
 1   חתימה וחותמת הספק ________________ 

 

   2017, מרסב 20
 חיפה אוניברסיטת

 
 מקוריים וממוחזרים –אספקת טונרים, ראשי דיו והדפסה  ל 450/17 פומבי מכרז

 

  הבהרות מסמך
 

 .המציעים שהגישומענה לשאלות הבהרה  להלן
 

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

 

מספר 
 הערה

 תשובה שאלה סעיף פרק במכרז עמוד

      
1 8 

 

 –מסמך א' 
 כתב הוראות

 

 13סעיף 
 ב'(א' + )

מבקשים שהאוניברסיטה תבהיר כי היה והזוכה לא יסכים 
לשינוי ו/או הוספת תנאים חדשים על ידי האוניברסיטה, לא 

 הערבות שהוגשה על ידו תחולט

 
 מקובל.

 

2 12 
 מסמך ב'
ההצעה 
 למכרז

 8סעיף 
 

 

מבקשים למחוק את המילים "בלעדית" ולרשום במקום . 1
 "על פי דין"

בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את המילים: "טרם . 2
 הגעתם לאוניברסיטה".

 הסעיף יימחק

  מסמך ד' 20 3
 )ב'( 3סעיף  נוסח ההסכם

לא מתכוונת להגדיר סכום מינימום האם האוניברסיטה 
להזמנה. נציין כי ערכם של חלק ניכר מהפריטים אינו רב 
והזמנות בכמות קטנה יעמיסו על תפעול המשלוח עלויות 

 .כבדות

עם זאת  .סכום מינימום להזמנה לא קיים
האוניברסיטה תשתדל לאחד מספר הזמנות 

יחדיו מידי שבוע אך היא אינה מתחייבת 
  לעשות כן.

 )ג'( 3סעיף  " 20 4

מבקשים למחוק את המילה: "ימים"  בשורה ראשונה. 1
 במקום :" ימי עסקים". לכתובו
 
ה מבקשים להוסיף לאחר המילה: "שעות" יבשורה שני. 2

 את המילים: "בימי עסקים".

 בלו. מק1
 
 
 ה תתוקן כדלקמן:יהשורה השני .מקובל .2

 2תסופק על ידי הספק תוך  הזמנה דחופה
  ימי עסקים ממועד ההזמנה.
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5 21 
 מסמך ד' 
 נוסח ההסכם

 
 )ב'( 4סעיף 

בשורה שנייה מבקשים להוסיף לאחר המילה: "שעות" את 
 המילים: "בימי עסקים".

 
 להלן.  40ראו התייחסותנו להערה מס' 

 )ג'( 4סעיף  " 21 6
ימים"  3 בשורה שלישית מבקשים למחוק את המילה: "

 ימי עסקים". 3 במקום :" כתובול
 להלן33ראו התייחסותנו להערה מס'   מקובל

7 21 " 
 

 )ד'( 4סעיף 

בשורה שלישית לאחר המילה "בהם" מבקשים להוסיף את 
ימים ממועד קבלתם על ידי  7 -המילים "אולם לא יאוחר מ 

 האוניברסיטה".
 

 לא מקובל 

 '(ב) 8סעיף  " 23 8

מבקשים להוסיף את המילים: "במקרה בו בסוף הסעיף 
האוניברסיטה תחליט שלא לאשר את הבקשה או לאשרה 

באופן חלקי, כאמור, תינתן לספק האפשרות לבטל את 
 ההסכם מבלי שהדבר יחשב כהפרה של ההסכם על ידו."

 מקובל.  לא

 )ב'( 10סעיף  " 24 9
 

בשורה רביעית מבקשים למחוק את המילים: "מלאה 
 ולרשום במקום :"על פי דין". ובלעדית"

 
 לא מקובל.

 )ד'( 10סעיף  " 24 10

בשורה ראשונה מבקשים למחוק את המילים: "לערוך . 1
במקום את המילים: "לבקש מהספק  כתובביקורת...את" ול

 מסמכים התומכים ב".
 
