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אוניברסיטת חיפה
מכרז מס' 29132/
לאספקת טונרים ,ראשי דיו והדפסה – מקוריים וממוחזרים
(להלן" :המכרז")
מסמך הבהרות ושינויים מס' 2
להלןמענהלשאלותהבהרה.
מובהרכיכלסעיףשלאתוקןו/אושונהבמפורשבמסגרתמסמךזה,יישארללאשינוי
ככתובבמסמכיהמכרז.
המציעיםנדרשיםלצרףמסמךזהלהצעתםכשהואחתוםעלידם.

סודר

תשובה

שאלה
שאלות כלליות

1

לאיזה טונרים תואמים ניתן להציע? ישנם בשוק
הרבה סוגים של תואמים בהרבה רמות?

כל ספק יציע מחיר עבור
התואמים שהוא מכיר ויציין
את שם היצרן .האוניברסיטה
תשמור לעצמה את הזכות
לבדוק את טיב המוצרים,
כמפורט במסמכי המכרז.

2

יש מוצרים שמגיעים בזוגות ומחסן האוניברסיטה לא
מוכן לקבל זוגות ,המחיר בזוגות נמוך בכ11% -
בממוצע ,האם ניתן להציע זוגות?

יש להציע מחיר עבור פריט
יחיד( .טונר בודד באריזה).

3

ישנם שני פריטים המופיעים ברשימת הפריטים
המקוריים אבל הם למעשה חלופיים :מק"ט 24122
לטונר שחור חלופי תואם מדפסת SAMSUNG
 .CLP660ומק"ט  24563לטונר חלופי MLT-
 D105Lלמדפסת  - SAMSUNG 1915האם
להתייחס אליהם כאל טונרים מקוריים?

מבקשים להציע מחיר לטונרים
חליפיים ,שהוכנסו בטעות
לרשימת המקוריים ,כפי
שמופיעים בתיאור .בחישוב
הסופי ,אנו נוסיף את מחירם
לרשימת הטונרים החלופיים.

2

שורות  121עד  - 151מק"טים ,22341 ,22344
 22342ו 22346 -לדגם  316Cאיזה תוצרת ומה
מק"ט היצרן?

נא למחוק שורות אלה ,הן
בגדר כפילות לשורות
 69,69,69ו( 629 -שחור
פוטו).
ולהכניס שורה חדשה ()262
עם מק"ט אוניברסיטה
 26216ל -דיו למדפסת HP
שחור  XLדגם CN684HE

חתימה וחותמת המציע ________________

5

האם לכתוב את המחירים בכתב יד ע"ג החוברת או
בנפרד ב 2-העתקים? לגבי החתימות ,האם לחתום
על החוברת או גם בשני העתקים נפרדים.

ראו סעיף  6ג' לכתב
ההוראות.
יש למלא בחוברת בהדפסה
או בכתב-יד ברור בטבלה של
נספחים א'  +ב' (מחירונים) –
מסמך ב' ,ההצעה למכרז
(עמודים  .)22 – 62יש לחתום
על  2ההעתקים.

4

במסמכי המכרז מצוין כי יש להגישו בשני עותקים.
האם הכוונה למחירונים בלבד המופיעים פעמיים
במסמכים ,או לכל מסמכי המכרז?

יש להגיש את כל מסמכי
המכרז בשני עותקים.

מסמך א' – כתב הוראות
7

בעמוד  ,1סעיף " 6אופן הגשת הצעות" ,סעיף משנה
יא.3 ,
"על ההצעה לכלול ,בין השאר מסמכים המעידים כי
המציע ביצע בעבר את השירות עבור גופים מוסדיים
בסדרי גודל דומים לאוניברסיטה ,לרבות ציון שמות
המוסדות; ותקופת מתן השירות" – האם אפשר רק
במכתב או לאיזה מסמכים הכוונה?

על המציע להגיש מסמכים
כתובים מטעם המוסד לו סיפק
את המוצרים כגון אלה
שבמכרז.

2

סעיף  6ג':
א .מבקשים לשנות את המועדים בסעיף זה
מ"ימים " ל"ימי עבודה".
ב .בשורה שניה מבקשים למחוק את המילים:
" 24שעות" ולכתוב במקום 1" :יום
עבודה".

מוסכם

6

סעיף  7ג':
א .בשורה שנייה מבקשים למחוק את המילים "22
שעות " ולכתוב במקום 1" :יום עבודה".

מוסכם

11

סעיפים  13ב' ,ג' ו 12-ג':
מאחר ואיננו יכולים להסכים מראש לדבר שאיננו
יודעים מהו ,מבקשים להוסיף בסוף הסעיף " :היה
והשינוי לא יהיה מוסכם על הזוכה ,רשאי הזוכה שלא
לחתום על ההסכם וערבותו תוחזר לו במלואה".

