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הנדון: המועצה האזורית מטה יהודה מכרז פומבי מס' 16/2021 למתן שרותי השכרה ואחזקת מכונות צילום 
 למועצה האזורית מטה יהודה

 
 מענה לשאלות הבהרה

  
 שאלות ההבהרה שהתקבלו והתייחסות המועצה אליהן.להלן 

 
 שאלות הבהרה  

התייחסות  שאלה/בקשה להבהרה
המועצה/מענה 
 לשאלות הבהרה

 " גסטטנרטק שם המציע: "
 VTאתם מתייחסים לסוג מכונה הנדרש   

)או ש"ע( . ובכן מספר זה מתאר  7801
משפחת מכונות של זירוקס ולא דגם 

 30)  7830ספציפי. הדגמים מתחילים ב
בדקה( וכן הלאה לפי המהירות. אנו בטוחים 

בדקה היא המהירות הנחוצה  30כי 
ונבקשכם להבהיר נקודה זו. מהירות 

המכונה משפיעה על מחירה ולכן נבקשכם 
 לדייק בדרישות.

הקשור למכונות  בכל
משולבות צבעוניות 
המהירות הנדרשת 

 .PPM30היא 
 

בהמשך בטבלת פירוט התאמת מאפייני 
מכונות שוות ערך אתם מציינים מכונות 

האם יש  ? ישנות מאד של קוניקה מינולטה.
לכם מכונות כאלה או שזו טעות סופר ואתם 

מתכוונים למכונות האחרות שציינתם. נא 
 הבהרתכם

 
א'  1נספח ראה 

 המתוקן.

  
 שאלות הבהרה  

התייחסות  שאלה/בקשה להבהרה
המועצה/מענה לשאלות 

 הבהרה
 " one systems שם המציע: "

האם ניתן לספק שירות למדפסות 
 הקיימות

להעמיד הספק נדרש 
לרשות המועצה מכונות 

 משלו
ישנה בעיית מלאים קשה אצל היצרנים 

 מהו זמן האספקה הדרוש למועצה.
על פי תנאי המכרז בסעיף 

ימי  20מדובר על  3.3.4
 עבודה ממועד ההזמנה

האם המדפסות חייבות להיות חדשות 
 או שניתן להציע גם מחודשות

על פי תנאי המכרז ניתן 
 מכונות מחודשותלהציע 

האם ניתן לקבל ממוצע הדפסה של 
 A3שחור + צבע +  – 2020+  2019שנות 

 אין מידע כזה

הוא לא  –כיצד ניתן לרכוש את המכרז 
 מופיע באתר.

הקישור לרכישת המכרז 
פורס באתר בלשונית 

 המכרז
 
 

   חתימה   וחותמת   המציע : ________________  
  



 

 

 שאלות הבהרה  

 מס'
התייחסות  שאלה/בקשה להבהרה סעיף עמוד

המועצה/מענה 
 לשאלות הבהרה

 "epson שם המציע: "  
 1 -'אנספח   1 .6

כתב הצעות 
 מחיר

  הצעת מחיר למינימום פעימות )מחיר
 קבוע (

  הצעת מחיר לחודש  3בנוסף בסעיף
 לפי כמויות 

 
אתם מציינים שסוגי המכונות הנדרשות 

 )או ש"ע ( הינן :
7801VT,MX2614N,LX-

M314N,X314N,3325MFP  
בטבלת פרוט התאמת מאפייני בהמשך 

אתם מציינים את סוגי  –שוות ערך 
 המכונות הבאות :

C-280,BIZ163,BIZ250,BIZ350,X-
246DN,X346DN,  לאילו סוגי מכונות

 עלינו להתייחס ?

 על המציעים להתייחס
כפי  סוגי המכונותל

 1שמפורסם בנספח א' 
  המתוקן.

 
 

 שאלות הבהרה  

מס
' 

עמו
 ד

התייחסות  להבהרהשאלה/בקשה  סעיף
המועצה/מענה 
 לשאלות הבהרה

 "צילומעתיק שם המציע: "
  -מפרט  1 .7

 כללי
 2.4סעיף 

בסעיף זה אתם מציינים כי המכונות אשר 
יסופקו במכרז זה תהיינה חדשות או 

 מחודשות.
מאחר ומדובר במכרז חדש אנו מבקשים 

 .שהדרישה תהיה למכונות חדשות בלבד

 הבקשה לא מקובלת

טבלאות    .8
פרוט 

התאמת 
מאפייני 

 -שוות ערך
טבלת 

המכונות 
הדרושות 

 למועצה

נבקש להבין מה היא דרישת המועצה מאחר 
המפורטות אשר אנו נדרשים למלא  תובטבלאו

את נתוני המכונות המוצעות מופיעים דגמים 
. יוצא למעשה  4.2שונים מהטבלה בסעיף 

שישנם כמה מפרטים שונים לכן נבקש לדעת 
 סלמה להתייחס. נראה נכון יותר להתייח

 לציוד אשר נמצא כיום בשימוש המועצה.

