
 2020נובמבר  08

 הקרן למורשת הכותל – 05/2020שאלות הבהרה למכרז דפוס 

 להלן תשובות לשאלות ההבהרה שהתקבלו.  .1
הדפסה דיגיטלית  -1הצעת מחיר לסל  –תיקון לנספח ו'  מצורף לתשומת לב המציעים .2

 בהמשך המסמך. , 2.3.3, 2.1.3וכן לסעיפים  והעתקות אור, 

 תשובה שאלה  נוסח קיים סעיף עמוד #

מובהר בזאת, כי,  3 5  .1
למעט ביחס 

לתנאים 
המוגדרים באופן 
ספציפי שונה, לא 
ניתן להגיש הצעה 
משותפת למספר 

תאגידים וכי מציע 
אינו רשאי לייחס 

לעצמו במסגרת 
הצעתו נתונים של 
תאגיד אחר, כגון: 
ניסיון ו/או מחזור 

פרט  כספי ו/או כל
 אחר.

רשאי להגיש 
הצעה למכרז, 

מציע אשר עומד 
בכל תנאי הסף 
הבאים, באופן 
מצטבר, ונכון 

למועד האחרון 
להגשת הצעות 

 למכרז

האם ניתן להשתמש 
בספקים ובגורמים 

 חיצוניים 
 לתנאי הסף 

במידה ויש ברשותנו 
חלק מהציוד הנדרש 

 לפי תנאי הסף

 אין שינוי בתנאי המכרז.

שירותי דפוס על אילו      .2
 מדובר?

 האם יש גם דוור ישיר?

השירותים הנדרשים 

 – 2מפורטים בסעיף 

השירותים הנדרשים, 

לנספח א', מפרט טכני 

 ואמנת שירות למכרז.

דיוור ישיר אינו חלק 

מהשירותים הנדרשים 

  במסגרת מסמכי המכרז. 

האם יש דוגמא פיזית      .3
לכל אחד מהפריטים 
 המבוקשים במכרז ?

 
 

המזמין אינו מצרף 

דוגמאות לכל אחד 

מהפריטים. תיאור 

הפריטים המופיע במפרט 

  הינו מספק.



 תשובה שאלה  נוסח קיים סעיף עמוד #

מכלל  -25%כ  2.1.3.2 19  .4
ההזמנות עבור סל 

זה תהיינה 
במתכונת של 

 מהיום"
", שמשמען להיום

אספקה לאתר 
הקרן המבוקש 

) 4תוך ארבע ( 
 שעות

לכל היותר, 
ממועד הזמנת 

 .העבודה

 הדרישה לארבע שעות
אינה סבירה. מבקש 

לשנות את הסעיף 
מ"ארבע שעות" ל"יום 
עבודה" ורק במקרים 

חריגים ובתאום מראש 
העבודה תסופק תוך 

 ארבע שעות.

הדרישה לארבע שעות 

מתייחסת להזמנות 

דחופות בהיקף הדפסה 

עותקים.  100-קטן של כ

 ראה תיקון הסעיף להלן. 

5.       

גלויות והזמנות  2.4.6.2 47  .6
איכותיות 

בהדפסה צבעונית 
דו צדדית על נייר 

גרם +  300כרומו 
למינציה מט או 

 מבריק לבחירתכם

המחירים בסעיף זה 
לכמות של  המתייחסים

 2,000יחידות ו  1,000
יח' זהים למחירים 

. 2.4.6.1בסעיף הקודם 
 ןמכיווזו כנראה טעות 

שבסעיף הזה נדרשת 
למינציה שבהכרח 
מייקר את המוצר 

 הסופי.

 , ראה מסמך מעודכן. תוקן

רול אפ בהדפסה  2.4.9.1 48-49  .7
איכותית,  צבעונית

ס"מ  85*200גודל 
כולל מתקן גלילה 

 ותיק נשיאה

בסעיף זה מדובר על 
אותו המוצר הן 

המוצר  רתיאומבחינת 
והן מבחינה המידה 

בס"מ. בטבלה 
מופיעים חמישה 

מחירים שונים לאותו 
 המוצר בדיוק.

 מעודכן.תוקן, ראה מסמך 

8.       

שאלה   .9
 כללית

האם בית הדפוס צריך   
לעשות את הגרפיקה 
או שנקבל קובץ מוכן 

 להדפסה.

