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  לפקסימיליות שנתי רכישה ושרות - 2011)3220(כרז ממ
  

  שאלות ותשובות
  
 

 10-צוינה דרישה ל  5בסעיף , משולבת לייזר קומפקטית  D.Hמפרט טכני , 1'נספח ד  : שאלה .1
מאחר והמכונה המבוקשת היא מכונה קומפקטית ברצוננו לבקש כי מספר . לחצנים ישירים  
 .6הלחצנים הישירים יועמד על   

  .לחיצים ישירים בעינה עומדת 10-הדרישה ל: תשובה  
  
  
כוללים חומרים , טרייד אין תבמסגר, האם הפקסים שמוחזרים על ידכם –' סעיף ח' נספח ה   :שאלה .2

 ?)וףטונר ות(מתכלים   
  .'סעיף ד' בכפוף לאמור בנספח ה –' נספח ה   :תשובה  

  
  
   ?הינם במצב עבודה, האם המכשירים שמוחזרים בטרייד אין –' סעיף ח' נספח ה   :שאלה .3

  .המכשירים המוחזרים בטרייד אין הינם במצב עבודה תקין   :תשובה  
  
  
  ח במכרז שהוגש "ד ורו"י עו"האם ניתן להשתמש בנספחים ובטפסים שהוחתמו ע   :שאלה .4

הטפסים נראים זהים למעט הספרור של הדפים ) ו"ט, ב"י, א"י', י', נספח ט( 20/12/11 –ב  
 .ששונה  

  .יש להשתמש במסמכי המכרז החדש בלבד   :תשובה  
  
  
או מכשירים משולבים מודרניים /אינו קיים ברוב המחשבים ו חיבור פארלל, 11סעיף ' נספח ד   :שאלה .5

  .חיבור רשת+   U.S.Bנבקש להסיר דרישה זאת ולהשאיר חיבור . המיוצרים כיום  
  .הדרישה לחיבור פארלל בעינה עומדת   :תשובה    

  
  

  .דפים לדקה 25 –נבקש לשנות הדרישה ל  – 7סעיף , 1'נספח ד   :שאלה .6
  .בעינה עומדת –דפים בדקה לפחות  26הדרישה למהירות    :תשובה    

  
  

 3שנים או  1-הינו ל" אומדן פעימות לתקופת השרות הכוללת"האם  –' עמודה ז –' נספח ה   :שאלה .7
  ?סוגי המכשיריםשנים לשני   

  .'פ מפרט ד"יחידות ע 100 -כ : תשובה    
  1פ מפרט ד"יחידות ויותר ע 300-כ             

  .הכמות הינו לכל תקופת השרות לכל מכשיר בנפרדאומדן       
  
  

  "I.Tזיכויי "נבקש להסביר משמעות  –' עמודה ח', נספח ה  : שאלה .8
  .BROTHER:7420/7820/8360הזיכוי הינו עבור מכשירים מדגמים    :תשובה    

  
  

עד . פרללי מובנהצוינה דרישה לחיבור  11בסעיף , מפרט טכני משולבת לייזר –' נספח ד   :שאלה .9
פרט לספק אחד אין עוד חיבור פרללי מובנה במכשירים המוצעים על ידי כמה שידוע לנו   
  .הספקים הקיימים בשוק  

  .הדרישה לחיבור פארללי בעינה עומדת   :תשובה    
  
  

בציוד של חברת . הדפסה וצילום דו צדדיים, צוינה דרישה בדבר יכולת סריקה 15בסעיף    :שאלה .10
  XEROX   ישה לשכםפ הדר"קיימת התכונה של סריקה דו צדדית במכונות שמהירותן עלא .
      .קיימת יכולת זו במכונות של המתחריםעד כמה שידוע לנו לא   
  .אנו מבקשים כי הדרישה תתייחס לצילום ולהדפסה דו צדדיים בלבד  

