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 91909ירושלי� , 13ויצמ� ' שד       ח"ח באלול תשס"י 
 6528511�02פקס , 6709207�02' טל      2008 ספטמבר 18 

 
 
 

  2008) 5(ת ' מכרז מסרוכשי : אל
 

� דו בות : הני במכרז תשו ומגנוט לשאלות ההבהרה   8200) 5(ת ' מסהדפסה 

 

שהתקבלו עד למועד , לשאלות ההבהרה") המוסד "–להל� (ב תשובות המוסד לביטוח לאומי "רצ
 .האחרו� להגשת השאלות

מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי והוראות המכרז ומההסכ� , ב"מובהר בזאת כי הבהרות המוסד הרצ
 .שייחת� בי� הצדדי�

, חתו� על ידי מורשי החתימה של המציע, יש לצר' להצעה תדפיס של מכתב הבהרות זה, להזכירכ�
 . במכרז0.3.3.6כאמור בסעי' 

 מאתר נית� להוריד אותו, כמו כ�.  המכרזרוכשי מכתב זה נשלח בזאת בדואר אלקטרוני לכל 
החל מהמועד האחרו� למענה ,  במדור מכרזי� il.gov.btl.www :בכתובת, האינטרנט של המוסד

 .כמפורט בטבלת ריכוז התאריכי� בחוברת המכרז, הבטוח הלאומי לשאלות ההבהרה

 ,בכבוד רב
 

 ברכה גברא
 ת אג' תכנו� ארו* טווח  והערכהמנהל

 
  מזכיר ועדת המכרזי� – מר רפי מאי :העתק
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 סעי�  'מס

 במכרז

 תשובת המוסד שאלת הבהרה 

  אנו מתבקשי� לתת 5.4.1.8בסעי'  5.4.1.8 )1
מחירי� קבועי� ואחידי� למוצר 

שאי� מידע על אופ� התפלגותו 
הפרש העלות בי� . לגדלי� שוני�

 17לבי� מעטפית '  אינ-12מעטפית 
  40/הינו כהוא יחסי לגודל ו' אינ-
 .אחוז

אנו מבקשי� לציי� התפלגות משוערת 
כדי , של גדלי המוצרי� הנדרשי�

 .שנוכל להציע מחיר בצורה אחראית

 : מובהר בזאת כדלקמ�
 במחירו� מוצרי הדפסה בסעי� 16, 15, 13סעיפי' 
 ''12 מתייחסי' למעטפית בגודל של 5.4.1.12

 5.4.1.12 במחירו� מוצרי הדפסה בסעי� 14סעי� 
 .''17מתייחס למעטפית בגודל של 

יכלול המחיר המוצע , מודגש ומובהר בזאת כי
לא יכלול א� , תשלו' עבור רכיבי העבודה בלבד

  .תשלו' עבור הנייר

  אנו מתבקשי� לתת 5.4.1.9בסעי'  5.4.1.9 )2
מחירי� קבועי� ואחידי� למוצר 

שאי� מידע על אופ� התפלגותו 
 .לגדלי� שוני�

י� התפלגות משוערת אנו מבקשי� לצי
כדי , של גדלי המוצרי� הנדרשי�

.שנוכל להציע מחיר בצורה אחראית  

 

 
) פוליסות( מתייחס להודעות במעטפה 5.4.1.9סעי� 

מוצרי ההדפסה .  בדר� כללA4בגודל סטנדרטי של 
ירו� מוצרי הדפסה בסעי� חמהסוג הזה מוגדרי' במ

 . 24 עד וכולל סעי� 17 בסעיפי' 5.4.1.12
ות משוערת ובלתי מחייבת של סוגי התפלג

 . במכרז2.18.2הפוליסות מפורטת בסעי� 
המחיר המוצע יכלול , מודגש ומובהר בזאת כי

א� לא יכלול , תשלו' עבור רכיבי העבודה בלבד
 .תשלו' עבור הנייר ועבור המעטפה

אנו מבקשי� להוסי' סעי' תמחירי  5.1.6 )3
 500 /בגי� טיפול בקבצי� קטני� מ

שכ� העלות התפעולית בגי� , מבוטחי�
טיפול בקבצי� בגדלי� אלה שונה 

 .ביסודה
 

 אי� בכוונת המוסד להוסי� .הבקשה אינה מקובלת
 .סעי� לכ�

יצויי� כי המוסד נער� כבר היו' לצמצו' הבעיה על 
 .ידי איחוד של קבצי' לפי סוגי'