, אין צורך לעשות גרפיקה

הקרן תעביר קבצים 

 סגורים להפקה והדפסה. 

"ממליץ לצורך זה  4.2.1 8  .10
ייחשב חברה 

 ממשלתית"

האם מועצה דתית, 
נחשב למשרד 

 ממשלתי?

 כן.

"...בהיקף שנתי  4.2.1 8  .11
של לפחות 

100,000 ₪ 
 םבמהלך השני

2017-2019" 

האם הכוונה היא 
 ₪ 100,000סכום של 

לכל שנה בנפרד או 
 בסך השנים?

ממליץ שהמציע סיפק לו 

שירותי דפוס, בהתאם 

לסל אליו מגיש הצעתו, 

 ₪ 100,000בהיקף של 

לפחות, במהלך אחת מן 

 .2019, 2018, 2017השנים 

12.       



 תשובה שאלה  נוסח קיים סעיף עמוד #

"האספקה כלולה  3.6.1 22  .13
במחיר לביצוע 

 עבודות"

האם אין מחיר 
התחלתי של עבודה, 
שממחיר זה ומעלה 

האספקה תהייה 
 כלולה?

)לדוג': על עבודה של 
, גם צריך לבצע ₪ 200

 הובלה ללא עלות?(

על המציע לשקלל, 

במסגרת הצעתו להנחה מן 

המחירון המצורף, את כל 

ההוצאות שיחולו במסגרת 

השירותים לקרן, מתן 

 לרבות אספקה.

מה ההיקף השנתי של      .14
הדפסות דיגיטליות 

 שמזמינה הקרן?
 

כשליש מן ההיקף השנתי 

של דפוס הינו דיגיטלי, 

השאר דפוס אופסט. 

יובהר כי מדובר בהערכה 

 בלבד.

לא   .15
 ממוספר

המחירים שנקב  6
בהם המציע 

בהצעתו זו, יחייבו 
אותו כספק זוכה, 

ככל שיזכה, 
לאורך כל תקופת 

ההתקשרות עם 
 הקרן

נבקש להתייחס 
לאפשרות של 
 התייקרויות.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

רול אפ + מתקן +  2.4.9.1 48  .16
 תיק נשיאה

ישנם חמישה פריטים 
זהים בגודלם, אך 

המחיר משתנה ועולה 
מסעיף לסעיף. מה 

ההבדל ביניהם? יתרה 
מכך בסעיף האחרון 

 המחיר דווקא יורד ולא
 עולה. 

ע"ע תשובה לשאלה מספר 

 לעיל.  7

טבלת  54  .17

 מחיר

מה הכוונה בטבלה  
 משקל מוצר

 

באחוזים עבור הציון 

חישוב לצורך הסעיף 

 הצעת המחיר.

 האם בסעיפים   3 5  .18
3.2.2 
3.2.3 
3.2.4 
3.2.6 
3.2.7 
3.3.2 
3.3.3 
3.3.4 
3.3.5 
3.4.2 

 
  ניתן להשתמש

בגורמים/ספקים 

 חיצוניים

ע"ע תשובה לשאלה מספר 

 לעיל.  1



 תשובה שאלה  נוסח קיים סעיף עמוד #

טבלת  54  .19

 מחיר

ן לא צוי 18בסעיף  
 כמות העמודים 

 

 עמ' 188/160

האם גם מפיקי דפוס   3 5  .20
יכולים לגשת למכרז? 

כי כתבתם שעל המציע 
להיות בעלים של כמה 

 מכונות

 

ע"ע תשובה לשאלה מספר 

1 . 

 

הדפסה דיגיטלית והעתקות  - 1הצעת מחיר לסל  –ו' מצורף בזאת מחירון מתוקן לנספח  .3
מפרט  –להלן סעיפים שתוקנו בנספח א'  להלן.  אור, וכעת הנוסח הקובע הינו המופיע

 טכני ואמנת שירות, וכעת הנוסח הקובע הינו המופיע להלן:
 

 

 

 



 הדפסה דיגיטלית והעתקות אור – 1הצעת מחיר לסל  – נספח ו'

 כללי .1

___________________________, לאחר שקיבלתי תשובות לכל שאלות ההבהרה, ככל שהיו לי לפני הגשת הצעתי זו ולאחר אני החתום מטה, 

רך שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז על נספחיו, את ההסכם ותנאיו, בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו, והבנתי את השיטה לפיה אצט

ת התמורה ובהתאם לכל הנ"ל, הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים המופיעים לספק את השירותים ולקבל א

 במפרט, בתנאי ההסכם ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי זו.

