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1.7.15 

  335/15מכרז מס'  –לשאלות הבהרה שובות תמתוקן מסמך 

 מכרז בנושא אספקה, תפעול ומתן שירות למכונת צילום/הדפסה בצבע לבית הדפוס

תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז. אמובהר כל סעיף של  

.ידם-כשהוא חתום על המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם  

 תשובה שאלה במכרזנוסח  סעיף עמוד סודר

1  
 

 האם נדרשת אפשרות הדפסה על מגוון  
גרם בדופלקס  350מדיות בעובי של 

 אוטומטי ?

 כן

2  
 

 70האם נדרשת שמירה על מהירות של   
 גר'? 300בדקה עד משקל נייר 

 לא

3  
 

האם נדרשת תמיכה במדיה רקועה )טקסט   
)נייר שהודפס  preprintובמדיית  וריאלית(

 בהדפסה ִמקדמית באופסט(

 לא

4  
 

 x 700האם אופציה להדפסת באנר בגודל   
 תהווה יתרון? 420

 לא

5  
 

 לא האם לא נדרשת יחידת שידוך?  

6  
 

ניתן להציע מכונה עם תמיכה בגודל   האם  
 ? מ"מ X  330מ"מ  487.8  נייר

 כן

"האוניברסיטה שומרת לעצמה  . ג8 6 7
הזכות להוסיף ולשנות את התנאים 

להתנות הנ"ל או חלק מהם, או 
תנאים אחרים, לפני חתימת ההסכם 
 הפורמאלי בין הזוכה לאוניברסיטה"

נבקש להבהיר כי במקרה של שינוי מהותי 
בתנאי ההסכם הפורמאלי יהיה רשאי הזוכה 
להסתלק מהצעתו ללא אחריות כלשהי כלפי 

 האוניברסיטה. 

שומרת על זכותה לערוך  האוניברסיטה 
בות שינויים אם וככל שמתחייבים מתשו

ים יהבהרה שפורסמו במכרז או שינויים טכנ
ים לא תבצע שינוי נדרשים. האוניברסיטה

מהותיים בתנאי ההסכם לאחר הגשת 
 ההצעות.

 מס חשבונית כנגד תשולם התמורה" . ד. 9 6 8
 מספר סיכום לתדפיס במצורף כדין

 ,מהמכונה הצילומים

נבקש לשנות את הכיתוב כך שתנאי 
, כל הפקת החשבוניתהתשלום יהיו מרגע 

מצב אחר עלול ליצור בעיות בתשלום לספק 

 לא מקובל
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 יום +60  שוטף בתנאי לחודש אחת
 ".החשבונית מקבלת

 מסיבות "בירוקרטיות".

"הזוכה מתחייב לחתום על ההסכם  11 7 9
בנוסח מסמך ה', בכפוף לזכותה של 

 האוניברסיטה לערוך בו שינויים..."

 לעיל 7ראה תשובה מס'  .ג לעיל.8לסעיף  ראו הערתינו

"... שיקול הדעת הבלעדי בעניין  . ט16 9 10
מימוש זכות העיון בהצעה הזוכה 

 מוקנה לאוניברסיטה..."

נבקש להבהיר כי האוניברסיטה לא תתיר 
עיון בחלק אשר סומן על ידי הזוכה כסוד 

מסחרי, אלא אם הודיעה על כך לזוכה זמן 
המסמך על מנת שהזוכה סביר טרם הצגת 

  .יוכל לפעול לקבלת סעד מתאים

כאמור בסעיף, המחיר המוצע לא יהיה סוד  
)שאינם  מסחרי. היבטים אחרים בהצעה

כסוד  ידי המציע-על שיסומנו המחיר(
, תימסר לנכון לגלותם תמצאוהאוניברסיטה 

הודעה בדבר ההחלטה למציע, בטרם גילוי 
 חלקים אלו של הצעתו.

 מקובל ".FIERYהבקר הוא מסוג"  –שגיאת כתיב  " FAIERY מסוג הדפסה "בקר מפרט טכני  11 11

 כי עלינו ומוסכם לנו "ידוע . ד.5 13 12
 לדרוש הזכות תהיה לאוניברסיטה

 ,שהיא סיבה מכל המכונה החלפת
 וסיכון תכופים קלקולים לרבות

 בטיחותי."

