
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 א' סיון תשע"ט
 2019יוני  04

 
            לכבוד

 10/19המשתתפים במרכז מס' 
 

 ג.א.נ.,
להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי דפוס ושירותי עיצוב גרפי  10/19 פומבי מכרז הנדון:

 3מסמך הבהרות  –המועצה האזורית תמר  עבור
 

 להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון.  •
כתב הכמויות , המחליף את לקובץ זה מצורף כנספח א' כתב כמויות מתוקןשימו לב:  •

. יש לצרף את כתב הכמויות המתוקן להצעה המוגשת )כחלק שצורף למסמכי המכרז
 . מההצעה הכספית(

על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שתוציא המועצה  •
בעניין המכרז שבנדון, אם תוציא, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל 

 עמוד.
 
 

 תשובת המועצה ציעשאלת המ מראה מקום #
 דברי הסבר כלליים – 1מסמך  

1 
  8סעיף 
 

האם אפשר שהמגיש עצמו יהיו סטודיו 
לעיצוב גראפי שעובד עם בית דפוס חיצוני 

עיצוב,  –ומגיש ללקוחותיו עבודה מ א' עד ת' 
 קריאייטיב, דפוס והובלה,
קרי שהמגיש  –או שזה חייב להיות הפוך 

גם שרותי הינו בית דפוס שכולל בתוכו 
 גרפיקה או שרוכש אותם מבחוץ?

 

תנאי הסף יישארו 
  ללא שינוי. 

2 
 8סעיף 
 

האם אפשר שהמגיש יהיה שילוב של בית 
דפוס וסטודיו נפרדים שיספקו את השירות 

 ביחד?

הבקשה נדחית. לא 
תותר הגשת הצעה 

משותפת של שני 
 מציעים.

3 
, 17.3 פיםסעי

17.4  

החשבוניות את כל  צרףליש צורך האם 
לצרף במקום זה שניתן כל לקוח או ל הוצעוש

 ?של הלקוח כרטסת
 

הבקשה מתקבלת. 
כרטסת לצרף ניתן 

של הלקוח במקום 
ת מס / וחשבוני
 קבלה. 

  17.5סעיף  4

הדוגמאות אמורות להגיע בקובץ דיגיטלי  .א
של עבודות שעיצבנו או הדפסנו או עבודות 

 פיזיות מודפסות כדוגמאות?
שהדפיס הרבה עבודות במהלך כספק . ב

השנים האחרונות למועצה, האם יש צורך 
 להראות את האיכויות?

 

צרף להצעה ל יש .א
 פיזיות דוגמאות 
של מודפסות 

וצרים תה
 בסעיף.הנדרשים 

 כן. .ב

 הצהרת המציע – 2מסמך  

 נספח א'  5

לציין את המועצה כממליצה /  יתןהאם נ
לצורך קביעת ציון  צרף המלצות מהמועצהל

 ? שנתן לה שירות ציעמהאיכות של 
 
 

 .כן

לצרף המלצות  /ציין כממליץ האם ניתן ל נספח א' 6
 2019לקוח שהחל לעבוד איתנו משנת מ

וכל יכאמור לא לקוח 
לשמש להוכחת 



 

 

 

 

 
 

בהיקפים גדולים מאוד עם עבודות עיצוב 
 ש״ח? 20,000שעברו את הסכום של 

 

עמידה בתנאי הסף 
 8.3-8.4שבסעיפים 

 הוא, אולם 1למסמך 
וכל לשמש לצורך י

מתן ניקוד איכות 
להצעה לפי סעיף 

 .  1למסמך  23.3

 נספח ב' 7

 
 -כבר פתוח כספק במועצה  מציעבמידה וה

 האם ישנו צורך במילוי פעם נוספת?
 
 

 .כן

 כמויות כתב - 3מסמך  

8 
הבהרה מטעם 

 המועצה

הכמויות המצוינות בטבלה אינן מובהר, כי 
הערכת מתייחסות להזמנה בודדת אלא ל

שנתית. כן הפריטים הכמות ל ביחסהמועצה 
מדובר בהערכה לא מחייבת וכי מובהר, כי 

המועצה אינה מתחייבת לרכוש את כל 
המוצרים המפורטים בכתב הכמויות בכלל, 

, וכי לא יהיה בכמות ובכמות מסוימת בפרט
להשפיע על המחירים שהוצעו הפריטים כדי 

 . בהצעת הזוכה במכרז

 