סעיף  13ג' ישונה באופן בו
יימחק המשפט "ובכפוף לזכות
האוניברסיטה לעשות כל שינוי
בנוסחו ,כמתחייב על פי שיקול
דעתה ".סעיף  12ג' ישונה
באופן יימחק המשפט "
האוניברסיטה שומרת לעצמה
הזכות להוסיף ולשנות את
התנאים הנ"ל או חלק מהם ,או
להתנות תנאים אחרים ,לפני
חתימת ההסכם הפורמאלי בין
הזוכה לאוניברסיטה.

חתימה וחותמת המציע ________________

מסמך ד' – נוסח ההסכם:
11

סעיף  3ג'
א .מבקשים לשנות את המועדים בסעיף זה מ"ימים"
ל" -ימי עבודה".
ב .בשורה שנייה ,מבקשים למחוק את המילים22" :
שעות" ולכתוב במקום 1" :יום עבודה".

מקובל

12

סעיף  3ח' :בשורה שנייה ,לאחר המילים" :שלוש
שעות" ,מבקשים להוסיף את המילים" :בתוך מסגרת
שעות העבודה הרגילות של הספק".

מקובל

13

סעיף  3י' :מבקשים למחוק את הסעיף.

לא מקובל

12

סעיף  2א' :בשורה רביעית ,מבקשים למחוק את
המילים 22" :שעות" ולכתוב במקום 1" :יום עבודה".

מקובל

15

סעיף 4ב' :בשורה שנייה ,מבקשים למחוק את
המילים 22" :שעות " ולכתוב במקום 1" :יום עבודה".

מקובל

14

סעיף  4ג' :בשורה שלישית ,מבקשים למחוק את
המילה "ימים" ולכתוב במקום 1" :ימי עבודה".

מקובל

11

סעיף  2ד' :בשורה שנייה ,לאחר המילים" :קבלתם",
מבקשים להוסיף את המילים" :אלא בתוך זמן סביר
ממועד קבלתם".

לא מקובל

12

סעיף  7ג' :בשורה שנייה ,מבקשים למחוק את
המילים 22" :שעות"
ולכתוב במקום 1" :יום עבודה".

מקובל

16

סעיף  10ו':
א .בשורה ראשונה מבקשים למחוק את המילים "כל
אסמכתא שתידרש על ידה".
ב.בשורה שניה ,מבקשים למחוק את המילה "לרבות".

מקובל

21

סעיף  11ז':
א.בשורה רביעית ,מבקשים למחוק את המילים :
"לרבות סכומים אשר עולים על סכום הדרישה ו/או
החוב".

מקובל

21

סעיף  11ז':
ב .בשורה שישית מבקשים למחוק מהמילה" :ואף
להעביר" ,עד לסוף הסעיף.

לא מקובל

22

סעיף  11ח' :מבקשים למחוק את כל הסעיף

מקובל

חתימה וחותמת המציע ________________

23

סעיף  11ט':
א .בשורה ראשונה מבקשים למחוק את המילים" :ו/או
לפצות".
ב .בשורה ראשונה לאחר המילה" :האוניברסיטה"
מבקשים להוסיף את המילים" :על פי פסק דין חלוט".
ג .בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את המילים הבאות:
"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 ותשתף עימו פעולה ככל הנדרש
לצורך קיום מחויבויותיו על פי סעיף זה".

מקובל

22

סעיף  11י' :מבקשים למחוק את כל הסעיף

מקובל

25

סעיף  11יא' :בשורה חמישית עד שביעית מבקשים
למחוק את המילים" :בין היתר על ידי....אישור
מרו"ח".

מקובל

24

סעיף  12א' :בשורה ראשונה ,לאחר המילה:
"באחריות" ,מבקשים להוסיף את המילים" :על פי
דין".

לא מקובל

21

סעיף  12ב' :מבקשים למחוק את הסעיף.

לא מקובל

22

סעיף  12ג':
א .בשורה שנייה ,מבקשים למחוק את המילה" :יפצה"
ולכתוב במקום" :ישפה על פי פסק דין חלוט".

לא מקובל

ב .בשורה שלישית עד סוף הסעיף ,מבקשים למחוק
את המילים" :לרבות...מן הספק" .ולכתוב במקום:
"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 ותשתף עימו פעולה ככל הנדרש
לצורך קיום מחויבויותיו על פי סעיף זה".
26

סעיף  12ד' :מבקשים למחוק את הסעיף

לא מקובל

31

סעיף  12ה':
א.בשורה שנייה ,לאחר המילה:
"האוניברסיטה" ,מבקשים להוסיף את המילים" :על פי
פסק דין חלוט".
ב .בסוף הסעיף ,מבקשים להוסיף את המילים
הבאות" :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 ותשתף עימו פעולה ככל הנדרש
לצורך קיום מחויבויותיו על פי סעיף זה".
ג .מבקשים להוסיף סעיף  12ו' שזו לשונו" :אחריותו
הכוללת והמצטברת של הספק על פי הסכם זה,
למעט בגין נזקי גוף ,תהא מוגבלת לתקרה כוללת
ומצטברת לסך שלא יעלה על סך התשלומים אשר