נבקש לשנות סעיף זה כך שתהיה מגבלה 
המכונה רק מסיבה מהותית, להחלפת 

תקלות או השבתה, נבקש להבהיר 
שבמקרה של רשלנות או זדון מצד 

האוניברסיטה החלפת המכונה תהיה על 
נבקש שהאוניברסיטה  חשבון האוניברסיטה,

תגדיר מהם קלקולים תכופים, וכן נבקש 
להוסיף שהחלפת מכונה במכונה חדשה , 

 רק אם לא ניתן לתקן את התקלה. 

שהחלפת מכונה במכונה עלינו מקובל 
 חדשה , רק אם לא ניתן לתקן את התקלה.

 
נזק שגרמה האוניברסיטה בזדון או 

ברשלנות למכונה לא יזכה אותה בקבלת 
 חשבון הספק.-מכונה חדשה על

 
 
 
 

"אנו נהיה אחראים בלעדית לכל נזק  8 14 13
שייגרם לעובדינו, נציגינו, משתמשי 

בקשר עם המכונה ו/או כל צד ג', 
 המכונה והפעלתה"

נבקש להבהיר כי אחריות המציע תהא 
להסכם, לרבות  11מוגבלת לאמור בסעיף 

 הערתנו לו.

לנזקים כתוצאה  הקבלן אחריותמובהר כי  
היא לכאלו  מכונהמהפעלה ושימוש ב

במסגרת שימוש תקין וסביר  שנגרמו
 במכונה

"האוניברסיטה לא תישא בכל  8 14 14
כל שהם, ישירים או אחריות לנזקים 

עקיפים, שייגרמו למכונות ו/או 
למסמכים ו/או לציוד אחר שלנו ו/או 

 של כל צד שלישי אחר"

נבקש להבהיר כי העדר אחריותה של 
מקום בו הנזק בהאוניברסיטה לא תחול 

נגרם על ידי האוניברסיטה בזדון או רשלנות 
רבתי או שימוש שלא לפי הוראות היצרן 

 במכונה.

 
-על א יהיה אחראי לנזקים שנגרמוהקבלן ל

ת או שמימוש ידי האוניברסיטה בזדון, רשלנו
 בלתי תקין וסביר במכונה

 בשקלים ינקבו כאמור התעריפים" ב  16 15
 לעשר מעוגלים הם וכאשר חדשים

נבקש לבטל סעיף זה, שכן עלויות נמדדות 
לעיתים באגורות בודדות לדף מודפס, כל 

 מקובל    
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 מחיר צוין .מ"מע יכללו ולא אגורות
 תעגל אגורות לעשר בעיגול שאינו

 המחיר"  את האוניברסיטה
 

עיגול מחיר כלפי מעלה או מטה יפגע או 
 באוניברסיטה או בספק. 

האם הכוונה היא במכפלה של כל כמות 
 הפעימות השנתית כדי לקבל מספר עגול ? 

 

נוסח ערבות  18 16
להבטחת 

ביצוע 
 ההסכם

 עד בתוקף זאת "ערבותנו
 מועד אחרי , בכלל ועד 30.11.2020

 ומבוטלת בטלה ערבותנו תהא זה
". 

נבקש לשנות את הסעיף כך  שירשם 
עד לתאריך   מידי שנהשהערבות תתחדש 

, דרישות הבנקים מאפשר 30.11.2020
 חידוש אחת לשנה. עד לתאריך הנקוב.

 
 

 מקובל לא

"במקרה של סתירה בין הוראות  . ב1 20 17
ההסכם להוראות אחד מנספחיו 

תגבורנה ההוראות המטיבות עם 
 האוניברסיטה"

נבקש לבטל הוראה זו, ולהבהיר כי במקרה 
"של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות 

אחד מנספחיו", ייעשה שימוש בכללי 
 פרשנות מקובלים.

 לא מקובל

זכות ברירה "לאוניברסיטה תינתן  . ג2 20 18
בלעדית בהתאם לשיקול דעתה 

הבלעדי, להאריך את תקופת 
 חודש נוספים"  24 -ההתקשרות ב

נבקש להבהיר כי מימוש זכות הברירה 
יום  90 -תיעשה בהודעה בכתב, לא יאוחר מ

 טרם תום תקופת ההתקשרות.

