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פרוטוקול תשובות הבהרה מכרז מס'  01/15למתן שירותי אספקה,
התקנה ותחזוקה של ציוד הדפסה וצילום
לתשומת ליבכם :התשובות לשאלות מסומנות באדום.
 .1עמוד  ,3סעיף  3.2שורה " 3או קודם לכן  .". . .נבקש הבהרה לנושא .עלות הציוד גבוהה ביותר והמכרז
אינו מתיר חיוב מראש או לשיעורין על הציוד עצמו .לפיכך ,סיום מוקדם של ההתקשרות "מכל סיבה שהיא"
מחייב שיפוי שצריך להיגזר ממשך השימוש שנעשה בציוד האמור .נהוג בהסכמים מעין אלה לחשב את עלות
הציוד על תקופה שנעה בין  36ל 48 -חודשים .נבקשכם לקבוע את מנגנון השיפוי לפי מפתח כזה :מחיר
הציוד המדובר לחלק ל 36 -כפול מספר החודשים שנותרו עד לסיום  36חודש מרגע התקנת הציוד.
תשובה :המכונות יועברו לבעלות המרכז בתום ההתקשרות בין הצדדים ובהתאם להוראות סעיף 3.2
להזמנה .במידה וההתקשרות תסתיים על ידי המזמין טרם תום תק' ההתקשרות ,ישופה נותן השירותים בסך
של  60%ממחיר המדפסת ביום הזמנתה (מחיר מחירון יצרן) ,חלקי תקופת ההסכם ( 60חודשים) כפול
יתרת החודשים שנותרו עד לסיום ההסכם.
 .2עמוד  4סעיף  3.2שורה " 1יהיה רשאי לסרב  . . .החלטתו" .מדוע שלא ניתן יהיה להוציא ציוד למשל
לצורך תיקון ו/או החלפה? מדוע שהחלטה שכזו לא תהייה מנומקת בכל מקרה?
תשובה :למעט עבור הוצאת מכונה לצורך תיקון  /החלפה .הנ"ל מיועד למקרים בהם ירצה נותן השירותים
לצמצם את מערך /מספר המדפסות שברשות המזמין.
 .3עמוד  5סעיף  5.2שורה " 2ללא הנמקה וללא פיצוי . . .לכך" .ראו סעיף  1לעיל.
תשובה :ראו שאלה 1
 .4עמוד  5סעיף  .6.1.4נבקש להבהיר כי במסגרת המחזור של  10מיליון השקלים הנדרשים לשירותים
הדומים לשירותים נשוא מכרז זה יכללו גם אספקת ציוד הדפסה ,שירותים וחומרים להדפסה שאינם בהכרח
במקשה אחת של "פתרון הדפסה" .בהקשר זה נציין כי גודל החברה ואיתנותה הפיננסית אינן תלויות בתחום
ההדפסה ובהקשר זה נוכל להצהיר על מחזור עסקים הגבוה במאות אחוזים רבים מהסכום שצויין בסעיף זה.
בהתאם לכך נבקש גם להתאים את ההצהרה שבנספח ג'.
תשובה :מוסכם
 .5עמוד  6סעיף  .6.2.1נבקש להוריד את "קודם למועד הגשת הצעתו" ולכלול גם לקוחות איתם נמצאים
בהסכם חתום ל  3שנים.
תשובה :הבקשה נדחית .הסעיף יוותר על כנו.
 .6עמוד  10סעיף  13.2שורה " 4סריקה ומשלוח פקס לא ייחשבו לפעימה" .לנוכח כמות פעולות הצילום
והסריקה המאד משמעותית ,האם ניתן יהיה לקבל אומדן לכמות זו על מנת שנוכל לשקלל העלות הכרוכה
בכך במחיר הפעימה .לחילופין ,האם ניתן יהיה להציע עלות בגין פעולת סריקה?
תשובה :אומדן עלות סריקה -כחצי מהאומדן שמפורט במסמכי המכרז .אין באמור בכדי לחייב את המרכז .לא
ניתן להציע עלות בגין פעולת הסריקה .פעולת הסריקה תהא כלולה במחיר הפעימה המוצע במסגרת המכרז.

