אגף תפעול
מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות

Operations Div.
Purchasing, Tenders and Contracts
Dep't

ב"ה ,ט"ז באב ,תשע"ז
 8אוגוסט 2017
לכבוד
משתתפי מכרז מס' 10/17
שלום רב,

הנדון :מסמך הבהרות  - 2מכרז מס'  10/17לאספקת מדפסות
.1

כללי

 .1.1המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך  31/8/2017בשעה ( 12:00ט' באלול
תשע"ז).
.1.2

המועד האחרון לשאלות מוארך עד לתאריך ( 17/8/2017כ"ה באב תשע"ז).

.1.3

תוקף ההצעה וערבות המכרז עד לתאריך .31/12/2017

.1.1

את ההצעה יש להגיש בשתי מעטפות סגורות ,ללא זיהוי חיצוני ,למעט שם המכרז ומספרו,
לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין  ,408חדר  209בקמפוס אוניברסיטת בר אילן ברמת גן ,לא
יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות .הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא
תיבדק .על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב
לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.

 .1.1על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז ,לצרף את כל האישורים,
ההצהרות ,ההוכחות וכל צרופה אחרת ,כשהם מלאים כראוי.
הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל.
.1.1

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז .על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום
ומאושר על ידו ,גם אם לא הגיש שאלות.
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.2
#

Operations Div.
Purchasing, Tenders and Contracts
Dep't

להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:
עמוד

סעיף

תשובה  /הבהרה

שאלה

הזמנה להציע הצעות (עמ' )2-17
)1

2

1.4

מבוקש לשנות את הסעיף כך שהארכת
תקופת ההתקשרות תהיה טעונה הסכמת
הספק.
לחילופין ,מבוקש כי הזכות להארכת
ההתקשרות באופן חד צדדי תעמוד
לאוניברסיטה רק בגין תקופת הארכה
ראשונה של  12חודשים ולאחר מכן תהיה
טעונה הסכמת הספק.

לא מקובל.

)2

5

8.3

בסעיף  8.3אתם מעמידים כתנאי סף ,ספק
אשר מספק  2מארבעת המותגים הבאים:
Brother , Xerox , Hp ,Samsung
אנו משווקים את אחד המותגים
שביקשתם במכרז ובנוסף את .Lexmark
נבקשכם להוסיף למכרז את המותג
.Lexmark

סעיף  8.1.1בתנאי הסף יעודכן כדלהלן:
"סופקו מדפסות משניים או מיותר מהיצרנים
הבאיםHP, SAMSUNG, BROTHER, :
."XEROX, LEXMARK
מצ"ב נספח ( 4תיחור בסיס) מעודכן הכולל
דגמי מדפסות של  .LEXMARKיש להגיש את
הצעת המחיר על גבי נספח  4המעודכן (זה
שבראשו רשום "גרסה מעודכנת").

)3

6

9.1.7

מבוקש להבהיר האם ניתן להפחית את
סכום הערבות לסך של .₪ 10,000

לא מקובל.

)4

6

9.5

א .האם ניתן להבהיר כי חילוט הערבות
יעשה בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב
בת  14ימים תוך מתן הזדמנות לתיקון?
ב .האם ניתן להבהיר כי במקרה של
סיכול /כוח עליון ו/או בשל נסיבות שאינן
תלויות/קשורות במציע ,הערבות לא
תחולט?

א .מקובל.
ב .לא מקובל.

)5

11

15.8

תיחור מתכלים לאחר הודעה על הזוכים-
האם מדובר בטונרים מקוריים ,או
תחליפיים/ממוחזרים?

מקוריים בלבד.

)6

13

17.5

נוסח הסעיף מחייב את הספק שהצעתו לא
זכתה מלכתחילה לזמן בלתי מוגבל.
מבוקש כי במקרים אלו תידרש הסכמתו
של הספק להיכנס למאגר לצורך החלפת
ספק יוצא.