 
מימוש זכות הברירה יעשה בהודעה בכתב 

ימים טרם סיום תקופת  60-לא יאוחר מ
 ההתקשרות

ל כ"האוניברסיטה תהיה רשאית ב . ד2 21 19
עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי 

-והמוחלט... להביא ההתקשרות על
פי הסכם זה לסיום אף לפני תום 
תקופת ההתקשרות בהודעה של 

 יום מראש" 30

יום  60-נבקש להאריך את זמן ההודעה ל
לפחות, כמו כן, נבקש רשימה מוגדרת של 

סעיפים שבמידה ואינם מתקיימים תוכל 
האוניברסיטה לסיים את ההסכם, באופן 

יבות כל מחוהנ"ל לאוניברסיטה לא תהיה 
להשלים את העסקה בתום התקופה 

הנקובה בהסכם ואשר עלולה להביא למצב 
 נהלות האוניברסיטה.של חוסר תום לב בהת

 
 לא מקובל.

 
 

"ציון נמוך בהערכת הקבלן יהווה  . יא3 22 20
עילה לביטול ההסכם על ידי 

 האוניברסיטה..."

נבקש להבהיר כי ביטול ההסכם על ידי 
האוניברסיטה עקב ציון נמוך בהערכת 
. ד 3הקבלן ייעשה בהתאם להוראות סעיף 

 להסכם.

 
 לא ברורה הערה

תן אחריות ושירותי י"הקבלן י . א4 22 21
תחזוקה ותיקון מלאים ללא תוספת 

תשלום, למשך כל תקופת 
ההתקשרות ותקופת ההתקשרות 

המוארכת, ככל שתוארך, כך 

למתן נבקש להבהיר כי אחריות הקבלן 
אינה כוללת  אחריות ושירותי תחזוקה ותיקון

טיפול או תיקון הציוד או החלפת חלקים בכל 
מקרה שאי תקינות הציוד נובעת מאחת 

 הסיבות שלהלן:
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שתתאפשר פעולה רציפה ותקינה 
של המכונה והסורק לשביעות רצונה 

המלא של האוניברסיטה, ובכלל 
זאת על הקבלן יהא לתחזק המכונה 

פן שוטף ולתקן כל ו/או הסורק באו
קלקול ותקלה, ללא כל מתן תמורה 
נוספת מעבר לזו הנקובה בהסכם 

 זה להלן"

  הפעלת הציוד שלא בהתאם להוראות א. 
  , לרבות שימוש היצרן, מכל סיבה שהיא    
 חודשי הנמוך מהיקף הפעימות     
 המינימאלי המתאים לציוד לפי הגדרת     
 .היצרן    
 חבלה, מעשה או מחדל וכל נזק שנגרם ב. 
 לציוד שלא במהלך השימוש הרגיל שלו.    
י על ידשלא  שרות שניתן לציוד או תיקונוג. 

שינויים או תוספות בציוד, לרבות הקבלן, וכן 
תוכנה או כל רכיב , הבמערכת ההפעלה

אחר במערכת , אשר לא בוצעו על ידי 
 .הקבלן

 הובלת הציוד והתקנתו באתר השונה ד. 
 באישור שלא  האוניברסיטהמאתר     
 .הקבלן    
 , שימוש לגבי הציוד בחומרים מתכליםה. 
 ל ידי אושרו עאשר לא נייר חלפים או     
 .היצרן או הקבלן    

 שימוש על תחול לא האחריות .א
 וסביר תקין שאינו

 
 

 שגרמה נזק על תחול לא האחריות .ב
 שלא למכונה האוניברסיטה

, וסביר תקין משימוש כתוצאה
 חבלה לרבות

 
 מקובל .ג

 
 מקובל .ד

 
 מקובל .ה

 
 
 

נבקש להאריך את זמני התיקון ו/או החלפת   כללי . ו, ח4 22 22
 שעות לפחות. 72המכונה לזמן סביר של  