על פי ניסיוננו העבודה מתאפיינת  2.18 )4
� מידי  קבצי� שוני50�70 /בהפקת כ

יו� המורכבי� מערכות שונות 
כגו� (המתאפיינות בשונות גבוהה  

, )'פוליסות ע� שוברי� וכו, פוליסות
 900 /כ* שקוב- ממוצע מכיל כ

 .ערכות
 למסמכי המכרז שנושאו 2.18בסעי' 

כמויות ונפחי� מתוארות כמויות 
כוללות  ומכא� אנו מבקשי� להבהיר 

 .את התפלגות הקבצי� כאמור
ו נדרשת ה� לצור* עריכת הבהרה ז
ה� לצור* הערכות , התמחיר

להתמודדות ע� לוחות הזמני� 
הנדרשי� וה� לצור* הערכת אופי 

העבודה מבחינת הכמויות עבור סעי' 
 .חלוקת הדואר

 5.1.5 ובסעי� 4.4.1 ובסעי� 0.1.6כאמור בסעי� 
מ� הזוכה אי� המוסד מתחייב להזמי� , במכרז

השירותי' . ל שה' בכמות כל שהיאשירותי' כ
י המוסד "הנדרשי' והכמויות הנדרשות יקבעו ע

בהתא' לצורכי , ויוזמנו מאת הזוכה, מזמ� לזמ�
  .המוסד ולפי שיקול דעתו הבלעדי

המוסד נער� כבר היו' לצמצו' , כאמור לעיל
לדוגמא , הבעיה על ידי איחוד של קבצי' לפי סוגי'

 . 'נקס וכופ, צירו�+ הודעה , הודעות: 
חלק מהקבצי' שלא יאוחדו בשיטה זו יועברו 

 .לחברה הזוכה כמבצע חד פעמי לאיחוד

 שנושאו כמויות ונפחי� 2.18בסעי'  2.18 )5
לא תוארו עבודות המתאפיינות 
בצרכי� ייחודיי� המתאפייני� 

 יועברו 'המוסד נער� כי הטפסי' המודולאריי
 .  ברצ� ע' כל ההודעות PDFכקבצי 
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 סעי�  'מס
 במכרז

 תשובת המוסד שאלת הבהרה 

בעבודת דואר מודולרי ידני של 
קבצי� קטני� מאוד בשונות גדולה 

 לקבל מבקשי�). HTMLלדוגמא (
הבהרה הא� יינת� סעי' תמחיר 

 .  ייחודי בגי� עבודות מסוג זה
 

 יהיה לפי  PDFכי המחיר של הדפסות , יובהר
כמפורט בסעי� , המחיר של הדפסות דיגיטליות

 .  במכרז5.4.2

6( 4.4.2.1 
 5סעי' 

בל הבהרה לגבי לוחות מבקשי� לק
הזמני� להפקת כרטיסי� בהבחנה 

בי� הפקה ראשונית המצריכה מספר 
שבועות לבי� הפקה שוטפת בכמויות 

קטנות מאוד המצריכה כשבוע 
 .עבודה

 

הפקה ראשונית של לוח הזמני' ל, הבקשה מקובלת
 במהל� יוסכ' בי� המוסד לזוכהכרטיס מגנטי 

 .ההתקשרות בי� הצדדי'

7( 2.12.7. 
5.4.9 

חלוקה של דברי דואר לחברת חלוקה 
 מבקשי� לקבל הבהרה לגבי –נוספת 

הכמויות ומבנה פיצול , אופי החלוקה
 חלוקה הקבצי� המשוער במקרה של
 .בי� יותר מחברת חלוקה אחת

 

דברי הדואר לחברת חלוקה מסירת ההחלטה על 
נה הכמויות והפיצולי' הי, אופ� החלוקה, נוספת

ובתנאי ,  שיקול דעתו הבלעדיהזוכה ולפי באחריות
שרמת השירות של חברת החלוקה הנוספת אינה 

 . נופלת מרמת השירות של דואר ישראל
המוסד לא ישל' יותר במקרה של , בכל מקרה

לעומת , מסירת דברי הדואר למספר חברות חלוקה
התשלו' במקרה של מסירת דברי הדואר לדואר 