 ההצעה למתן השירותים .2

 ם במכרז זה על נספחיו. במסגרת הצעתי זו, התחשבתי בתנאי החוזה ואני לוקח על עצמי את כל התנאים המפורטי .2.1

ו במחירי הצעתי הינה כוללת, קבועה וסופית, ולא תשתנה מכל סיבה שהיא, לרבות שינויים כלשהם במדד כלשהו ו/או עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/א .2.2

 ציוד ו/או חומרים.

 כוללים את ערך:ים שבהצעתי מחירה .2.3

 משלוח ההדפסות לאתרי הקרן; .2.3.1

 ;יהם ומחומרי העזר, הנכללים בעבודה או הקשורים בה, והפחת שלהםכל החומרים, המוצרים לסוג .2.3.2

 הסכם זה;כל העבודה הדרושה לשם ביצועו השלם של   .2.3.3

  אריזה, הובלה, פריקה, אחסנה וכיו"ב; השימוש בכלי עבודה, במכשירים, במכונות, בציוד, .2.3.4

 ;המסים והאגרות למיניהם, דמי ביטוח וכד' )למעט מע"מ( .2.3.5

וגדר במכרז זה ונספחיו, וככל שיידרש לצורך ביצוע והשלמת העבודות נשוא מכרז זה באופן המיטבי ועל פי הדרישות ולוחות אחר, והכל על פי המ .2.3.6

 הזמנים של הקרן.

 :2.4המציע יציע אחוז הנחה אחיד מן המחירון המופיע להלן, בסעיף 

אחוז ההנחה האחיד המוצע מן 
 – 2.4המחירון, כפי שמופיע בסעיף 

 



 

 

 

 מחירון לדפוס דיגיטלי .2.4

 -הדפסת כרטיסי ביקור  .2.4.1

 או מבריק גרם איכותי, כולל למינציה מט  300צדדית, נייר כרומו -ס"מ צבעונית דו 5/9הדפסת כרטיסי ביקור  .2.4.1.1

 כמות מידה בס"מ תיאור המוצר

מחיר צד אחד/דו 
צדדי בש"ח )לא כולל 

 מע"מ(

כרטיסי ביקור דו 
צדדי + למינציה מט 

 / מבריק
5X9 500 167 

כרטיסי ביקור דו 
צדדי + למינציה מט 

 / מבריק
5X9 1,000 234 

כרטיסי ביקור דו 
צדדי + למינציה מט 

 / מבריק
5X9 2,000 335 

כרטיסי ביקור דו 
צדדי + למינציה מט 

 / מבריק
5X9 3,000 395 

כרטיסי ביקור דו 
צדדי + למינציה מט 

 / מבריק
5X9 4,000 479 

מחירון לדפוס דיגיטלי והעתקות אור, 
 לנספח זה

% ___________________ 



 כמות מידה בס"מ תיאור המוצר

מחיר צד אחד/דו 
צדדי בש"ח )לא כולל 

 מע"מ(

כרטיסי ביקור דו 
צדדי + למינציה מט 

 / מבריק
5X9 5,000 599 

כרטיסי ביקור דו 
צדדי + למינציה מט 

 / מבריק
5X9 10,000 1,079 

 למינציהללא  גרם איכותי, 300ס"מ צבעונית, נייר כרומו  5/9הדפסת כרטיסי ביקור בדפוס דיגיטלי  .2.4.1.2

 מחיר צד אחד כמות מידה בס"מ תיאור המוצר
מחיר דו צדדי בש"ח 

 )לא כולל מע"מ(

כרטיסי ביקור ללא 
 5X9 120 95 107 למנציה

כרטיסי ביקור ללא 
 5X9 240 107 119 למנציה

כרטיסי ביקור ללא 
 5X9 500 119 143 למנציה

כרטיסי ביקור ללא 
 5X9 1,000 155 180 למנציה

ביקור ללא כרטיסי 
 5X9 5,000 419 540 למנציה

כרטיסי ביקור ללא 
 5X9 10,000 599 780 למנציה

 גרם איכותי 300צדדית, כרומו -צדדית מובלטת, צבעונית דו-( דוUVס"מ כולל למינציה מט ולכה סלקטיבית ) 5/9הדפסת כרטיסי ביקור  .2.4.1.3



