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 48/2022מכרז מס' 

  -אספקת טונרים, ראשי דיו והדפסה לאוניברסיטת חיפה
 1מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 

 
 

 למכרז זה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז. ושנתקבל ת הבהרהולהלן מענה לשאל
 מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת 

על המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז הודעה זו כשהיא חתומה ע"י המציע )חתימת בעל זכות החתימה בחברה + 
 חותמת החברה(.

 
 

 הבהרות למסמכי המכרז:
 
 

מס'  פרק מס"ד
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

מסמך  1
 א'

כתב כמויות האם ניתן לקבל  4 3.5
 רכש בשנה האחרונה?

 1הצעת המחיר נספח ב'  טופס
הטונרים בשנה  רכשאת  משקף

 האקדמית האחרונה. 
 אינה' האונכי  להבהיר נבקש

 וכי הנקובות לכמויות מתחייבת
 בהתאם תהיינה בפועל ההזמנות

 .לצרכיה

מסמך  2
 א'

האם נדרש טכנאי מטעם  5 5.2
הזוכה לביצוע החלפה של 

 המוזמנים?הטונרים 

 לא נדרש.

מסמך  3
 א'

האם יש להפריד בין המענה  6 8.3
הכלכלי למענה המנהלתי 

 במעטפה נפרדת?

  אין צורך בהפרדה.

מסמך  4
 ב'

. הרכש הבינלאומי הוא 1 11 4
בדולר ומתורגם לשער 

החליפין ליום ההצעה, בנוסף 
במקרה של אסון עולמי 
כדוגמה: קורונה וכאשר 

התייקרו מחירי הייבוא 
בעשרות אחוזים האם 

במקרים מסוג זה לא ניתן 
לנהל משא ומתן על 

 המחירים?
. היות והמכרז הוא לפרק 2

שנים ולא ניתן  5זמן של 
לחזות שינויים גלובליים 

במחירים איך ניתן לקבע 
עדכון מחירים ע"פ הסכם 

 מקובל בין הצדדים?

תשומת לב המציעים מופנית  
ון להסכם הכולל מנגנ 8לסעיף 

שינויים בתמורה, הלוקח בחשבון 
בי היתר גם שינויים במחירי 

 היצרן.



על מנת אנו יצרי טונרים.      כללי 6
ות שנוכל להעתר לבקש

מתן הנחות המשווקים ל
לטונרים וראשי דיו עבור אונ' 

חיפה אנו מחוייבים לקבל 
את הנתונים מכם באופן ישיר 

,כמו כן איש קשר על כל  להלן
 לנופרטיו שיצטרך לאשר 

במייל כתוב שהנתונים 

 : שנקבל מכם אכן נכונים

 
רשימת מצאי  .1

 מתוצרתנומדפסות 
לפי דגם וכמות באונ' 

 חיפה 
רשימת רכש  .2

הטונרים וראשי דיו 
בשנה האחרונה 

שעל בסיסה ינתנו 
ההנחות עבור אונ' 

 חיפה

 
ללא הנ"ל לא נוכל לאשר 

למשווקים אשר יפנו הנחות 
אלינו והם יצטרכו לרכוש את 

המוצרים עבורכם במחיר 
  מלא .

 לא מקובל. .1
נא ראו התייחסותנו  .2

 לעיל. 1בסעיף 

 

 

 

 אישור

 הרינו לאשר האמור בהודעה זו לעיל.

 

 שם המציע: ______________________

 

 חתימה: ________________________

 