מקובל.

)7

15

21.9

מבוקש להוסיף לאחר המילים "...:בלתי
ניתנת לביטול" ....את המילים"... :עד
למועד קביעת הזוכים".

לא מקובל.

22.1

אין זה מקובל לדרוש מהמציעים להאריך
תוקף הצעתם לאחר קביעת זוכים .מבוקש
למחוק סעיף זה ולקבוע כי וועדת
המכרזים רשאית לפנות לבעל ההצעה
המיטיבה הבא בתור וכי תידרש הסכמתו.

אין שינוי בסעיף.

)8
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#

עמוד

Operations Div.
Purchasing, Tenders and Contracts
Dep't

סעיף

תשובה  /הבהרה

שאלה

נספח  - 1מפרט השירותים והציוד הנדרשים (עמ' )18-21
נדרשת אספקה תוך שבעה ימים
קלנדריים.
נבקש לשנות ל 14 -ימי עסקים.

זמן אספקה למדפסת יעודכן לשבעה ימי
עסקים.
זמן אספקה למדפסות שאינן מופיעות במחירון
בר אילן לא יעלה על  14ימי עסקים.

)9

18

3

מקובל.

)10

19

5.2א'

חוברת למשתמש דרך האינטרנט באתר
היבואן.

)11

21

5.3ב'

נבקש לשנות את זמן הבאת החשבונית
למחסן מקמפוס צפת ל-עד  48שעות ,ולא
 24שעות כפי שרשום.

מקובל.

)12

21

5.4ב'

החלפה למוצר לא תקין מוגדרת עד  14ימי
עסקים.

יתוקן ל 21 -ימי עסקים.

)13

21

6.1

במכרז מצוין כי למדפסות תינתן אחריות
באתר הלקוח לתקופה של  36חודשים
לפחות .מה כוללת האחריות ומה קורה
במצב של שבר/נזק משתמש?

אחריות לפי מדיניות היצרן ובלבד שהאחריות
תעמוד ל 36-חודשים.

)14

21

6.1

החלפת תנורים במסגרת אחריות עד
למונה המלצת היצרן.

מקובל.

)15

23

6.5

תקלה שדווחה עד השעה  10:00בבוקר
תטופל עד השעה  .15:00נבקש לשנות את
שעת הטיפול עד השעה .17:00

תקלה שדווחה עד השעה  10:00בבוקר תטופל
לכל המאוחר ביום העבודה הבא ולא יאוחר
מהשעה .12:00
הנ"ל יתוקן גם בעמוד  36סעיף .1

)16

23

6.6

תקלות חוזרות  -מה ההגדרה לתקלות
חוזרות? פרק זמן?

תקלה חוזרת (לא בהכרח זהה) מעל פעמיים
ברבעון.

)17

24

7

חלקי חילוף זמינים בארץ באחריות
היבואן עם הציוד הזוכה.

מקובל.

נספח 1ג'  -מפרט מדבקות להדבקה על ציוד מצאי (עמ' )21
)18

האם ישנה אפשרות לשים מדבקה עם הלוגו של הספק הזוכה יחד
עם מספר סריאלי ומספר טלפון של המוקד לפתיחת קריאת
שרות?

על המדבקה חייבים להיות הנתונים הבאים:
מספר סיריאלי ,מספר מצאי ,תאריך רכישה,
מספר הזמנה ,Mac Adress ,לוגו בר אילן.
ניתן להוסיף את הלוגו של הספק וכן את מספר
הטלפון של המוקד לפתיחת קריאת שרות.

נספח  - 2הסכם מסגרת (עמ' )27-39
)19

29

4.4

למען הסר ספק ,מבוקש להבהיר כי
האוניברסיטה תישא בתשלום עבור ציודים
שהוזמנו לבקשתה ולא ניתן לבטל
הזמנתם ,על אף שטרם סופקו בפועל.

מקובל.

