עמוד  1מתוך 1

תאריך29/5/2019 :
לכבוד משתתפי המכרז
באמצעות דוא"ל
א.ג.נ
הנדון :המועצה האזורית מטה יהודה מכרז פומבי מס'  219102/לביצוע עבודות גרפיקה ודפוס
מענה לשאלות הבהרה
להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו מטעם דפוס מאור – ולך בע"מ :
שאלות:
 .1ציינתם שכל עבודות הדפוס המחירים כוללים גרפיקה האם זה גם חל על הכנת החוברות? דוגמאות:
הכנת גרפיקה ל 121עמ' ש/ל והדפסה ב5-עותקים  ₪ 555כולל משלוח.
 .2חוברת  11עמ' גרפיקה והדפסה  5עותקים כולל משלוח  155ש"ח האם זה כלכלי?
 .3מה היקף העבודות השנתי?
 .4האם אפשר לציין מה עיקר העבודה מתוך הרשימה?
 .5הכנת עבודות בכמויות קטנות התמורה לא מכסה את עלויות המשלוח ,האם אפשר לקבוע מחיר מינימום
למשלוח?
 .6האם אפשר לקבל את כל השאלות והתשובות לפני קניית המכרז?
תשובות:
.1
.2
.3
.4
.5
.1

כן
כן
תלוי תקציב
לא
לא
כן .התשובות יתפרסמו לאחר המועד האחרון למתן תשובות .על המציע לצרף את מסמך התשובות להצעה ולשאר
מסמכי המכרז חתום על ידו.

תשובות בגוף הטבלה:
שאלות הבהרה
סעיף

עמוד

התייחסות
המועצה9מענה לשאלות
הבהרה

שאלה9בקשה להבהרה

מס'
שם המציע :דפוס מאור – ולך בע"מ
.1

.2

ציינתם שכל עבודות הדפוס המחירים
כוללים גרפיקה האם זה גם חל על הכנת
החוברות? דוגמאות:
120

הכנת גרפיקה ל 211עמ' ש9ל והדפסה ב-
5עותקים  ₪ 500כולל משלוח

כן

חתימה וחותמת המציע________________:

שאלות הבהרה
סעיף

עמוד

התייחסות
המועצה9מענה לשאלות
הבהרה

שאלה9בקשה להבהרה

מס'
חוברת  21עמ' גרפיקה והדפסה  5עותקים
כולל משלוח  200ש"ח האם זה כלכלי?

כן

.3

211

.4

מה היקף העבודות השנתי

תלוי תקציב

.5

האם אפשר לציין מה עיקר העבודה מתוך
הרשימה

לא

.1

הכנת עבודות בכמויות קטנות התמורה לא
מכסה את עלויות המשלוח ,האם אפשר
לקבוע מחיר מינימום למשלוח?

לא

.7

האם אפשר לקבל את כל השאלות
והתשובות לפני קניית המכרז.

כן .התשובות יתפרסמו
לאחר המועד האחרון
למתן תשובות .על
המציע לצרף את מסמך
התשובות להצעה
ולשאר מסמכי המכרז
חתום על ידו.

הבהרות של המועצה:
 .2אין צורך להגיש אישור קיום ביטוחים חתום על ידי החברה המבטחת .אין לצרף אישור עם הסתייגויות ,ככל
שתהיינה הסתייגויות הן ידונו לאחר הזכייה וטרם חתימה על חוזה ההתקשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי של
המועצה.

 .1יובהר כי האומדן אינו גלוי ויוכנס לתיבת המכרזים על פי הנהלים המתאימים .יובהר כי בפרק א'
סעיפים 22.1 :ו 22.1-מבוטלים .יובהר כי בסעיף  22.2כשכתוב אומדן ,הכוונה לאומדן היקף הכמויות
וההתקשרויות ולא לאומדן של המחירים שיוכנס לתיבת המכרזים כאמור לעיל.
יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז ,גובר האמור במסמך זה.
בשאר מסמכי ופרטי המכרז לא יכול כל שינוי.
יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים ,גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה ניתנה ההבהרה.
יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז.

בברכה,
גילי אהרוני
מנהלת אגף מידע ותקשוב

חתימה וחותמת המציע________________:

