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 מסמך זה יצורף כחלק בלי נפרד מההצעה

 5/2019מכרז פומבי מס' ב

 מתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכולל

 

 ?מועצה בנפרד  ישולם ע"י כל  שלוםהאם הת .1

 כן.

 

 ?גם לכל מועצה וגם העתק לכל מועצהדרישה לשליחת חשבונית   האם יש .2

 ועותק מהחשבונית יש לשלוח לאשכול.חשבונית יש לשלוח לכל רשות מקומית רלוונטית, 

 

 ?כל מועצה בנפרד או ע"י האשכול  האחריות על ביצוע התשלומים חלה על  האם .3

 רק על הרשות המקומית הרלוונטית.

 

מאחר שהעלות של פעימת   לכל דגם האם ניתן להפריד בין כמות פעימות מינימום ש/ל וצבע .4

 לעלות של פעימת צבע?  אינה זהה  ש/ל

 .6.3.19מסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום ל 5תשובה גם ראו לא ניתן להפריד. 

 

השנתיות  מדפסת מתייחס לכל הפעימות בכל סוג שנתי עמידה במינימום של האם החישוב .5

 ?פעימות צבע 25,000ומעל   ש/ל  תפעימו 2,500,000ורק מעל  כולשבא

 כן.

 

צבע   כלומר האם במידה ופעימות  ביחד?  צבעפעימות ש/ל +   האם המינימום השנתי מחושב .6

לא עברו את   על השלמה גם במקרה שפעימות ש/ל  יהיה חיוב עברו את המינימום השנתי

 המינימום שנתי .

 הדרישה היא מצטברת לכמות מינימאלית של ש/ל ושל צבע.

 

 ?האם ניתן להציע ציוד מחודש .7

 כן.

 

 הצעות להגשת אחרון מועד –למסמכי המכרז  12להוראות ותנאים כללים, עמוד  13.3.2סעיף  .8

באתר האינטרנט שלכם מופיע כי מועד אחרון להגשה הינו  09:00השעה  עד 21/3/19 :למכרז

 . לאיזה תאריך להתייחס?15:00עד השעה  20/3/2019

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .08:30עד השעה  2.4.19ההצעות נקבע ליום המועד האחרון להגשת 

 .09:00בשעה  2.4.19פתיחת תיבת המכרזים תהיה ביום 
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 סוג לכל שנתי מינימום יגדיר הספק - למסמכי המכרז 31עמוד , 2-בהצעת מחיר, מסמך א 8סעיף  .9

ז נבקש כי עורך המכר - במידה..... ,שהספק דורש השנתי במינימום לעמוד תחויב רשות כל ,מכשיר

יגדיר מינימום לכל קטגוריה על מנת ליצור שוויוניות בבדיקת ההצעות. על מנת להמחיש את 

 6דפים במדפסת אישית ש/ל במחיר של  1000שיציע מינימום  Aהבעיה כיצד תתייחסו למציע 

אשר  אגורות. 4דפים במדפסת אישית ש/ל במחיר של  2000שיציע מינימום של  Bאגורות. ומציע 

אחידות לכל המציעים היות שגם יש תשלום בגין השלמת התחייבות על פי סעיף  על כן נדרשת

3.1.2.2. 

הספק יגדיר מינימום שנתי לכל סוג מכשיר, כל : 2-בהצעת המחיר, מסמך א 8ף הבהרה לסעי

דורש, במידה והרשות לא עמדה במינימום  רשות תחויב לעמוד במינימום השנתי שהספק

פחות כמות פעימות  מינימום פעימות שנתיכמות )גנון השיפוי הבא: , יופעל מנהשנתי הנדרש

משקל מנגנון השיפוי ניתן משקל לצורך מתן  .מחיר פעימה עבור ההשלמהכפול  (בפועל

 .בהצעות

 

את מבקשים להקטין  – למסמכי המכרז 79, עמוד 3-במפרט דרישות לביצוע, מסמך ב 8.2עיף ס .10

 .דפים 250הנייר במגש ל   כמות

 .6.3.19במסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  37ראו תשובה 

 

מבקשים לבטל את  – למסמכי המכרז 79, עמוד 3-במפרט דרישות לביצוע, מסמך ב 8.8סעיף  .11

    לא קיימת אופציה להוספת דיסק במדפסות אישיות –הדרישה לדיסק קשיח למדפסת אישית 

 .6.3.19במסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  39ראו תשובה 

 