 כללי 9

נניח  ,לכל הזמנהעלות מינימום  הגדיריש ל
שונה עבודות לתמחר באופן או  ,ש״ח 150של 

 .בכמות קטנה
 

סכום כל  מקובל. 
הזמנה שתבצע 

-המועצה לא יפחת מ
  .מע"מ₪ +  150

 פוסטרים 10

ישנו פער גדול בין עלות של כמויות קטנות 
שמודפסות בהדפסה דיגיטלית לבין כמות 

גדולה יותר שההדפסה הינה תעשייתית יותר 
-1של  תמחורה. לכן וכך גם המחיר מוזל

 הגיוני. אינו  1000

השאלה אינה ברורה. 
הסעיף מתומחר לפי 

 .1-50כמות של 

 יםפוסטר 11
המחיר אינו   – 1-50 –פרוצס  A3פוסטר 

 .הגיוני
 

 .אין שינוי במחיר

 פליירים 12

 2000דו״צ עד  A5בסעיף של הפליירים, 
צד  A5יחידות אמור לעלות יותר מפלייר 

 יחידות. 2000אחד עד 
 

המחיר יתוקן, כך 
יח', צד  2000עד ש

 ₪ 0.4 -אחד
 -יח' דו"צ 2,000עד 
מצ"ב כתב . ₪ 0.7

 כמויות מתוקן.
 

 פליירים 13

  - A5פלייר 
 . יםלא הגיוני יםהמחיר .א
המחיר לא צריך להתייחס לטווח של  .ב

כמויות, אלא לכמות מוגדרת של 
1000 ,2000 ,5000 ,10,000. 

 

המחירים יתוקנו  .א
 כך: 

-1,000 צד אחד:
 0.4יח'  -2,000
 ;ש"ח

 -יח' -2,000-5,000
 ;ש"ח 0.23

 -ומעלה 15,000
0.09 .₪ 
 דו"צ

יח'  – 1000-2000
0.7 ;₪ 

 –יח'  – 2000-5000
0.15; 



 

 

 

 

 
 

יח' ומעלה  15,000
– 0.13 ;₪ 

 הבקשה נדחית. .ב
 

מצ"ב כתב כמויות 
 מתוקן.

 חולצות 14

הכוונה להדפסה האם שרשום לבן, כ .א
בלבן וכשכתוב צבעוני הכוונה 

 שהחולצה צבעונית?
לא מובן אם ההדפסה הינה צבע  .ב

 .אחד או צבע מלא על החולצות

הצבע מתייחס  .א
לצבע החולצה ולא 

 לצבע ההדפס. 
ההדפס יכול  .ב

להיות בצבע אחד 
או במספר צבעים 

)אין הבדל 
 בתמחור(. 

  

 שמשונית 15

לא הגיוני  1.40x2.90בסעיף של השמשונית 
 .1.40x2.8שהמחיר יותר זול מהמחיר של 

 

מחיר השמשונית 
יתוקן  1.4X2.9בגודל 

 . ₪ 300-ל
 

מצ"ב כתב כמויות 
 מתוקן.

 ותחובר 16

מחיר ה –עמודים  10חוברת סיכות  .א
 .לא הגיוני 

 .4חוברות עושים בכפולות של  .ב
 

 

 10חוברת סיכות  .א
עמודים הוחלפה 

 8בחוברת סיכות 
כמפורט  עמודים

בכתב הכמויות 
  המצ"ב.

מקובל.  .ב
 תוקן. 

 חוברות  17

אינם הגיוניים של כל החוברות המחירים 
)כנראה לקחתם עלויות של כמויות בהדפסה 

לא גדולה וחילקתם לכמויות קטנות וזה 
 .נכון(

  . לעבודה ליתמינימ הגדיר כמותגם כאן יש ל
 

 הבקשה נדחית.
 

 כרטיסי ביקור 18
 יחידות.  200 .אין הגדרה של כמות

מצ"ב כתב כמויות 
 מתוקן.

 תוכניות 19
  .₪ 60 .חסר מחיר

מצ"ב כתב כמויות 
 מתוקן.

20 
פולדר שני 

 כיסים

המחיר אינו  500-1000פולדר שני כיסים 
 .הגיוני

 
 

 ₪.  6-המחיר תוקן ל
מצ"ב כתב כמויות 

 מתוקן.

 כריכה רכה 21

סוג הנייר בכל  .סוג נייר בכל הסעיפיםחסר פירוט של 
הסעיפים הוא כרומו 

 ג'.  300מט 
מצ"ב כתב כמויות 

 מתוקן.

