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מכרז מס' 02/2019
השכרת מדפסות ,סורקים ומכונות צילום משולבות
פרוטוקול כנס מציעים
א .יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה)
ב .לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות
בתאריך  8.8.19נערך כנס מציעים למכרז שבנדון במשרדי יפה נוף בהשתתפות:
מציעים:
חברה
טכנואל בע"מ
מפעיל בע"מ
גטר גרופ בע"מ
סיגמנט בע"מ
צילומעתיק
גסטטנרטק
ש.ש מימד בע"מ
דגם תקשורת ומחשבים בע"מ
אפיק בע"מ

איש קשר
אלי
חיים בקר
יניב סרדינס
ערן חוסטצקי
שפיגלר ירחמיאל
יוסי בן משה
אסף
אבי אביטל
יוליאן

נייד
054-9809929
052-3394450
054-5691576
054-9981429
054-7749015
050-7961084
050-3883410
054-3355270
050-7880098

דוא"ל
alip@technoel.co.il
hbecker@mafil.co.il
yanivsa@getter.co.il
eran@sigmet.co.il
shpigler@zilumatic.co.il
yossib@gestec.co.il
assaf@memad.co.il
avi@dgm.co.il
printer@afik.org

נציגי יפה נוף:
עו"ד איציק זכאי – יועמ"ש החברה
ארז זהבי – ע .מנכ"ל
דניל קמבורג – אחראי מחשוב
סימה חממי – רכזת וועדת מכרזים
יועמ"ש החברה:
.1

מוסבר למציעים כי שאלות הבהרה יש להגיש רק בכתב.

.2

מדגיש כי כנס המציעים הינו שלב ראשון של המציעים כפוטנציאל להשתתפות
במכרז ,יש לעבור על המכרז ונספחיו ביסודיות ,יש לשים לב להגשת ערבות להצעה
בהתאם לדרישות במסמכי המכרז דגש על תאריך תוקף הערבות.
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אחראי מחשוב:


מסביר כי מכונות קטנות  A4הדרישה למכונות חדשות.



מכונות גדולות  A4 + A3צבעוני גדולות יש אפשרות למכונות מחודשות מאופסות
לאפס ובמצב טכני תקין.



אומדן לצילומים ש/ח  , 500,000צבעוני  , 60,000מכונת ריקו  15000-20000דף לחודש
הדפסות/צילומים.



בחב' יפה נוף קיימות  3קומות ובנוסף יש את השלוחה של מנהלת חיבורי נמל ברח'
שיבת ציון ,חיפה.



לכל אגף יש מכונה אחת צבעונית גדולה  A3+A4ובשלוחה של שיבת ציון יש דרישה
בנוסף למכונת צילום  + A4פקס.



טונר מגנטי השימוש בחודש הינו  2,000הדפסות.



קריאת טכנאי שירות עד  12:00יש להגיע עד סוף היום (עד השעה  )16:00קריאה
אחרי השעה  12:00יש הגיע יום למחרת (עד השעה .)12:00



באגף כספים יש דרישה למכונה גדולה ברמה גבוה וחשוב שתהיה מחודשת במצב
טכני תקין והשירות יהיה מהיר.

.3

לשאלות הבהרה נוספות הקשורות למכרז ,תנאים ומועד הגשתו ,הובהר למציעים
שניתן להפנות שאלות בכתב בלבד בקובץ וורד בדוא"ל לסימה חממי
.Sima_H@yefenof.co.il
פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז/חוזה
רשמה :סימה חממי

