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לכבוד
__________
הנדון :מכרז להספקת ציוד משרדי  2018רכבת ישראל – מענה לשאלות הבהרה מס' 1
בהמשך לשאלות אחד ממשתתפי המכרז להלן המענה לשאלות הבהרה:
 .1שאלה :סעיף  13כתבתם בלוק קוהינור  A2ואין לא קיים גודל כזה-האם כוונתכם לגודל ? A5
תשובה :לא ,הכוונה לבלוק קוהינור מס' ) 2פנקס(.

 .2שאלה :סעיף  24גומיות רחבות אדומות  500גר'-האם ניתן להציע גומיות בצבע דבש זהות במשקל ובגודל?
תשובה :לא ניתן.
 .3שאלה :סעיף  26גליל טרמי  57מ"מ למסופון )מק"ט  - (50019624לא ציינתם אורך הגליל האם  20מטר?
תשובה :קוטר חיצוני –  29מ"מ ,אורך  8מטר 10 ,יחידות בחבילה.
 .4שאלה :סעיף  31גליל נייר  80*80טרמי  10 - 1/2גלילים-האם סעיף  31זהה לסעיף =32מה ההבדל?
תשובה :אלו שני פריטים זהים ,התיאור בפריט בסעיף  31הינו הנכון ,הפריט בשורה  – 32מבוטל.
.5

שאלה :סעיף  32גליל נייר 80*80טרמי  56גר'  "1/2 1-50כנ"ל האם כמו סעיף =31מה ההבדל?
תשובה :ראה תשובה 4

 .6שאלה :סעיף  43דיו לחותמות  25סמ"ק בכל הצבעים רול און=רול און הכוונה לגלגלת של חברת סנפורד וזה מגיע
 59מ"ג בלבד-נראה לי שכוונתכם לדיו לחותמות  25מ"ג רגיל ולא רול און?
תשובה :חיובי ,תיאור הפריט הנדרש הינו דיו לחותמות  25מ"ג רגיל.
 .7שאלה :סעיף  69טוש ארטליין /פנטל פלסטי  70/90ראש שטוח/עגול  -האם ניתן להציע מותג ליין פלוס איכותי
ברמתו לארטליין ופנטל ?
תשובה :ניתן להציע פריט זה תוצרת ארטליין  /פנטל/ליין פלוס.
 .8שאלה :סעיף  - 70+71טוש לשקפים  F/Mצבעוני סט  4יחידות תוצרת ארטליין וסט  8יחידות=האם ניתן להציע
תוצרת ליין פלוס איכותי ברמתו לארטליין?
תשובה :ניתן להציע פריט זה תוצרת ארטליין  /פנטל/ליין פלוס.
 .9שאלה :סעיפים  129+130+132מנקבים ארטי -האם ניתן להציע מותג קנגרו איכותי מאוד וזהה למיפרט המבוקש
בסעיפים הללו?
תשובה :חיובי ,ניתן להציע הפריט תוצרת  / ARTIקנגורו.
 .10שאלה :סעיף  182ספריי לניקוי לוח מחיק -EXPOלא ציינתם כמה מ"ל האם  59מ"ל או  237מ"ל?
תשובה 59 :מ"ל.
 .11שאלה :סעיף  -187סרט  PT-300לבן /שחור=מהו מק"ט היצרן ?
תשובה :היצרן הינו  ,BROTHERסרט דגם  12 231מ"מ או דגם  12 335מ"מ.

 .12שאלה :סעיפים  206+207+208פתקיות דביקות פוסט איט -1/12 (M3ביחידת המידה רשמתם  1/10ובתיאור
המוצר רשמת ,1/12זה מגיע  1/12האם זו כוונתכם?
תשובה :כן ,יחידת המידה בפריט זה הינה  12/1למארז.
 .13שאלה :סעיפים  213+214+215רשמתם קלסר משרדי =משרדי זה מנומר שחור ולבן-ורשמת צבעוני למה כוונתכם
האם למשרדי מנומר או לצבעוני כמו בסעיף 216
תשובה :להלן ההגדרות המדוייקות לקלסרים הרשומים בקובץ בסעיפים :213-216
סעיף  – 213קלסר משרדי פוליו גב  3מנעול הולנדי מקורי צבעוני
סעיף  - 214קלסר משרדי פוליו גב  5מנעול הולנדי מקורי אקסלוסיב מהודר צבעוני.
סעיף  - 215קלסר משרדי פוליו גב  8מנעול הולנדי מקורי שחור לבן  /מנומר.
סעיף  - 216קלסר משרדי פוליו גב  8מנעול הולנדי מקורי אקסלוסיב מהודר צבעוני.
 .14שאלה :סעיף  219שדכן בינוני =MAX 50 26/6האם ניתן להציע קנגרו מקביל באיכותי ובגודלו ובכמות הדפים
שמשדך.
תשובה :חיובי ,ניתן להציע הפריט תוצרת  / MAXקנגורו.
 .15שאלה :סעיף  220שדכן גדול עד  110דף רפיד -9האם ניתן להציע קנגרו מקביל באיכותו ובמפרט הטכני שלו
תשובה :חיובי ,ניתן להציע הפריט תוצרת רפיד  /קנגורו.
 .16שאלה :סעיף  222שדכן קטן  -MAX10האם ניתן להציע קנגרו מקביל באיכותו ובמפרט הטכני שלו
תשובה :חיובי ,ניתן להציע הפריט תוצרת  / MAXקנגורו.
 .17שאלה :סעיף  -223שמרדף פוליו עם חורים  100יחידות  50מקרון יורדן  -יורדן זו חברה שכבר לא קיימת ואין
להשיג ,האם ניתן להציע שרוול בעובי  45מקרון  100בשקית מצויין באיכות.
תשובה :תיאור הפריט עודכן ל:שמרדף ניילון)פס לבן(  50מקרון לפחות  50,יחידות באריזה,באיכות טובה.
 .18שאלה :סעיף  -232תיק ארכיון עם גומי ושרוך גב -8מה עובי התיק המבוקש ?
תשובה 350 :גר'.
מצ"ב נספח א'  -1מעודכן בהתאם.
יש להגיש הצעתכם אך ורק ע"ג הנספח המעודכן.