 

מבקשים לבטל את  – למסמכי המכרז 79, עמוד 3-במפרט דרישות לביצוע, מסמך ב 9.8סעיף  .12

 לא קיימת אופציה להוספת דיסק במדפסות אישיות  –הדרישה לדיסק קשיח למדפסת אישית

 .6.3.19במסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  40ראו תשובה 

 

דרישה   מבקשים לבטל – למסמכי המכרז 80, עמוד 3-במפרט דרישות לביצוע, מסמך ב 10.9סעיף  .13

    הדרישה תייקר את העלות הכוללת -ולבת שולחנית לדיסק קשיח למש

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 מבוטל. – למסמכי המכרז 80, עמוד 3-במפרט דרישות לביצוע, מסמך ב 10.9סעיף 

 

מבקשים לבטל  – למסמכי המכרז 80, עמוד 3-במפרט דרישות לביצוע, מסמך ב 10.13סעיף  .14

 הדרישה תייקר שלא לצורך את העלות הכוללת  – A4  אופציה של סורטר למכונת

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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 מבוטל. – למסמכי המכרז 80, עמוד 3-במפרט דרישות לביצוע, מסמך ב 10.13סעיף 

 

מבקשים לבטל אופציה  – למסמכי המכרז 80, עמוד 3-במפרט דרישות לביצוע, מסמך ב 11.8סעיף  .15

 הדרישה תייקר שלא לצורך את העלות הכוללת -אישית למדפסת צבע   של דיסק קשיח

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 מבוטל. – למסמכי המכרז 80, עמוד 3-במפרט דרישות לביצוע, מסמך ב 11.8סעיף 

 

במרכזי (. נדרש חצי גיגה) MB 128ל   שולחנית  משולבת  להקטין את הזיכרון למדפסת צבע .16

ואילו למדפסת משולבת צבע קטנה יש דרישה ל חצי גיגה   MB 64קטנים וגדולים הדרישה ל   צבע

 .דגם יקר משמעותית  שתחייב בחירת

 להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 20ראו הבהרה 

 

המכרז הינו גם לאספקת מכונות  הבהרה: -)מסמך תשובות לשאלות הבהרה(  4סעיף  2עמוד  .17

על מנת ליצור השוואה שוויונית בין המציעים נבקש כי יהיה תמחור נפרד   חדשות וגם למשומשות.

לכל סוגי המדפסות , פעם אחת לחדשות בלבד ופעם נוספת למחודשות בלבד. כך ניתן יהיה לערוך 

 השוואה נכונה ואמתית בין ההצעות השונות קרי חדשות מול חדשות וישנות מול ישנות.

 ת.הבקשה נדחי

 

לאור סבב השאלות הנוסף , ההמתנה לתשובות ועיבודן נבקש לדחות את מועד ההגשה במספר  .18

 ימים.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 8ראו תשובה 

 

 ?דפים בדקה 50-אפשר להפחית מהירות של מרכז הדפסה גדול ל .19

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז, יבוא:  82, עמוד 3-במפרט דרישות לביצוע, מסמך ב 13.4.1במקום האמור בסעיף 

 דפים בדקה". 50"מהירות צילום: 

למסמכי המכרז, יבוא:  82, עמוד 3-במפרט דרישות לביצוע, מסמך ב 13.5.1במקום האמור בסעיף 

 דפים בדקה". 50"מהירות צילום: 

 

מרכזי ההדפסה לא מופיע כי מדובר במכונות בצבע ונראה שזו גם  2במפרט של  –במפרט הטכני  .20

  הכוונה. יחד עם זאת, כן מופיע מחיר לפעימה בצבע בסעיפי התמחור.