)20

29

4.4

בשורה שלישית נבקש להחליף את
המספר "60" :במספר."90" :

מקובל.

)21

29

5.1

בשורה שלישית לאחר המילה ":המכרז"
מבקשים לרשום" :לרבות מענה הספק
למכרז".

מקובל.
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#

עמוד

סעיף

Operations Div.
Purchasing, Tenders and Contracts
Dep't

תשובה  /הבהרה

שאלה

)22

29

5.3

בשורה שלישית ,מבקשים להחליף את
המספר " "14במספר."7" :

מקובל.

)23

29

5.4

בשורה שלישית לאחר המילה" :והחלפה"
מבקשים להוסיף את המילים" :בהתאם
לתנאי מכרז זה".

מקובל.

)24

29

5.5

בשורה שניה לאחר המילים" :הסכם זה"
מבקשים לרשום" :ומענה הספק למכרז".

מקובל.

)25

29

5.7

חלקי חילוף זמינים בארץ באחריות
היבואן עם הציוד הזוכה.

מקובל.

)26

30

8.3

מבוקש כי בטרם תתקן האוניברסיטה את
הליקוי ,תפנה היא לספק בהודעה בכתב
אודות כוונתה לעשות כן ,תוך מתן
הזדמנות לתיקון.

מקובל.

)27

30

8.3

א .בשורה ראשונה מבקשים למחוק את
המילה" :יתקן" ולהחליפה במילה" :יגיע".
ב .בשורה ראשונה לאחר המילה" :הספק"
יש להוסיף את המילה" :לתקן".

הסעיף נשאר בעינו.

)28

31

8.6

א .מבוקש להגביל את אחריות הספק
מכוח ההסכם לאחריות על פי דין ולנזק
ישיר בלבד.
ב .כמו כן ,נבקש להבהיר האם ניתן כי
היקף חבות הספק תוגבל לסכום ששולם לו
על ידי האוניברסיטה במשך  12החודשים
הראשונים ממועד חתימת ההסכם?

א .לא מקובל.
ב .לא מקובל.

)29

31

8.6

בשורה ראשונה לאחר המילה" :באחריות"
מבקשים להוסיף" :על פי דין".

לא מקובל.

)30

31

8.7

מבוקש לשנות את הסעיף כך ששיפוי /
פיצוי יהא כנגד פסק דין חלוט/הסכם
פשרה ובכפוף לכך שהאוניברסיטה העבירה
לספק את התביעה/הדרישה מיד עם
קבלתה ,אפשרה לספק לשלוט בניהול
ההגנה ולא התפשרה ללא אישורו מראש
ובכתב.

מקובל.

)31

31

8.7

א .בשורה ראשונה לאחר המילה "לטעמה"
יש להוסיף את המילים" :על פי פס"ד
חלוט".
ב .בשורה שניה מבקשים למחוק את
המילים" :כל פיצוי ו/או"
ג .בסוף הסעיף יש למחוק את המספר 9.6
ולרשום במקום  8.6וכן להוסיף את
המילים" :חובת השיפוי של הספק
האמורה בסעיף זה לעיל כפופה לכך
שהאוניברסיטה תודיע לספק על כל תביעה
ו/או דרישה כאמור ,תאפשר לספק לנהל
את הגנתו באופן בלעדי ותשתף עימו פעולה
ככל הנדרש לצורך ביצוע מחויבותו
האמורה בסעיף זה".

א .מקובל.
ב .מקובל.
ג .תיקון המספור מקובל ,אבל בניסוח של סעיף
מספר  30לעיל.
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Operations Div.
Purchasing, Tenders and Contracts
Dep't

#

עמוד

סעיף

שאלה

)32

31

8.8

מבוקש להחריג מקרים בהם הנזק נגרם
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או זדון של
האוניברסיטה ו/או מי מטעמה.

לא מקובל.