בשורה שלישית מבקשים למחוק את המילים: . 2

 במקום: לכתוב"הביקורות במסגרתן... לביצוע הביקורות" ו
" האוניברסיטה ולהעביר אישור מטעם רואה חשבון 

מוסמך, על עמידתו בכל חוקי העבודה כאמור בסעיף זה 
 לעיל".

 
במקום המילים: "לערוך ביקורות במטרה . 1

 מן ולקבל"לדרוש לבדוק את", ייכתב: 
  .."על המעידים מסמכים הספק

 
 
 
 
 במסגרתן: "הביקורות המילים במקום. 2

דרישת  : "ייכתב" להציג יידרש
האוניברסיטה ולהציג לה מיד עם דרישתה 

".. 
 

 )ו'( 10סעיף  " 24 11
בשורה שישית מבקשים למחוק את המילים: 

 "לרבות...הודעה מוקדמת".
 

 לא מקובל
 

12 24 " 
 

 )ז'( 10סעיף 
 מבקשים למחוק את הסעיף

 
 לא מקובל
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 )י'( 10סעיף  " 25 13
 מבקשים למחוק את הסעיף

 
 לא מקובל

14 25 
 מסמך ד' 
 נוסח ההסכם

 10סעיף 
 )י"א(

 לפצות".ו. בשורה ראשונה מבקשים למחוק את המילה: "1
 
. בשורה ראשונה לאחר המילה" האוניברסיטה" מבקשים 2

 להוסיף את המילים:"על פי פסק דין חלוט."
 
. בשורה רביעית מבקשים למחוק את המילים: "ו/או כי 3

 האוניברסיטה.....בהסכם זה."
 
. בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את המילים הבאות: 4

"חבות השיפוי האמורה בסעיף זה כפופה לכך 
שהאוניברסיטה תודיע לספק באופן מיידי על כל דרישה או 
תביעה כאמור, תאפשר לספק לנהל את הגנתו באופן בלעדי 

ויותיו על ותשתף עימו פעולה ככל הנדרש לצורך קיום מחויב
 פי סעיף זה."

 .לא מקובל1
 
 
 .לא מקובל2
 
 מקובל.לא 3
 
 
 
 בסעיף האמורה השיפוי"חבות . יתווסף: 4

 לספק תודיע שהאוניברסיטה לכך כפופה זה
 לו ותאפשר, כאמור תביעה או דרישה כל על

 ".להתגונן

 )א'(12סעיף  "  25 15

. בשורה ראשונה מבקשים למחוק את המילה: "מלאה " 1
 ולכתוב במקום :"על פי דין".

 
. בשורה ראשונה ושנייה מבקשים למחוק את המילים: 2

 "בלא יוצא מן הכלל".
 
. בשורה רביעית לאחר המילה: "עם" מבקשים להוסיף את 3

 המילה: "ביצוע".
 
. בשורה רביעית לאחר המילה: "זה:" מבקשים להוסיף 4

 את המילים: "ע"י הספק".

 . לא מקובל1
 
 
 .מקובל2
 
 
 .מקובל3
 
 
 מקובל.לא 4

 )ב'(12סעיף  " 25 16

 . בשורה ראשונה מבקשים למחוק את המילה: "לפצות ו".1
. בשורה ראשונה לאחר המילה" האוניברסיטה" מבקשים 2

 להוסיף את המילים:"על פי פסק דין חלוט."
: הבאות המילים את להוסיף מבקשים הסעיף בסוף. 3

 לכך כפופה זה בסעיף האמורה השיפוי"חבות 
 או דרישה כל על מיידי באופן לספק תודיע שהאוניברסיטה

 בלעדי באופן הגנתו את לנהל לספק תאפשר, כאמור תביעה

 
 מקובל לא. 1
 לא מקובל. 2
יתווסף: "חבות השיפוי האמורה בסעיף . 3

שהאוניברסיטה תודיע לספק זה כפופה לכך 
על כל דרישה או תביעה כאמור, ותאפשר לו 

 להתגונן."
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 על מחויבויותיו קיום לצורך הנדרש ככל פעולה עימו ותשתף
 ."זה סעיף פי

17 25 
 מסמך ד' 
 נוסח ההסכם

 )ג'(12סעיף 
 

בשורה ראשונה לאחר המילה: "באחריות" מבקשים 
 להוסיף את המילים :"ע"פ דין".

