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 24.7.2022 תאריך:
 אוניברסיטת חיפה

 
רכישת מכונות צילום/הדפסה דיגיטאליות שחור לבן לבית הדפוס ל 15/2022מכרז פומבי מס'  

 1מס'  הבהרה מסמך תשובות לשאלות -של אוניברסיטת חיפה 
 

 שנתקבלה למכרז זה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז. נוספת הבהרהלהלן מענה לשאלת 
 מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.
על המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז הודעה זו כשהיא חתומה ע"י המציע )חתימת בעל זכות החתימה 

 החברה(.בחברה + חותמת 
 

הטופס המתוקן  -1נבקש להסב את תשומת לב המציעים לכך כי חלו שינויים בטופס הצעת המחיר נספח ב'
 מצורף למסמך זה ומחליף את הטופס שצורף למסמכי המכרז המקוריים.

 
 

 הבהרות למסמכי המכרז:

 
 

מס'  פרק מס"ד
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

נספח   .1
 -3ג'/1'א

מפרט 
 טכני

מבקשים  לאשר  להגיש מכונה שעונה  10 3
 111על  כל  הדרישות במהירות 

 הדפסות  בדקה
 

 לא מקובל. אין שינוי בדרישה זו.

נספח   .2
 -3ג'/1'א

מפרט 
 טכני

האם יש אפשרות להציע גם מכונות  10 3
 בדקה? A4דפי  117במהירות של 

 
 

 לא מקובל. אין שינוי בדרישה זו.

נספח   .3
 -3ג'/1'א

מפרט 
 טכני

נבקש שהדרישה תופחת למהירות  10 3
דף  100הדפסה של "לפחות עד 

בדקה" על מנת לאפשר למגוון ספקים 
 להגיש את הצעתם.

 לא מקובל. אין שינוי בדרישה זו.

נספח   .4
 -3ג'/1'א

מפרט 
 טכני

על מנת להבטיח איכות הדפסה ברמה  10 5
גבוהה אפשר להגדיר רזולוציה 

 dpi 2400מינימלית של 

-מ שלא תפחתהדרישה היא 
1200 DPI. 

 אין שינוי בנוסח הסעיף

נספח   .5
 -3ג'/1'א

מפרט 
 טכני

האם  13סותר את סעיף  12סעיף מס'  10 12
יש לספק בקר הדפסה חיצוני אחד 

 מכונות זהות 2כתוב  13בלבד? וסעיף 
האם מדובר בבקר  –נא הבהרתכם 
 הדפסה אחד ?

 בקר כוללות שהמכונות ככל
 -(לפירוק ניתן שאינו) אינטגרלי
 .זהות תהיינה המכונות

 אינטגרלי אינו שהבקר ככל
 לאחת אחד חיצוני בבקר נסתפק

  .בלבד המכונות
בקר הדפסה  לפחותכלומר נדרש 

 אחד. 
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מס'  פרק מס"ד
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

נספח   .6
 -3ג'/1'א

מפרט 
 טכני

נבקש שהאוניברסיטה תציין את כמות  10 17
ההדפסה החודשית הממוצעת 
בשנתיים האחרונות, שכן הדרישה 

 500,000לכמות הדפסה חודשית של 
את  )לדעת הספק(אינה משקפת 

במכונות ולא מצביעה  השימוש בפועל
על חוזק מכונה כלשהי, אלא נועדה 

 לסנן ספקים. 
האם עומס עבודה חודשי של 

 ?דף מספיק 100,000

כמות שנתית ממוצעת של 
 3.7פעימות מצוינת בסעיף 

למכרז. יובהר כי מדובר בכמות 
, כאשר ישנן תקופות ממוצעת

שיא )לדוגמא תקופות של 
בחינות( ועל כן לא ניתן להיענות 

 לבקשה.
 

 אין שינוי בדרישות המכרז.

נספח   .7
 -3ג'/1'א

מפרט 
 טכני

נבקש לבטל את ההגדרה  10 15
PRODUCTION  היות וישנן מכונות 

שעומדות בעומסי ההדפסה 
הנדרשים לאוניברסיטה אך אינן 
מוגדרות ככאלה. האם הגדרת מכונה 

 מספיקה? light production -כ

 לא ניתן להיענות לבקשה.
 לעיל. 6ראו הסבר בסע' 

נספח   .8
 -3ג'/1'א

מפרט 
 טכני

האם ניתן לספק מגירה אחת גדולה  10 10
 דפים?  3,000המכילה עד 

 

לא מקובל. הדרישה נותרת 
 בעינה.

נספח   .9
 -3ג'/1'א

מפרט 
 טכני

נבקש לשנות סעיף זה כך שיצוין :  10 11
"המכונה תוכל להזין מדיות ולשלבן 
בעבודה ובלבד שאינן עוברות בתנור" 

 . 

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 
 
 

נספח   .10
 -3ג'/1'א

מפרט 
 טכני

 2לעימוד  6למעט הדרישה בסעיף   12 12
UP  מדוע יש דרישה לבקר בכלל ,

 ולאימפוזיציה בפרט? 
 רוב ההדפסות)לדעת הספק( גם כך 

, ועם עימוד  A4בשחור לבן הינן בגודל 
למפרט  19בסיסי כאמור בסעיף 

 הטכני. 

יש בכך צורך. הדרישה נותרת 
 בעינה.