22 
חוצצים 
 מדורגים

 המחירים יתוקנו כך: ים.הגיוני םאינ יםהמחיר
 צד אחד:

1-5 2 ₪ 
6-10 1.8 ₪ 

10-15- 1.4 ₪ 
 דו"צ:



 

 

 

 

 
 

 

  

1-5 3 ₪ 
6-10 2.7 ₪ 

10-15 2.5  ₪ 
מצ"ב כתב כמויות 

 מתוקן.

 עלונים 23

  .המחירים נמוכים מדי .א
מוגדרת להיות  האמורהכמות  .ב

ולא  (10,000, 5000, 2000כמות של )
  . עד כמות מסויימת

הסעיף הוסר מכתב 
 .הכמויות

24 
 7עלון אקורדיון 

 כנפיים

הסעיף הוסר מכתב  המחיר נמוך מדי. 
 הכמויות. 

 



 

 

 

 

 
 

 נספח א'
 

 כתב כמויות מתוקן לפריטיהם נדרשים נשוא מכרז זה:

 

 

 צבע גודל תיאור פריט

צד 

 /אחד
 כמות עובי נייר סוג נייר

מחירון 

ליחידה 

 בש"ח

 צ"דו
ללא 

 מע"מ

 פלייר

 גרם 170 כרומו מט אחד צד פרוצס A5 A5 פלייר

1000-2000 0.4 

2000-5000 0.23 

 0.09 ומעלה 15,000

 גרם 170 כרומו מט צ"דו פרוצס A5 A5 פלייר

1000-2000 0.7 

2000-5000 0.15 

 0.13 ומעלה 15,000

 גרם 170 כרומו מט אחד צד פרוצס A4 A4 פלייר

1000-2000 0.35 

2000-5000 0.23 

 0.19 ומעלה 15,000

 גרם 170 כרומו מט צ"דו פרוצס A4 A4 פלייר

1000-2000 0.5 

2000-5000 0.375 

 0.14 ומעלה 15,000

 גרם 170 כרומו מט אחד צד פרוצס A3 A3 פלייר

1-1,000 0.6 

1000-2000 0.5 

2000-5000 0.25 

 0.2 ומעלה 15,000

 גרם 170 כרומו מט צ"דו פרוצס A3 A3 פלייר

1000-2000 0.92 

2000-5000 0.46 

 0.35 ומעלה 15,000

 חוברת

 - עמוד 8חוברת סיכות 
A5 סגור, 

A4 פתוח 
 גרם 130 כרומו מט צ"דו פרוצס

 2 50עד 

 1.8 100עד 

 1.6 500עד 

 1.5 1,000 עד

עמודים  4עלות לכל 

 נוספים
A5 סגור, 

A4 פתוח 
    

 0.8 50עד 

 0.7 100עד 

 0.65 500עד 

 0.6 1,000 עד

 עמוד 8-חוברת סיכות
A4 סגור, 

A3 פתוח 
 גרם 130 כרומו מט צ"דו פרוצס

 2.2 50עד 

 2 100עד 

 1.8 500עד 
 1 50עד     



 

 

 

 

 
 