לא מקובל

חתימה וחותמת המציע ________________

שולמו לספק על ידי האוניברסיטה ב 12-החודשים
שקדמו לקרות הנזק הנטען .על אף האמור בכל מקום
אחר בהסכם זה ,בשום מקרה לא יישא הספק
בחבות כלשהי בשל נזק עקיף ו/או תוצאתי מכל מין
וסוג שהוא בכל הקשור בביצוע התחייבויותיו על פי
הסכם זה ו/או באי ביצוען".
31

סעיף  12ב' :בשורה ראשונה לאחר המילה" :יסודית",
מבקשים להוסיף את המילים" :אשר לא תוקנה על ידי
הספק".
סעיף 12ג':
א .בשורה ראשונה לאחר המילה "זה" מבקשים
להוסיף את המילים" :על ידי האוניברסיטה".
ב.מבקשים להוסיף בסוף הסעיף" :בכל מקרה,
האוניברסיטה תשלם לספק על פי האמור בהסכם זה,
עבור המוצרים שהזמינה מהספק והוא סיפק לה
אותם בהתאם".

33

סעיף  15ג' :מבקשים למחוק את הסעיף.

לא מקובל

32

סעיף  15ד' :מבקשים למחוק את הסעיף:
)האוניברסיטה אינה מנהלת את עסקי הספק – לא
ייתכן שהיא תצר את צעדיו ותהפוך זכות מוקנית שלו
להפרה של הסכם זה(.

לא מקובל

32

לא מקובל
לא מקובל

מסמך ד' – נספח א' להסכם מוצרים מקוריים
35

נספח א' להסכם מוצרים מקוריים יש מק"טים זהים.
מק"ט האוניברסיטה  14345ו 12322 -זהים.
מק"ט האוניברסיטה  24513ו 23111 -זהים.
מק"ט האוניברסיטה  23114ו 24512 -זהים.
מק"ט האוניברסיטה  23115ו 24515 -זהים.
מק"ט האוניברסיטה  16211ו 22421 -זהים.
מק"ט האוניברסיטה  21221ו 22114 -זהים.
מק"ט האוניברסיטה  21221ו 22111 -זהים.
מק"ט האוניברסיטה  11241ו 16613 -זהים.
מק"ט האוניברסיטה  11555ו 23122 -זהים.
מק"ט האוניברסיטה  23612 ,16612ו25253 -
זהים.
מק"ט האוניברסיטה  22361ו 22122 -זהים.
מק"ט האוניברסיטה  21461ו 23421 -זהים.
מק"ט האוניברסיטה  22263ו 22444 -זהים.
מק"ט האוניברסיטה  21441ו 21313 -זהים .מק"ט
האוניברסיטה  23112ו 24512 -זהים.

מדובר בכפילויות עקב טעות
שלנו .יש להציע מחיר עבור כל
המק"טים אשר במחירון ,על
מנת לשמור על אחידות בכל
ההצעות שיוגשו.

34

מק"ט האוניברסיטה  22521ו 25112 -זהים.

המק"טים אינם זהים.
הכוונה לטונרים למדפסות
SAMSUNG
מק"ט  22521הכוונה לטונר
MLT D205L
מק"ט  25112הכוונה לטונר
MLT D205E

חתימה וחותמת המציע ________________

31

מק"ט האוניברסיטה  – 23212הגדרת המדפסת
שגויה.

מדובר בדגם  .SCX-2121נא
להציע עבור דגם זה

32

מק"ט האוניברסיטה  – 22466דגם המדפסת המופיע
אינו מוכר.

הטונר מדגם MLD4550B
מתאים ל 2 -דגמי המדפסות
215152155 - SAMSUNG

36

מק"ט אוניברסיטה  – 22423תיאור הפריט אינו תואם
את מק"ט היצרן שצוין.

21

מק"ט  – 23112יש טעות בהגדרת הפריט צריך
להיות רשום דגם מדפסת .HP2111

צריך להיות ראש דיו צ'יאן
(כחול) C8771HE177
למדפסת HP C7283
נכון .טעות שלנו.

21

מק"ט אוניברסיטה  – 22124בתיאור הפריט מופיע
דגם מדפסת שאינו מוכר.

מדפסת  HP1566קיימת ,דגם
הטונר הוא .CE278A

הערה :כל השינויים שנתקבלו על ידנו ,יעוגנו בנוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה.

בברכה,
נחמה מזן – קניינית
מחלקת רכש ופרסומים
אוניברסיטת חיפה
חתימה וחותמת המציע ________________

