
1 
 

1 

 

 

  

 "ה אדר ב תשפ"בכ
 2022מרץ  28

 
 המכרז  לכבוד משתתפי

 באמצעות דוא"ל 
 

  א.ג.נ

הנדון: המועצה האזורית מטה יהודה מכרז פומבי מס' 04/2022  למתן שרותי השכרה ואחזקת מכונות צילום למועצה 
 האזורית מטה יהודה

  :מענה לשאלות הבהרה
 

 שאלות הבהרה  

 התייחסות המועצה/מענה לשאלות הבהרה שאלה/בקשה להבהרה סעיף עמוד מס'

 " גסטטנרטק שם המציע: "

האם אנו פטורים מאגרת המכרז ?  כללי   .1
מה קורה עם   )שילמנו פעם קודמת(

כל שאר  ערבות ההגשה למכרז הקודם?
המנהלתיים שהגשנו מסמכי החברה 

פעם קודמת.. האם יש צורך להגיש 
דרמטי וניתן יהיה גם לקבל מחיר  שוב?

הוגן לפעימה וגם לקבל ציוד חדש 
  ומתקדם.

אין קשר בין המכרזים ולפיכך כל המעוניין 
לרכוש את המכרז הנוכחי נדרש לשלם את 

 המכרז.  התשלום עבור מסמכי
ן יש להגיש שוב את כל מסמכי המכרז. נית
לקבל חזרה את ערבות ההגשה שהוגשה 

 למכרז הקודם.
 

נספח  27-35  .2
 1 -א'

כתב 
הצעת 
 מחיר

  אתם מבקשים שני סוגי מכונות:

. מכונה אקוויולנטית למכונת 1 
זירוקס , מכונה  7801/2 זירוקס 

צבעונית. מהי המהירות  A3משולבת 
  מספיקה? בדקה  30הנדרשת? האם 

האם בעצם אתם מבקשים דגם אחד . 2

 A3אשר יחליף את כל מכונות הצבע 
הקיימות היום? כלומר אין הבדל בין 

  הדגמים.

? A3מה עם מכונות מונו )שחור ( . 3
  במכרז זה? האם אין צורך בהן 

בנוסף לא ברורה דרישתכם לגבי . 4
כמות פינישרים נדרשת. לכמה מכונות 

ות מכונ 25נדרש פינישר מתוך אותן 

  .A3צבעוניות 

   לכמה נדרש פקס? . 5

 3335 מכונה אקוויולטית ל זירוקס . 6

 בדקה?  40מונו  A4מכונה משולבת 

המהירות הנדרשת במכונה מדגם  .1
 35או מקבילה שלה היא  7801

 צילומים לדקה. 
המהירות הנדרשת במכונה מדגם 

 45או מקבילה שלה היא  7802
 צילומים לדקה.

ניתן לספק דגם אחד אשר יחליף  .2
  A3את כל מכונות הצבע 

הקיימות כיום ובתנאי שיהיה 
 לדקה. 45במהירות 

מכונות מונו )שחור ( באין צורך  .3

A3. 
היא  נדרשתהפינישרים הכמות 

 מסך המכונות. 20%
 פקס נדרש לכולן. .4
מקובל כל דגם שמקביל בנתונים  .5

מכונה אקוויולטית ל

מונו  A4משולבת  3335 לזירוקס 
 .בדקה 40

 

  

  
       

 חתימה וחותמת המציע:________________
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   חתימה   וחותמת   המציע : ________________  
  

  

 

 שאלות הבהרה  

 מס'
התייחסות המועצה/מענה  שאלה/בקשה להבהרה סעיף עמוד

 לשאלות הבהרה

 " סיגמנט שם המציע: "

 1 -נספח א' 29-30  .1

כתב הצעת 
 מחיר

שירותי למתן  04/2022עיינתי במכרז 
 29-30בעמוד  השכרת ואחזקת מדפסות.

ציינתם דגם של מדפסות, אך לא ציינתם 
את שם היצרן. אודה לך אם תוכלי לרשום 

  על איזה יצרן מדובר

 זירוקס

 

 שאלות הבהרה  

 מס'
התייחסות המועצה/מענה  שאלה/בקשה להבהרה סעיף עמוד

 לשאלות הבהרה

 " צילומעתיק שם המציע: "

1.  
 

