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 1לקט מס'  -22/2022 מכרז פומבי מס' -תשובות לשאלות הבהרה הנדון: 

 

 

 המכרז.להלן השאלות ותשובות ההבהרה למכרז שבנדון תוך הפניה לסעיף הרלוונטי במסמכי  .1

 

נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על  התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי .2

 וסח המובא במכרז.הנ

 
המקומית  אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המועצה .3

ועדת המכרזים, ככל שניתנו, בכל פורום  מצפה רמון ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון ו/או

או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים 

 שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.

 
י המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע מסמך זה ייחשב כחלק מתנא .4

 לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.

 
אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו  .5

 מכרז.של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי ה

 
ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך,  .6

 וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 
יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל  .7

 שאלה.

 
, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור אלא אם נאמר אחרת .8

 במסמכי המכרז.

 

 

 

 

 

 



 

  

מס'  מס"ד

 סעיף

סעיף 

 משנה

פרוט הבקשה 

 להבהרה/שאלה

 תשובה

-פרק ב' 1

מפרט 

טכני 

 ודרישות

נבקש לאשר מדפסת  1.3

 דפים בדקה. 35צבע 

 מאושר

-פרק ב' 2

מפרט 

טכני 

 ודרישות

משולבת נבקש לאשר  1.4

 דפים בדקה. 40ש/ל 

 מאושר

-פרק ב' 3

מפרט 

טכני 

 ודרישות

נבקש לאשר משולבת  1.5

דפים  A3 45צבע 

 בדקה.

 מאושר

פרוט דגמי  2.5 4

המכונות 

 הנדרשות

נבקש לדעת האם 

הממוצעים הרשומים 

לכל מכונה הינם 

ממוצע חודשי או 

 ממוצע שנתי?

 חודשי

פרוט דגמי  2.5 5

המכונות 

 הנדרשות

 39עד  32סידוריים 

בטבלה לא מופיעים 

ממוצעים. נבקש לדעת 

האם מדובר בדרישה 

חדשה קרי הציוד הזה 

לא קיים כיום 

 במועצה?

במידה והציוד קיים 

אנו מבקשים כי 

תשלימו את הנתונים 

שכן זה נדרש על מנת 

שנוכל לקבוע מינימום 

 ריאלי בהצעת המחיר. 

32 –1500 
33 –1200 
34 – 2500 
35 – 3900 
36 – 3000 
37 – 1500 
38 – 3000 
39 - 2500 
 

בסעיף זה אתם  4.1 4 6

מציינים כי כלל 

המכונות יחוברו לבקר. 

נבקש לדעת האם גם 

 מדפסות אישיות?

הדבר  ומניסיוננ

 מסרבל את העבודה.

לא מחייב למעט מכונות 
 המוצבות בבתי הספר

נבקש לדעת האם  6 חלק י' 7

נקודת הייחוס הינה 

 ההשנה הראשונ מתום

ואז על פי הביצועים 

שיהיו בפועל באותה 

שנה הפעילות תיבחן 

 לאחר  שנה



 

  

למעשה בתום השנה 

 השנייה?
 16נבקש לציין כי  10 חלק י' 8

אגורות לפעימת צבע 

טרם ההנחה הינו מחיר 

נמוך מאוד ולא ריאלי. 

נבקש כי תשנו את 

המחיר ההתחלתי 

 בפעימת הצבע.

  אג' 30

מופיע פעמיים בשתי  11 חלק י' 9

 העמודות שונות)השניי

והאחרונה( משולבת 

 צבע.

 ?ןהאם יש הבדל ביניה

 A3משולבות  3

 
 
 
 

 בברכה,                                            
 

 וועדת המכרזים                  

  המועצה המקומית מצפה רמון