 )מרגע קבלת קריאה( שעות 72זמן של 
ביצוע תיקון למקובל להחלפת מכונה או 

וכיו"ב ולא משמעותי המצריך החלפת חלק 
טיפול בתקלה פשוטה יותר, אז יחול לוח ל

 הסכם. הזמנים שב

"השבתה" או חלק ממנו, "על כל יום  . ט4 22 23
ישלם הקבלן לאוניברסיטה פיצוי 

 ₪" 500מוסכם בשיעור 

 המוסכם הפיצוי ישולם לא כי להבהיר נבקש
השבתה שאינה בשליטתו של הקבלן,  בגין

בין אם ההשבתה הינה כתוצאה ממעשה או 
מחדל של האוניברסיטה, כוח עליון או כל צד 

שלישי. כן נבקש להבהיר כי האוניברסיטה 
  .נזקיה סך על העולה לפיצוי זכאית תהא לא
 

 
לא מקובל. על הספק להשיב את המכונה 

לעבודה תקינה או להעמיד מכונה חליפית, 
 ,שעות מהקריאה 72מחלוף כן שה לא ע

 .צפוי לקנס על כל יום עיכוב
 

"על כל יום "השבתה" או חלק ממנו,  . ט4 22 24
ישלם הקבלן לאוניברסיטה פיצוי 

 ₪" 500בשיעור מוסכם 

נבקש לתקן את שיעור הפיצוי ליום השבתה 
אך לא חלק ממנו, שכן  האם שעת עיכוב 

  בלבד תחשב כחלק מיום ההשבתה ?

 
  מקובל
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"הסכומים הנקובים המחירון, יוצמדו  . ב6 23 25
למדד המחירים לצרכן, כשמדד 

 2015הבסיס הינו מדד יולי 
 "15.08.2015 -שפורסם ב

נבקש להבהיר כי מדד הבסיס יהא המדד 
 הידוע במועד הגשת ההצעה. 

 
 מקובל

. ז. יחולו, 6נבקש להבהיר כי הוראות סעיף  כללי . ז6 23 26
בשינויים המחויבים ובאופן יחסי, גם במקרה 
ונסתיימה תקופת ההתקשרות בטרם חלפו 

 חודשים ממועד ההתחשבנות. 12

תקופת במידה והאוניברסיטה תסיים את 
ההתקשרות בטרם עת שלא עקב הפרה של 

 .ידי הקבלן, יערך חישוב יחסי-ההסכם על
 
 

"הקבלן אינו רשאי להמחות, להסב  . א7 24 27
או להעביר לאחר או לאחרים, 

במישרין או בעקיפין, זכויותיו או 
חובותיו מכוח הסכם זה, כולן או 

 חלקן..."

נבקש להבהיר כי ההגבלה האמורה תחול 
בו לא אישרה האוניברסיטה את מקום 

ההמחאה, ההסבה או ההעברה כאמור, 
כאשר האוניברסיטה לא תסרב מטעמים 

 שאינם סבירים.

 לא מקובל

העברת  –"היה הקבלן תאגיד  . ב7 24 28
זכויות בתאגיד, ללא הסכמה בראש 

ובכתב של האוניברסיטה, אסורה 
 ותהווה הפרה יסודית של ההסכם"

נבקש למחוק סעיף זה בכללותו. לחלופין 
נבקש להבהיר כי ההגבלה האמורה לא 

תחול לעניין העברת זכויות לגוף קשור, וכי 
האוניברסיטה בכל מקרה לא תסרב 

 מטעמים שאינם סבירים. 

לא מקובל. לא יבוצע שינוי בסעיף. 
האוניברסיטה תפעיל את שיקול דעתה 

 באופן סביר.

לגרוע מהאמור לעיל, "מבלי  . ב8 24 29
האוניברסיטה תהיה רשאית לממש 

הערבות כל אימת שהקבלן הפר 
הסכם זה בהפרה כלשהי ולא תיקן 

ימים מיום שנדרש  7ההפרה תוך 
 ידי האוניברסיטה"-לכך על

ערבות ה מימוש( 1נבקש להבהיר כדלקמן: )
בוצע אך ורק במקרה של הפרה יסודית של י

רכה של ההסכם וזאת לאחר התראה ומתן א
לתיקון ההפרה לקבלן יום מראש ובכתב  30

( בכל מקרה 2בטרם חילוט הערבות; )
הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם 

בפועל, והכול בכפוף להוראות  לאוניברסיטה
ההסכם )לרבות הערותינו להן( הקובעות 

 .הקבלןשל  ואת היקף ותקרת אחריות

 לא מקובל

לקזז  "לאוניברסיטה שמורה הזכות 9 24 30
מהתמורה כל סכום שיגיע לה 

מהקבלן, לרבות הפיצוי בגין 
 4השבתת המכונה, כמפורט בסעיף 

 לעיל"

נבקש להבהיר כי לא יקוזזו סכומים שהינם 
במחלוקת. נבקש להבהיר שזכות הקיזוז 

בגין השבתה של המכונה לא תהיה במקרה 
 של גרימת נזק על ידי האוניברסיטה.

