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 48/2022מכרז מס' 

  -אספקת טונרים, ראשי דיו והדפסה לאוניברסיטת חיפה
 2מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 

 
 

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

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  
 א'

יתקבלו גם אישורים המתייחסים  הבהרה כללית 4 4.4
שנת דוחות הכספיים המבוקרים לל

2020.  

 -הסכם 1
מסמך 

 ג'

חברתנו מבקשת שהצמדת  24 8
המחיר למחירוני הספקים 

תהיה מיום הגשת  -(5%)מעל 
  26/12/2022 -מכרזהצעות לה

 ולא מאוחר יותר.

לא מקובל. מנגנון שינוי התמורה 
להסכם יחול רק  8המפורט בסעיף 

החודשים הראשונים  6החל מתום 
 של ההתקשרות.

 -הסכם 2
מסמך 

 ג'

נבקש לקבוע כי מינימום  22 3
לפני ₪  1000הזמנה יהיה 

  .מע"מ

 לא מקובל. 

 -הסכם 3
מסמך 

 ג'

סעיף 
2.5 

עמוד 
21  

 

יש להוסיף ובתנאי שהמוצרים 
זמינים בארץ ולא הופסק היצור 
 שלהן ע"י היבואן הרשמי/יצרן.

יתווסף "ובלבד שהמוצרים זמינים 
בארץ ולא הופסק הייצור שלהם על 

 ידי היצרן." 

סעיף   4
3.11 

עמוד 
22  

 שעות.  3שעות במקום  24ייכתב  ימים 2יש לשנות ל 

סעיף   6
4.4 

עמוד 
23  

 

האוניברסיטה להבהיר שנבקש 
מתחייבת שבמידה ומוצר זה או 

אחר אינו תואם למדפסת 
 כךה תודיע על שברשות

ש הקשר בשירות יבמיידית לא

במצב בו אין שינוי בהוראות הסעיף. 
סיפק לאוניברסיטה מוצרים הספק 

האחריות  –שלא בהתאם להזמנה 
 הנה של הספק בלבד.



הלקוחות איתה היא עובדת ולא 
 יאוחר משלושה ימי עבודה.

החזרות יבוצעו עד שבוע מיום 
ההזמנה ובתנאי שהמוצר סגור 

באריזתו, ולא נעשה בו שום 
 שימוש או פתיחה.

היה והמוצר נפתח : לא יינתן 
 זיכוי בגין המוצר.

סעיף   
6.2 

עמוד 
24  

 

לתקן , כי חידוש נבקש 
ההתקשרות לעוד שנתיים 
יינתן באישור משותף של 

 הלקוח והספק.

 אין שינוי בהוראות הסעיף.

סעיף   
8.2 

לשנות שבמידה ואושר  נבקש 
והוצג ע"י המשווק מסמכים כי 

המחירון התעדכן, 
האוניברסיטה מתחייבת לאשר 

את אחוז העלייה בהתאם 
למסמכים אותם הציג המשווק 

המשווק ישמור לאוניברסיטה ו
את המחיר למשך חודש ימים 

 לפני עלית המחיר.

 אין שינוי בהוראות הסעיף.

 מבקשים להוסיף  שבמידה  כללי  
והאוניברסיטה החליטה על 
הפסקת עבודה משותפת , 

והמשווק רכש מוצר זה או אחר 
שאינו הולך ומשווק ללקוחות 
אחרים איתם המשווק עובד 

האוניברסיטה מתחייבת לרכוש 
 את כל המלאי.

 לא מקובל.

 

 אישור

 

 הרינו לאשר האמור בהודעה זו לעיל.

 שם המציע: ______________________

 ________________________חתימה: 

 