 .7עמוד  11סעיף  .13.5למרות האמור בסעיף זה ,נבקש לבדוק קיום מדרגה מתחתיה יעלה מחיר הפעימה
באחוזי הקטנת כמות ההדפסות .מכיוון שהמודל המבוקש הוא  All In Clickהרי שברור שההמחרה הנדרשת
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כוללת חישוב על פי כמות הדפסות מסויימת .לספק יכול להיגרם נזק כלכלי משמעותי במידה וכמות
ההדפסות תרד בצורה משמעותית ולאורך זמן.
תשובה :לא ניתן
 .8עמוד  17סעיף  .20.1נבקש לקבל הסבר – הסעיף אינו מובן
תשובה :תקנות חוק חובת המכרזים מאפשרות למזמין להפקיד אומדן של הערכת ההתקשרות  ,בתיבת
המכרזים ,לשימוש שלו.
 .9עמוד  18סעיף  21.5שורות  – 2-3נפלה טעות סופר – נבקש לקבל נוסח מתוקן.
תשובה :להלן הנוסח התקין והמחייב של סעיף – 21.5
 21.5למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופי בדבר מתן זכות עיון למציעים
והיקפה הינו של ועדת המכרזים וכי בכל מקרה ,בהתאם להלכה הפסוקה ,פרטי ההצעה הכספית
הזוכה ,יהיו חשופים לעיון יתר המשתתפים במכרז .מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את
הסכמתו לאמור בסעיף זה וכן את הסכמתו לכך שכל פרטי ההצעה הכספית לא יהיו חסויים בפני
יתר המציעים ,ככל שהצעתו זו תהא ההצעה הזוכה.

 .10עמוד  19סעיף  22.7שורה  .4חברתנו היא פרטית ואינה מאפשרת עיון בדוחותיה הכספיים.
תשובה :מובהר בזאת כי ועדת המכרזים של המרכז שומרת על זכותה לבדוק חוסנם הפיננסי של מי
מהמ ציעים ,בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתה .מציע שלא ישתף פעולה ,באופן כזה או אחר ,אם בקשות
המרכז לבדיקה כנ"ל ,ככל שיהיו ,ייתכן ויביא בכך לפסילת הצעתו.

הבהרות ושאלות לנספח א' – מפרט השירותים:
 .11עמוד  23נספח א' סעיף  2בולט רביעי – יש להוסיף כי גם סיכות שידוך ,באותן מכונות בהן יש שדכן
מובנה ,לא יכללו במחיר הפעימה.
תשובה :מוסכם.
 .12עמוד  24סעיף  4שורה  .3יש לתקן "שעות משגיחים .". . .
תשובה :יוחלף ב "הפעימות המודפסות"
 .13עמוד  25סעיף  5.5שורה  .2נדרשת הבהרה לגבי האפשרות למתן השירות עם חומרים ממוחזרים /
תואמים .מניסיוננו ,פתיחת פתח לשימוש בחומרים שאינם מקוריים ו/או מאושרים על ידי יצרן הציוד מובילה
בסופם של דברים לאיכות הדפסה לקויה וגידול משמעותי בכמות התקלות .כאשר מדובר בציוד המספק
שירות לכ"כ הרבה משתמשים לא מומלץ לאשר חומרים שאינם מקוריים ו/או מאושרים על ידי היצרן הציוד,
גם אם עלות התיקונים ו/או החלפת המתכלה הפגום נופלת על הספק – בסופם של דברים יש הכרח לUp -
 Timeמירבי.
תשובה :הסעיף נשאר בעינו
 .14עמוד  25סעיף  5.8שורה  .2נבקש הבהרה – האם אנחנו צריכים לתקן  /לתת שירות לציוד שלא נרכש
דרכנו ושאינו בתחולת מכרז זה (לדוגמה :מה קורה כאשר הבעיה בשרת ההדפסה?)
תשובה :ביקשנו שיעשה "כל הנדרש" -מה שכולל התאמת תוכנה /מדפסת ,כך שמצד הספק הנ"ל לא יהווה
בעיה .לא נדרש תיקון על ידי הספק של שרתי הדפסה.
 .15עמוד  27סעיפים  :6.4 – 6.2אנו מבקשים למחוק את נושא הפיצויים המוסכמים .כהערה נוספת לגבי
הטבלה ,מתוארים בה מקרים בה לא נגרם כל נזק למזמין (למשל על ידי מכונה חליפית) ואין סיבה לפיצוי או
לגבי זמני אספקה אשר צריכים להיות מתואמים עם אילוצי זמן יבוא של המפיצים.
תשובה :זה מה שנדרש במסגרת מכרז זה .אלא אם כן ,יהיה הסכם הדדי בין הצדדים בנוגע לאספקה.

