מכרז מספר מ)2009(2027
רכישה ומתן שירות למכונות צילום  -תשובות לשאלות הבהרה
תשומת לבכם :בעמוד  4לקובץ זה ,מופיע נספח ה' המתוקן )הצעת המחיר( המחליף את נספח ה' שבמכרז.
 .1שאלה :האם ניתן להגיש הצעות נפרדות לכל אחד מסוגי המכונות?
 .1תשובה :ניתן להגיש את ההצעות לכל סוג מכונה בנפרד ,אך יובהר כי השרות למכונה המוצעת יינתן ע"י
המציע הזוכה ברכישה.
 .2שאלה :נספח א 1סעיף  13ב' – במכונות צילום/הדפסה צבע כפי הנדרש על ידכם לפי המפרט ניתן
להתחייב לחמש ) (5שנות אחריות ושרות עם אופציה לשנתיים ) (2נוספות.
 .2תשובה :ע"פ סעיף  13ב' לנספח א 1השרות יהיה ל 7-שנים.
 .3שאלה :נספח א' סעיף  4ה' – נבקש לסייג סעיף זה ולציין "...למעט הזמנת חלפים למכונת הצבע".
 .3תשובה :סעיף  4ה' לנספח א' ללא כל סייג.
 .4שאלה :נספח א' סעיף  8ג' – נבקש לסייג סעיף זה ולציין "...למעט במכונת הצבע".
 .4תשובה :סעיף  8ג' לנספח א – ללא כל סייג.
 .5שאלה :נספח ב' בכל הפתיח )והואיל( יש להתאים לנוסח של מכונת צילום בצבע מדגם _______.
 .5תשובה :נספח ב' – הצעת המחיר והמפרט הינם חלק בלתי נפרד מההסכם.
 .6שאלה :נספח ב' סעיף  2ב' – למכונת הצבע יוארך מאליו ל 4-תקופות נוספות ואופציה ל 2-תקופות
נוספות.
 .6תשובה :ראה סעיף  2לעיל.
 .7שאלה :נספח ב' סעיף  – 3יש לציין כי במסגרת השירותים אותם מתחייב נותן השירות לבצע :לא תכלל
אספקת נייר.
 .7תשובה :נספח ב' סעיף  – 3אינו כולל אספקת נייר.
 .8שאלה :נספח ב' סעיף  3מבקשים להוסיף ס"ק נוסף:
"התחייבות הספק למתן השרות אינה כוללת טיפול ו/או תיקון הציוד ו/או החלפת חלקים בכל
מקרה שאי תקינות הציוד נובעת מאחת הסיבות שלהלן:
א .הפעלת הציוד שלא בהתאם להוראות היצרן.
ב .חבלה ,מעשה או מחדל וכל נזק שנגרם לציוד שלא במהלך השימוש הרגיל שלו.
ג .שרות שניתן לציוד או תיקונו שלא ע"י הספק; שינויים ו/או תוספות בציוד ,לרבות במערכת ההפעלה
ו/או כל רכיב אחר במערכת הספק ,אשר לא בוצעו על ידי הספק.
ד .הובלת הציוד והתקנתו באתר השונה מאתר המזמין שלא באמצעות הספק.
ה .שימוש לגבי הציוד בחומרים מתכלים ו/או חלפים ו/או נייר שלא סופקו ו/או אושרו ע"י הספק.
 .8תשובה :ראה סעיף  6נספח ב'.
 .9שאלה :נספח ב' סעיף  9ס"ק ג' מבקשים למחוק את הבא " ...נותן השרות מתחייב להעביר למוסד
העתקי פוליסות הביטוח הנ"ל"...
 .9תשובה :נספח ב' סעיף  9ס"ק ג' – לאחר נותן השרות מתחייב יתווסף "רק אם יידרש ע"י המוסד".
 .10שאלה :נספח ב' סעיף  11ב' ס"ק ג' – מבקשים להוסיף "...דיווח המונים יועבר לנותן השרות מידי
חודש עד ליום הקלנדרי השלישי מתום החודש ,חלה האחריות על נציג המוסד על העברתם של
מצב מוני המכונה בטופס ייעודי שיסופק על ידי הספק .הפרה של סעיף זה עלולה להביא
להפסקת השרות והאחזקה למכונה".
 .10תשובה :נספח ב' סעיף  11ב' ס"ק ג' – מועדי דיווח המונים יסוכמו עם הספק הזוכה במסגרת נהלי
העבודה.
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 .11שאלה :נספח ג' – פרק ג' לוח זמנים – מבקשים לציין את מתן השרות הנהוג אצל זירוקס
"טיפול בתקלות באתר המזמין יתבצע לפי זמני תגובה לשרות עד  6שעות ממועד קבלת
הקריאה במוקד השרות של הספק .השרות יינתן בשעות ובימי העבודה המקובלים ,ימים א' –
ה' )ימי חול( בין השעות  .08:00 – 16:00אספקת מתכלים תתבצע תוך  3ימי עבודה מקבלת
ההזמנה במוקד השרות של נותן השרות".
 .11תשובה :ראה סעיף  5לנספח ב'.
 .12שאלה :נספח ג' פרק ה' ס"ק  21מבקשים להוסיף "...הפעלת סעיף זה תהיה לאחר מתן הודעה מראש
של  14ימי עבודה".
 .12תשובה :ייבחן לגופו בכל מקרה.
 .13שאלה :נספח ג' פרק ח' תשלומים – מבקשים להוסיף סעיף נוסף" :מובהר בזאת ,כי עם כל עיכוב
בתשלום התמורה ,למעט אחור בתשלום שאינו עולה על  10ימי עבודה קיזוז או עיכבון ,הספק
יהא רשאי להפסיק או לעכב מתן שירותים תחת הסכם זה עד לתשלום מלא החוב .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,איחור בתשלום התמורה העולה על  21ימים ,למעט קיזוז או עיכבון ייחשב
הפרה יסודית של ההסכם אשר בגינה הספק יהא רשאי לסיים באופן מיידי את ההסכם".
 .13תשובה :הסעיף ללא שינוי.
 .14שאלה :נספח ד' מפרט טכני –
האם על מכונת הצבע להיות מוגדרת כמכונה מקצועית  PRODUCTIONלצרכי דפוס?
.I
 .IIהאם הכוונה לבקר מקצועי חיצוני?
 .IIIהאם יש צורך לצרף פרוספקטים ואישור יצרן מקוריים לעמידה תנאי המפרט?
תשובה:
המפרט הטכני הינו המחייב.
.I
לאו דווקא.
.II
לכשיידרש מהמציע הזוכה.
.III
.15
.15