)33

31

8.8

בשורה שניה לאחר המילה" :לציוד" יש
להוסיף את המילה" :של" ובסוף הסעיף
יש להוסיף את המילים" :שהובאו עימו
ועל ידו לצורך אספקת השירותים נשוא
הסכם זה אשר לא נעזר על ידה ו/או על ידי
מי מטעמה.

מקובל.

)34

31

8.9

מבקשים להוסיף סעיף חדש" :אחריותו
הכוללת והמצטברת של הספק על פי הסכם
זה ,למעט בגין נזקי גוף ,תהא מוגבלת
לתקרה כוללת ומצטברת לסך שלא תעלה
על סך התשלומים אשר שולמו לספק על
ידי האוניברסיטה ב –  12החודשים 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".

לא מקובל.

)35

31

9.3

לא ברור מה הכוונה כי הספק יהיה שותף
בתיקון הליקויים ,כיצד מתומחרות עזרה /
שעות עבודה אלו?

סעיף  9.3ימחק.

)36

31

9.4

א .בשורה ראשונה לאחר המילה" :בה"
מבקשים להוסיף את המילים" :אשר
ימסרו לו מראש ובכתב".
ב .בשורה רביעית לאחר המילה" :לו"
מבקשים להוסיף את המילים" :מראש
ובכתב".

הסעיף נשאר בעינו.

)37

32

10.4

שורה  3במקום "סעיף  "11.8צריך להיות
"סעיף ."10.8

יתוקן ל.10.8 -

)38

32

10.8

הסעיף מדבר על הצמדה לשער הדולר.
במידה והיבואן עובד לפי מטבע אירו ,האם
בבקשה ניתן לקבל את תנאי ההצמדה גם
לשער האירו במידת הצורך?

ניתן לקבל את תנאי ההצמדה גם לשער היורו
ובלבד שהספק יודיע על כך מראש
לאוניברסיטה ושלא יהיו שני מנגנוני הצמדה.

)39

32

10.8

מבקשים להכיל הצמדה ליורו במותג/ים
אשר היבוא שלהם נקוב ביורו (כפוף
לאישור היבואן).

)40

32

11.2

בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את המילים
הבאות" :ובלעדי וכן שיתפה עימו פעולה
ככל הנדרש לצורך קיום מחויבותו על פי
סעיף זה".

)41

32

12.1

פסקה שנייה  -מבוקש להחליף את המילים יתוקן ל.12.3-
"בסעיף  "13.3במילים "בסעיף - "12.3
מדובר בטעות סופר.

)42

32

12.1

פסקה שלישית  -מבוקש למחוק את
המילים "אחריות מקצועית".

תשובה  /הבהרה

לא מקובל.

המילים "אחריות מקצועית" ימחקו.
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והתקשרויות

#

עמוד

סעיף

Operations Div.
Purchasing, Tenders and Contracts
Dep't

תשובה  /הבהרה

שאלה

)43

32

12.2

פסקה שנייה  -מבוקש כי לאחר המילים
"תום תקופת ביטוחי הספק" יוספו
המילים "ולבקשת האוניברסיטה".

מקובל.

)44

32

12.2

פסקה שנייה  -מבוקש כי לפני המילים
"הספק מתחייב לחזור ולהמציא "....
יוספו המילים "לבקשת האוניברסיטה".

מקובל.

)45

33

12.4

מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף את
המילים "במפורש למעט ביחס לנסיבות
קרות מקרה הביטוח".

לא מקובל.

)46

33

12.6

מבוקש להחליף את המילים "הספק
מתחייב לכלול סעיף  ...ולוודא קיום
ביטוחים בהתאם לנדרש" במילים "ככל
שיועסקו על-ידי הספק קבלני משנה בחצרי
האוניברסיטה במסגרת אספקת
השירותים ,מתחייב הספק כי במסגרת
ההתקשרות בינו לבין קבלני המשנה
יתחייבו הקבלנים לעריכת ביטוחים
בהתאם למקובל בשים לב לאופי ולהיקף
ההתקשרות עמם".