מבקשים הבהרה על  הסתירה בין  15 ד 1נספח ב"  .11
הדרישה בסעיף ד לתמחר עלות של 
יחידת סטקר עם  סיכה  לעומת  סעיף  

שכולל יחידת איסוף   1בנספח א" 10
והידוק   וקיפול  אמצע  כדרישת 

 מינימום

 לא קיימת סתירה.
בסעיף ד' לטופס הצעת המחיר 

המילים: "עם יימחקו   1נספח ב'
 סיכה".

טופס הצעת מחיר  נא ראו ברצ"ב
מעודכן המחליף את הטופס 
שצורף למסמכי המכרז 

 המקוריים.

אם  -קרנבקש לבטל את הדרישה לסט 15 5 1נספח ב'   .12
קר דרוש לעבודה השוטפת הרי הסט

שיש לבקש זאת בתחילת ההסכם 
למכונה ובאספקה יחד עם המכונות 
שיסופקו היות ויש לזה משמעות 

 מבחינת תפעול ועלויות שוטפות.

 אין שינוי בדרישה זו.
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מס'  פרק מס"ד
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

 -הסכם  .13
 מסמך ג'

נבקש שהספק הקיים הוא זה שיפנה  22  2.10
 את המכונות הקיימות.

הספק הקיים יוכל להשתמש  
במכונות לחלקי חילוף, ואילו כל ספק 
אחר יזרוק את המכונות ובכך יגרם 

 לזיהום סביבתי.  

 לא מקובל.
המכונות הקיימות כבר אינן 

 הן נרכשו.בבעלות הספק ממנו 
 אין שינוי בדרישה זו.

 
 

 לא מקובל. למעט סיכות 23 3.2 הסכם  .14
 הספק יספק גם סיכות.

השירות בימי שישי וערבי חג יהיה  23 3.7 הסכם  .15
 בתשלום נוסף

הסיפא של הסעיף המתייחסת 
 תימחק. -לימי ו' וערבי חג

נבקש לשנות את הסעיף כך שתקלה  23 3.8 הסכם  .16
שעות במקום  48שלא ניתן לתקן תוך 

 שעות 24

 3.8הפסקה הראשונה בסע' 
 תתוקן כדלקמן:

"הייתה התקלה ו/או הנזק 
במכונה מסוג שלא ניתן לתקן 

 48באופן מיידי או בטווח של עד 
שעות, הספק מתחייב להעמיד 
לרשות האוניברסיטה מכונה 

ימים  7חליפית בתוך לא יאוחר מ
מקבלת ההודעה על התקלה, 

אות הסכם עליה יחולו כל הור
 זה."

 
לתשומת לב המציעים כי אין 
בכוונת האוניברסיטה לחייב את 
הספק בהתאם לסעיף זה, אם לא 

 מדובר בתקופת שיא.

 -הסכם  .17
שירות 

תחזוקה 
 -ואחריות 

 מסמך ג'

3.9- 
3.8 

הדרישה להעמדת מכונה  .1 23
חליפית למכונה שלא פעלה למעלה 

שעות לא סבירה, ועל כן יש  48-מ
יום לפחות  14לאפשר אספקה בתוך 

ובהשבתה שעולה על שבוע ימים 
לפחות ולאחר שהספק עשה מאמץ 

 לתקנה. 
לאוניברסיטה יש חלופה זמנית 
שתחפה על השבתה שהיא המכונה 

נוספות השנייה שסופקה וכן במכונות 
 בהן ניתן להדפיס.

 
 
נבקש שהפיצוי  -פיצוי מוסכם .2

ש"ח, גם כך  100יופחת לכדי 

 לעיל. 16הבהרה מס' .ראו 1
 
הפיצוי המוסכם  3.9בסעיף .2

 ₪. 100יתוקן ל
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מס'  פרק מס"ד
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

ההכנסות מפעימות מונה ש/ל הינן 
 נמוכות.

ככלל נבקש שאופציית הארכה תהיה  24 5.3 הסכם  .18
 באישור שני הצדדים

 

תישאר של האופציה 
האוניברסיטה אך הצדדים 
יצטרכו להסכים ביניהם על מחיר 
הפעימה. אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

הספק לא יהיה אחראי לשום נזק ו/או  26 10 הסכם  .19
תקלה שיגרמו ממעשה ו/או מחדל 
ו/או משימוש לא סביר ו/או משימוש 
שלא לפי הוראות היצרן במכונה ע"י 

 המזמין או מי מטעמו

 10.3להסכם סעיף יתווסף 
 כדלקמן:

 לא הספק, לעיל האמור אף על "
או /ו נזק לכל באחריות יישא

 אובדןאו /ו הפסדאו /ו פגיעה
 לא משימוש כתוצאה שייגרמו

 משימושאו /ו במכונות סביר
 ידי על, היצרן הוראות לפי שלא

 "מטעמה מיאו /ו האוניברסיטה

למרות כל   :הערה כללית לסעיף 26 10 הסכם  .20
שיעור האחריות של  6האמור בסעיף 

הספק לא יעלה על סך הסכומים 
 12ששלומו לספק ע"י המזמין ב 

 חודשים שקדמו לקרות המקרה.

 לא מקובל.

 
 אישור

 הרינו לאשר האמור בהודעה זו לעיל.

 

 שם המציע: ______________________

 

 חתימה: ________________________

 
 

 