 כמות מידה בס"מ תיאור המוצר

מחיר צד אחד/דו 
כולל צדדי בש"ח )לא 

 מע"מ(

כרטיסי ביקור דו"צ 
+ למינציה מט + 

 לכה סלקטיבית
5X9 500                          599  

כרטיסי ביקור דו"צ 
+ למינציה מט + 

 לכה סלקטיבית
5X9 1,000                          960  

כרטיסי ביקור דו"צ 
+ למינציה מט + 

 לכה סלקטיבית
5X9 2,000                       1,140  

 בהדפסה על נייר מיוחד / ממוחזר  צדדית,-ס"מ צבעונית דו 5/9הדפסת כרטיסי ביקור  .2.4.1.4

מחיר דו צדדי בש"ח  מחיר צד אחד כמות מידה בס"מ תיאור המוצר
 )לא כולל מע"מ(

כרטיסי ביקור דו 
צדדי מנייר מיוחד / 

 ממוחזר
5X9 120 119 131 

כרטיסי ביקור דו 
צדדי מנייר מיוחד / 

 ממוחזר
5X9 240 155 191 

כרטיסי ביקור דו 
צדדי מנייר מיוחד / 

 ממוחזר
5X9 500 227 275 

כרטיסי ביקור דו 
צדדי מנייר מיוחד / 

 ממוחזר
5X9 1,000 395 431 



 –הדפסת פליירים  .2.4.2

 גרם איכותי 135צדדית* על נייר כרומו -הדפסת  פליירים צבעונית דו .2.4.2.1

יח   מידה בס"מ תיאור המוצר יח  200  15,000 יח 10,000 יח 5,000 יח 2,000 יח 1,000 500
 יח 20,000 יח

 A6 14X10פליירים 
180 

 

200 

                         
275  

                         
299  

                         
311  

                         
443  

                         
719  

                         
839  

 A4 9X20 180 290פליירים שליש 
                         

311  
                         

407  
                         

419  
                         

719  
                         

839  
                      

1,151  

 A5  14X20 180 290פליירים 
                         

311  
                         

431  
                         

443  
                         

839  
                      

1,151  
                      

1,439  

 10X27 180 290 לאורך A4פליירים חצי 
                         

311  
                         

431  
                         

443  
                         

839  
                      

1,151  
                      

1,439  

 A4 18X20פליירים שני שליש 
180 380 

                         
539  

                         
599  

                         
839  

                      
1,151  

                      
1,439  

                      
1,980  

 A4 20X27 180 380פליירים 
                         

599  
                         

719  
                         

839  
                      

1,439  
                      

1,979  
                      

2,519  

 A3 27X40 300 550פליירים 
                         

959  
                      

1,079  
                      

1,439  
                      

2,519  
                      

3,455  
                      

4,199  

 גרם איכותי 170צדדית* על נייר כרומו -הדפסת פליירים צבעונית דו .2.4.2.2

יח 200  מידה בס"מ תיאור המוצר  יח 20,000 יח 15,000 יח 10,000 יח 5,000 יח 2,000 יח 1,000 יח 500 

 A6 14X10 180 300 336 348 432 540 840 960פליירים 

 A4 9X20 200 300 390 420 576 900 960 1320פליירים שליש 

 A5  14X20 200 300 390 480 720 960 1320 1680פליירים 



יח 200  מידה בס"מ תיאור המוצר  יח 20,000 יח 15,000 יח 10,000 יח 5,000 יח 2,000 יח 1,000 יח 500 

 A4פליירים חצי 
 10X27 200 300 לאורך

390 480 648 960 1320 1680 

 A4 18X20 200 480 780 840 1080 1320 1800 2400פליירים שני שליש 

 A4 20X27 200 500 840 900 1296 1680 2340 3240פליירים 

 A3 27X40 400 1000 1440 1560 2016 3000 4200 5400פליירים 

 -מגנטים לקיר  .2.4.3

 מ"מ( + למינציה מבריקה 0.4הדפסת מגנטים למקרר בהדפסת אופסט צבעונית האיכותיים ביותר )עובי  .2.4.3.1

