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 חשון, תשע"חבי"א    ב"ה,  לכבוד
 2017אוקטובר, ב 31   16/17משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

אספקה, התקנה ואחזקת מכונות לצילום, סריקה לשלבי -ומכרז פומבי ד – 2מס' הבהרה  מסמךהנדון: 
 והדפסת מסמכים עבור יחידות האוניברסיטה

  
 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 .12:00בשעה  ,11/201713/המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו:  .1.1

 .28/2/2018הינו תוקף ההצעה והערבות  .1.2
 התנאים שהוגדרו במכרז.על המציע לוודא עמידת הערבות בכל 

)כולל(,  28/2/2018-ובתוקף עד ל ,₪ 15,000על המציע לצרף ערבות בנקאית על סך  .1.3
   העונה על כל התנאים המוגדרים במכרז.

 הצעה אליה תצורף ערבות שאינה תואמת את כלל הדרישות עלולה להיפסל.

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע  .1.1
לא יאוחר מהמועד האחרון  209, חדר 108ולהימצא בתיבת המכרזים הנמצאת בבניין 

  להגשת ההצעות.
  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.

יסת מציעים עם רכב על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כנ
 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל  .1.5
  האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה 
 ת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. ביכול

זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא  ותמסמך הבהר .1.1
 חתום ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.

על המציעים להחליף את המסמכים המקוריים במסמכים המצורפים למסמך הבהרות  .1.7
 זה.

 
 
 

 בכבוד רב 

  
 דודו שוורץ 
 עורך מכרזים 

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שאלות שהועלו על ידי המציעים:

 תשובה שאלה/הבהרה כותרת סעיף עמוד

 אופן הצגת המחיר לא ברור הצעת מחיר  

 על המציע למלא את הצעתו בש"ח
, כאשר )תוכן התא יהיה מספר בלבד(

סכום נדרש באגורות יהיה תוך 
 (.0.03=  אג' 3שימוש בשבר עשרוני )

מבקשים ביטול הדרישה לבקרים  בקרים 2.6.3 22
 במכונות

 מקובל.
המכונות יאפשרו שימוש באמצעות 

המשתמש )קוד אישי /  של הזדהות
 מחלקתי(.

27 4.13 
יכולות נוספות של 

המכונות 
 המשולבות

אפשרות להוספת יכולות )שידוך 
עברית / אנגלית, מיון, קיפול וכו' 

 תמחור נפרד(. –

 1בסל  3-ו 2עבור מכונות בקבוצות 
 ( יתומחר בנפרד.A3)מכונות לגודל 

 )תעשייתיות( 2עבור מכונות בסל 
המכונות יסופקו עם היכולות 

 הנדרשות.
התוספת תתומחר כחלק מדמי 

 השימוש החודשיים הקבועים.
מהירות הפקת דף ראשון , האם   6.1 58

 8שניות במקום  8.5ניתן להציע 
 שניות ?

 לא

60-
 מכונות משרדיות 7ו  6 64

 A-4מהירות המכונה המוגדרת ב 
היא כפולה מהמהירות המוגדרת 

לכן אם לדוגמא דרישת  A-3ב 
 A-4העתקים ב  35המינימום היא 
 18תהיה כ  A-3המהירות ב 

כפי שביקשתם וכן  20בדקה ולא 
 הלאה כל הדגמים

ההתייחסות  A3במכונות בגודל 
דפי למינימום מהירות הדפסה של 

A4 בלבד. 

 מכונות משרדיות 6.3 62
מהירות הדפסה , האם ניתן 
להציע מכשיר בעל מהירות 

 ? 45PPMהדפסה של 
 לא

64 6 

סל –הציוד המוצע 
2 

מהירות הדפסה 
 מינימלית

נבקש להוריד את מהירות 
 בדקה  90-ההדפסה המינימלית ל

הצבת שתי מכונות במהירות 
המבוקשת יתנו מענה הולם ויותר 

לצרכים הנדרשים ויוזילו מכך 
 בצורה ניכרת את העלויות.

למיטב ידיעתנו מותג אחד בלבד 
עמ' לדקה  95עונה לדרישה זו של 

דבר שייקר את העלויות 
לאוניברסיטה ללא צורך, וימנע 
מספקים נוספים להציע מכונה 

 תואמת.
 90מנסיוננו הרב מכונה במהירות 
לדקה נותנת מענה הולם גם 

מהמצוינות  לכמויות כפולות
 בדרישת האוניברסיטה !

 הסעיף יישאר בעינו

 מכונה תעשייתית 7 64
כמות נייר מינימלית, האם ניתן 

 4200להציע כמות מינימלית של 
 דף ?

 לא

 מכונה תעשייתית 7 64
זיכרון מינימלי, האם ניתן להציע 

3GB ? 
 מקובל
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 תשובה שאלה/הבהרה כותרת סעיף עמוד

מה יהיה מעמד המכונות בסיום  כללי  
 תקופת ההתקשרות / התשלום?

המכונות בסיום ההתקשרות יהפכו 
לרכוש האוניברסיטה, שתהיה 

 רשאית לעשות איתן כרצונה.
מכונות שיהפכו לרכוש האוניברסיטה 
במסגרת תקופת ההתקשרות ימשיכו 
לקבל שירות מהספק על פי דרישת 
האוניברסיטה )האוניברסיטה תהיה 
רשאית לאחסן מכונות באתר ייעודי 

פי ולהקצותן ליחידות אחרות על 
שיקול דעתה, כשהתשלום לספק 
יתבצע ככל שיידרש בדרך של החלפת 

בתמורה לתשלום פעימות  לקוח(
 .בלבד

בסיום תקופת ההתקשרות הראשונה 
)או סיום ההארכות( יפנה הספק את 

 כל המכונות שיידרש.
האוניברסיטה תהיה רשאית להשאיר 
מכונות ברשותה בהסכם שירות 

  נפרד.
 