2

 .16עמוד  27סעיף  6.4מס"ד  1בטבלה – נבקש לתקן ל 21 -ימי עבודה .חלק מהציוד מוזמן מחו"ל לפי
 Back to Backויש להתחשב בכך.
תשובה :מוסכם ,בתנאי שיסופק פתרון חלופי עד לאספקת המוצר הסופית.
 .17עמוד  28סעיף  6.4.1שורה  7" 2פעמים" .בכמה זמן  7פעמים?
תשובה :פעם שביעית בתוך תקופת ההתקשרות
 .18עמוד  28סעיף  . 6.4.2סעיף זה אינו מקובל .לא נראה לנו שבית הספר הגבוה לטכנולוגיה מתכוון לכך
שיעשה לו "רווח" כתוצאה מהפרות הסכם .אין כמובן בבקשתנו זו משום התנערות כל שהיא מאחריותנו
לקיום המכרז ותנאיו וכן מקיום ההסכם כלשונו וככתבו.
תשובה :הסעיף עומד בעינו .יש בקביעת פיצויים בגין הפרה יסודית גם מקור הרתעה .כמו כן ,הורחב זמן
אספקת מוצר חלופי כמפורט בסעיף .16
 .19עמוד  29סעיף  .7.2ראו נא סעיף  1לעיל.
תשובה :ראו תשובה  1לעיל
 .20עמוד  30סעיף  7.2פסקה  .2ראו נא סעיף  2לעיל .בכל מקרה מבקשים להוסיף בסוף הסעיף :למעט
מכונה אשר הוחלפה על ידי המציע על פי האמור בהסכם ההתקשרות".
תשובה :מוסכם
 .21עמוד  30סעיף  7.5ההפניה לסעיף והעמוד שגוייה.
תשובה :לא קיים סעיף כזה
הבהרות ושאלות לנספח ו' – הצעת המציע:
 .22עמוד  44סעיף  .11מבקשים שהמחירים יהיו צמודים למדד עם עדכון אחת לשנה .מדובר במכרז עם
פוטנציאל ל 8 -שנים.
תשובה :המחיר יקובע ל 18חודשים ראשונים ,שלאחריהן יהיה המחיר צמוד למדד המחירים לצרכן.
 .23עמוד  44סעיף  .12ראו נא סעיף  7לעיל.
תשובה :ראו תשובה  7לעיל
 .24עמוד  44סעיף  .13ראו נא סעיף  22לעיל.
תשובה :ראו תשובה  22לעיל
 .25עמוד  48סעף  .1.1מבקשים לבצע בדיקת הציוד המוגדר בטבלת המוצרים (נספח א'  )1כהחלפה
"בהתאם לתקלות והתחייבויות לפי  ."SLAבדיקה זו הכרחית על מנת להגדיר מראש מועד ההחלפה שיידרש
ו/או עלויות התחזוקה השוטפות.
תשובה :מציעים אשר יהיו מעוניינים לסייר ולבדוק מדפסת מדפסת -ישלחו למייל
 Michrazim@jct.ac.ilאת בקשתם ואנו נתאם יום מרוכז בו יוכלו המציעים לבוא ולבדוק את מצב
המדפסות
הבהרות ושאלות לנספח ז' להזמנה – חוזה למתן שירותי אספקה ,ניהול ,תפעול ותחזוקת מערך מכונות
צילום מדפסות סורקים ומערכת ניהול:
 .26עמוד  53סעיף  .4.5ראו נא סעיף  1לעיל.
תשובה :ראו תשובה  1לעיל
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 .27עמוד  53סעיף  4.7לא ברור הייחוס לסעיף  6במפרט השרותים .כמו כן העברת הציוד תעשה לאחר
תשלום בגינו על פי מה שיוסכם.
תשובה :הייחוס מפנה לסעיף  7ולא 6
 .28עמוד  53סעיף  .5.3מבקשים לתקן כאן ובסעיף  3.1בהזמנה שזמן אספקת המכונות יעמוד על עד 21
ימי עבודה וזאת בשל משך הזמן הנדרש להבאת המכונות לארץ.
תשובה :ראו תשובה  16לעיל.
 .29עמוד  54סעיף  .6.4ראו נא סעיף  22לעיל.
תשובה :ראו תשובה  22לעיל

 .30עמוד  55סעיף  .6.9ראו נא סעיף  1לעיל.
תשובה :ראו תשובה  1לעיל
 .31עמוד  55סעיף 8
 .aבשורה ראשונה לאחר המילה ":אחראי" מבקשים להוסיף את המילים" :על פי דין" .מוסכם
 .bבשורה ראשונה לאחר המילה" :נזק" מבקשים להוסיף את המילה" :ישיר" .לא מוסכם
 .cבשורה ראשונה מבקשים למחוק את המילה" :בין" הראשונה ולרשום את המילה" :שהינו".
מוסכם
 .dבשורה ראשונה מבקשים למחוק את המילה" :בין" השניה ולרשום את המילה":או" .לא
מוסכם
 .eבשורה ראשונה מבקשים למחוק את המילה" :לרכוש" ולרשום במקום" :רכוש מוחשי".
מוסכם
 .fבשורה ראשונה מבקשים למחוק את המילים" :בין לנזק ממון...אחר" .לא מוסכם
 .gמבקשים להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות" :הספק ישפה את המרכז ,על פי פסק דין
או הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ,כתוצאה מנזק שנגרם על ידו ,כאמור בסעיף זה
לעיל .חובת השיפוי האמורה בסעיף זה כפופה לכך שתהיה על פי פסק דין חלוט וכן המרכז
יודיע לספק על כל דרישה או תביעה כאמור ,יאפשר לו לנהל את הגנתו " מוסכם הנוסח
שלעיל
 .hמבקשים להוסיף סעיף קטן " :8.2אחריותו הכוללת והמצטברת של הספק על פי הסכם זה,
למעט בגין נזקי גוף ,תהא מוגבלת לתקרה כוללת ומצטברת לסך שלא תעלה על סך
התשלומים אשר שולמו לספק על ידי המרכז ב 12 -החודשים שקדמו לנזק הנטען" .לא
מוסכם
 .iמבקשים להוסיף סעיף קטן " :8.3על אף האמור בכל מקום אחר במכרז זה על תנאיו
ונספחיו ,בשום מקרה לא יישא הספק בחבות כלשהי בשל נזק עקיף ו/או תוצאתי מכל מין
וסוג שהוא בכל הקשור בביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זה על תנאיו ונספחיו זה ו/או באי
ביצוען" .לא מוסכם

 .32עמודים  56-57סעיף  9נושא הביטוח:
סעיף  9.1וסעיף  -9.1.3האם ידוע למזמין כי דרישת חיוב הספק להמשיך ולהחזיק בתוקף את ביטוח
האחריות המקצועית כל עוד לספק יש אחריות על פי דין חורגת מהמקובל בשוק הביטוח? לאור האמור,
מבוקש להחליף את המילים ובאופן רצוף...דין" בסעיף  9.1וכן את המילים "כל עוד יש  ....דין" בסעיף 9.1.3
במילים  :למשך  24חודשים נוספים מתום פעילותו על פי הסכם זה".
תשובה :מוסכם כי הדרישה תהא למשך  24חודשים בלבד מתום הפעילות עפ"י ההסכם.
הדרישה לרציפות ביטוחית צריכה להישאר כפי שהיא.
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סעיף  ,9.1.3.2וסעיף  5.2לאישור הביטוח -מבוקש להחליף את המילים "אותו אדם שעשה אותו מעשה"
במילים "למעט נושאי משרה" כמפורט בפוליסה הקיימת .מוסכם
סעיף  9.4להסכם  -מבוקש לשנות את המילה "מיידית" למילים "בהקדם האפשרי" .מוסכם

סעיף  -9.5מבוקש להוסיף בסוף המשפט את המילים "בעקבות מקרה ביטוח באחריותו" .מוסכם

 .33עמוד  57סעיף 10.4
 .aבשורה ראשונה מבקשים למחוק את המילים" :ו/או פיצוי מוסכם" .לא מקובל הסעיף נותר על
כנו
 .bבסוף הסעיף מבקשים להוסיף את המילים" :המרכז יפעל למימוש הערבות רק לאחר שנתן
הודעה על כך בכתב לספק תוך מתן אפשרות לתקן את הטעון תיקון בתוך  7ימים ".מקובל
 .34עמוד  58סעיף  13.2בשורה שלישית מבקשים למחוק את המילים" :מכל סיבה..החלטתו" ולרשום במקום:
"מטעמים סבירים בלבד".
תשובה :לא מקובל הסעיף נותר על כנו
 .35עמוד  58סעיף 14.1
 .aבשורה ראשונה מבקשים למחוק "7" :ולרשום במקום "."14
תשובה :הסעיף יעמוד על כנו .למעט אם יוסכם בין הצדדים אחרת וכל מקרה לגופו.
 .bבסוף הסעיף מבקשים להוסיף את המילים" :למעט מחיר המכונות אותו ישלם המרכז למזמין
וכן כל שימוש שנעשה בהן בפועל עד מועד הפסקת ההתקשרות".
תשובה :יוספו המילים" :למעט מחיר המכונות אשר ישופו כאמור בתשובה  1לפרוטוקול זה .על
אף האמור ,המזמין יהא רשאי לקזז מהסך האמור את עלות הנזקים ,כתוצאה מההפרה ,לרבות
הקנסות המפורטים בהסכם.
 .36עמוד  59סעיף  :15.4לאחר המילה" :הבלעדי" מבקשים להוסיף את המילים" :ומטעמים סבירים בלבד".
תשובה :לא ניתן .הסעיף נותר על כנו

 .37עמוד  59סעיף 15.5
 .aבשורה ראשונה לאחר המילה "הספק" מבקשים להוסיף את המילים" :הקשורים ליחסי עובד-
מעביד" .תשובה :מקובל
 .bבשורה שלישית מבקשים למחוק את המילים" :כל הסיכונים ו".
תשובה :מקובלת מחיקת המלים "כל הסיכונים" בלבד.

 .38עמוד  59סעיף 15.6
 )aבשורה שניה לאחר המילה" :המזמין" מבקשים להוסיף את המילים" :על פי פסק דין
חלוט".
תשובה :הבהרה -השינוי הבא בלבד מקובל וזאת בשורה השלישית לאחר המילה
"המזמין" בהופעתה הראשונה בשורה -על פי פסק דין או הסכם פשרה שקיבל תוקף של
פסק דין
 )bבסוף הסעיף מבקשים להוסיף את המילים " :חובת השיפוי האמורה בסעיף זה כפופה
לכך שהמרכז יודיע לספק על כל דרישה או תביעה כאמור ,יאפשר לו לנהל את הגנתו
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באופן בלעדי וישתף עימו פעולה ככל הנדרש לצורך קיום מחוייבויותיו של הספק כאמור
בסעיף זה לעיל".
תשובה :הבהרה -בסוף הסעיף יתווספו המלים הבאות בלבד" -חובת השיפוי האמורה
בסעיף זה כפופה לכך שהמרכז יודיע לספק על כל דרישה או תביעה כאמור ויאפשר לו
להתגונן כנגד תביעה זו בשם המרכז ו/או על ידי צירופו כצד ג' ,לפי שיקול דעת המרכז
 .39עמוד  59סעיף  17.1בשורה ראשונה מבקשים להוסיף גם ."6":
תשובה :לא מקובל
 .40עמוד  60סעיף  17.2.1בשורה ראשונה לאחר המילה" :בספק" מבקשים להוסיף את המילים" :מטעמים
סבירים".
תשובה :לא מקובל .יתווספו המילים " :שלוש התראות בכתב" לאחר המילה ":ספק"
 .41עמוד  60סעיף 17.3
 )aאנו לא מסכימים לנושא הפיצויים המוסכמים .לא מוסכם
 )bובכל מקרה אנו מבקשים כי כל זכות קיזוז הנתונה למרכז מהתשלומים המגיעים לספק
תהיה אך רק מהסכומים המגיעים לספק על פי הסכם זה .מוסכם
 .42עמוד  60סעיף 18.1
מבקשים להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות ":התחייבויות הספק דלעיל לא יחולו על מידע ש)i( :
היה בחזקת הספק לפני גילויו על-ידי המרכז; ( )iiהנו או שהפך לנחלת הכלל (שלא כתוצאה מהפרת
התחייבות הספק זו לשמירת סודיות); ( )iiiהגיע אל הספק מגורם אחר שאינו כפוף להתחייבות לסודיות
כלפי המרכז; ( )ivפותח על-ידי הספק באופן עצמאי ,בלי שימוש במידע הסודי של המרכז; ( )vהספק
נדרש לגלותו ע"י רשות או ערכאה מוסמכת כלשהי".
תשובה :הבהרה -התוספת הבאה בלבד תתווסף בסוף סעיף זה" -התחייבויות הספק דלעיל לא יחולו על
מיד ש )i( :הנו או שהפך לנחלת הכלל (שלא כתוצאה מהפרת התחייבות הספק זו לשמירת סודיות); ()ii
פותח על-ידי הספק באופן עצמאי ,בלי שימוש במידע הסודי של המרכז; ( )iiiהספק נדרש לגלותו ע"י
רשות או ערכאה מוסמכת כלשהי".
הבהרות ושאלות לנספח א' – אישור עריכת ביטוחים:
 .43עמוד 62
סעיף  1לאישור :לאחר המילה" :זה" מבקשים להוסיף את המילים" :בין היתר" .מוסכם
 .44עמוד 62
סעיף  3לאישור:
מבקשים למחוק את ההערה בשורה שלישית .לא .ממילא חברת הביטוח רושמת בשורה שמעל
שורה זו את גבול האחריות העדכני.
בשורה רביעית לאחר המילה":ביט" מבקשים להוסיף ."2012" :מוסכם
 .45עמוד 62
סעיף  4לאישור:
מבקשים למחוק את ההערה בשורה שלישית .לא .ממילא חברת הביטוח רושמת בשורה שמעל
שורה זו את גבול האחריות העדכני.
בשורה רביעית לאחר המילה":ביט" מבקשים להוסיף ."2012" :מוסכם
 .46עמוד 62
סעיף  5לאישור :מבקשים למחוק את ההערה בשורה שלישית .לא .ממילא חברת הביטוח רושמת
בשורה שמעל שורה זו את גבול האחריות העדכני.
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 .47עמוד 63
סעיף  5.2לאישור :מבוקש להחליף את המילים "אותו אדם שעשה אותו מעשה" במילים "למעט נושאי
משרה" כמפורט בפוליסה הקיימת .מוסכם
 .48עמוד 63
סעיף  5.3לאישור :מבקשים להוסיף בסוף הסעיף את המילים" :כפוף לתשלום פרמיה" .מוסכם
------------------------------ .49בסעיף  3.2צוין כי מכונות אשר יסופקו ע"י המציע הזוכה במהלך תקופת ההתקשרות יעברו לבעלות
המרכז בתום תקופת ההתקשרות להוציא המכונות שיסופקו במהלך  6החודשים האחרונים לתקופת
ההתקשרות.
תשובה :ראו תשובה  1לעיל בפרוטוקול הבהרות זה.
 .50בסעיף  3.1מדובר על "אספקת מכונות להפקת מסמכים":
לפי הנאמר ,על הספק להחליף  21מכונות שאינן בעלות המכללה מיד לאחר זכייתו.
כמו כן צוין כי :א .כל מכונה בה יהיו  3תקלות במהלך  6חודשים תוחלף במכונה חדשה ע"י הזכיין.
ב .המכללה רשאית להזמין  10%מכונות חדשות נוספות במהלך תקופת ההתקשרות.
המחירים שהמציעים מתבקשים להציע הם על בסיס פעימת מונה בלבד.
תשובה :ראו תשובה  25לעיל
 .51לפי פרטי המכרז כמות הצילומים/הדפסות השנתית בכל הציוד היא  3,650,000פעימות.
מתוך עיון במסמך המכרז אין לנו אפשרות לדעת מה גיל הציוד שברשותכם (בבעלותכם) ומה המונה של כל
מכונה בעת פרסום המכרז .פרטים אלה חשובים על מנת שהמציעים יוכלו להעריך את כמות המכונות אשר
יוחלפו במהלך תקופת המכרז.
תשובה :ראו תשובה  25לעיל

