינימום להזמנה ולא מכל סוג  
  גרפיקה בנפרד.

 

)לדוגמא(  5האם ביטוח לאומי צופה כי הזמנות מפריט מס'   שאלה .3
 5,000 –יחידות ו  3,000ימשיכו להיות גם על כמויות של 

 יחידות כפי שהיה עד כה.

  . מסוימתכמות  המוסד אינו מתחייב להזמין  תשובה 
 

)לדוגמא(  7האם ביטוח לאומי צופה כי הזמנות מפריט מס'   שאלה .4
יחידות כפי  15,000 –ימשיכו להיות גם על כמויות של כ 

 שהיה עד כה?

  . מסוימתהמוסד אינו מתחייב להזמין כמות   תשובה 
 

האם יש מינימום כמות לאספקה לסניף, אם כן מהי   שאלה .5
 הכמות? 

  דרישה מהסניף. הכמויות הן לפי  תשובה 
 

 האם תשלבו מרכיב איכות בתנאי הסף במכרז?  שאלה .6

  .אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה 
 

 האם ניתן לשלב מרכיב איכות בשקלול הניקוד במכרז?  שאלה   .7
בשל חשיבות המכרז, נבקש כי ביטוח לאומי יכלול מרכיב 

 . 80%מהמכרז, ומרכיב מחיר של  20%איכות בשיעור של 

  .אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה  
 

 תקנות –האם ביטוח לאומי כפוף לחוק חובת המכרזים   שאלה .8
 מתן עדיפות לתוצרת הארץ?

  .כן  תשובה 
 

הינה מדגם  במכרז 8נבקש את אישורכם כי מעטפה מס'   שאלה .9
  . וולט לא מדגם כיס

 המעטפה מדגם וולט. בנספח ג' לכתב הכמויות 8פריט   תשובה  
 

אינו קיים כלל  9אך סעיף  – 9בהדפסות מופיע סעיף מס'    שאלה .10
 בטבלת המוצרים נא בדיקתכם

 

 . פריטים 8נספח ג' יתוקן, קיימים רק   תשובה 
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 גרם . 80נבקשכם לשנות למעטפה  –במכרז  3פריט   שאלה .11

גרם ואם ייוצר כזו איכותו תהיה  70 –אינו מיוצר ב  3פריט 
 ירודה.

 
 

  . נוסח המכרז לא משתנה  תשובה

 
12. 

 ם מכול סוג מעטפה יש כמה גרפיקות? הא  שאלה

 
 

   . הגרפיקה יכולה להשתנות בהתאם לצרכי המוסד  תשובה

כיוון שהמכרז עוסק במכירת מעטפות מודפסות )כלומר אינו   שאלה .13
 עוסק במעטפות חלקות(, נבקש כי בנספח י' יבוצע שינוי 

 
ומר שיידרשו ממליצים אך ורק  בגין אספקת בהתאם, כל

 מעטפות מודפסות.

   .נוסח המכרז לא משתנה  תשובה 
 

במכרז סופקו בשנה  3על פי הנתונים שבידינו, מפריט מס'   שאלה .14
אלף מעטפות, לעומת זאת במכרז  200 –האחרונה כ 

אלף , האם ביטוח לאומי מעריך  700 -מוערכת הכמות ב
 שאכן יזמין את הכמות הרשומה במכרז?

  המוסד אינו מתחייב להזמין כמות מסוימת .  תשובה 
 

במכרז סופקו בשנה  7על פי הנתונים שבידינו, מפריט מס'   שאלה .15
מעטפות, לעומת זאת במכרז  1,100 –האחרונה כ 

, האם ביטוח לאומי מעריך שאכן  1,500 -מוערכת הכמות ב
 יזמין את הכמות הרשומה?

  המוסד אינו מתחייב להזמין כמות מסוימת .  תשובה 
 

השנה הראשונה של שנת  1/2, ב על פי הנתונים שבידנו  שאלה .16
 100 –סופקו מוצרי ביטוח לאומי נשוא מכרז זה בכ  2017

תעודות  200תעודות משלוח שונות, מכאן שהערכה של 
 משלוח בשנה נראית סבירה.

 האם ביטוח לאומי צופה שינוי באופן אספקת המעטפות?

 
 

 .צרכי המוסדאופן אספקת המעטפות תתבצע עפ"י   תשובה

דף רשימת מחירים קיימים  2017( 2שים לב שבמכרז ה )  שאלה .17
 סעיפים. 8רק 

 שאנחנו מפספסים? 9האם קיים סעיף 

  פריטים. 8נספח ג' יתוקן קיימים רק   תשובה 
 

ע"ג הלשונית ואחרות  קיש מעטפות שמאופיינות עם דב  שאלה .18
דבק סיליקון האם בהגדרה עם דבק ע"ג הלשונית הכוונה 

 היא לדבק דקסטרין "דבק ליקוק"?

הכוונה היא דבק ע"ג הלשונית כך כשמלקקים / או מרטיבים   תשובה 
 את הלשונית , הלשונית נדבקת למעטפה. 

 


