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 ז' כסלו תשפ"א 
 2020נובמבר  23

 לכבוד 

 לאספקת מוצרי דפוס  22/20המשתתפים במכרז 

 הנדון: תשובות לשאלות הבהרה

 שלום רב, להלן התשובות לשאלות ההבהרה כפי שהתקבלו  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 אורי גרינברגר, עו"ד 
 יועץ משפטי 

 ר עירית נש

 שאלה  מספר
מאחר ומתמודדים רחוקים צריכים לשאת בעלויות שילוח נוספות על אלו של תושבי נשר, ומאחר   1

על שאר המתמודדים, אנו מבקשים לקבוע רף מינימום להזמנה    4%ותושבי נשר כבר קיבלו הטבה של  
שח, ובכך תאפשרו גם למתמודדים    500לחילופין תשלום לכל משלוח של  שח, או    1500של לכל הפחות  

 תחרותיים מחוץ לאזור הצפון להציע הצעות משתלמות. 
 הבקשה נדחית.   תשובת העירייה:

 ? 2121מה צפי המחזור המשוער לקטגוריית אופסט ודפוס רחב לשנת  2
ובנוסף נעשו שינויים נרחבים בהנהלת  .  הקורונה  משבר  תשובת העירייה: קשה להעריך זאת לאור

   העירייה ובמחלקת הדוברות, אשר הובילו לשינויים במיתוג ובתפיסת הפעילות. 
 ? 2019מה היה המחזור לקטגוריית אופסט ודפוס רחב בשנת  3

אש"ח רחב. אין לראות בנתונים אלו כהתחייבות העירייה   50אש"ח אופסט ו  60תשובת העירייה: כ 
 להיקף עבודה כלשהו.  

   3בעמוד  11.5שאלה לגביי סעיף  4
במחירון אופסט אם הבנתי נכון ניתנת אפשרות לתת מחיר נמוך יותר מהמחיר שיוצא לאחר הנחה  

 גורפת על המחירון . 
 ב מדובר על הנחה נוספת באחוזים . במחירון דפוס רח

 אשמח לקבל הסבר לכך  
יש לנקוב באחוז הנחה כולל וגורף הן למחירון האופסט והן למחירון הדפוס הרחב   תשובת העירייה:

  – )מי שמציע עבור שניהם רשאי לנקוב באחוז הנחה שונה לכל אחד ומי שמציע רק עבור תחום אחד  
ז ההנחה הנוסף על ההנחה הגורפת לפריט ספציפי )אחד או  לתחום שלגביו הוא מגיש הצעה(. אחו

והוא   וגם במחירון  הדפוס הרחב,  יותר בהתאם לשיקול דעת המציע( אפשרי גם במחירון אופסט 
 כגורם מכריע במידה והתקבל אחוז הנחה זהה על ידי שני מציעים או יותר.  ישמש

 
הדפוס הוא דפוס אופסט. האם זה מחויב המציאות  מעיון במכרז המפורסם באתר אתם מציינים כי  5

 או שניתן להגיש הצעות גם לדפוס שאינו אופסט? 
 תשובת העירייה: המכרז הוא הן לדפוס אופסט והן לדפוס בפורמט רחב 

במסמך ב' יש מקום לאחוז הנחה על פורמט אופסט ולאחוז הנחה על פורמט רחב. כל משתתף רשאי  
 להגיש הצעה או על שני הסוגים או על אחד מהם.  

 טבלת אופסט וטבלת דפוס רחב  –גם מסמך ד' מחולק לשתי טבלאות 
 

 ן "אופסט" האם ניתן להגיש / להשתתף הצעה רק למחירון "דפוס רחב "ולא להשתתף במחירו 6
 תשובת העירייה: כן, ניתן להגיש הצעה או לשני הסוגים או רק לאחד מהם. 

 