עמודים  4עלות לכל 

 נוספים
 

A4 סגור, 

A3 פתוח 

 0.9 100עד 

 0.85 500עד 

חוברת עם כריכת 

 עמוד 20 -סיכות
 גרם 130 כרומו מט צ"דו פרוצס 21*27

 5.5 50עד 

 5 100עד 

 4.5 500עד 

 4.2 1,000 עד

עמודים  4עלות לכל 

 נוספים
27*21     

 1.3 50עד 

 1.25 100עד 

 1.2 500עד 

 1.1 1,000 עד

 חוברת עם כריכת

 עמוד 16-סיכות
 גרם 130 כרומו מט צ"דו פרוצס 14*29.7

 6.5 50עד 

 6 100עד 

 5.8 500עד 

 5.5 1,000 עד

עמודים  4עלות לכל 

 נוספים
29.7*14     

 2.5 50עד 

 2.2 100עד 

 2 500עד 

 1.8 1,000 עד

 ספר

 A4 עמודים 50 -ספר עומד

 עמודי
-פנים

שחור 

לבן, 

 -כריכה 

 צבע מלא

 כרומו מט צ"דו

 עמודי
 80-פנים

גרם נטול 

-עץ.כריכה

 גרם 300

 54 30עד 

 49 50עד 

 43 100עד 

 A4 עמוד 350-ספר עומד

 עמודי
-פנים

שחור 

לבן, 

 -כריכה 

 צבע מלא

 כרומו מט צ"דו

 עמודי
 80-פנים

גרם נטול 

-עץ.כריכה

 גרם 300

 85 30עד 

 80 50עד 

 75 100עד 

 A4 עמודים 50 -ספר שוכב

 עמודי
-פנים

שחור 

לבן, 

 -כריכה 

 צבע מלא

 כרומו מט צ"דו

 עמודי
 80-פנים

גרם נטול 

-עץ.כריכה

 גרם 300

 55 30עד 

 50 50עד 

 45 100עד 

 250 -ספר שוכב

 עמודים
A4 

 עמודי
-פנים

שחור 

לבן, 

 -כריכה 

 צבע מלא

 מטכרומו  צ"דו

 עמודי
 80-פנים

גרם נטול 

-עץ.כריכה

 גרם 300

 65 30עד 

 60 50עד 

 58 100עד 



 

 

 

 

 
 

 שחור A4 תוספת עמוד

 -נטול עץ  צד אחד
 גרם 80

1 0.08 

 -נטול עץ  צ"דו
 גרם 80

1 0.13 

 צבע A4 תוספת עמוד

 -נטול עץ  צד אחד
 גרם 80

1 0.25 

 -נטול עץ  צ"דו
 גרם 80

1 0.4 

 שחור A4 תוספת עמוד

 -נטול עץ  צד אחד
 גרם 80

1 0.15 

 -נטול עץ  צ"דו
 גרם 80

1 0.19 

 צבע A4 תוספת עמוד

 -נטול עץ  צד אחד
 גרם 80

1 0.8 

 -נטול עץ  צ"דו
 גרם 80

1 1.3 

 גרם 300 כרומו מט אחד צד צבא מלא A4 תוספת חוצצים מדורגים
1-5 2 

6-10 1.8 

10-15 1.4 

 גרם 300 כרומו מט צ"דו צבא מלא A4 תוספת חוצצים מדורגים
1-5 3 

6-10 2.7 

10-15 2.5 

 מפה

 אנגלית-מפה מתקפלת

-פתוח

34*94.5, 
-סגור

17*13.58 

 גרם 130 כרומו מט צ"דו פרוצס
1000-1500 3.6 

1501-2000 3 

 גרמנית-מפה מתקפלת

-פתוח

34*94.5, 
-סגור

17*13.58 

 גרם 130 כרומו מט צ"דו פרוצס
500-1000 6 

1001-1500 3.6 

 רוסית-מפה מתקפלת

-פתוח

34*94.5, 
-סגור

17*13.58 

 גרם 130 כרומו מט צ"דו פרוצס
500-1000 6 

1001-1500 3.6 

 גלויה

 1.1 1-500 גרם 250 כרומו מט צ"דו פרוצס 10*15 גלויה

 גרם 300 כרומו מט צ"דו פרוצס 13*18 גלויה
1000-2500 1 

2501-5000 0.5 

 0.9 1-500 גרם 350 כרומו מט צ"דו פרוצס 20*10 גלויה

 פלקטים

 4 1-201 גרם 170 כרומו מט  פרוצס 35*50 רבע גיליון



 

 

 

 

 
 

201-500 3 

 גרם 170 כרומו מט  פרוצס 50*70 חצי גיליון
1-200 8 

201-500 4 

 גרם 170 כרומו מט  פרוצס 100*70 גיליון
1-200 14 

201-500 5 

 פוסטר

 80 1-50 גרם 300 כרומו  פרוצס A3 פוסטר

 מדבקת וניל

 90 1-5     35*35 מדבקת וניל

 מעטפה

 230 1   צד אחד לבן 23*11 מעטפה עם חלון רגיל

 200 1   צד אחד לבן 23*11 מעטפה

 300 1   צד אחד לבן 25*18 מעטפה

 450 1   צד אחד לבן 34*24 מעטפה

 800 1   צד אחד לבן 42*32 מעטפה

 דפי מזכר

נטול עץ   צד אחד לבן  דף A5-2000 דפי מזכר

 גרם 80
1 229 

 A6 -4000- דפי מזכר
 דף

נטול עץ   צד אחד לבן 

 גרם 80
1 279 

 יחידות 200 כרטיס ביקור

ג "כרטיס ביקור כ

 (מחיר לחבילה )כרומו
 170 1 גרם 300 כרומו צ"דו פרוצס 9*5

 קאפה+הדפסה+למינציה

 55 1   צד אחד פרוצס A4 קאפה+הדפסה+למינציה

 100 1   צד אחד פרוצס 0.6*0.8 קאפה+הדפסה+למינציה

 280 1   צד אחד פרוצס 2.00*0.8 קאפה+הדפסה+למינציה

 110 1   צד אחד פרוצס 0.8*1.00 קאפה+הדפסה+למינציה

 100 1   צד אחד פרוצס 0.7*1.00 קאפה+הדפסה+למינציה

 150 1   צד אחד פרוצס 0.8*0.5 קאפה+הדפסה+למינציה

 90 1   צד אחד פרוצס 0.5*0.7 קאפה+הדפסה+למינציה

 40 1   צד אחד פרוצס 0.3*0.3 קאפה+הדפסה+למינציה

 390 1   צד אחד פרוצס 1.80*1.20 קאפה+הדפסה+למינציה

 400 1   צד אחד פרוצס 2.00*1.00 קאפה+הדפסה+למינציה

 פולדר



 