 . ישראל בלבד
ד נער� כבר היו' המוס,  לעיל3כאמור בסעי� 

 .לאיחוד של חלק מהקבצי' שימסרו לזוכה לביצוע

מנגנו� הנחות המחיר המקובל כיו�  5.4.9 )8
בחברת הדואר מתבסס על סכו� 

כספי המזכה בהנחה ולא על מנגנו� 
מבקשי� לקבל הבהרה . כמויות 

הא� נית� להתאי� את מנגנו� 
ההנחות בהתא� לסכומי� כספיי� 

 ולא בהתא� לכמויות
 

טבלה העמודה הראשונה ב. בקשה מקובלתה
 :תשונה כדלקמ�) מחירו� הביול (5.4.9בסעי� 

 ללא שינוי: 1סעי� "

דמי אחוז הנחה נוספת במקרה שתשלו'  : 2סעי� 
הכולל והמצטבר עבור דברי הדואר שישלחו הביול 

אול'  / 150,000 .בפועל בכל רבעו� יהיה גדול מ
רו שני וזאת במקרה שיבח, / 299,000 .קט� מ

 .ההנחה תחושב על כל הסכו'.  זוכי' או יותר
 

דמי אחוז הנחה נוספת במקרה שתשלו'  : 3סעי� 
הכולל והמצטבר עבור דברי הדואר שישלחו הביול 

אול'  / 300,000 .בפועל בכל רבעו� יהיה גדול מ
 ההנחה תחושב על כל .ח" ש599,000 .קט� מ
 .הסכו'

 
דמי תשלו' אחוז הנחה נוספת במקרה ש : 4סעי� 
הכולל והמצטבר עבור דברי הדואר שישלחו הביול 

ההנחה .  /600,000 .בפועל בכל רבעו� יהיה גדול מ
 " .תחושב על כל הסכו'
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 סעי�  'מס
 במכרז

 תשובת המוסד שאלת הבהרה 

 :הסעי� ישונה כדלקמ�  2.12.7.4 )9
 
במקרה שתשלו' דמי הביול המצטבר , כמו כ�"

לרבעו� עבור דברי הדואר של המוסד שנשלחו על 
 / 600,000או מעל  / 300,000ידי הזוכה יהיה מעל  

, המוסד יזכה להנחת כמות מצטברת לרבעו�, 
בהתא' לאחוז המוצע בהצעת הזוכה למכרז זה 

 . 5.4.9בסעי� 
המוסד , אחד או יותרא' זכה במכרז יחד ע' זוכה 

 / 150,000 .יזכה להנחת כמות מצטברת החל מ
 ".  לרבעו�
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 סעי�  'מס

 במכרז
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, )'פוליסות ע� שוברי� וכו, פוליסות
 900 /כ* שקוב- ממוצע מכיל כ

 .ערכות
 למסמכי המכרז שנושאו 2.18בסעי' 

כמויות ונפחי� מתוארות כמויות 
כוללות  ומכא� אנו מבקשי� להבהיר 

 .את התפלגות הקבצי� כאמור
ו נדרשת ה� לצור* עריכת הבהרה ז
ה� לצור* הערכות , התמחיר

להתמודדות ע� לוחות הזמני� 
הנדרשי� וה� לצור* הערכת אופי 

העבודה מבחינת הכמויות עבור סעי' 
 .חלוקת הדואר

 5.1.5 ובסעי� 4.4.1 ובסעי� 0.1.6כאמור בסעי� 
מ� הזוכה אי� המוסד מתחייב להזמי� , במכרז

השירותי' . ל שה' בכמות כל שהיאשירותי' כ
י המוסד "הנדרשי' והכמויות הנדרשות יקבעו ע

בהתא' לצורכי , ויוזמנו מאת הזוכה, מזמ� לזמ�
  .המוסד ולפי שיקול דעתו הבלעדי

המוסד נער� כבר היו' לצמצו' , כאמור לעיל
לדוגמא , הבעיה על ידי איחוד של קבצי' לפי סוגי'

 . 'נקס וכופ, צירו�+ הודעה , הודעות: 
חלק מהקבצי' שלא יאוחדו בשיטה זו יועברו 

 .לחברה הזוכה כמבצע חד פעמי לאיחוד

 שנושאו כמויות ונפחי� 2.18בסעי'  2.18 )5
לא תוארו עבודות המתאפיינות 
בצרכי� ייחודיי� המתאפייני� 

 יועברו 'המוסד נער� כי הטפסי' המודולאריי
 .  ברצ� ע' כל ההודעות PDFכקבצי 
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 סעי�  'מס
 במכרז