מקובל.

)47

33

12.6

מבוקש למחוק את המילים "כמו כן,
מוצהר בזאת  ...לרבות הוצאות
משפטיות" .כלל לא ברור הנסיבות אליהן
מתייחס המשפט וכן לא מדובר בסעיף
שעניינו ביטוח.

לא מקובל.

)48

33

12.7

מבוקש למחוק סעיף זה.

לא מקובל.

)49

33

13.2

בשורה שניה לאחר המילה" :פרט"
מבקשים להוסיף את המילים" :הרלבנטי
למתן השירותים".

מקובל.

)50

34

14.3

א .בשורה ראשונה לאחר המילה:
"אחראי" מבקשים להוסיף את המילים:
"על פי דין".
ב .בשורה ראשונה לאחר המילה:
"עובדיו" מבקשים להוסיף את המילים:
"ביחסי עובד-מעביד".

א .לא מקובל.
ב .לא מקובל.

)51

34

14.5

א .בשורה ראשונה לאחר המילה" :אחרת"
מבקשים לרשום את המילים ":בפס"ד
חלוט".
ב .בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את
המילים" :חובת השיפוי של הספק
האמורה בסעיף זה לעיל כפופה לכך
שהאוניברסיטה תודיע לספק על כל תביעה
ו/או דרישה כאמור ,תאפשר לספק לנהל
את הגנתו באופן בלעדי ותשתף עימו פעולה
ככל הנדרש לצורך ביצוע מחויבותו
האמורה בסעיף זה".

א .מקובל.
ב .מקובל לפי התיקון שבסעיף  30לעיל.

)52

34

15.1

בשורה ראשונה לאחר המילה" :לספק"
מבקשים להוסיף את המילים" :בגין
הסכם זה בלבד".

הסעיף נשאר בעינו.

  michrazim.log@mail.biu.ac.ilפקס  Fax: 03 531 8552 :טלTel: 03 531 8552 :

6

אוניברסיטת בר  -אילן ,רמת גן  , 52900ישראל • Bar-Ilan University, Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il
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והתקשרויות

#

עמוד

סעיף

Operations Div.
Purchasing, Tenders and Contracts
Dep't

תשובה  /הבהרה

שאלה

)53

34

16.1

א .מבקשים להחליף את המספר "15":
במספר."30":
ב .בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את
המילה" :בכתב".

א .מקובל.
ב .מקובל.

)54

34

16.2

בשורה ראשונה לאחר המילה" :על"
מבקשים להוסיף את המילה" :אותה".

לא מקובל.

)55

35

16.3

מבוקש כי גם במקרה של הפרה יסודית
תינתן לספק הזדמנות לתיקונה אולם בת 7
ימים בלבד.

לא מקובל.

)56

35

16.3

בשורה שניה מבקשים למחוק את
המילים" :ללא כל" ולרשום במקום:
"בכתב".

לא מקובל.

)57

35

16.5

א .בשורה רביעית במקום הספרה ""60
מבקשים לרשום "."90
ב .בשורה רביעית לאחר המילה" :מראש"
מבקשים להוסיף את המילה" :ובכתב".

א .לא מקובל.
ב .מקובל.

)58

35

16.6

בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את
המילים" :האוניברסיטה תשלם לספק את
התמורה בגין ביצוע השירותים כאמור וכן
בגין הזמנות ו/או התחייבויות שהספק נטל
על עצמו לצורך ביצוע השירותים ואינן
ניתנות לביטול".

מקובל.

)59

35

16.7

בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את
המילים" :האוניברסיטה תשלם לספק את
התמורה בגין ביצוע השירותים כאמור וכן
בגין הזמנות ו/או התחייבויות שהספק נטל
על עצמו לצורך ביצוע השירותים ואינן
ניתנות לביטול".

מקובל.

)60

35

16.8א'

בשורה שניה במקום המספר"30":
מבקשים לרשום את המספר."45":

לא מקובל.