  .הדרישה לסריקה דו צדדית בעינה עומדת: תשובה    
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צוינה דרישה בדבר יכולת  8בסעיף , משולבת לייזר קומפקטית  H.Dמפרט טכני  –' נספח ד   :שאלה .11
לא קיימת התכונה של סריקה  XEROX בציוד של חברת . הדפסה וצילום דו צדדיים, סריקה  
עד כמה שידוע לנו לא קיימת יכולת זו . פ הדרישה שלכם"שמהירותן ע  דו צדדית במכונות   
שים כי הדרישה תתייחס לצילום ולהדפסה דו צדדיים אנו מבק. במכונות של המתחרים  
  .בלבד  

  .הדרישה לסריקה דו צדדית בעינה עומדת :תשובה    
  
  

  ?האם הכוונה היא למהירות מודם 3סעיף ' נספח ד   :שאלה .12
  .הכוונה למהירות המודם   :תשובה    

  
  

צילום , לשנות את הדרישה מסריקה 8בסעיף ) 1'נספח ד(האם ניתן במכונה הקומפקטית   : שאלה .13
והדפסה דו צדדית להדפסה דו צדדית בלבד דבר שיאפשר להציע מכונה זולה יותר ופיזית   
  .קטנה יותר  

  .הדרישה לסריקה דו צדדית בעינה עומדת :תשובה    
  
  

  'נספח ד
  

  ?האם כוונתכם בסעיף זה למהירות המודם – 3סעיף א   :שאלה .14
  .למהירות המודםהכוונה  :תשובה    

  
  

 250מחסנית נייר של (מחסניות נייר  2באם מדפסת משולבת המגיעה עם  - 10סעיף א  : שאלה .15
האם נתונים משופרים ? תקבל ניקוד גבוהה יותר) דף 50מזין מעקף עם מחסנית של +ףד  
  ?יזכו בניקוד גבוה) מהירות הדפסה גדולה יותר, זיכרון גדול יותר(מאלו הנדרשים   

  .לעמידה בדרישות נוספות שאינן כלולות במפרט לא יהיה יתרון ותהיינה כלולות במחיר   :תשובה    
  
  

  ?האם מדפסת משולבת תחובר למחשב בודד או לרשת – 11סעיף א   :שאלה .16
  .המדפסת יכולה להיות מחוברת הן לרשת והן למחשב   :תשובה    

  
  

האם על חיבור הפרלל להיות מובנה במדפסת ולא כחלק חיצוני המתחבר  – 11סעיף א   :שאלה .17
  ?או כקופסה חיצונית בעלת יציאת פרלל, USBליציאת   

  .חיבור פרלל מובנה במדפסת   :תשובה    
  
  

  ?פקס לשליחה וקבלה   C.P-חיבור ל"אנא הבהירו את כוונתכם בדרישה  -13סעיף א   :שאלה .18
  .MAIL S FAXוכן   FAX S MAILהכוונה לחיבור הינה    :תשובה    

  
  

האם מדובר בסריקה דו צדדית או , אנא הבהירו את אופן הסריקה המבוקשת – 15סעיף א   :שאלה .19
  ?במעבד אחד  

  .סריקה דו צדדית לא במהלך אחד אך אוטומטית  :תשובה    
  
  

משלם בגיןת המכשירים ולאחר מכן אהאם הביטוח לאומי רוכש , למען הסר ספק  -' נספח ה   :שאלה .20
  ?פעימה  

  .המכשירים יירכשו והשרות יהיה לפי פעימות מונה   :תשובה    
  
  

אומדן פעימות לתקופת השירות "- מהי תקופת השירות לה אתם מתכוונים ב –' נספח ה  : שאלה .21
  ?הכוללת  

  .מכשיר בנפרד לכל התקופה לאומדן פעימות לתקופת השרות הכוללת הינו לכ  : תשובה    
  
  

  ?)צילום.מ+סורק+מדפסת+פקס(לגשת במכרז זה עם מכשיר משולב  האם ניתן  : שאלה .22
  .צילום+סורק+מדפסת+ניתן להגיש למכרז מכשיר משולב פקס   :תשובה    