 לא מקובל

18 25 " 
 )ד'(12סעיף 

 
 

"יפצה" . בשורה שנייה מבקשים למחוק את המילה: 1
 ולכתוב במקום: "ישפה".

 
: המילה לאחר להוסיף מבקשים שנייה בשורה. 2

 ".חלוט דין פסק: "ע"פ המילים את"האוניברסיטה" 
 

 לא מקובל

19 26 " 
 

 )ה'(12סעיף 

. בשורה ראשונה לאחר המילה: "לספק" מבקשים להוסיף 1
 את המילים: "ע"פ הסכם זה".

 
המילים: "בגין ביצוע . בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את 2

 ו/או אי ביצוע הסכם זה".

האוניברסיטה תהא : " לקמןהסעיף יתוקן כד
 "יפע לספקזכאית לקזז מן הסכומים שתחוב 

חייב  שהספק, אם תחוב, כל סכום הסכם זה
מכל עילה או סיבה עפ"י הסכם זה לה 

 "שהיא.
 

20 
 

" 

סעיף חדש 
שהמציע 

מבקש 
 להוסיף

 

הכוללת  ואחריותו' שזו לשונו: " 12מבקשים להוסיף סעיף 
, למעט בגין נזקי גוף, הסכם זהעל פי  הספקוהמצטברת של 

על עלה תשלא לסך תהא מוגבלת לתקרה כוללת ומצטברת 
 על ידי האוניברסיטה סך התשלומים אשר שולמו לספק 

החודשים שקדמו לקרות הנזק הנטען. על אף האמור  12-ב
ה לא יישא הספק בכל מקום אחר בהסכם זה, בשום מקר

בחבות כלשהי בשל נזק עקיף ו/או תוצאתי מכל מין וסוג 
שהוא בכל הקשור בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה 

 ו/או באי ביצוען."

 לא מקובל

21 26 " 
 )א'(13סעיף 

 

. מבוקש להחליף את המילים "וכל עוד אחריותו מכוחו 1
תקופה  קיימת" במילים "ולעניין ביטוח חבות המוצר למשך

 חודשים". 24נוספת בת 
 
. מבוקש למחוק את המילים "ביטוחי הספק יהיו קודמים 2

ידי האוניברסיטה". נושא הקדימות -לכל ביטוח הנערך על
 מוסדר בתנאים הכללים לאישור הביטוח.

 כי נוסח הסעיף יתוקן לנוסח להלן . מקובל 1
"ולעניין ביטוח חבות המוצר, גם למשך 

 "מסיומו שנתיים נוספות
 
 . לא מקובל. אין שינוי בנוסח הסעיף.2
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22 26 " 
 )ב'(13סעיף 

 

מבוקש למחוק את הסעיף ובמקומו לכתוב "הספק 
מתחייב כי ככל ויכנסו כלי רכב מטעמו לחצרי 
האוניברסיטה, כלי הרכב כאמור יהיו בעלי ביטוח חובה 

 וביטוח צד שלישי רכוש".
 לא מקובל. אין שינוי בנוסח הסעיף.

 מסמך ד'  26 23
 נוסח ההסכם

 )ד'(13סעיף 
 

. מבוקש להחליף את המילים "ולמשך שלוש שנים 1
 נוספות" במילים "ולמשך שנתיים נוספות".