)61

35

16.9

בשורה ראשונה מספור הסעיף אינו נכון,
רשום  17.8וצריך להיות .16.8

יתוקן ל.16.8 -

)62

35

16.10

בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את
המילים" :למעט הזמנות ו/או התחייבויות
שהספק נטל על עצמו לצורך ביצוע
השירותים ואינן ניתנות לביטול כמפורט
בסעיף  16.6לעיל".

מקובל.

)63

36

17

)64

36

17.2
(טבלת
)SLA

מבקשים למחוק את נושא הפיצוי המוסכם לא מקובל.
והקנסות או לחילופין לדון בנושא וכן
בסכומים היה והספק יוכרז כזוכה במכרז.
שורה  – 1יש להחריג טיפולים שיבוצעו
בציוד שנמצא בבתים פרטיים.

לא מקובל.
יובהר כי אין שירות ( VIPעד  3שעות מהדיווח
על התקלה) עבור לקוחות פרטיים.
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אגף תפעול
מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות

#

עמוד

סעיף

)65

36

17.2
(טבלת
)SLA

Operations Div.
Purchasing, Tenders and Contracts
Dep't

תשובה  /הבהרה

שאלה

שורה  – 4יש לשנות את ה SLA -הנדרש ל -יעודכן ל" :אי חזרה של תקלות (לא בהכרח
"אי חזרה של תקלה זהה  3פעמים ברבעון זהות) (מעל פעמיים) ברבעון".
מתגלגל (לצורך העניין ,תקלות שנובעות
משימוש בחמרים מתכלים שאינם
מקוריים לא יילקחו בחשבון)".

)66

37

17.2ג'

אין התאמה בין רמת הסנקציה לבין
ההפרות השונות .מבוקש לקבוע טבלת
קנסות שונה עבור כל אי עמידה נפרדת ב-
.SLA
כמו כן ,מדובר בסך פיצוי מאוד גבוה.
מבוקש להפחיתו למחצית.

אין שינוי בסעיף.

)67

37

17.2ג'

מבקשים למחוק את נושא הקנס ולחילופין
לדון בנושא וכן בסכומים היה והספק
יוכרז כזוכה במכרז.

לא מקובל.

)68

38

18.3

האם ניתן להבהיר כי חילוט הערבות יעשה
בכפוף למתן הודעה מראש אודות הכוונה
להחלטה ותוך מתן הזדמנות לתיקון.

מקובל.

)69

38

20.1

בשורה רביעית מבקשים למחוק את
המילים" :ולא יהיו".

לא מקובל.

נספח 2ב' להסכם  -אישור קיום ביטוחים (עמ' )11-12
רישא  -מבוקש כי לאחר המילים "מסגרת
לאספקת מדפסות" יוספו המילים "כולל
אחריות ושירותי תמיכה ,תיקון
ותחזוקה".

מקובל.

)70

41

רישא

יוחלף במילים "במסגרת הפעילות נשוא
ההסכם המתואר דלעיל".

)71

41

1

מבוקש למחוק את המילים "בביצוע
הפעילות עפ"י ההסכם".

)72

41

2.1

שורה ראשונה  -מבוקש למחוק את
המילה "כל".

מקובל.

)73

41

2.1

מבוקש למחוק את המלים "שימוש
במנופים" אשר אינו רלבנטי לנשוא
הביטוח.

מקובל.

)74

41

2.2

מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף את
המילים "למעט רכוש עליו פועלים
במישרין".

מקובל.

)75

41

2.3

מבוקש להחליף את הסעיף בנוסח
כדלקמן" :הביטוח מורחב לשפות את
האוניברסיטה בגין אחריותה למעשה או
מחדל של הספק ,וזאת בכפוף לסעיף
אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו
נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח".

