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 , תשע"חז' בכסלו   ב"ה,  לכבוד
 2017, בנובמבר 22   16/17משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

אספקה, התקנה ואחזקת מכונות לצילום, סריקה לשלבי -ומכרז פומבי ד – 3מס' הבהרה  מסמךהנדון: 
 מסמכים עבור יחידות האוניברסיטהוהדפסת 

  
 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 .12:00בשעה  ,11/201730/המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו:  .1.1

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

)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.

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

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

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

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

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

   

לא ברור מהו המסלול המבוקש 
על ידי האוניברסיטה לתשלום 

או שכירות  –עבור המכונות 
 רכישה.

/ לדבר יש השלכות חשבונאיות 
 שלא נענו.חוקיות 

לאחר בחינת הנושא להלן 
 ההתייחסות:

האוניברסיטה תשלם לספק תשלום 
חודשי )התשלום יתבצע אחת לרבעון( 

, כשבמקרה בו חודשים 10למשך 
המזמינה לא תשלים את התקופה 

 תחויב לשלם את יתרת הסכום.
תהיה המזמינה  חודשים 10לאחר 

רשאית לסיים את ההתקשרות 
ולהשיב את המכונה שברשותה 
לספק, או להמשיך בתשלום חודשי 

מהמחיר החודשי  30%שלא יעלה על 
במהלך תקופת ההתקשרות  ששולם

 הראשונה.
 לא יועברוהמכונות, בכל מקרה 

 לבעלות האוניברסיטה.
לאחר סיום ההתקשרות יפנה הספק 

 את המכונות על פי דרישת המזמינה.

8 10.1.1 
טבלת סעיפי 

 איכות
בטבלה נפלה טעות  2בסעיף 

 בהפניה לסעיף בחוברת ההצעה

בחינת חוות הדעת תתבצע מול 
 2לקוחות שיוצגו בטבלאות בסעיפים 

בחוברת ההצעה ולא כפי שצוין  3-ו
 (.1-ו 3בטעות )סעיפים 

21 3.1 
מכונות  – 1סל 

 משרדיות

במכונה משולבת יש זמן להפקת 
דף צילום ראשון וזמן שונה 

 להפקת דף הדפסה ראשון.

מהזמנים ההתייחסות לאיזה 
 במכרז?

האוניברסיטה תקבל מכונה שלפחות 
זמן הפקת דף צילום ראשון יעמוד 

 בתנאי

21 3.2 
מכונה  -2סל 

 גדולה

המכונות התעשייתיות מתחלקות 
 90עקרונית למכונות בהספק עד 
 110דף לדקה ומכונות בהספק של 

דף לדקה ומעלה. בשוק כמעט 
דף  95ואין מכונות בהספק של 

לדקה, מה שמקנה למציע עם 
מכונה כזו יתרון על מציע עם 
מכונה בהספק גבוה יותר, 

 שמחירה גבוה יותר.

דרישות  –הסעיף יישאר בעינו 
המינימום למכונה בהספק מינימלי 

 ים לדקהדפ 95של 

21 3.2  

ההבדל בין  -זיכרון 3GBביקשתם 

2GB  3לביןGB  עצום מבחינת
מחיר אבל יכולות המכונה זהות 
לחלוטין. נבקש לשנות את 

 .2GBהדרישה ל 

 הסעיף יישאר בעינו

21 3.2  
 4,000לבדוק אופציה עד נבקש 

 5,000דפים ולא 
 הסעיף יישאר בעינו
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