שאלה :אנו מניחים כי המכונות הנדרשות הינן חדשות למרות שלא מצוין בפירוש במכרז .האומנם?
תשובה :מכונות חדשות בלבד.

.16

שאלה :האם המהירות הנדרשת של מכונות ש/ל הינה כמבוקש בבקשתכם או שניתן להציע גם
מכונות במהירות של  25בדקה? לדעתנו בכמויות הצילום הנזכרות ,מספיקות בהחלט מכונות
במהירות של  25בדקה.
תשובה :ע"פ האמור במפרט הטכני נספח ד'.

.16
.17
.17
.18
.18
.19
.19

שאלה :האם המהירות הנדרשת של מכונת הצבע הינה כמבוקש בבקשתכם או שניתן להציע גם
מכונות במהירות של  40בדקה? לדעתנו בכמויות הצילום הנזכרות ,מספיקות בהחלט מכונות
במהירות של  40בדקה.
תשובה :ע"פ האמור במפרט הטכני נספח ד'.
שאלה :האם המהירות הנדרשת של מכונת הצבע הינה כמבוקש בבקשתכם או שניתן להציע גם
מכונות במהירות של  40בדקה? לדעתנו בכמויות הצילום הנזכרות ,מספיקות בהחלט מכונות
במהירות של  40בדקה.
תשובה :ע"פ האמור במפרט הטכני נספח ד'.
שאלה :האם לשני סוגי המכונות ,ש/ל וצבע נדרשת אופציית הדופלקס גם למזין המסמכים וגם
למכונה?
תשובה :כן.
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.20
.20

שאלה :האם השרות למכונת הצבע כולל אספקת טונר ללא חיוב?
תשובה :כן.

.21

שאלה :האם ניתן לקבל את גיל ומונה המכונות שבבעלותכם אותם אתם מתכוונים למכור לספק
הזוכה?
תשובה 6-7 :שנים אין בידינו ממוצע מונים.

.21
.22
.22
.23
.23
.24
.24

שאלה :לכמה זמן מוגדרות כמויות הפעימות בנספח ה'? שנה ,שנתיים ,שלוש? והאם הכמות הינה
למכונה אחת )במקרה של מכונות ה-ש/ל( או לכל כמות המכונות?
תשובה :נתון ממוצע לכל מכונה לכל התקופה.
שאלה :מהן הכמויות האמיתיות של צילומים הן ב-ש/ל והן בצבע המבוצעות בממוצע בשנה במוסד
לביטוח לאומי? ובכמה מכונות הן מתבצעות?
תשובה :הנתון המתבקש אינו זמין.
שאלה :ידוע לנו כי ברשותכם מכונות של ספק אשר הינן בבעלותכם .ידוע גם כי הספק מחויב לתת
שרות למשך  7שנים .לפיכך האם המשמעות כי אתם מבקשים להתקין מכונות חדשות במוסד
לביטוח לאומי במקום כל המכונות הקיימות?
תשובה :מדובר בכ 160-מכונות מתוך כ 500-קיימות.
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להלן נספח ה' המתוקן
הצעת מחיר
B

A

C
הכמות

 .1א.
ב.

מכונת צילום – בשחור לבן עם מזין
דופלקס
כרטיס פקס

ג.
ד.

זיכוי למכונה שחור לבן

 .2א.

מכונת צילום – בצבע

 1יח'

ב.

בקר הדפסה מקצועי

 1יח'

ג.
ד.
ה.

מחיר לפעימה
ואחריות
מחיר לפעימה צבע לשרות ואחריות
זיכוי למכונת צבע קיימת
KONICA C-500

אחוז הנחה **

סה"כ
ליחידה

כ 50 -יח'

מחיר לפעימה לשרות ואחריות

שחור

המחיר
בש"ח

ליח'

E

כ 160 -יח'

כ250,000-
פעימות )למכונה
לתקופה(
כ160 -

לבן

D

F

לשרות

סה"כ

150,000
פעימות
150,000
פעימות
 1יח'
סה"כ

על המציע לציין את סוג המט"ח אליו יוצמד המחיר של היצרן/יבואן ולצרף מחירון.
סוג המט"ח להצמדה _______________
אין באומדן כמות הפעימות האמור משום התחייבות מצד המוסד לצריכת הכמות בפועל.
המחירים כוללים הובלה לנקודת ההצבה התקנה ,הדרכה ותמיכה ואינם כוללים מע"מ.
**יובהר כי אחוזי ההנחה הינם ממחיר המכונות הנוכחיים .במידה ומחירי המכונות ישתנו בעתיד .לא ישתנו
אחוזי ההנחה המפורטים לעיל מהמחיר המעודכן של המכשירים.
הזכיין יבחר ע"פ הסה"כ הכולל בטור  Fלכל סוג מכונה.

_________________________
חתימת המציע

______________________
חותמת המציע
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עלות