מקובל.
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אגף תפעול
מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות

Operations Div.
Purchasing, Tenders and Contracts
Dep't

תשובה  /הבהרה

#

עמוד

סעיף

שאלה

)76

41

3

רישא  -מבוקש להחליף את נוסח הסעיף
בנוסח כדלקמן" :ביטוח אחריות מעבידים
המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו בגין
פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית ,על פי
פקודת הנזיקין [נוסח חדש] וחוק האחריות
למוצרים פגומים ,התש"ם 1980-בגין
פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה
להיגרם למי מעובדי הספק תוך כדי ועקב
עבודתם בגבול אחריות של 20,000,000
."₪

הנוסח המוצע מקובל .המילה "מקצועית"
בשורה רביעית תימחק.

)77

41

3.1

שורה ראשונה  -מבוקש למחוק את המילה
"כל".

מקובל.

)78

41

3.1

מבוקש כי לאחר המילה "בדבר" יוספו
המילים "חבות כלפי".

לא מקובל.

)79

41

3.2

מבוקש להחליף את נוסח הסעיף בנוסח
כדלקמן" :הביטוח מורחב לשפות את
האוניברסיטה היה ונטען לעניין קרות
תאונה ו/או מחלה מקצועית כי היא נושאת
בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי
הספק".

הנוסח המוצע מקובל .המילה "מקצועית"
בשורה רביעית תימחק.

)80

42

4

כותרת  -מבוקש כי לאחר המילים
"פוליסת חבות מוצר" יוספו המילים
"משולב אחריות מקצועית".

הסעיף נשאר בעינו.

)81

42

4

רישא  -בשל אופי ביטוח חבות המוצר
שהינה על בסיס הגשת תביעה ,מבוקש כי
בשורה השנייה ,לאחר המילים "חבות
הספק" יוספו המילים "על-פי דין בשל
תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך
תקופת הביטוח".

מקובל.

)82

42

4

רישא  -מבוקש למחוק את המילים "ו/או
אשר בגינם ניתן שירות כלשהו ע"י
המבוטח".

לא מקובל.

)83

42

4.1

מבוקש למחוק את המילה "כל".

מקובל.

)84

42

4.3

מבוקש כי לאחר המילים "הביטוח כולל"
יוספו המילים "אופציה לרכישת".

לא מקובל.

)85

42

4.3

מבוקש כי לאחר המילים "או לא תחודש
מסיבה כלשהי" יוספו המילים "למעט אי
תשלום פרמיה".

מקובל.

)86

42

4.3

מבוקש להחליף את המילים "ובתנאי שלא
נערך ביטוח  ...בגין אותן תביעות" במילים
"בתנאי כי לא נערך על-ידי הספק ביטוח
חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב
מהאמור באישור זה".

מקובל.

)87

42

4.5

מבוקש להחליף את המילים "ביטוח זה
מורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטחת
נוספת בקשר עם" במילים "ביטוח זה
מורחב לשפות את האוניברסיטה בגין".

מקובל.
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#

Operations Div.
Purchasing, Tenders and Contracts
Dep't

סעיף

תשובה  /הבהרה

שאלה

נספח  - 1תיחור בסיס (מצורף בנפרד קובץ מעודכן)
)88

סעיף 3

ביקשתם את דגם  M604DNשל  .HPדגם זה לא
קיים יותר -והמחליף שלו הוא דגם .M607DN
שימו לב שדגם  M607DNמשתמש בטונר קטן
בקיבולת של  11,000דף .דגם  M608DNמשתמש
גם בטונר קטן ,וגם בטונר מוגדל (של  25,000דף)
והוא גם יותר מהיר וההפרש במחיר הוא לא גדול-
ממליץ לשנות את הדגם.