יח100  מידה בס"מ תיאור המוצר יח 200       יח 1,000 יח 500 

     5X5 60 100 120 179 מגנטים

     6X6 70 120 168 239 מגנטים

     8X5 70 120 168 240 מגנטים

     9X5 80 130 180 264 מגנטים

     7X7 150 200 264 300 מגנטים

     8X8 200 300 360 432 מגנטים

     10X8 240 320 384 455 מגנטים

     9X9 280 340 396 468 מגנטים

     10X9 300 380 408 479 מגנטים

     10X10 320 400 480 504 מגנטים

     15X9 400 500 575 647 מגנטים



יח100  מידה בס"מ תיאור המוצר יח 200       יח 1,000 יח 500 

     16X10 420 600 720 792 מגנטים

     20X9 500 700 840 936 מגנטים

     18X10 500 700 840 936 מגנטים

     24X10 650 750 990 1116 מגנטים

     27X10 700 800 1050 1332 מגנטים

     18X15 700 800 1050 1332 מגנטים

     24X20 1000 1200 1680 1944 מגנטים

     27X20 1100 1300 1800 2160 מגנטים

     30X20 1200 1400 1980 2520 מגנטים

 -הדפסת נייר מכתבים / דפי לוגו  .2.4.4

 גרם 80( צד אחד על נייר נטול עץ 21X29.7מידה ) A4נייר מכתבים / דפי לוגו  .2.4.4.1

 10,000 5,000 2,000 1,000 מידה בס"מ תיאור המוצר

 A4נייר מכתבים 
 21X29.7 215 335 539 959 צבע אחד

 גרם 80( צד אחד על נייר נטול עץ 14.8X21מידה ) A5נייר מכתבים / דפי לוגו  .2.4.4.2

 20,000 10,000 4,000 2,000 מידה בס"מ תיאור המוצר

 A5נייר מכתבים 
 צבע אחד

14.8X21 
275 395 599 1019 

 A5נייר מכתבים 
 14.8X21 659 779 959 1499 צבעוני

 גרם 80( צד אחד על נייר נטול עץ 10X14.8מידה ) A6נייר מכתבים / דפי לוגו  .2.4.4.3



 40,000 20,000 8,000 4,000 מידה בס"מ תיאור המוצר

 14.8X10 335 455 659 1079 דפי ממו צבע אחד

 14.8X10 719 839 1019 1559 דפי ממו צבעוני

 גרם 80( צד אחד על נייר נטול עץ 9X9נייר מכתבים / דפי לוגו מידה ) .2.4.4.4

 60,000 30,000 12,000 6,000 מידה בס"מ תיאור המוצר

 9X9 395 515 719 1139 דפי ממו צבע אחד

 9X9 779 899 1079 1619 דפי ממו צבעוני

 -פנקסי חשבוניות  פנקסי קבלות / .2.4.5

 בפנקס, מקור + העתק אחד 25פסה בצבע שחור, פנקסי קבלות / פנקסי חשבוניות, הד .2.4.5.1

יח 50   יח 40 יח 30 יח 20 יח 10 מידה בס"מ תיאור המוצר יח 100    

פנקסי קבלות / 
פנקסי חשבוניות 

A6 
9X14 

215 335 503 671 770 1000 

פנקסי קבלות / 
פנקסי חשבוניות 

9/20 
9X20 

215 335 503 671 770 1000 

פנקסי קבלות / 
פנקסי חשבוניות 

A5 
14X20 

215 335 503 671 770 1000 

פנקסי קבלות / 
פנקסי חשבוניות 

A4 
21X29 

359 719 1079 1439 1500 1600 



יח 50   יח 40 יח 30 יח 20 יח 10 מידה בס"מ תיאור המוצר יח 100    

פנקסי קבלות / 
פנקסי חשבוניות 

A4  4מחולק ל 
21X29 

359 719 1079 1439 1500 1600 

פנקסי קבלות / 
פנקסי חשבוניות 

A4  6מחולק ל 
21X29 

359 719 1079 1439 1500 1600 

 העתקים 2בפנקס, מקור +  25פנקסי קבלות / פנקסי חשבוניות, הדפסה בצבע שחור,  .2.4.5.2

