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 אחסון ומשלוח פרסומים - 7201/6 מכרז הבהרה לשאלות מענה 
 

 תשובה שאלה מס'
האם החומר המאוחסן עתה, יועבר למחסני  1

 הזכיין במכרז ועל מי תושת העלות?
החומר המצוי עתה יועבר לזכיין במחיר 

למפרט ורכיב מחיר  8.1בסעיף הנקוב 
 זה לא נכנס לתחרות על המחיר

 ת המשלוח? מהי נקודת מסיר 2
 

האם מקבל המשלוח יושב על יד שדה התעופה או 
 ?רחוק

מדלת לדלת ממקום האחסון עד 
למחסן פריקה של הלקוח. הלקוח יהיה 

. העולםמשרדי לשכות המשרד ברחבי 
רשימת הלשכות יכולה להשתנות אבל 

  בד"כ הן ממוקמות בערים מרכזיות.
במקרה של משלוח ליריד, עד למקום  

היריד בהתאם למקובל באירועי ירידים 
באחריות המחסן לקבל  .בעולם

. כל חומר חומרים לודא רשימת תכולה
המבקש  . אם גורם תיירותי msdsצריך 

ח, על לשלח חומר שאינו מתאים לשילו
 הספק לדווח למשרד על כך, לטיפולו.

 
יש מדינות שיש הסכמי סחר אך יש מדינות שסוכן  3

 ישלם מע"מ. על מי מגלגלים את זה? 
כגון מע"מ, הוצאות  –כל תשלום נוסף 

סבלות מיוחדות וחריגות וכד' ישולמו 
על ידי המשרד. יש להדגיש כי צריך 

אלה. להיות תיאום מראש בנושאים 
 . להסכם(9.3סעיף )ראה 

 יש להכליל בתחשיב הצעת המחיר. אגרות מסי נמל האם כלול במחיר ?  4

האם התפקיד של הספק יהיה גם לדאוג  5
 למשלוחים מבתי הדפוס למחסן ?

 

המוביל לא. זהו תפקידו של המשרד. 
של בית הדפוס מוביל  משלוחים למחסן 

הספק. על הספק  ו של תפקידן זה מואי
לקלוט את המשלוח ולדחוף ולשלח 

 אותו ליעדו בהתאם לצורך.
למפרט  3בהתאם לאמור בסעיף  באיזה צורה יש להגיש את מסמכי ההצעה? 6

יש לצרף מסמכים, ובמקרה של המכרז. 
התקשרות עם ספק משנה, כולל 

ות ומכתב התחייבות של קבלן התקשר
. אם לספק המשנה יש ניסיון המשנה

ניתן להשתמש בניסיונו לצורך המכרז. 
, יש הקיים  במקרה של החלפת הספק

להחליפו בספק משנה באותה רמה 
ולאחר אישור המשרד על החלפת ספק 

 המשנה.
 

מספיק להגיש פרטים ותצהיר מגיש  האם צריך להביא תצהירים של כל עובדי המציע? 7
יש לכלול ובמקרה של ספק משנה, 

 על עובדיו.תצהיר של ספק המשנה 
כיצד להגיש את פירוט מקום האחסון, האם ניתן  8

לתת תיאור מתקן האחסון ברמה של מלל או יש 
 להגיש מפות?

מספיק במלל. ועדת המכרזים 
ועדת משנה תבוא לסיור באמצעות 

במקומות האחסון המוצעים על ידי 
 המציעים.
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בד"כ בית הדפוס מספק את האריזה.  מי מנפק את האריזה? 9
במקרים של משלוח ליריד, האריזה 

אינה אחידה ועל הספק תהיה מוטלת 
 החובה לארוז בצורה יעילה ומתאימה.

 בעבר קיבלו משטחים ארוזים עם שרינק ובנדים 10
 . היום יש דרישה שמשלוח יהיה מחוטא

 איך מקבלים את הקרטונים מבית הדפוס?
 

למחסן תגיע סחורה מבתי דפוס או 
ספקים אחרים כשהיא ארוזה 
בקרטונים עם מדבקות ומק"ט 
והעבודה של המחסן לפרק לקלוט 
במחסן ובהתאם לבקשה למשלוח, על 

 הספק הזוכה האחריות למשלוח.  
 

על האריזה שתתקבל המחסן האם יהיה רשום  11
 לאן לשלוח?  

 

 ,קרטון עם מספר מק"ט הספק יקבל
צריכה  .ט לפי מספר מק"ט למחסןויקל

להיות מערכת שתקלוט את המק"ט. 
יוצאת דרישה למשלוח, באחריות שוכ

 משטחיםה הספק לביצוע סידור
 אויר או ים. ולמשלוח

ספק מגיע למחסן עם תעודת משלוח .  מי מעדכן במערכת הזמנה נכנסת ויוצאת? 12
מוריד את החומר במחסן המחסן 

 קולט ומאחסן.
 

כמה סוגי  אפשר לקבל מדבקות עם ברקוד?האם  13
 ברקוד קיימים?

 

,  ניתן לקבל מדבקות עם ברקוד לא
אנחנו מבקשים גישה למערכת המלאי 

 או לקבל דו"ח כל שבוע.
 בסביבות ארבעים מק"טים.קיימים 

הערכה שאם יגדלו המספרים, יגדלו 
 מק"טים. 60עד 

 
בהתאם לעבר. אין במפרט ננקבה כמות  מה כמות המשלוח האווירי? 

 לגבי הכמות בעתיד. תכל התחייבו
באיזה אחסנה מבוקרת מדובר, האם יש צורך  

 בניטור?
אין צורך בניטור. יש צורך באחסנה 

 מסודרת ונקייה ובהגנה מפני רטיבות.
מה גובה הכיסוי הביטוחי הנדרש על החומר  

 המאוחסן?
 בשנה. ₪מיליון  1

 מיחזור. ?"ביעור"במה הכוונה  
מה נחשב אסמכתא   –תמורה להסכם.  9.3סעיף  

 האם חשבונית של סוכן בחו"ל?
 

חלק של משרד יש להגיש את ה –כן 
 .במפורט התיירות

 
האם ניתן ליצור ממשק עם הספק באינטרנט  

 לצורך עדכונים?
 ניתן.

כל המדינה כולל מעברי גבול . קבר  – מהו משלוח פנים ארצי? 
 רחל ואלנבי

ללשכות המידע לתיירים משלוחים 
אביב ואילת ויש גם סוכני -נצרת תל

 נסיעות, כנסים ומכללות.
 החומר לא נשלח בדואר ישראל.

המשלוח צריך שיגיע למחסן נשוא 
היעד. אין להשאיר את משטח השלוח 

 בחוץ.
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