נספח א'
המפרט הטכני
 .1כללי:
 1.1רכבת ישראל בע"מ מעוניינת לרכוש מעת לעת ,על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי ,דברי
דפוס דוגמת אלו המפורטים בנספח התמורה וכן דברי דפוס אחרים.
 1.2רכבת ישראל פועלת מצפון (נהריה) ועד דרום (צפע וצין) וכן באזור ירושלים .כמו כן הרכבת
מקימה ומחזיקה מתקנים זמניים באתרים שונים בארץ ,לפי צרכי פעילותה המשתנים מעת
לעת ,לתקופות משתנות.
 1.3החברה תחויב במתן שירותי הדפוס המפורטים בחוזה (על נספחיו ,לרבות נספח התמורה
ומפרט זה) לכל אתרי הרכבת.
 1.4החברה מתחייבת ומצהירה כי ביכולתה לבצע את מלוא העבודות ו/או השירותים הנדרשים
במסמכי המכרז ,לרבות נספח התמורה והמפרט הטכני ,בהתאם למחירים המפורטים
בנספח התמורה.
 1.5מובהר כי הספק רשאי לבצע את העבודות באמצעות "קבלן משנה" וזאת בכפוף לאישור
המתאם מטעם רכבת ישראל ובהתאם להצעתו הכספית במכרז.
 1.6המחירים המופיעים בנספח התמורה הינם בש"ח ולא כוללים מע"מ.
 1.7המחירים המופיעים בנספח התמורה הינם סופיים וכוללים כל עלות נוספת הכרוכה במתן
השירותים ,לרבות מחירי אריזת דברי הדפוס ,הובלתם ופריקתם בכל אתר מאתרי הרכבת
כפי שיפורט בטפסי ההזמנה.
 1.8החברה מתחייבת ומצהירה כי ביכולתה לבצע את מלוא העבודות ו/או השירותים הבאים:
מדבקת ויניל ,מדבקת ויניל קלה להסרה ,מדבקת נייר ,סכין שטאנץ ,מדבקה חיתוך
אותיות ,תלי דלת חד צדדי/דו צדדי ,קונצרטינה מודפסת פרוצס דו"צ שלוש כנפיים ומעלה.
 .2אופן הזמנת דברי דפוס:
 .2.1רכבת ישראל תעביר לחברה טופס הזמנה חתום בו יפורטו:
2.1.1

סוגי דברי הדפוס המבוקשים.

2.1.2

הכמות המוזמנת.

2.1.3

אתרי האספקה.

2.1.4

מועדי האספקה.

 .2.2על החברה לוודא שהגדרת העבודה ברורה והיא ערוכה על פי פריטי המחירון.
 .2.3על החברה לקבל אישור הגהה מהמתאם ברכבת ו/או מי מטעמו על כל סוגי הדפוס לפני
הדפסתם.
 .2.4העבודות יודפסו רק לאחר אישור העתק שמש (בדיקת עימוד נכון ,גרפיקה מסודרת)
ואייריס (בדיקת צבעוניות תקנית) או דוגמאות צבע על ידי איש הקשר הרלוונטי מטעם
הרכבת.

 .2.5עבור כל עבודה שמועברת לדפוס (ומודפסת בפועל) יסופקו מינימום של  10דוגמאות
לרכבת ,אלא אם המתאם ברכבת ו/או מי מטעמו הורה אחרת.
 .2.6החברה תספק את דברי הדפוס המוזמנים בחלוקה לפי ההנחיות המפורטות בהזמנה כשעל
כל חבילה/עיטוף מצוינים היעד והכמות.
 .2.7בהזמנת פוסטרים עבור תחנות רכבת ,תבוצע חלוקה לפי תחנות רכבות עם כמות משתנה
לכל תחנת רכבת על פי קובץ שישלח מראש על ידי המתאם ברכבת ו/או מי מטעמו .על
החברה לארוז את הפוסטרים עבור כל תחנה בנפרד ,בהתאם לכמות שנדרשה בקובץ
ששלחה הרכבת ,ולהדביק על כל אריזה מדבקה עם שם התחנה.
 .2.8בהזמנת חוברות/עלונים/פליירים החלוקה תבוצע לפי תחנות או מתחמי עבודה של הרכבת
עם כמות משתנה שתצוין מראש לכל חבילה .יסופקו עם שרינק (אריזת ניילון מכווצת)
בתוך ארגז קרטון.
 .3לוחות זמנים לאספקה:
 .3.1החברה מתחייבת לספק את כל הפריטים המצוינים בהזמנה ,בכמויות המבוקשות,
באתרים המבוקשים במועד המבוקש בהזמנה ובכל מקרה לא יאוחר מחמישה ימי עסקים
מעת קבלת ההזמנה אצל החברה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייבת החברה כי במקרים
הבאים:
.3.1.1