 יח 100  יח 50 יח 40 יח 30 יח 20 יח 10 מידה בס"מ תיאור המוצר

פנקסי קבלות / 
פנקסי חשבוניות 

A6 
9X14 

215 335 503 671 800 950 

פנקסי קבלות / 
פנקסי חשבוניות 

9/20 
9X20 

215 335 503 671 800 950 

פנקסי קבלות / 
פנקסי חשבוניות 

A5 
14X20 

215 335 503 671 800 950 

פנקסי קבלות / 
פנקסי חשבוניות 

A4 
21X29 

359 719 1079 1439 1600 1800 

פנקסי קבלות / 
פנקסי חשבוניות 

A4  4מחולק ל 
21X29 

359 719 1079 1439 1600 1800 



 יח 100  יח 50 יח 40 יח 30 יח 20 יח 10 מידה בס"מ תיאור המוצר

פנקסי קבלות / 
פנקסי חשבוניות 

A4  6מחולק ל 
21X29 

359 719 1079 1439 1600 1800 

 העתקים 3בפנקס, מקור +  25פנקסי קבלות / פנקסי חשבוניות, הדפסה בצבע שחור,  .2.4.5.3

 יח 40 יח 30 יח 20 יח 10 מידה בס"מ תיאור המוצר

פנקסי קבלות / 
 A6 9X14 239 455 671 899פנקסי חשבוניות 

פנקסי קבלות / 
פנקסי חשבוניות 

9/20 
9X20 

239 455 671 899 

פנקסי קבלות / 
 A5 14X20 239 455 671 899פנקסי חשבוניות 

פנקסי קבלות / 
 A4 21X29 479 959 1439 1919פנקסי חשבוניות 

פנקסי קבלות / 
 A4פנקסי חשבוניות 

 4מחולק ל 
21X29 

479 959 1439 1919 

פנקסי קבלות / 
 A4פנקסי חשבוניות 

 6מחולק ל 
21X29 

479 959 1439 1919 

  –הדפסת הזמנות/גלויות  .2.4.6

 גרם ללא למינציה 300גלויות והזמנות איכותיות בהדפסה צבעונית דו צדדית על נייר כרומו  .2.4.6.1

 יח 10,000 יח 5,000 יח 2,000 יח 1,000 מידה בס"מ תיאור המוצר

 10X9 239 479 719 959 הזמנות / גלויות



 יח 10,000 יח 5,000 יח 2,000 יח 1,000 מידה בס"מ תיאור המוצר

 15X9 359 575 719 1439 הזמנות / גלויות

 20X9 479 767 959 1919 הזמנות / גלויות

 18X10 479 767 959 1919 הזמנות / גלויות

 15X18 575 1151 1439 2879 הזמנות / גלויות

 15X23 767 1535 1919 3839 הזמנות / גלויות

 20X18 767 1535 1919 3839 הזמנות / גלויות

 20X27 1151 2304 2879 5759 הזמנות / גלויות

 למינציה מט או מבריק לבחירתכם גרם + 300גלויות והזמנות איכותיות בהדפסה צבעונית דו צדדית על נייר כרומו  .2.4.6.2