 
 תיקון.הסעיף ברור ולא יחול בו 
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 על הקבלן מאחריות לגרוע "מבלי א  10 25 31
 ,דין" כל פי על או/ו זה הסכם פי

 לא מקובל נבקש למחוק את המילה "כל" כמופיע. 

 ביטוח ולהחזיק להמשיך "הספק ד 10 25 32
 בפני ולהציג בתוקף זה

 האוניברסיטה
 ,בגינו ביטוח עריכת אישור

 שנתיים ולמשך כאמור במועדים
 תום ממועד לפחות נוספות

 " ההסכם.

נבקש להוסיף לאחר המילה "בגינו" , את (1
המילים" בכפוף לדרישת האוניברסיטה 

 בכתב". 
במועדים... לשנתיים נוספות לפחות ( 2

 ממועד, נבקש למחוק את המילה לפחות. 

 
למרות האמור מוסכם  –( לא מקובל 1

כי אי המצאת אישור הביטוח במועד 
הפרה יסודית של  כנדרש לא תהוה

ההסכם אלא אם האישור לא הומצא 
ימי עבודה מהיום בו  10לאחר חלוף 

 נדרשה המצאתו ע"י האוניברסיטה.
 ( מאושר2

"האמור לעיל בדבר פטור מאחריות  . ה10 25 33
לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון"

נבקש להבהיר כי האמור בדבר פטור 
מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם 

לאובדן או לנזק בזדון או ברשלנות רבתי. 
כמו כן נבקש למחוק את המילים "או מי 

 מטעמו" . 

 
 הנ"ל. 10ר' הערה מודגשת בתחתית ס' 

"... מובהר בזאת כי הספק הוא  . ו10 26 34
הנושא באחריות כלפי האוניברסיטה 

 לשירותים במלואם..." ביחס

נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהא 
בכפוף להוראות ההסכם )לרבות הערותינו 

 ולהן( הקובעות את היקף ותקרת אחריות
 .הקבלןשל 

 לא מקובל.
 

"הקבלן אחראי אחריות מלאה  . ב11 26 35
ובלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או 

הפסד ו/או אובדן, בלא יוצא מן 
ייגרמו לאדם ו/או לרכוש הכלל אשר 

 בלא יוצא מן הכלל..."

תחת  הקבלןנבקש להבהיר כי אחריותו של 
ההתקשרות תוגבל לנזקים ישירים בלבד וכי 

בגין כל  הקבלןהיקף אחריותו הכוללת של 
לא  נזק שהוא אחראי לו תחת ההתקשרות

יעלה על תקרה כוללת ומצטברת בסכום 
בגין  לקבלןהשווה לתמורה ששולמה 

חודשים  12רותים במהלך התקופה של השי
 טרם מועד היווצרות הנזק.

לא  הקבלןנבקש להבהיר כי אחריות כן 
תחול מקום שהנזק נגרם כתוצאה ממעשה 

או מי  האוניברסיטהאו מחדל רשלניים של 
)לרבות שימוש במכונות שלא  המטעמ

או הפרת ההסכם בהתאם להוראות היצרן( 
ו הללו או במקום בהאוניברסיטה על ידי 

 תרמו להיווצרות הנזק.

 
 הסעיף בהסכם יוותר כפי שהוא.

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי 

הקבלן לא יהיה אחראי לנזק שייגרם 
כתוצאה משימוש בלתי תקין וסביר במכונה 

 י האוניברסיטה יד-על
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"הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות  . ג11 26 36
את האוניברסיטה בגין כל נזק, 

 הפסד, תשלום והוצאה..."