 
. מבוקש להחליף את המילים "הפרת סעיף זה על כל 2

 ".13תנאיו" במילים "אי עריכת ביטוח כאמור בסעיף 

 תוקן בהתאם.י. מקובל. נוסח הסעיף 1
 
 מקובל. אין שינוי בסעיף.. לא 2
 
 

24 26 " 
 )ב'(14סעיף 

 
בשורה ראשונה לאחר המילה :"בהפרה" מבקשים להוסיף 

 את המילה: "יסודית".
 לא מקובל.

25 27 " 
 

 )ב'(15סעיף 

. בשורה ראשונה לאחר המילה: "יסודית" מבקשים 1
להוסיף את המילים: "אשר לא תוקנה על ידו בזמן סביר 

 העניין:".בנסיבות 
 
ה לאחר המילה: "בהודעה: "מבקשים י. בשורה שני2

 להוסיף את המילה: "בכתב".

הדין  לפימקובל. הפרה יסודית  לא.1
  התראהביטול ללא  מאפשרת

 
 .מקובל.2

26 27 " 
 )ג'(15סעיף 

 

ה לאחר המילה: "האוניברסיטה: "מבקשים יבשורה שני
בגינם על ידי להוסיף את המילים: "בכפוף לביצוע התשלום 

 האוניברסיטה".
 .לא מקובל

27 27 " 
 )ג'(16סעיף 

 

 ה מבקשים למחוק את המילה: "עקיף".י. בשורה שני1
 
ל ו. בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את המילים: "והכ2

 לעיל." 12כמפורט בסעיף 

 מקובל לא. 1
 
 .מקובל.2

28 25 " 
 '(ד)12סעיף 

 

 מבקשים למחוק את הסעיף

 :כדלקמן יתוקן הסעיף
"היה הספק חברה בע"מ  העברת מניות 
שליטה בחברה  ללא הסכמת 

והעברת כל  האוניברסיטה מראש
הווה הפרת המסמכים הרלוונטיים ת

 "הוראות ס"ק א' לעיל.

 

29 30 
אישור נספח ב' 

 עריכת ביטוח
 1סעיף 

 
מבוקש להחליף  -ביטוח אחריות המוצר )פסקה שלישית( 

 "לשפות".את המילה "לכלול" במילה 
 תוקן בהתאם.ימקובל. נוסח הסעיף 
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30 30 " 
 3סעיף 

 

מבוקש  -. ביטוח אחריות מעבידים )פסקה שנייה( 1
 להחליף את המילה "לכלול" במילה "לשפות".

מבוקש  -. ביטוח אחריות מעבידים )פסקה שנייה( 2
 למחוק את המילים "כמבוטחת נוספת".

 תוקן בהתאם.י. מקובל. נוסח הסעיף 1
 
 
 תוקן בהתאם.י. מקובל. נוסח הסעיף 2

31 
 

  כללי
 

מינימום הזמנה  –אין התייחסות למינימום הזמנה 
 לעיל 3מס' להערה נא ראו תשובתנו  מע"מ .₪ +  300בחברתנו הינה 

32 21 
מסמך ד' 

 הסכם
 )א'(4סעיף 

 
שעות.  24יבוצע תוך  – החלפת מוצר שלא בהתאם להזמנה

בהזמנה הבאה של מתבצעת החלפת מוצר ש אצלנו נהוג
 הלקוח.

מעת  שעות 24 תוך וזאתהמשפט "  במקום
"וזאת  -" ייכתב מתן הודעה על כך לספק

 3בהזמנה הבאה שתבוצע מהספק או תוך 
  ."ימי עסקים, המוקדם מבין שניהם

33 21 " 
 

 )ג'(4סעיף 
ימי  3יבוצע תוך  – החלפת מוצר שאינו תקין / פגום

בהזמנה מתבצעת החלפת מוצר ש אצלנו נהוג. עסקים
 הבאה של הלקוח.

ימי עסקים מעת  3תוך  " המשפט במקום
 בהזמנה וזאת" :אספקת המוצר" ייכתב

ימי  3או תוך  מהספק שתבוצע הבאה
    ."עסקים, המוקדם מבין שניהם

 

34 22 " 
 

 )ג'(7סעיף 

עשה יפינוי טונרים וראשי דיו משומשים. פינוי הטונרים י
במרוכז מהמחסן המרכזי באונ', כפי שיוחלט בין הצדדים 

 במידה ונזכה .