 יח 5,000 יח 4,000 יח 3,000 יח 2,000 יח 1,000 מידה בס"מ תיאור המוצר

 10X9 239 479 575 767 959 הזמנות / גלויות

 15X9 359 575 864 1151 1439 הזמנות / גלויות

 20X9 479 767 1151 1535 1919 הזמנות / גלויות

 18X10 479 767 1151 1535 1919 הזמנות / גלויות

 15X18 575 1151 1727 2304 2879 הזמנות / גלויות

 15X23 767 1535 2304 3071 3839 הזמנות / גלויות

 20X18 767 1535 2304 3071 3839 הזמנות / גלויות

 20X27 1151 2304 3455 4607 5759 הזמנות / גלויות

  –הדפסת מעטפות  .2.4.7

 הדפסת מעטפות בצבע אחד .2.4.7.1



 יח 10,000 יח 5,000 יח 4,000 יח 3,000 יח 2,000 יח 1,000 מידה בס"מ תיאור המוצר

 11X23 299 479 659 839 1019 1919 מעטפות צבע אחד

 18X25 587 1055 1523 1991 2459 4799 מעטפות צבע אחד

 24X34 755 1391 2027 2675 3311 6479 מעטפות צבע אחד

 מעטפות בהדפסה צבעונית .2.4.7.2

 יח 10,000 יח 5,000 יח 4,000 יח 3,000 יח 2,000 יח 1,000 מידה בס"מ תיאור המוצר

 11X23 599 899 1199 1499 1679 2795 מעטפות צבעוני

 18X25 995 1595 2087 2591 3095 5975 מעטפות צבעוני

 24X34 1391 2279 3287 2987 5783 11555 מעטפות צבעוני

  –הדפסת פוסטרים  .2.4.8

 גרם 135פוסטרים בהדפסה צבעונית איכותית, צד אחד על נייר כרומו  .2.4.8.1

 יח 2,000 יח 1,000 יח 500 יח 100 יח 10 יח 5 מידה בס"מ תיאור המוצר

פוסטרים רבע 
 A3 32X48 119 132 299 719 839 1199גיליון 

פוסטרים חצי 
 A2 50X70 359 539 779 959 1500 1919גיליון 

פוסטרים גיליון 
A1 70X100 539 839 1439 1799 1919 2819 

  -הדפסת רול אפ  .2.4.9

 ס"מ, כולל מתקן גלילה ותיק נשיאה 85x200רול אפ בהדפסה צבעונית איכותית, גודל  .2.4.9.1



 מידה בס"מ תיאור המוצר
מחיר בש"ח )לא  כמות

 כולל מע"מ(

רול אפ + מתקן + 
  85X200 1  220 תיק נשיאה

בעל  רול אפ מפואר
+  בסיס מסיבי ורחב

 מתקן+תיק נשיאה
85*200 

1 

440 

 -הדפסת מדבקות / סטיקרים  .2.4.10

 מדבקות נייר בהדפסה צבעונית איכותית .2.4.10.1

 10,000 יח 5,000 יח 2,000 יח 1,000 יח 500 יח 250 יח 100 מידה בס"מ תיאור המוצר
 יח

 5X8 155 167 179 203 275 563 1067 מדבקות נייר

 5X9 167 179 191 215 311 671 1271 מדבקות נייר

 6X16 179 191 215 311 551 1271 2435 מדבקות נייר

 6X24 191 203 239 419 779 1859 3035 מדבקות נייר

 10X15 203 215 275 467 875 2075 3239 מדבקות נייר

 / סטיקרים בהדפסה צבעונית איכותית PVCמדבקות פוליאסטר / מדבקות ויניל / מדבקות  .2.4.10.2

 יח 10,000 יח 5,000 יח 2,000 יח 1,000 יח 500 יח 250 יח 100 מידה בס"מ תיאור המוצר

מדבקות 
 5X8 179 203 239 395 743 1727 3395 פוליאסטר

מדבקות 
 5X9 191 215 263 467 863 2063 3839 פוליאסטר



 יח 10,000 יח 5,000 יח 2,000 יח 1,000 יח 500 יח 250 יח 100 מידה בס"מ תיאור המוצר

מדבקות 
 6X16 203 263 467 863 1667 3839 5843 פוליאסטר

מדבקות 
 6X24 215 359 659 1259 2459 4830 7835 פוליאסטר

מדבקות 
 10X15 227 395 743 1403 2735 5183 8507 פוליאסטר

  –הדפסת פולדרים  .2.4.11

 גרם כולל ציפוי למינציה מט/מבריק 300, הדפסה צבעונית דו צדדית על ניר כרומו A4פולדרים עבור דפים בגודל  .2.4.11.1

 יח 2,000 יח 1,000 יח 500 מידה בס"מ תיאור המוצר

 22X31 2999 3239 5519 פולדרים כיס אחד

 22X31 3719 3839 6900 כיסים 2פולדרים 

  –הדפסת קאפות  .2.4.12

 תיאור המוצר
בש"ח )לא  מחיר 

 כולל מע"מ(

 A5 15קאפה 

 A4 20קאפה 

 A3 30קאפה 

 A2 50קאפה 

 A1 60קאפה 

  – העתקות אור .2.4.13

מחיר  בש"ח למטר  תיאור המוצר
אורך, בגיליון רוחב 



ס"מ )לא כולל  90
 מע"מ(

 2.5 נייר לבן
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 ___________________________________________ חתימת המציע: 



 