יוחלף לדגם .M607DN

)89

סעיף 3

דגם מדפסת  HP M604dnעומד להיות מוכרז EOL
ומומלץ כבר להגדיר את מחליפו דגם .M607dn

יוחלף לדגם .M607DN

)90

סעיף 9

אבקש לשנות את דגם מדפסת  M521DNלדגם
החדיש יותר -דגם  -M426FDNיש לו טונר של
 9,000דף ,צג מגע בעברית ,מחזור עבודה יותר גבוה
(של  80,000בחודש במקום  ,)75,000הוא קומפקטי
יותר מאוד פופולרי ומומלץ .כמן כן המחיר שלו
מאוד אטרקטיבי.

אין שינוי בדגם.

)91

סעיפים
42-44

במדפסת  BROTHERדגם  5750נראה שנפלה טעות
סופר -דגם זה מופיע שלוש פעמים ברצף (פעם אחת
בתור משולבת שחור לבן -ועוד פעמיים בתור
משולבת צבעונית).

ראו תיקון בסעיף  92ו 93 -להלן.

)92

סעיף 43

במקום דגם  MFC-L5750DWצריך להיות

יוחלף לדגם .MFC-9140CDN

)93

סעיף 44

.MFC-9140CDN
יוחלף לדגם .MFCL-8690CDW

במקום דגם  MFC-L5750DWצריך להיות
.MFCL-8690CDW

נספח  - 1אישור יצרן /יבואן רשמי לתקופת האחריות (עמ' )11
)94

מצורף נספח  6מתוקן.
ניתן לצרף להצעה את נספח  6המתוקן המצ"ב
או את נספח  6המופיע במכרז ללא השינויים.

נוסח האישור מאוד כוללני .נבקש את אישורכם לנוסח המקובל
מול משרדי הממשלה.

שאלות כלליות
)95

במקרה של שימוש בחומרים מתכלים לא מקוריים ותחליפיים
שהם באיכות פחותה מאיכותם של טונרים מקוריים -אין לכך
התייחסות במסמכי המכרז – .מה לגבי תקלות שנובעות משימוש
במתכלים לא מקוריים וממוחזרים? מי לוקח עליהם אחריות?

תקלות במדפסת שנובעות משימוש במתכלים
לא מקוריים באחריות על ספקי המתכלים.

בברכה,
יחידת המכרזים
אוניברסיטת בר אילן
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אגף תפעול
מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות

Operations Div.
Purchasing, Tenders and Contracts
Dep't

נספח 1
אישור יצרן/יבואן מורשה לתקופת האחריות
{יש להחתים כל יצרן /יבואן מורשה המוצג בהצעת המציע}
ניתן לחתום על הצהרה זו בעברית או באנגלית

לכבוד
אוניברסיטת בר אילן

אני הח"מ ________________ ת.ז _______________ .מחברת _______________ ,אשר הינה יצרן
הציוד המוצע במכרז  10/17לאספקת מדפסות (להלן" :היצרן"" ,המכרז") על ידי המציע
_________________ (להלן" :המציע") במכרז ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1המציע ,אשר מציע ציוד מתוצרתנו למכרז ,מוסמך ע"י היצרן למכירת מוצריו.
המציע הינו:
חברתנו (היצרן) או חב' בת שלנו בישראל
ספק מורשה שלנו המוסמך למכור בישראל את הציוד המוצע
 .2המציע ,אשר מציע מדפסות מתוצרתנו למכרז ,מוסמך למכור ,להתקין ולתת שירות למדפסות
כמורשה מטעמנו.
 .3אנו ,כיצרן ,מתחייבים כלפיכם לתת את מלוא הגיבוי למציע בארץ ,ולספק לו חלקי חילוף במהלך כל
תקופת הרכש והשירות כמוגדר במכרז ,ולסייע בשמירה על רציפות במתן האחריות לציוד מתוצרתנו
על ידי שיתוף פעולה בהעברת השירותים לספק חדש שיבחר וזאת במקרה בו יבצר מהמציע להמשיך
לתת את השירותים כנדרש.

שם היצרן _______________ :תפקיד החותם אצל היצרן__________________ :
תאריך__________________ :

חתימה וחותמת__________________ :
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