לשפות את  הקבלן נבקש להבהיר כי חובת
האוניברסיטה תחת סעיף זה )א( תיווצר רק 

עם קבלת פס"ד חלוט של רשות שיפוטית 
מוסמכת )שאינו ניתן לעיכוב ביצוע(; )ב( 

הפסד או  הנה אך ורק לעניין נזק, פגיעה,
אובדן אשר הקבלן אחראי לו תחת סעיף 

)ג(  -. ב לעיל )לרבות הערותינו לו(; ו11
 לקבלןודיע מותנית בכך שהאוניברסיטה ת

 עליה האודות התביעה מיד עם היוודע ל
בניהול ההגנה מפניה, פעולה עמו שתף ות

וכי האוניברסיטה לא תתפשר בתביעה 
כלשהי ללא הסכמת הקבלן, אשר לא יסרב 

 לתת הסכמתו מטעמים שאינם סבירים.

 
 לא מקובל. (א
כאמור בהסכם )לרבות הבהרות  (ב

מצד האוניברסיטה בלבד( ולפי כל 
 דין

החובה לפי הסכם אינה מותנית.  (ג
עם זאת, במידה וידובר בתביעה 

של צד ג' נגד האוניברסיטה בקשר 
עם המכונה האוניברסיטה תיתן על 

לא האוניברסיטה כך הודעה לקבלן ו
עם התובע באופן חד צדדי תתפשר 

ותוציא על כך דרישת תשלום 
 לקבלן.

"הקבלן מתחייב שלא להעסיק  . ו12 27 37
עובדי אוניברסיטה או קרובי 

 משפחתם"

נבקש למחוק סעיף זה בכללותו. לחלופין, 
נבקש להחריג מגדר ההתחייבות עובדים 

זוטרים אשר לא הייתה להם כל נגיעה למתן 
השירותים, וכן קרובי משפחה מקום בו אין 

בהעסקתם על ידי הקבלן משום חשש 
 למשוא פנים או ניגוד עניינים. 

 לא מקובל

ז "האוניברסיטה תהיה רשאית לקז . י13 28 38
מהסכום שיגיע ממנה לקבלן, כל 

סכום שתידרש לשלם בגין כל 
מעשה או מחדל של עובדי הקבלן 

ו/או של מי מטעמו, מכל סיבה 
 שהיא..."

נבקש להבהיר כי לא יקוזזו סכומים שהינם 
במחלוקת. כן נבקש להבהיר כי אחריות 

בכפוף להוראות ההסכם הקבלן תהא 
ף )לרבות הערותינו להן( הקובעות את היק

 .הקבלןשל  וותקרת אחריות

 לא מקובל. 

"האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז  . יא13 28 39
כל סכום שיגיע ממנה לקבלן ו/או מי 
מעובדי הקבלן... מכספים אשר היא 

חייבת לקבלן ו/או מי מעובדי 
 הקבלן"

נבקש להבהיר כי לא יקוזזו סכומים שהינם 
במחלוקת. כן נבקש להבהיר כי לא יקוזזו 
כספים אשר האוניברסיטה חייבת לקבלן 

מסכומים המגיעים ממנה לעובדי הקבלן, וכן 
 להיפך.

 
 לא מקובל

"... הקבלן מתחייב לשפות ולפצות  . יב13 28 40
את האוניברסיטה מיד עם דרישתה 

 הראשונה בגין כל הוצאה..."

. ג לעיל, אשר 11ראו הערותינו לסעיף 
 נבקש להחיל גם על סעיף זה.

 מקובללא 
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"הפר הקבלן, לדעת האוניברסיטה,  . א14 29 41
 הוראה מהוראות הסכם זה..."

נבקש למחוק את המילים "לדעת 
 האוניברסיטה".

 לא מקובל

"לשלוח לו הודעה בכתב ובה  (1. א )14 29 42
דרישה לתקן את נזק ההפרה 

ולקיים את ההוראה שהופרה תוך 
 המועד שייקבע על ידה"

המועד שייקבע על ידה לא נבקש להבהיר כי 
 יום ממועד ההודעה. 14 -יפחת מ

לא מקובל. האוניברסיטה תקבע זמן סביר 
 בהתאם לנסיבות העניין.

"לממש הערבות הבנקאית כולה או  (2. א )14 29 45
 לעיל" 9חלקה, כאמור בסעיף 

נבקש להבהיר כי מימוש הערבות ייעשה 
לעיל,  8בכפוף ובהתאם לאמור בסעיף 

 הערתינו לו.לרבות 

 לא מקובל

"לאוניברסיטה תהא זכות עיכבון על  15 29 46
המכונה והסורק בגין כל חוב של 

 הקבלן כלפיה שטרם נפרע..."

נבקש למחוק סעיף זה. לחלופין, נבקש 
להבהיר כי זכות העיכבון תחול רק לעניין 

 סכום חוב שאינו שנוי במחלוקת.

 לא מקובל

האם הכוונה למגש יציאה של פינישר או  מערים בקיבולת גבוההיחידת  מפרט טכני  35 47
 עגלה? 

 האפשרויות מקובלות 2

פינישר עם יחידה מרבעת להפקת  מפרט טכני   35 48
 חוברות 

נבקש להוסיף דרישה לאספקת פינישר 
עם יחידת  A3דף  25להידוק וחירור של עד 

קיפול מרבעת )גב מרובע( וחיתוך מוביל 
 להפקת חוברות איכות על ידי האוניברסיטה. 

של החוברת לא כתוב: פינישר  35בעמוד 
עם יחידה מרבעת להפקת חוברות. לגבי 

לא מבקשים אספקת יחידת אנו הערתכם, 
 גימור.

   עריכת ביטוח  -כללי  36 

 מיום החל כי בזאת מאשרים הננו 1 36 49
 ליום ועד ________
 תקופת" :להלן(________

 את ערכנו )"הביטוח
 בגין להלן המפורטים הביטוחים

 "בגין" לרבות ,הספק פעילות
 -:לאוניברסיטה השירותים

נבקש למחוק את המילים ב"גין" ולרשום 
 במקומה את המילים "בקשר עם" 
 -נבקש לשנות את סכום הביטוח ל

1,000,000. $ 

 
 מאושר

 לכיסוי המוצר חבות ביטוח  2 36 50
 הספק של אחריותו

נבקש לציין באישור עריכת הביטוח 
שהפוליסה משולבת עם צד שלישי לכיסוי 

 אחריותו של הספק על פי דין. 

 
 במכרז הזוכה אם, ואולם בסעיף שינוי אין

: המילים יוחלפו כאשר ביטוח אישור ימציא
 חבות ביטוח: "במילים" המוצר חבות ביטוח"

צד  אחריות ביטוח עם משולב המוצר
 מתנאי חריגה הדבר יהווה לא", שלישי
 .המכרז
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נבקש לציין באישור עריכת הביטוח    2 36 51
 שהפוליסה מושלבת עם חבות מוצר. 

-נבקש לשנות את הסכום הביטוח ל
1,000,000 $ 

 
 מאושר.

אין שינוי בסעיף ואולם, אם הזוכה במכרז 
ימציא אישור ביטוח כאשר יוחלפו המילים: 

"ביטוח חבות המוצר" במילים: "ביטוח חבות 
צד המוצר משולב עם ביטוח אחריות 

", לא יהווה הדבר חריגה מתנאי שלישי
 המכרז.

 -הביטוח ל נבקש לשנות את הזכום ביטוח אחריות מעבידים  3 36 52
1,500,000$ 

 
 מאושר

אין שינוי בסעיף ואולם, אם הזוכה במכרז 
סכום הביטוח ימציא אישור ביטוח כאשר 

, 1,500,000$בפרק חבות מעבידים יהיה 
 לא יהווה הדבר חריגה מתנאי המכרז.

  נבקש למחוק סעיף זה.  ביטוח אש מורחב   4 37 53
כה במכרז אין שינוי בסעיף ואולם, אם הזו
( ביטוח 4ימציא אישור ביטוח ללא סעיף )

 לא יהווה הדבר חריגה מתנאי המכרז. רכוש
בכפוף להצהרת הפטור בסעיף הביטוח 

 .ה(10)

כללי לכל  37 54
 הפוליסות 

לציין בכותרת בהמשך למילים "כללי לכל  
 הפוליסות" את המילים למעט ביטוח הרכוש.

 
כה במכרז אין שינוי בסעיף ואולם, אם הזו
( ביטוח 4ימציא אישור ביטוח ללא סעיף )

לא יהווה  המחיקה מאושרת והדבר  רכוש
 חריגה מתנאי המכרז

מבקשים להודיעכם שמועד הגשת ההצעות   מועד הגשת ההצעות למכרזשינוי  כללי  55
 12.00בשעה  15.07.15נדחה ליום ד' 

 


