המוסד לביטוח לאומי
מכרז מספר מ( - 0202)0202הצבת מכונות צילום לשירות הציבור בסניפי המוסד לביטוח לאומי
שאלות ותשובות הבהרה

 .1שאלה :בנספח ג' סעיף א'  – 3מניסיוננו מכונות צילום לציבור אינן מחויבות לצלם במהירות
גבוהה ,לכן בקשתנו לשנות ולהוריד את הדרישה ל :שלא תפחת מ –  20דף לדקה.
תשובה :המוסד יתקן את הדרישה 20 ,דף לדקה במקום .21

 .2שאלה :חסרים נתונים של כמויות הפעימות הממוצעות למכונות בשנים  ,2013-2014וזאת
על מנת שנוכל לחשב את כלכליות המכרז – אנו מבקשים לקבל נתונים/דוח פעימות
היסטורי.
תשובה :אין בידי המוסד אומדן שכזה ,הפעילות מבוססת על אחוז מסכום הכסף שנכנס
למתקן.

 .3שאלה :בנספח ג' מפרט טכני סעיף ג' – האם ניתן להציב מתקני מטבעות משומשים?
תשובה :כן .בלבד שהזוכה מתחייב כי המתקן יעמוד בהיקף הפעילות הנדרשת בזמני קבלת
קהל ברצף ,ללא תקלות.

 .4שאלה :בנספח ג' מפרט טכני סעיף ג'  – 3מדוע יש צורך להתקין מתקן עם  6שפורפרות
לכל מטבע ישראלי ,במידה ויוכנס מטבע של  ,₪ 10לא אמור לתת עודף שמורכב
ממנו בשום מצב.
תשובה :מספר השפופרות כמספר המטבעות הישראלים הקיימים בשימוש כיום.

 .5שאלה :בנספח ג' מפרט טכני סעיף ג'  – 7לא ברורה הדרישה שהמוסד לביטוח לאומי יכול
לחבר את המתקנים לכל סוגי המכונות כולל "זירוקס" ו"סמסונג" .המתקנים הם
בבעלות הזכיין ואת התגמול מקבל מהמכונות שמחוברות לו ושאותם סיפק ,אבקש
הסבר.
תשובה :הכוונה כי אין מניעה/מגבלה מבחינת המציע לספק כל מכונה שאליה מחובר מתקן
מטבעות.

 .6שאלה :במכרז נדרש מינימום של חמישה עובדים ,האם זהו תנאי סף להגשת המכרז?
תשובה :כן.

 .7שאלה :האם בדרישה ללקוחות ממליצים כלול כל לקוח גדול או רק לקוח עם מתקני
מטבעות כדוגמת מכרז זה?
תשובה :כל לקוח גדול עם מתקני מטבעות שהמוסד יבחן מולו את טיב ואיכות השרות.
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 .8שאלה :אם אשתי שותפה איתי בעסק  50%וכן גם בחשבון העסק האם זה נחשב לצורך
יתרון?
תשובה :ראה סעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב – .1992

 .9שאלה :במפרט ג' קיימת דרישה ל"מפתח עוקף" – לשם מה נדרש מפתח עוקף ומי ישלם
עבור הפעימות שיבוצעו באמצעות המפתח העוקף?
תשובה :המפתח העוקף יופעל בתאום מראש עם זכיין במקרה של תקלה בשרות.

 .10שאלה :האם התשלום המתקבל בחברה שלנו ,הינו נגזרת של צילום הדף של הקהל בלבד?
והעברת אחוז מסוים עבור הביטוח הלאומי?
תשובה :התשלום המתקבל בחברה הינו סכום המטבעות שנאסף ממתקן המטבעות של
המכונה ומסכום זה מועבר  %מהפדיון שהוצע ע"י הזוכה לטובת המוסד.

 .11שאלה :האם אנו נדרשים להעביר הצעות מחיר גם לרכישת מכונות הצילום?
תשובה :לא.

 .12שאלה :האם ניתן לספק מכונת  4-Aבלבד?
תשובה :כן.

 .13שאלה :במידה ולא ניתן לספק מכונות ללא פידר ,יהיה ניתן לספק מכונות עם פידר?
תשובה :כן.

 .14שאלה :מה תקופת ההסכם הבסיסית?
תשובה :שנה  6 +אופציות בנות שנה כל אחת.
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