1 

5-6 7.1 

7.2 

7.3 

 

נבקש לבטל את הסעיפים הללו שעניינם הוא 
נוסחאות חישוב ההצעה הזוכה מאחר ואינם 

לאור תצורת טבלת הצעת המחיר.  םרלוונטיי
בטבלת הצעת המחיר אנו נדרשים לתת מחיר 
לפעימות מונה ש/ל וצבע ולכפול אותם בכמות 

הפעימות הממוצעת אשר רשמתם בטבלה ובנוסף 
לקבוע מחיר שכירות חודשית לכל מכונה בכל אחת 
מהקטגוריות ולכפול אותו בכמות המכונות באותה 

של כלל המרכיבים קטגוריה, כך שלמעשה הסכום 
נותן את הצעת המחיר של המציע וכך ניתן להשוות 

 בין ההצעות ללא צורך בנוסחה כל שהיא.

( "אופן 3)-( ו2( )1) 7סעיף 
בחינת מרכיב המחיר" 

. יש להתייחס רק מבוטל
לצורת החישוב המפורטת 
 בהצעת המחיר בנספח א'.

2.  
 

2 

, םהמופיעינבקש כי תתבצע הפרדה בין שני הדגמים   30-31
קיים שוני משמעותי בנתוני המכונות ובדגש על 

דף  30מהירות הדפסה 7801VT מהירות ההדפסה, 
 דפים בדקה. 7802VT 45בדקה ו 

 

מוסכם. יש לצרף את 
פעם אחת  –הטבלה פעמיים 

, בהתאם לנתונים לכל דגם
 .הרלוונטיים לדגם המבוקש

3.  
 

3 

לנושא על פי המופיע במכרזכם לא ניתן שום משקל   
האיכות הגם שאתם מבקשים ממליצים וניסיון . 
נבקש כי כנהוג במכרזים מעין אלו יינתן משקל 

וכי המדד יקבע על פי  20%לאיכות של לפחות 
איכות הציוד המוצע ועל פי המלצות של לקוחות, 

או שונה בהתאם למשקל  80%ומשקל המחיר יהיה 
 האיכות

 לא מוסכם.

4. 4
4 

המכרז הקודם תהה תקיפה גם נבקש כי רכישת  כללי  .5
 למכרז זה.

 ראה תשובה לעיל
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 שאלות הבהרה  

 מס'
התייחסות המועצה/מענה  שאלה/בקשה להבהרה סעיף עמוד

 לשאלות הבהרה

 " אילניר שם המציע: "

 1 -נספח א' 29-30  .2

כתב הצעת 
 מחיר

 איזה חברה הם? 7801vt  7802vfמכשירים 
 זירוקס ריקו ?

 זירוקס

 

 שאלות הבהרה  

 מס'
התייחסות המועצה/מענה  שאלה/בקשה להבהרה סעיף עמוד

 לשאלות הבהרה

 " וואן שילוב מערכות שם המציע: "

 

1 

 

1 

 

 כללי  

נבקש לדחות את מועד ההגשה אין מספיק זמן 
 להגשת המכרזבן המענה לשאלות ההבהרה 

 לא מוסכם.
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3.4 

 

  

מכונות הצילום אשר יסופקו במסגרת מכרז זה 
תהיינה חדשות או מחודשות כהגדרתן במכרז. 

מכונה אשר תסופק כאמור, לא תשמש את 
שנים, או עד תום  (3)המועצה מעבר לשלוש 

ההתקשרות המוקדם מבניהם. למרות האמור 
נבקש לשנות    לעיל ומבלי לגרוע ממנו מובהר

 מדפסות חדשות בלבד \לספק רק מכונות צילום

עפ"י תנאי המכרז ניתן להציע 
 מכונות חדשות ומחודשות.
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כתב 

הצעת 
 מחיר 

 
  

כתב  הצעת המחיר לא מובנת  בטבלת התמחור 
 .שחור וצבע מותיחסרה עמודה לתמחור פע

הטבלה מחולקת לתמחור 
ש/ל )שחור  -לצבע ותמחור ל
 .לבן(

 

 

 יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמך זה. 
 בשאר מסמכי ופרטי המכרז לא יכול כל שינוי. 

  
 יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה ניתנה ההבהרה. 

 יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז. 
  
 

ה,בברכ  
 

 סיון כהן טופל
 שירות ואסטרטגיהאגף  מנהל

 חתימה וחותמת המציע:________________


