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   2018, אפריל
 חיפה אוניברסיטת

 
 לרכישת מכונת צילום/הדפסה דיגיטאלית בצבע לבית הדפוס של אוניברסיטת חיפה 5/2018 פומבי מכרז

 

  הבהרות מסמך
 

 שהוגשו למכרז.מענה לשאלות הבהרה  להלן
 

 במסמכי המכרז.מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב 
 .המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם

 

מספר 
 הערה

 תשובה שאלה סעיף פרק במכרז עמוד
      

1 5 
מסמך א'  
 כתב הוראות

 
 )ו(7

A3 ו/או A4 ש להפריד עלות פעימות מונה נבק   

 לא מקובל. 
 להלן. 31להבהרה מס' נא ראו תשובתנו 

2 5 
מסמך א'  

הוראותכתב   
 

 (7)ז/7

לצורך הוכחת תנאי סף , נבקש שהאוניברסיטה תסתפק 
באישור רו"ח ללא הגשת דוחות כספיים. בשל סודיות 

מסחרית חברתנו לא תספק דוחות כספיים .  לחילופין ניתן 
 .₪ x -להצהיר על היקף כלשהו שהוא מעל ל

 .בעינה נותרת הדרישה. מקובל לא
)ז( למסמכי 15להוראות  מופנים המציעים

 המכרז

3 6 
מסמך א'  
 כתב הוראות

 
 )ג(8

זכות הברירה )אופציה( להארכת תקופת שנבקש 
ולא רק של  תהיה באישור שני הצדדים ההתקשרות

במידה והאוניברסיטה תרצה תנאים ו, האוניברסיטה
עם הספק הזוכה ויהיה כפוף  ויידוןהדבר יעלה  ,טיביםימ

 לאישורו.

 לא מקובל. 
 האוניברסיטה.  זכות הברירה היא בלעדית של

בעת מימוש זכות הברירה, מוסכם כי ככל ש
יוחלט על תנאים מיטיבים עבור 

 הדבר ייעשה בהסכמת הספק. ,האוניברסיטה
 )ג( להסכם.2ראו בעניין זה סעיף 

4 6 
מסמך א'  
 כתב הוראות

 

 )ד(8
 

וניברסיטה תבקש לשנות או להוסיף תנאים אבמידה וה
עים בכתב ותינתן אפשרות למציעים יהיא תפנה למצ ,למכרז

 לבקשה. אישור/לתת הבהרות
 

" לפני חתימת ההסכם  המשפט במקום
הפורמאלי בין הזוכה לאוניברסיטה" ייכתב 
 "עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז". 
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5 6 
מסמך א'  
 כתב הוראות

 
11 

כל סעיף זה אינו מקובל ולא הגיוני שהזוכה יתחייב לקבל 
שינוי על פי "זכותה" של האוניברסיטה... וגם מתנגש עם 

 .ד. לגבי שינוי תנאי לאחר הודעת זכייה.8סעיף 

 האוניברסיטה של לזכותה בכפוף: המשפט
 , " יימחק שינויים בו לערוך

6 6 
מסמך א'  
 כתב הוראות

 

 )ג(9
 

נייר מבקשים להוסיף שהתמורה לא תכלול את מרכיבי ה
 סיכותהו

)פרט לנייר ")פרט לנייר(" ייכתב: "במקום 
  (וסיכות

הבהרה זו תוכנס גם לסעיף ה' למחירון וסעיף 
 )ג( להסכם.9
 

7 6 
מסמך א'  
 כתב הוראות
 

10 
 לא ניתן להנפיק ערבות בנקאית צמודה

 מכרזי בכל סטנדרטית בדרישה מדובר. ניתן כן
 .האוניברסיטה

8 8 
מסמך א'  
 כתב הוראות
 

"...כל הסתייגות, למעט מסמך  מבקשים להוסיף: ב'
 ההבהרות.."

 .בנוסחו יישאר הסעיף. מקובל לא
 במסגרת שיישאלו שאלות ספק הסר למען
 להסתייגות ייחשבו לא ההבהרות הליך

 מסמך ב' 11 9
 הצעה למכרז

בהיר שחישוב הפעימות יבוצע בהתאם לכמות מבקשים לה )ב(6
 פעימות המונה שירשמו במונה המכונה

 
 מקובל

10 12 
 מסמך ב'

 הצעה למכרז
 

להבהיר שהספק לא יהיה אחראי לשום נזק ו/או  מבקשים 9
תקלה שיגרמו ממעשה ו/או מחדל ו/או משימוש לא סביר 

  ו/או משימוש שלא לפי הוראות היצרן במכונה

 נזק למעט: " ייכתב"והפעלתה"  המילה לאחר
 של מכוונת מפעולה כתוצאה שייגרם

 ."האוניברסיטה
 .להסכם)ב( 11 בסעיף יבוצע זהה תיקון

11 13 
 1נספח 

 -למסמך ב' 
 מחירון

 התמורה לא תכלול את מרכיב הסיכות ה'
 

 לעיל 6ראו התייחסותנו בסעיף 

 מסמך ג' 17 12
 נוסח ערבות

תהיה למשך  ולאשהערבות תתחדש כל שנה  מבקשים לקבוע 
 כל תקופת המכרז

 . מקובללא 

 מסמך ד'  19 13
 )ג(2 הסכם

ת הארכל ה(פציואמימוש זכות הברירה )נבקש שככלל 
במידה ותהיה באישור שני הצדדים,  תקופת ההסכם

ן וטיבים, אזי ההארכה תידיוהאוניברסיטה תרצה תנאים מ
 לאישורו פההיה כפותעם הספק הזוכה ו

 תנאים. לעיל 3התייחסותנו בסעיף  ראו
 זה בסעיף מפורש באופן שכתוב כפי מיטיבים

 -זהים תנאים אך, הצדדים בהסכמת רק יהיו
 האוניברסיטה של צדדית חד היא האופציה

 מסמך ד'  20 14
 הסכם

 התמורה לא תכלול את מרכיב הסיכות )ב(4
 

 לעיל( 11-ו 6)ראו תשובתנו להבהרות  מקובל
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51  מסמך ד'  20 
 הסכם

4 

: הספק לא יהיה אחראי י"ב להסכם להוסיף סעיףמבקשים 
ממעשה ו/או מחדל ו/או  לשום נזק ו/או תקלה שנגרמו

משימוש לא סביר ו/או משימוש שלא לפי הוראות היצרן 
 במוכנה.

 .לעיל 10 בסעיף התייחסותנו ראו

 מסמך ד'  20 16
 הסכם

החלפה למכונה חליפית תתבצע על ידי הספק ש מבקשים )ח'(4
 ימי עסקים 3 שעות עבודה דהיינו 72בטווח של 

 מקובל

71  מסמך ד'  20 
 הסכם

 250יהיה על כל יום השבתה של המכונה שהפיצוי  מבקשים )ט'(4
 ₪(. 500)במקום ₪ 

 מקובל
 

81  מסמך ד'  20 
 הסכם

6 
 -האם נדרש למלא סעיפים כלשהם בהסכם ) מחיר וכו'

 "התמורה" (בסעיף 
 

 אין. המחירון את רק למלא נדרשים המציעים
נוסח ההסכם )רק  בתוך דבר למלא צורך

 חתימות כמפורט במסמכי המכרז(.

91  מסמך ד'  21 
 הסכם

נבקש שההצמדה תהיה בתחילת שנה ממועד הצבת המכונה  )ה'(6
 .)אזרחית( ולא בתחילת שנה קלנדרית

 מקובל

 מסמך ד'  22 20
 הסכם

נבקש להגביל את עריכת הביטוח לשנה נוספת מתום תקופת  )א'(10
 בתקופה ארוכה של שנתיים.ההסכם, אין היגיון 

 מקובל

21 28 
 2נספח 

אישור עריכת 
 ביטוח

$ ועד  1,000,000נבקש להגביל את הסכומים לסך של  
 $ לתקופת ביטוח שנתית 4,000,000

לנספח יתוקן וייכתב  1-2. בסעיפים  מקובל
 $ 1,000,000בגבולות אחריות בסך של "

$ במצטבר לתקופת  4,000,000-למקרה ו
 שנתית."ביטוח 

22  מסמך ד'  23 
 הסכם

, שיעור 6הערה כללית לסעיף: למרות כל האמור בסעיף  11
למו והאחריות של הספק לא יעלה על סך הסכומים שש

 חודשים שקדמו לקרות המקרה. 12-לספק ע"י המזמין ב

 .מקובל לא
 
 
 

23 9 
 1נספח 

למסמך א' 
 מפרט טכני

 ב'

 היכולות הבאות בנוסףהאם בקר ההדפסה צריך להיות בעל 
 ה?לאימפוזיצי

 . האם נדרשת יכולת הוספת סימני חיתוך בהתאם לעימוד? 1
 . האם יש לספק עם הבקר מכשיר כיול חיצוני 2

  )ספקטרופוטומטר(?    
  רך ו. האם הבקר צריך לכלול אפשרות שמירה בזיכרון לצ3

 הדפסות חוזרות?     
 ת ועכבר? מסך מקלד –. האם נדרש לספק עם הבקר 4
 . האם נדרשת יכולת ניהול צבע וכיול? 5
 . האם נדרשת תאימות לצבעי פנטון. 6

 כן .1
 
 כן. 2
 
 כן. 3
 
 לא. 4
 
 כן. 5
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. כן. אם קיימת כחלק אינטגרלי מיכולות 6
  נא ציינו. –הבקר 

24 9 
 1נספח 

למסמך א' 
 מפרט טכני

 ג'
לאפיין  נבקשכם  ,מידע משתנהבהמשך לדרישתכם לתוכנת  

  את דרישות תוכנת המידע המשתנה.

אנו מבקשים תוכנה עצמאית, התומכת 
 בתמונה וטקסט משתנים כגון 

print shop mail .או דומה לה 

52  9 
 1נספח 

למסמך א' 
 מפרט טכני

 ד'
 

 נבקש לשנות סעיף זה כך שהדרישה המינימאלית תהיה
  או שווה ערך. 2400X2400 DPI לרזולוציה של

 לא מקובל. 
 הדרישה נשארת כפי שהוגדר במפרט

 

62  9 
 1נספח 

למסמך א' 
 מפרט טכני

 ו'
 

 דף  2,000האם המגירות האוניברסליות צריכות להכיל . 1
 דפים סה"כ ליחידת  4,000קרי  ,לכל מגירה אוניברסלית    
 המגירות האוניברסלית?     
 מגירה האוניברסלית הינו כבסעיף האם הגודל המבוקש ב. 2

 '? ט    

 דפים לכל אחת משתי  2,000יתה יהכוונה ה. 1
 המגירות האוניברסאליות.    
 . כן2

72  9 
 1נספח 

למסמך א' 
 מפרט טכני

 ט'
 

נבקש להוסיף את המילה לפחות לפני המילה "מגודל", על 
  מנת לאפשר גדלי נייר גדולים יותר  כדלהלן:

לפחות ועד  A5המכונה תהה עם יכולת הדפסה של גודל "ט. 
  ס"מ".  X33 48.7לפחות 

 יישאר ללא שינוי.  הניסוח

82  2נספח  14 
  למסמך ב'

 סיון בהתקנת מכונות מהסוג יהאם הדרישה היא לנ. 1
 והדגם המוצע במכרז?     
 סיון גם במתן שירות לבקרי הדפסה מסוג יהאם נדרש נ. 2

 המוצע במכרז?     
 סיון גם למכונות שחור בלבד?יהאם אפשר לתת פירוט נ. 3

השאלה רלוונטית גם לגבי תנאי נא שימו לב ש
 )ד( למכרז4הסף המפורט בסעיף 

)ד( 4את סעיף נדרשים לקרוא  המציעים
  .בדקדקנותלמכרז 

 מכונתתנאי הסף מחייב כי "המציע סיפק 
בקטגוריית  בצבע דיגיטאלית והדפסה צילום

production לקוחות  4-)לפי הגדרת יצרן( ל
השנים שקדמו למועד האחרון  5לפחות במהלך 

להגשת הצעות למכרז והעניק ללקוחות אלו 
   ".שירותי תחזוקה למכונה

 
 דרישה איןלא. כפי שניתן לראות, . 1

מהסוג והדגם  ות שיפורטו תהיינהשהמכונ
 צילום"מכונת רק  אלאבמכרז, המוצע 

בקטגוריית  בצבע דיגיטאלית והדפסה

production .")לפי הגדרת יצרן( 



חתימה וחותמת הספק  

________________   5 

 

 
בקר ולבמתן שירות למכונה נדרש ניסיון . 2

)לא בהכרח בקר ההדפסה מהסוג  ההדפסה
 המוצע במכרז(

"בצבע".  למכונות ניסיון נדרש - שכתוב כפי. 3
-שחור מכונותשרות לב להסתפק ניתן לא כן על

 לבן.

29 9 
 1נספח 
א' למסמך 

 מפרט טכני

שאלה 
 כללית

כמו נייר   יש דרישה להדפסת ניירות מיוחדים  האם

  , נייר שחור ונייר מתכתי }כסף או זהב {  מרוקע
 לא

30 9 
 1נספח 

למסמך א' 
 מפרט טכני

 ב' + ג'

כי בקר ההדפסה   האם הכוונה  -תוכנה למידע משתנה 
 יתמוך בקבצים בעלי נתונים משתנים, או שברצונכם לכלול

נה להכנת קבצים בהם מידע משתנה בהצעה תוכ
  { ? Fiery-חיצונית ל  תוכנה}

הכוונה לבקר הדפסה התומך בקבצי מידע 
תוכנה עצמאית שתכליתה  ובנוסף לכךמשתנה 

להפיק קבצים משולבים בתמונה וטקסט 
 משתנים.

13  9 
 1נספח 

למסמך א' 
 מפרט טכני

 ט'
מעל   גדולותהאם יש יתרון לציוד שמאפשר הדפסת מידות 

 330  מ"מ על 700  מ"מ } הדפסת באנרים בגודל של 487

  ?  מ"מ{
 לא

23   שאלה כללית  
 ?  A3וגודל  A4בגודל   פעימות   היחס בין כמות  מה

 A3פעימות  - 80%היחס הוא בערך 

%20  A4  

33  9 
 1נספח 

למסמך א' 
 מפרט טכני

שאלה 
במשקל   של ניירדו צדדית   תמיכה בהדפסה  תהאם נדרש כללית

 לצורך הדפסת כרטיסי ביקור ?  גרם 350
 לא

 


