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 2019/5מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

 למסמכי המכרז:  16 , בעמוד14.2.6.5 ףסעיבמקום האמור ב

מחיר פעימה ש"ל : א. תחילה ישוערך המחיר כדלקמן: A3-A6 ניקוד המחיר עבור מרכז הדפסה קטן"

המחיר לפעימה ; 20%-המינימום השנתי יוכפל ב; 20%-מחיר פעימה בצבע יוכפל ב; 40%-יוכפל ב

המחיר המשוערך של ההצעה : ב. המחיר המשוערך יסוכם וינוקד באופן הבא; 20%-להשלמה יופכל ב

 =20%-ב של ההצעה של המחיר המשוערך הזול ביותר, והתוצאה תוכפל הנבדקת יחולק במחיר המשוערך

 ".ניקוד ההצעה לפרק זה

 יבוא:

מחיר פעימה ש"ל : א. תחילה ישוערך המחיר כדלקמן: A3-A6 ניקוד המחיר עבור מרכז הדפסה קטן"

ב. המחיר ; 20%-המחיר לפעימה להשלמה יופכל ב; 20%-המינימום השנתי יוכפל ב; 60%-יוכפל ב

של  המחיר המשוערך של ההצעה הנבדקת יחולק במחיר המשוערך: המשוערך יסוכם וינוקד באופן הבא

 ".ניקוד ההצעה לפרק זה = 20%-ב ההצעה של המחיר המשוערך הזול ביותר, והתוצאה תוכפל

 

 למסמכי המכרז:  16 , בעמוד14.2.6.6 ףסעיבמקום האמור ב

מחיר פעימה ש"ל : תחילה ישוערך המחיר כדלקמן: א. A3-A6ל: ניקוד המחיר עבור מרכז הדפסה גדו"

המחיר לפעימה ; 20%-המינימום השנתי יוכפל ב; 20%-מחיר פעימה בצבע יוכפל ב; 40%-יוכפל ב

המחיר המשוערך של ההצעה : ב. המחיר המשוערך יסוכם וינוקד באופן הבא; 20%-להשלמה יופכל ב

= 20%-ב המשוערך הזול ביותר, והתוצאה תוכפלשל ההצעה של המחיר  הנבדקת יחולק במחיר המשוערך

 ."ניקוד ההצעה לפרק זה

 יבוא:

מחיר פעימה ש"ל : תחילה ישוערך המחיר כדלקמן: א. A3-A6ל: ניקוד המחיר עבור מרכז הדפסה גדו"

ב. המחיר ; 20%-המחיר לפעימה להשלמה יופכל ב; 20%-המינימום השנתי יוכפל ב ;60%-יוכפל ב

של  המחיר המשוערך של ההצעה הנבדקת יחולק במחיר המשוערך: המשוערך יסוכם וינוקד באופן הבא

 ".= ניקוד ההצעה לפרק זה20%-ב המשוערך הזול ביותר, והתוצאה תוכפלההצעה של המחיר 

 

 

 