 :הבקשה מתקבלת באופן הבא

. המציעים הצעת המחיר – 2-אנספח  א1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

למסמכי המכרז  תהמצורפהצעת המחיר המצ"ב במקום נוסח  א1יעשות שימוש בנספח 

 .6.3.19לתשובות לשאלות הבהרה מיום  1, ובמקום נספח למסמכי המכרז 31-28בעמודים 
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 הבהרה: .21

 7.18למסמכי המכרז, יבוא סעיף  78, בעמוד 3-למפרט דרישות לביצוע, מסמך ב 7.17אחרי סעיף 

, ובכל סוגי MB128"בכל סוגי המכנות ש/ל יהיה זיכרון מובנה מינימאלי של חדש כדלקמן: 

 ".מרכז הדפסה גדול, למעט MB256ה מינימאלי של נצבע יהיה זיכרון מובש/ל + המכונות 

 מבוטלים. – למסמכי המכרז 80 , עמוד3-במפרט דרישות לביצוע, מסמך ב 12.5.6, 12.4.8סעיפים 
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 א1נספח 

 

 2-מסמך א

 

 הצעת מחיר

  5/2019פומבי  מכרזל
 

 מתן שירותי מיכון משרדי לרשויותל

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

 (עותקים בארבעה - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 

 הספקים יספקו מכונות צילום ומדפסות על פי הדרישות ובהתאם למפרט המינימום .1

הספקים מתחייבים לתת שירות, לספק חלקי חילוף וטונרים ולטפל בתקלות על פי הדרישות 

 .המפורטות

 

, כולל חיבור לכל הספקים יתקינו את המדפסות ומכונות הצילום ויגדירו אותם לפי הצורך .2

 הרלוונטיים.המחשבים 

 

פעימה על פי הטבלה -מודלים של חיוב התשלומים בגין השירותים הנדרשים יתבססו על פי .3

מחיר פעימת הצילום כולל שירות, חלפים,  א תשלום שכירות או רכישת מכונות.לל ,המצורפת

 .3-וכן כל המפורט בנספח ב טיפול טכנאי, תיקון תקלות, אספקת טונר

 

  :שחור לבןמדפסת אישית  .3.1

 ₪;מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א' _______  .3.1.1

משלמים מחיר  להלן, השנתי הנדרשהפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.1.2

 :השלמה

 ________; -מינימום פעימות שנתי שחור/לבן  .3.1.2.1

 ₪;_______  -מחיר פעימה עבור ההשלמה  .3.1.2.2
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 -מחיר חד פעמי עבור התקנה  –כרטיס עובד לשליפת ההדפסה  –אבטחת מידע  .3.1.3

;₪ _______ 

 

 :מדפסת אישית צבע .3.2

 ₪;מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א' ________  .3.2.1

 ₪;מחיר פעימה בצבע על פי מסלול א' _______   .3.2.2

משלמים מחיר להלן,  השנתי הנדרשהפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.2.3

 :השלמה

 ________; -מינימום פעימות שנתי שחור לבן + צבע יחד  .3.2.3.1

 ₪;_______  -מחיר פעימה עבור ההשלמה  .3.2.3.2

  -מחיר חד פעמי עבור התקנה  –כרטיס עובד לשליפת ההדפסה  –אבטחת מידע  .3.2.4

;₪ _______ 

 

 :מדפסת שולחנית משולבת שחור/לבן .3.3

 ₪;מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א' ________  .3.3.1

משלמים מחיר להלן, השנתי הנדרש הפעימות מדים במינימום במידה ולא עו .3.3.2

 :השלמה

 _________; -מינימום פעימות שנתי שחור לבן  .3.3.2.1

 ₪;________  -מחיר פעימה עבור ההשלמה  .3.3.2.2

 -מחיר חד פעמי עבור התקנה  –כרטיס עובד לשליפת ההדפסה  –אבטחת מידע  .3.3.3

;₪ ________ 

 ₪;_______  -פקס  מחיר חד פעמי עבור הוספת כרטיס -כרטיס פקס .3.3.4

 

 

 :מדפסת שולחנית משולבת + צבע .3.4

 ₪;מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א' _______  .3.4.1

 ₪;מחיר פעימה בצבע על פי מסלול א' ________  .3.4.2

משלמים מחיר  להלן, השנתי הנדרשהפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.4.3

 :השלמה

 ________; -מינימום פעימות שנתי שחור לבן + צבע יחד  .3.4.3.1

 ₪;_______  -מחיר פעימה עבור ההשלמה  .3.4.3.2

 -מחיר חד פעמי עבור התקנה  –כרטיס עובד לשליפת ההדפסה  –אבטחת מידע  .3.4.4

;₪ _______ 
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 ₪;_______  -מחיר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס  -כרטיס פקס .3.4.5

 

 

