תשובות לשאלות הבהרה
מכרז מס' מ)– 2009(2051מגני עץ
שאלה 1
האם ניתן להציע מוצרים נוספים או רק את המוצר שצירפתם בתמונה?
תשובה
לא ניתן להציע מוצרים אחרים.

שאלה 2
לא ציינתם איזה סוג עץ .האם אפשר להציע חלופות?
תשובה
לא ניתן להציע חלופות ,סוג העץ .M.D.F

שאלה 3
האם ניתן להפקיד צ'ק בנקאי במקום ערבות בנקאית למכרז הנ"ל?
תשובה
לא.

שאלה 4
מהו הגודל של לוחית ההקדשה שמודבקת על גבי המגן?
תשובה
גודל הסמל 4 :ס"מ *  6ס"מ .
גודל הלוחית 3.5 :ס"מ *  6ס"מ.

שאלה 5
האם המפעל מבצע העבודה צריך גם להדביק את סמל המוסד לביטוח לאומי על גבי המגן?
תשובה
כן.

שאלה 6
האם יש דרישה מיוחדת לסוג הצבע?
תשובה
כפי שמופיע בנספח ה' -צבע "מהגוני".



שאלה 7
האם האספקה תהיה חד פעמית לכל סניף?
תשובה
כן.

שאלה 8
האם סוג העץ שממנו מכנים את המגן נתון לבחירה ,או שיש לכם בקשה מיוחדת לסוג העץ?
תשובה
ראה תשובה .2

שאלה 9
אין ממש פירוט טכני של המוצר .האם יש לכם העדפה של סוג העץ? או כל דבר אחר שיוכל לעזור לנו לגבש רעיון והצעת מחיר?
תשובה
ראה תשובות .6 ,4 ,2

שאלה 10
איך מתחלקת חלוקת המגנים בסניפים של המוסד לביטוח לאומי ז"א כמה מגנים לכל סניף?
תשובה
ישירות לסניפים ,מצ"ב נספח ו' מעודכן בהמשך )דף מס' .(3

שאלה 11
האם את דוגמת המגן צריך לשלוח יחד עם השרטוטים של המגן ,כולל המגן עצמו כדוגמא?
תשובה
כן.

שאלה 12
האם אפשר לקבל קובץ ממוחשב של סמל האגף ממתכת? איפה אפשר להשיג?
תשובה
כן .מצ"ב סמל המוסד )דף מס' .(4



נספח ו'

רשימת ההפצה לסניפים
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