15/07/2019

שאלות הבהרה ומענה לשאלות למכרז פומבי מס'  07/2019לאספקה התקנה
ואחזקה של מדפסות ומכונות צילום במיקור חוץ עבור עיריית קריית גת
 .1הבהרה לעניין נספח  - 1מה היא כמות הפעימות החודשית שחור לבן  ,וצבע שמדפיסות
כל המדפסות כולל המדפסות שבבעלות העירייה?
תשובה :כמות הפעימות החודשית המוערכת על ידי העירייה היא כ  190,000פעימות
כאשר הפילוח הוא  130,000פעימות מונה במכונות שבשכירות ו  60,000פעימות מונה
למכונות שבבעלות העירייה.
האמור הוא לשחור לבן הדפסות במכונות צבעוניות לא נאספו נתונים בצורה מסודרת
לאור כך הערכתנו כי בעירייה המבצעים כמה אלפים בודדים בחודש.
 .2שאלה Fax 2-mail :עבור ספרייה או אימייל ? במידה וזה עבור אימייל בכמה
מדפסות מדובר?
תשובה :הכוונה שתכונה זו תעבוד בכלל המכשירים שיוצעו לעירייה בכל המכשירים
המשולבים.
 .3שאלה :יש להגביל את הכמות העתידית שתהיה העיריה רשאית להזמין -לא ניתן לספק
מכשירים ללא הגבלה  -מקובל  5%מהכמות המדפסות שתסופק במסגרת המכרז
תשובה :לא מקובל ,כיום בעירייה קיימים כ  150מכונות  ,כמות המכונות שבכוונת
העירייה להזמין היא בהתאם לצרכיה ומצבת כוח האדם שיש בעירייה  ,כידוע העיר
קרית גת עתידה לגדול בשנים הקרובות וכתוצאה מכך יתכנו שינויים בדרישות
העירייה.
 .4שאלה :סעיף  5.3.2אחריות לנזק ואו אובדן ואו גניבה  ,סעיף זה אינו מקובל -בכל
הקשור לגניבה או לנזק למכונה ,מקובל בכל מכרז כי האחריות הינה על הלקוח ,אבקש
לשנות סעיף זה בהתאם.
תשובה :אכן נפלה טעות סופר  ,להלן נוסח סעיף  5.3.2המתוקן :
אספקת המדפסות ,הציוד ,המוצרים וכל החומרים הדרושים לתפעול
ואחזקה שוטפת של המדפסות ,הינם באחריות ועל חשבון הקבלן הזוכה
ולרבות הטיפול בתקלות במכונות כמפורט במכרז זה.
למעט דפים וסיכות ,ואחריות לנזק/ו//או אובדן ו/או גניבה של המדפסות.

 .5שאלה :סעיף  7.1.1אבקש לשנות סעיף זה .
תשובה :לא מקובל במקרה האמור מדובר בסעיף אחריות ביטוח של הקבלן בהתאם
לכללי המכרז.