 

 

 

 
 

פולדר כיס פנימי אחד 

כולל חריץ לכרטיס 

 למינציה בחוץ ,ביקור
 גרם 300 כרומו מט צ"דו פרוצס 31*22

1-200 6.5 

201-500 4.9 

501-1,000 2.9 

פולדר שני כיסים 

 פנימיים, למינציה בחוץ
 גרם 300 כרומו מט צ"דו פרוצס 31*22

1-201 7.3 

201-500 5.04 

501-1,000 6 

 לוח תכנון שנתי

 110 30-50   צד אחד פרוצס 60*40 לוח תכנון שנתי

 140 5-10   צד אחד פרוצס 80*50 לוח תכנון שנתי

 180 1-5   צד אחד פרוצס 60*90 לוח תכנון שנתי

 160 1-5   אחדצד  פרוצס 1.80*1.20 לוח תכנון שנתי

 קנבס כולל מתיחה

 130 1   צד אחד פרוצס 70*50 קנבס כולל מתיחה

 190 1   צד אחד פרוצס 70*100 קנבס כולל מתיחה

 280 1   צד אחד פרוצס 150*90 קנבס כולל מתיחה

 תוכניות

 תוכניות
 ,A0 רוחב
 מטר 3אורך 

 60 2000    פרוצס

 כריכה רכה

כריכה רכה בחום כולל 

 למינציה
A4   גרם 300 כרומו מט 

 6 50עד 

50-200 4.5 

 3.8 200מעל 

כריכה רכה בסרט כולל 

 צלולייט
A4   גרם 300 כרומו מט 

 7 50עד 

50-200 5.5 

 4.5 200מעל 

 מסגור אלומיניום

 מחיר למטר      מסגור אלומיניום
 היקפי

48 

 שמשוניות

 260 10-15    פרוצס 2.8*1.4 שמשוניות

 300 10-15    פרוצס 2.90*1.40 שמשוניות

 330 1-5    פרוצס 3*1.5 שמשוניות

 145 1-5    פרוצס 2.91*55ס"מ שמשוניות

 450 1-5    פרוצס 3.6*2.4 שמשוניות

 900 1-5    פרוצס 7.2*2.4 שמשוניות

 חולצות
S-XXL 18 50-100   דו"צ לבן 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 :דגשים להגשת המכרז
גבי מדיה דיגיטלית תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על במלואה )כולל נספחים( ההצעה  .1

 )דיסק און קי(.

 אופן" :פרקמסמכי המכרז בב למצוא ניתן ההצעה הגשת הוראות מלאות בנוגע לאופן .2

 ."ההצעות הגשת

 
 

ה  כ ר ב  ,ב
 

 יערית הרוש
 רכזת מכרזים

                     

חולצות טריקו/דרייפט 

 מידת מבוגר

  101-200 14 
  201-500 13 

חולצות טריקו/דרייפט 

 מידת מבוגר
S-XXL דו"צ צבעוני 

  50-100 20 
  101-200 18 
  201-500 15 

 דו"צ לבן מידת ילד חולצות טריקו/דרייפט

  50-100 14 
  101-200 13 
  201-500 12 

 דו"צ צבעוני מידת ילד חולצות טריקו/דרייפט

  50-100 15 
  101-200 14 
  201-500 13 

 דגלים

 120 10-20   צד אחד צבעוני 290*90 דגלים סיניים

 440 10-20   דו"צ צבעוני 290*90 דגלים סיניים

 220 10-20    צבעוני 28*65 דגלים

 70    צד אחד צבעוני 110*80 דגלים

 90    צד אחד צבעוני 150*100 דגלים

 רולאפ

 200 1   צד אחד פרוצס 80*200 רולאפ

 ניילון רץ ממותג

 4500 1000   צד אחד צבע אחד מטר ניילון רץ ממותג

 שמשיות ממותגות

 30 1      מטר 1.8שמשיה קוטר 