הדפסות חד צדדיות ,פליירים ,עלונים עם קיפול ,מדבקות ,קאפות,
קנבסים ,פוסטרים ,גלויות ,עבודות שטנץ קיים ,רול אפ ,חוברות
וקונצרטינות עד כמות של  1,000יחידות:
 .3.1.1.1העבודה הועברה לביצוע בין השעות  – 8:00-14:00אספקה עד
השעה  18:00באותו היום.
 .3.1.1.2העבודה הועברה לביצוע בין השעות  – 14:00-18:00אספקה עד
למחרת עד השעה .12:00

.3.1.2

חוברות וקונצרטינות מ 1,000-ומעלה ,עבודות הכוללות למינציה ,עבודות
שטנץ חדש– עד  3ימי עבודה.

.3.1.3

כמו כן במקרים דחופים אחרים ,שאינם מפורטים במפרט זה ,כפי שיקבעו
על ידי הרכבת ויצוינו בטופס ההזמנה ,תסופק ההזמנה לרכבת בתוך 24
שעות מעת קבלת ההזמנה במשרדי החברה .ללא תוספת תשלום

 .4מנגנון פיצויים:
 .4.1החברה מתחייבת לבצע עבודה מיומנת ומעולה והינה ערבה לטיב השירות הניתן על ידה.
 .4.2דברי דפוס פגומים שיתקבלו מהחברה לא ישולמו והיא תדפיס אותם פעם נוספת על
חשבונה.
 .4.3על כל איחור במועד אספקת דברי הדפוס כמפורט בסעיף  3.1למפרט זה ו/או קבלת דברי
דפוס פגומים כאמור בסעיף  4.2למפרט זה ,רשאית הרכבת לחייב את החברה בקנס בגובה
 5%ולא יותר מ 50%-מערך ההזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי .בנוסף ,מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,במקרה בו נאלצה הרכבת להעביר את אספקת דברי הדפוס לביצוע ספק

אחר בשל איחור במועד אספקת דברי הדפוס כמפורט בסעיף  3למפרט זה ו/או קבלת דברי
דפוס פגומים כאמור בסעיף  4.2למפרט זה ,לא תשולם תמורה לחברה.
 .4.4במקרה של חילוקי דעות בדבר איחור במועד אספקת דברי הדפוס  /קבלת דברי דפוס
פגומים ,תכריע קביעתו של המתאם מטעם הרכבת .לחברה תהא זכות להביא טענותיה
בפני המתאם מטעם הרכבת בטרם יקבע את החלטתו.
 .4.5בכל מקרה הפרה אחר מצד הספק ,שאינו מפורט במנגנון זה ,וועדת המכרזים של הרכבת
תקבע את גובה הפיצוי בהתאם לעניין.
 .4.6אין באמור לעיל משום גריעה בכל זכות מזכויות הרכבת לפי הסכם.
 .4.7דרך גביית הפיצוי -קיזוז ו/או חילוט ערבות וכיו"ב ,הינה בשיקול דעתה הבלעדי של
הרכבת.
 .5שירותים נוספים:
לרכבת שמורה הזכות לדרוש מהחברה לספק דברי דפוס נוספים אשר אינם מפורטים במפרט טכני
זה ו/או בטבלת התמורה .במקרים בהם נדרשים פריטים ו/או שירותים נוספים שאינם מופיעים
במפרט הטכני ו/או בטבלת התמורה ו/או נדרשים פריטים ו/או שירותים נוספים המפורטים בסעיף
 1.7למפרט הטכני אשר לא תומחרו ,באפשרות הרכבת לפנות לחברה יחד עם ספקים נוספים בהליך
תיחור במסגרתו תספק החברה הצעת מחיר נפרדת עבור דברי הדפוס הנוספים.
הצעת מחיר עבור פריטים שאינם בנספח התמורה יתווספו לחוזה כחלק בלתי נפרד ויקובעו עבור
הזמנות עתידיות.