 .6שאלה :עמוד  60סעיף " 3.8פנל הפעלה תומך בשפה העברית" נכון להיום יש רק יצרן
אחד שמספק תכונה זאת -דבר זה לא מאפשר לשאר היצרנים להתחרות באופן שווה
אבקש לשנות סעיף זה ל "פנל מגע להפעלת המכשיר"
תשובה :מקובל.
 .7שאלה :הדרישה ל 100-לקוחות ממליצים ,האם הכוונה מלקוח אחד או כמה לקוחות
יחד?
תשובה :מקובל תנאי סף האמור בסעיף  1.3.1ישונה כך שלקבלן המציע ניסיון של לקוח
אחד לכל הפחות לו מספק ו/או סיפק  50מכונות לכל הפחות בין השנים 2018 – 2014
כולל.סעיף  1.3.2ישונה לאישור אחד לכל הפחות
 .8שאלה :המורשה מומסך מטעם היצרן או מהיבואן?
תשובה :הקבלן יהיה מורשה על ידי היצרן ו/או היבואן .
 .9שאלה :לגבי המדפסות שבבעלותכם ,איך מחייבים שירות למכונות?
תשובה :אספקת חומרים מתכלים יהיו בהתאם להצעה שניתנה על המדפסות הקימות
בסעיף  2בנספח  1למכרז.
לעניין מתן מענה תיקון מכונה במידת הצורך התמחור יהיה כי על כל קריאת תיקון
תשולם עלות קריאה של  ₪ 200בתוספת מע"מ ללא עלות חלקים להחלפה אשר יוחלפו
רק באישור המנהל מטעם העירייה.
 .10שאלה :בהסכם המכרז ,נספח  11מפרט טכני  ,סעיף מספר " : 3.13מכונות צילום
ומדפסות יסופקו עם טונר ראשוני מקורי" ,האם מדובר בעת ההתקנה בלבד או טונרים
מקוריים לאורך כל תקופת ההתקשרות ?
תשובה :לכל אורך ההתקשרות.
 .11שאלה :בהסכם המכרז ,נבקש הבהרה/הערכה למספר הדפים הנוכחי החודשי שמודפס
בכל מכונת צילום/מדפסת .
תשובה :ראו תשובת העירייה בשאלה .1
 .12שאלה קראנו את פירוט המכרז ולא מצאנו נתון מרכזי והוא כמות המכונות הנדרשת
וכמות הצילומים/ההדפסות המבוצעות באמצעותן .זהו נתון קריטי לצורך תמחור ובכלל
על מנת לקבל החלטה מקדמית באם לרכוש את המכרז ולהשתתף בו .נודה באם תפרסמו
נתונים בענין ע"מ שנוכל לקבל החלטה נבונה בהתאם.
תשובה :ראו תשובת העירייה בשאלה  , .1בעירייה ישנן כ  75מכונות של הקבלן בשיטת
חיוב פר עלות פעימה ,ו  75מכונות בבעלות העירייה ,המדיניות לעתיד של העירייה היא
שעל כל מכונה שתושבת תוכנס מכונה של הקבלן הזוכה מעבר ל  75המכונות שיוחלפו
במסגרת המכרז.

והכל בהתאם להלחלטות המנהל מטעם העירייה ולכללי המכרז.
 .13שאלה נבקשכם לקבל כמות פעימות משוערת שנתית חודשית של שנת .2108
תשובה :ראו תשובת העירייה בשאלה  , .1בעירייה ישנן כ  75מכונות של הקבלן בשיטת
חיוב פר עלות פעימה ,ו  75מכונות בבעלות העירייה ,המדיניות לעתיד של העירייה היא
שעל כל מכונה שתושבת תוכנס מכונה של הקבלן הזוכה מעבר ל  75המכונות שיוחלפו
במסגרת המכרז.
 .14שאלה נבקשכם לדעת האם המכרז כולל מוסדות חינוך ומתנסים.
תשובה :בשלב הראשון לא אולם העירייה תיבחן את האפשרות להרחיב את המכרז
לכלל התאגידים הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ולכדאיות המכרז.
 .15שאלה נבקשכם לשנות את תקופה ההסכם ל 36חודשים על מנת לתת לספק להחזיר את
עלות השכירות /או לחילופין לא צוין בחוברת המכרז תחת סעיף עלויות סוג של החזר או
הבטחה בגין השקעת הציוד –כמקובל במכרזים מסוג זה מינימום פעימות למכשיר או
דמי שכירות למכשיר  .נודה על הוספת סעיף זה .
 .16תשובה :לא מקובל סעיפי החוזה לא ישתנו  ,באם הקבלן יספק שירות מספק לעירייה
העירייה תבחר להעריך את ההתקשרות עימו מעת לעת בהתאם לכללי המכרז.

הבהרה חשובה:
מובהר כי מסמך שאלות ותשובות ההבהרה יצורפו ע"י הקבלן המציע למכרז ויחתמו על
ידיו בתחתית כל עמוד ,והכל בהתאם לכללי המכרז.
מועדי המכרז :הגשת המכרז תדחה ליום  22/07/2019במקום  , 18/07/2019כלל כללי
המכרז לא משתנים בהתאם לאמור בסעיף  3למכרז לעניין הגשת מסמכי המכרז.
רשם :עו"ד גבי אבגי.

