אגף רכש והתקשרויות
 06נובמבר 2019

הנדון  :מענה לשאלות הבהרה
מכרז פומבי מס'  -11927הזמנה לקבלת הצעות לאספקת דברי דפוס

.1

לאור שאלות ההבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") במכרז שבנדון ,מצאה
הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרות הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.

.2

למען הסר ספק ,יצוין ,כי הרכבת קראה בעיון את כל שאלות ההבהרה שהופנו אליה והתשובות
דלהלן מתייחסות רק לשאלות שהרכבת סברה שיש להסבירן ולהבהיר אותן .לאור תוכנן של חלק
מהשאלות ,מבקשת הרכבת לשוב ולהדגיש בפני המציעים את החשיבות של קריאת כל מסמכי
המכרז בקפידה .לחלק מהשאלות שנשאלה הרכבת ישנה תשובה ברורה ומלאה במסמכי המכרז.

.3

כאמור במסמכי המכרז ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעות במכרז.

.4

מצ"ב נספח מעודכן תצהיר בדבר ניגוד עניינים.

.5

יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.

.6

תאריך הגשת הצעות  18.11.2019משעה  8:00עד השעה .13:00
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מס"ד

סעיף
במכרז
כללי
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קובץ
אקסאל
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שאלה
האם נדרשת ערבות להבטחת ההצעה
במכרז במועד האחרון להגשת הצעות

האם נדרש לחתום על כל עמוד ועמוד
כללי
בהזמנה בנוסף לעמודים בהם נדרש
חתימת מורשה וחותמת החברה?
האם יש לצרף במעמד הגשת המכרז גם
כללי
את החוזה או רק עם הודעת הזכייה?
נספח A9-תצהיר בדבר ניגוד עניינים – נרשם על
ידכם מספר מכרז שגוי " 11836הזמנה
למתן שירותי שיפוץ ותיקון מכלולי
מנועים ומדחסים של קטרים וקרונועים"
–

6

11

תשובת הרכבת

קובץ
אקסאל

לא נדרשת ערבות מכרז
רק הזוכים יידרשו להעביר
ערבות בהתאם לתנאי
ההסכם
לא נדרש לחתום בכל עמוד
ועמוד במסמכי המכרז.
רק הספקים הזוכים יידרשו
לחתום על ההסכם
מצ"ב להודעה נספח A9
מעודכן.

כמות דפים בפנקס עד 50
גיליון מספר 5.1.1
דפים ,סוג נייר כרומו מט,
תיאור פריט – פנקס כיס
חסר מפרט קרי כמות דפים בפנקס ,סוג ההדפסה זהה לכל הדפים,
הנייר אם ההדפסה זהה לכל הדפים ומה יכול להתבקש ספרור רץ,
עובי כריכה  2מ"מ
עובי הכריכה.
כמות דפים בחוברת עד 100
תיאור פריט – ספרים וחוברות
דפים ,סוג נייר כרומו מט,
כנ"ל
ההדפסה אינה זהה – מלל
משתנה ,עובי כריכה  2מ"מ
סוג נייר כרומו מט\ נייר עץ,
תיאור פריט – נייר עבור מגש אוכל
גודל הנייר ? מהו סוג הנייר?
גודל הנייר כ ,A3 -בהתאם
לגודל מגש חדר אוכל
מינימום  1,000יח' לגודל
תיאור פריט – מעטפות
בהזמנה ,צבעוני ,בהתאם
לגבי כל גדלי המעטפות מהם
לצבעי לוגו החברה.
כמויות ההזמנה ?
ומספרי צבעי ההדפסה .
לא .במידה ויידרש מסגור
תיאור פריט  -קנבס
יתומחר בנפרד.
האם כולל מסגור?
עובי  1ס"מ
תיאור פריט – קאפה
מהו העובי הנדרש?
מצוין כי הפולדר כולל שני
גיליון מספר 5.1.2
כיסים .נספח התמורה מפרט
תיאור פריט – פולדר.
האם יש כיסים ? מהי הכמות הנדרשת? את הכמות הנדרשת בכל
הזמנה.
תיאור פריט  -חוברת סיכות  A3סגור – קיימת טעות בפריט ,יש
מהו הגודל הנכון ? שכן  A3,סגור בזמן לבטל
פתיחה נקבל  A2כמו כן יש לבדוק באופן
גורף גם את המחיר שנרשם.
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קובץ
אקסאל

מספר הלשוניות משתנה
גליון 5.1.3
תיאור פריט :ספר הוראות הפעלת רכבת בהתאם לחלוקת הספר
/ספר מסלולים כולל חוצצים
כמה לשוניות נדרשות?
הינו
העמודים
מספר
תיאור פריט  -יומן יומי ענק
שנתי
ליומן
לא קיים מפרט מספרי עמודים ? גודל ? בהתאם
קלנדארי ,גודל מצוין
סוג נייר?
הינו
העמודים
מספר
תיאור פריט :יומן שבועי ענק
שנתי
ליומן
בהתאם
כנ"ל
קלנדארי ,גודל מצוין
הינו
העמודים
מספר
תיאור פריט :יומן שבועי מיני
שנתי
ליומן
בהתאם
כמות הדפים ביומן?
קלנדארי ,גודל מצוין
תיאור פריט  -מדבקות רכיבי רכבת -גדול ניתן לקבל דוגמאות עבור
מדבקות רכבי רכבת
מה האורך הנדרש? (צוין רק רוחב )W -
כמה צבעי הדפסה?
תיאור פריט  :מדבקות רכיבי רכבת  -ניתן לקבל דוגמאות עבור
מדבקות רכבי רכבת
בינוני
כנ"ל
תיאור פריט  :מדבקות רכיבי רכבת  -קטן ניתן לקבל דוגמאות עבור
מדבקות רכבי רכבת
כנ"ל
דוגמאות  -האם ניתן לקבל/לראות ניתן לקבל דוגמאות עבור
מדבקות רכבי רכבת
דוגמאות?

כללי

בנספח Bסעיף ראשון ( פנקס כיס) לא כמות דפים בפנקס עד 50
מצוינים מספר העמודים בתוך הפנקס דפים ,סוג נייר כרומו מט,
ההדפסה זהה לכל הדפים,
כמה עמודים מכיל כל פנקס ?
יכול להתבקש ספרור רץ,
עובי כריכה  2מ"מ
נוסח סעיף  6.5למסמכי
תיקון טעות סופר -הבהרה יזומה
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קובץ
אקסאל

19
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כללי

21
מסמכי
המכרז
סעיף 6.5

המכרז יתוקן וייקרא באופן
הבא:
מובהר ומודגש כי על המציע
למלא את עמודת " Bאחוז
הנחה מוצע על מחיר הפריט"
עבור כל סעיפי ההצעה כנדרש.
יובהר כי מציע אשר לא ימלא
אחוז הנחה בסעיף כלשהו
בעמודה  Bבטופס ההצעה
הכספית ,הצעתו תתוקן ע"י
הרכבת ותחושב כאפס אחוז
הנחה.
עוד יובהר ,כי מציע אינו
רשאי להציע אחוז הנחה
שלילי .במידה ומציע יציע
אחוז הנחה שלילי ,הצעתו
תיפסל
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בברכה,
שיר אקשטיין ,עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות
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