 6ראו תשובה לשאלה 

כצב    .9
הצעות 

 -מחיר
 עמודות

מינימום 
פעימות 

לחיוב 
 לחודש

האם נדרש לציין את המינימום עבור כלל כמות 
 9כמות  VT7801המכונות בעמודה לדוגמא 

 מכונות  או לציין מינימום עבור מכונה אחת?
כמו כן מה קורה במידה ומבצעים פעימות מעל 

המינימום שנקבע? האם יהיה חיוב נוסף של 
ת כמות פעימות המונה שמעבר כפול עלו

 הפעימה?

 1ראו נספח א' 
 המתוקן.



 

 

 שאלות הבהרה  

מס
' 

עמו
 ד

התייחסות  להבהרהשאלה/בקשה  סעיף
המועצה/מענה 
 לשאלות הבהרה

כתב    .10
הצעות 

 מחיר

קטנים אתם מסבירים שישנם   2ו1בסעיפים 
שני אופנים להגשת הצעת המחיר כאשר 

האפשרות הראשונה הינה לפי פעימות מונה 
שיעשו בפועל אך הדבר לא בא לידי ביטוי 
בטבלה שכן אנו נדרשים למלא עמודה של 

 כמות פעימות מינימום לחיוב בחודש.? 
הכותרת שלה  הבאשר לטבלת האופציה השניי

מחיר לחודש לפי כמות פעימות" אך  "הצעת
ישנה עמודה נוספת של שכירות חודשית 

ועמודת מינימום ? האם הכוונה כאן שנקבע 
כמות מינימום ועלות שכירות חודשית ובמידה 

וכמות פעימות המונה בפועל תהיה גבוהה 
 מהמינימום יהיה חיוב נוסף על ההפרש?

 

את ההצעה יש להגיש 
נספח על גבי הטבלה ב

 בלבד.המתוקן  1א' 
בכל חודש תערך 

קריאה של המונה בכל 
יהיה החיוב מדפסת. 

הפעימות על פי כמות 
בתוספת עלות  בפועל

 .השכירות החודשית

כתה    .11
הצעות 

 –מחיר 
סיכום 
 ההצעה

על פי הבנתי אנו נדרשים לתת הצעה באחת 
משתי האפשרויות. לא ברורה העמודה שסכמת 

חלוט אחד שכן את שתי האופציות יחד למספר 
אין אופציה ששני אופני הצעת המחיר ימומשו 

 כהצעה אחת.
לכן נבקש להבין האם אנו נדרשים לתת הצעה 

רק לאחת האופציות או שאנו נדרשים לתת 
הצעה לשתי האופציות והמועצה תחליט איזה 

 מהאופציות לממש מול הספק הזוכה?
 

ראו תשובה לשאלה 
10 

אופן    .12
בחינת 
מרכיב 
 המחיר

נבקש להסביר את נוסחאות החישוב מאחר 
 ואינן ברורות.

לדוגמה בנוסחה למחיר המבוקש לכמות 
הפעימות לחודש כיצד אנו יכולים לדעת מה 

כמות העימות לחודש? בנוסף בטבלת ההצעה 
לאופציה זו אנו נדרשים למלא מחיר שכירות 

למכונה לחודש כיצד הנתון הזה בא לידי ביטוי 
 בנוסחה?

הניקוד למחיר יתבסס 
על המחיר בטבלה 

 בלבד. 1בנספח א 
השוואת ההצעות 

תעשה בין ההצעות 
למחיר ההצעה לכלל 

סוגי המכונות  בטבלה 
 "סה"כ חודש".
 הנוסחה תהיה:

100 x 

המחיר 
הזול 

 ביותר
המחיר 

  הנבחן
 

 של המועצה: הבהרות
אין צורך להגיש אישור קיום ביטוחים חתום על ידי החברה המבטחת. אין לצרף אישור עם הסתייגויות, ככל  .1

שתהיינה הסתייגויות הן ידונו לאחר הזכייה וטרם חתימה על חוזה ההתקשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי 
  של המועצה. 

שת המציע / השארת הכתוב במסמכי בכל עת שהמועצה לא התייחסה לפניית מציע יחשב הדבר כדחיית בק .2
 המכרז כלשונו. 

 ניתן לרכוש את מסמכי המכרז דרך האתר. .3
 יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמך זה.  .4
 בשאר מסמכי ופרטי המכרז לא יכול כל שינוי.  .5
 את השאלה לגביה ניתנה ההבהרה.  ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה .6
 יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז.  .7
  

ה,בברכ  
 סיון כהן טופל

 שירות ואסטרטגיהאגף  מנהל          