 .52על מנת להציע ציוד שיתאים להיקפי הפעילות של הציוד ראוי שתספקו את ממוצע הפעימות החודשי של
כל מכונה (על בסיס הפעילות בשנה האחרונה).
תשובה :אין באפשרותנו להמציא נתונים אילו
 .53סעיף  5.2עמ'  - 5תקופת התקשרות וביצוע
לא מקובל במכרזים מסוג זה שהלקוח יכול לסיים את ההתקשרות מכל סיבה שהיא וזאת מפני שהציוד
שהוזמן עבור
מרכז אקדמי לב מתומחר בהחזר הוצאה הפרוסה לאורך השנים.
נבקשכם לבטל סעיף זה או לחליפין להתנות אותו בסיבות מוצדקות.
תשובה :ראו תשובה  1לעיל
 .54סעיף  6.4עמ'  - 54הצמדה למדד מחירים לצרכן
כנהוג במכרזים מסוג זה מחיר פעימת המונה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן נבקשכם לשנות סעיף זה.
תשובה :ראו תשובה  22לעיל
 .55נספח א' סעיף  4עמ' 24
נבקש לקבל אומדן פעימות צבע לתקופת שנת . 2014
תשובה :ע"ע יחסיות ניצול הדפסה -סעיף  ,14עמ' .11
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 .56נספח א'  1מעודכן
בדגם נדרש מסוג  )A4( M630 / )A3 (M830בעמודה  Gסטודנטים  +בקר
ברצוננו לדעת באילו מקרים תבחרו באיזה דגם תשתמשו?
לצורך התחשיב אנו מבקשים לדעת מה כמות המדפסות  A3הנדרשות בסה"כ ?
תשובה :ראו לפי עמודת 'מצב קיים' .לגבי התוספת האופציונאלית ( -)10%תסופק מדפסת לפי הצורך באותו
מקום
 .57בטבלת הציודים – נספח א'1
מופיעים מדפסות הזרקת דיו אותם אין צורך להחליף,
האם יש צורך לספק שירות ולספק מתכלים למדפסות אלו ?
במידה וכן ,לא ניתן לחייב פעימות למדפסות אלו (אין להם מונה) ,איך הספק יקבל תגמול עבור השימוש?
תשובה :לא .אין צורך.
 .58ביקשתם אספקת מדפסות תוך  14יום ממועד החתימה ,זמן זה עלול להיות קצר מדי לקבלת ציוד
מחו"ל ,נבקש תקופה ארוכה יותר.
תשובה :מוסכם אספקת מדפסות תוך  21יום ממועד חתימת הסכם .ראו הבהרה  16לעיל.
 .59סעיף  2בטבלה בפרוטוקול כנס מציעים מופיע שנותן השירותים ישופה ב  40%ממחיר המחירון בקיזוז
מחצית
מהתשלום שבוצע,לא סביר  ,לא ברור אופן החישוב ,לא יתכן לקזז את התשלומים לספק שהינם עבור
פעימות המונים
וברובם מגלמים עלות שימוש ולא עלות השקעה בציוד,
נבקש לשנות את הזיכוי לנוסחה שתבטא אך ורק את ההשקעה ,כגון :ממחיר המחירון (בהנחה שתיקבע)
חלקי תקופת
ההסכם כפול יתרת החודשים שנותרו עד לסיום ההסכם.
תשובה :ראו תשובה  1לעיל
 .60סעיף  9בטבלה בפרוטוקול כנס מציעים מופיע שלמרכז יש  5רישיונות ,איזה רישיונות מדובר? נא
לפרט,
האם זה מייתר צורך כלשהוא ואפילו חלקי ברכישת רישיון כל שהוא.
תשובה :רישיונות  safecomחומרה ותוכנה.

שימו לב!
יש לצרף פרוטוקול תשובות הבהרה זה ,כשהינו חתום בחותמת המציע ,בכל עמוד ועמוד ,יחד עם יתר
מסמכי המכרז.
בברכה,
מוריה
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