 :A3-A6מרכז הדפסה קטן  .3.5

 ₪;_______  -מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א'  .3.5.1

משלמים מחיר  להלן, השנתי הנדרשהפעימות דה ולא עומדים במינימום במי .3.5.2

 :השלמה

 _______; -מינימום פעימות שנתי  .3.5.2.1

 ₪;_______  -מחיר פעימה עבור ההשלמה  .3.5.2.2

 ₪;_______  -מחיר חד פעמי עבור התקנתם  -שדכן, מחורר, מקפלת -פינישרים .3.5.3

 -עבור התקנה מחיר חד פעמי  –כרטיס עובד לשליפת ההדפסה  –אבטחת מידע  .3.5.4

;₪ _______ 

 _______ ₪;  -מחיר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס  -כרטיס פקס .3.5.5

 

 

 :A3-A6מרכז הדפסה גדול  .3.6

 ₪;________  -מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א'  .3.6.1

משלמים מחיר להלן, השנתי הנדרש הפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.6.2

 :השלמה

 _______; -מינימום פעימות שנתי  .3.6.2.1

 ₪;________  -מחיר פעימה עבור ההשלמה  .3.6.2.2

 ₪;_______  -מחיר חד פעמי עבור התקנתם  -שדכן, מחורר, מקפלת -פינישרים .3.6.3

 -מחיר חד פעמי עבור התקנה  –כרטיס עובד לשליפת ההדפסה  –אבטחת מידע  .3.6.4

;₪ ________ 

 ₪;_______  -מחיר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס  -כרטיס פקס .3.6.5

 

בכל מכונה ומכונה על פי הפירוט  A4מהמחיר עבור דף בגודל  2יהיה פי  A3עבור דף בגודל  המחיר .4

 לעיל. 3בסעיף 

 

: מחיר הפעימה לצילום/הדפסה במצב בו כמות ההדפסות/צילומים השנתית של כל 'מסלול א .5

  2,500,000עד( הינה התקשר עם הספק הזוכה במכרזהמכונות יחד)בכל הרשויות שבחרו לה

 .הדפסות/צילומים בצבעוני 25,000 עד צילומים/הדפסות בשחור לבן +
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: מחיר הפעימה לצילום/הדפסה במצב בו כמות ההדפסות/צילומים השנתית של כל 'מסלול ב .6

  2,500,000( הינה מעללהתקשר עם הספק הזוכה במכרזהמכונות יחד )בכל הרשויות שבחרו 

 .צילומים/הדפסות בצבעוני 25,000צילומים/הדפסות בשחור לבן + מעל 

 

, 3.4.1, 3.3.1, 3.2.2, 3.2.1, 3.1.1ם בסעיפים ם המפורטימחיריכל אחד ממחירי מסלול ב' יהיו  א.6

 .76%-מוכפלים ב , כאשר הםמסלול א' , שהם מחירי3.6.2-ו 3.6.1, 3.5.2, 3.5.1, 3.4.2

 

לבן ולצבע, ובמידה -לשחור עבור כל חודש קלאנדרי ייחשב הספק את כלל פעימות המונה בהפרד .7

ומעלה לצבע, יחשב את  25,000-ומעלה, ו 2,500,000לבן בסך כולל של -ונמנו פעימות בשחור

 התמורה המגיעה לו לפי מסלול ב'.

 

שהספק השנתי לכל סוג מכשיר, כל רשות תחויב לעמוד במינימום שנתי הספק יגדיר מינימום  .8

 הנדרש היא תשלם מחיר השלמה על ההפרש.נתי השדורש, במידה והרשות לא עמדה במינימום 

של כל אותם המכשירים מאותו הסוג השנתי כל רשות רשאית לחבר את סך הצילומים/הדפסות 

 הנמצאים ברשותה על מנת לעמוד במינימום הנדרש.

 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בשיקלול המחירים לצורך מתן משקל לרכיב המחיר בהצעה לא  .9

קוד -שדכן, מחורר, מקפלת; התקנת אבטחת מידע –פינישרים התקנת ילקחו בחשבון 

 אישי/כרטיס עובד לשליפת ההדפסה; והתקנת כרטיס פקס.

 

 

 

 

 

 תאריך: ____________________________________________

 

 _________________________________________שם המציע: 

 

 שמות החותמים בשם המציע: ____________________________

 

   חתימה וחותמת של המציע:_____________________________

 

 עותקים בשני - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס

 

 