 תשובת המוסד שאלת הבהרה 

בעבודת דואר מודולרי ידני של 
קבצי� קטני� מאוד בשונות גדולה 

 לקבל מבקשי�). HTMLלדוגמא (
הבהרה הא� יינת� סעי' תמחיר 

 .  ייחודי בגי� עבודות מסוג זה
 

 יהיה לפי  PDFכי המחיר של הדפסות , יובהר
כמפורט בסעי� , המחיר של הדפסות דיגיטליות

 .  במכרז5.4.2

6( 4.4.2.1 
 5סעי' 

בל הבהרה לגבי לוחות מבקשי� לק
הזמני� להפקת כרטיסי� בהבחנה 

בי� הפקה ראשונית המצריכה מספר 
שבועות לבי� הפקה שוטפת בכמויות 

קטנות מאוד המצריכה כשבוע 
 .עבודה

 

הפקה ראשונית של לוח הזמני' ל, הבקשה מקובלת
 במהל� יוסכ' בי� המוסד לזוכהכרטיס מגנטי 

 .ההתקשרות בי� הצדדי'

7( 2.12.7. 
5.4.9 

חלוקה של דברי דואר לחברת חלוקה 
 מבקשי� לקבל הבהרה לגבי –נוספת 

הכמויות ומבנה פיצול , אופי החלוקה
 חלוקה הקבצי� המשוער במקרה של
 .בי� יותר מחברת חלוקה אחת

 

דברי הדואר לחברת חלוקה מסירת ההחלטה על 
נה הכמויות והפיצולי' הי, אופ� החלוקה, נוספת

ובתנאי ,  שיקול דעתו הבלעדיהזוכה ולפי באחריות
שרמת השירות של חברת החלוקה הנוספת אינה 

 . נופלת מרמת השירות של דואר ישראל
המוסד לא ישל' יותר במקרה של , בכל מקרה

לעומת , מסירת דברי הדואר למספר חברות חלוקה
התשלו' במקרה של מסירת דברי הדואר לדואר 

 . ישראל בלבד
ד נער� כבר היו' המוס,  לעיל3כאמור בסעי� 

 .לאיחוד של חלק מהקבצי' שימסרו לזוכה לביצוע

מנגנו� הנחות המחיר המקובל כיו�  5.4.9 )8
בחברת הדואר מתבסס על סכו� 

כספי המזכה בהנחה ולא על מנגנו� 
מבקשי� לקבל הבהרה . כמויות 

הא� נית� להתאי� את מנגנו� 
ההנחות בהתא� לסכומי� כספיי� 

 ולא בהתא� לכמויות
 

טבלה העמודה הראשונה ב. בקשה מקובלתה
 :תשונה כדלקמ�) מחירו� הביול (5.4.9בסעי� 

 ללא שינוי: 1סעי� "

דמי אחוז הנחה נוספת במקרה שתשלו'  : 2סעי� 
הכולל והמצטבר עבור דברי הדואר שישלחו הביול 

אול'  / 150,000 .בפועל בכל רבעו� יהיה גדול מ
רו שני וזאת במקרה שיבח, / 299,000 .קט� מ

 .ההנחה תחושב על כל הסכו'.  זוכי' או יותר
 

דמי אחוז הנחה נוספת במקרה שתשלו'  : 3סעי� 
הכולל והמצטבר עבור דברי הדואר שישלחו הביול 

אול'  / 300,000 .בפועל בכל רבעו� יהיה גדול מ
 ההנחה תחושב על כל .ח" ש599,000 .קט� מ
 .הסכו'

 
דמי תשלו' אחוז הנחה נוספת במקרה ש : 4סעי� 
הכולל והמצטבר עבור דברי הדואר שישלחו הביול 

ההנחה .  /600,000 .בפועל בכל רבעו� יהיה גדול מ
 " .תחושב על כל הסכו'



 
 

4

 סעי�  'מס
 במכרז

 תשובת המוסד שאלת הבהרה 

 :הסעי� ישונה כדלקמ�  2.12.7.4 )9
 
במקרה שתשלו' דמי הביול המצטבר , כמו כ�"

לרבעו� עבור דברי הדואר של המוסד שנשלחו על 
 / 600,000או מעל  / 300,000ידי הזוכה יהיה מעל  

, המוסד יזכה להנחת כמות מצטברת לרבעו�, 
בהתא' לאחוז המוצע בהצעת הזוכה למכרז זה 

 . 5.4.9בסעי� 
המוסד , אחד או יותרא' זכה במכרז יחד ע' זוכה 

 / 150,000 .יזכה להנחת כמות מצטברת החל מ
 ".  לרבעו�

 
  