 )יב( להסכם יתוקן כדלקמן:3סעיף 
הספק מתחייב לפנות מעת לעת ו/או עם  .א

דרישת האוניברסיטה טונרים/ראשי דיו 
משומשים לאתר פסולת מורשה. מבלי 

פינוי הטונרים לגרוע מן האמור לעיל 
זי באונ', עשה במרוכז מהמחסן המרכיי

שירות זה  .כפי שיוחלט בין הצדדים
יבוצע על ידי הספק בהתאם להוראות 

  כל דין ועל חשבונו.
 

35 23 " 

 
– 8סעיף 

שינויים 
 בתמורה

לפי שער  אין התייחסות להצמדות. הטונרים נרכשים 
 היורו ולפי שער הדולר.

ויש להגיש את  זה במכרז הצמדות אין
 תשומת, זאת עםההצעה בשקלים חדשים. 

 הקובע להסכם 8 לסעיף מופנית המציעים לב
 .הצורך במידת מחירים שינוי של מנגנון
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36 20 " 
 (ג')3 סעיף

 
מה ההגדרה של הזמנות דחופות וכמה הזמנות כאלו יש 

 בחודש?

היא כזו שללא הטונר  הזמנה דחופה
המדפסת מושבתת ולכן נדרשת אספקה תוך 

יום אחד. מקרים כאלה נדירים ובשנה 
עם  .כזה האחרונה לא היה אפילו מקרה אחד

זאת לא ניתן להתחייב מראש על כמות 
 .הללו ההזמנות

37 20 " 
 )ג'(3סעיף 

 
 

 לעיל. 4ראו התייחסותנו להערה  כן.  ?עסקיםימי  3האם הכוונה  –ימים  3תוך 
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  כללי
 מה היקף הרכישה השנתי 

-כ בשנה החולפת היההיקף הרכישות 
אך אין האוניברסיטה מתחייבת  ₪ 350,000

 היקף כלשהו.רכישה בל

39 21 
מסמך ד' 

 הסכם
 )א'(4סעיף 

 

 24 תוך שלא בהתאם להזמנהלהחליף מוצר הדרישה 
שעות בעייתית מכיוון שמדובר במגוון רחב ומנגד בשירות 

לא יהיה ניתן להחזיק מלאי יעודי  .ספקים 2שיינתן ע"י 
על כל רשימת הפריטים ואנו מבקשים לעדכן את 

 .עסקים ימי 3ההשלמות לעד 

 .לעיל 33-ו 32' מסראו תשובתנו להערות  נא

40 21 
מסמך ד' 

 הסכם

 )ב'(4סעיף 
 

 
 יברסיטהלפינוי מוצרים שהאונהדרישה מבקשים לעדכן את 

שעות מרגע ההודעה  72לתוך  שעות 24ך ות זכאית להחזיר
 לפנות ביום האספקה. ןאו לחלופי

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
 

"הספק יהא חייב לפנות את אותם מוצרים 
שהאוניברסיטה זכאית להחזיר כאמור בס"ק 

מעת הודעת  ימי עסקים 3 א', תוך 
אוניברסיטה על רצונה להחזירם או ה

לחלופין במועד האספקה הבא שתבוצע ע"י 
  הספק, לפי קביעת האוניברסיטה".
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  כללי
 

 האם יש ימי אספקה קבועים?

ה'  -ימים א'ב תתבצעומהאספקות ככלל לא. 
בשעות הפעילות של המחסן הראשי, כפי 

)ד'( למסמך א' כתב הוראות 6בסעיף שמופיע 
זאת  עםההצעות למכרז.  שילמגי

 האוניברסיטה אינה מתחייבת למועדים אלו 
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  כללי
 

 .לעיל 3מס'  הערהלנא ראו תשובתנו  האם יש סכום מינימום להזמנה?

 


