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 2/2018לכבוד: מציעים במכרז 

            

 מ.ל.ב 

 באמצעות אתר המכללה

 

 מענה לשאלות מציעיםהנדון: 

בדקה. בנוסף,  40דגמי המדפסות: אנו סבורים וממליצים על מדפסות במהירות של  1נספח ב'שאלה:  .1

דפים או שתי מגירות נייר המכילות כמות כזו בהחלט  750-לגבי הזנת נייר אנו סבורים כי מגש אחד ל 

. מספיקות. כך תוכלו לקבל הצעות נוספות ומתאימות לציוד לא פחות טוב ברמת מחירים נמוכה יותר

 נודה באם תאשרו בקשתנו זו. 

דפים בלא  750אין שינוי לגבי מהירות ההדפסה. לגבי המגשים ניתן להציע מדפסת עם סה"כ תשובה: 

 (.500+ 250יותר משתי מגירות )

גם במקרה זה יש שינוי יחסית למכרזים הקודמים.  M1גם בדרישתכם למכונה משובת  1נספח ב'שאלה:  .2

בדקה. גם כאן לגבי הזנת הנייר אנו סבורים כי מגש אחד  40כונות משולבות אנו סבורים וממליצים על מ

דפים או שתי מגירות נייר המכילות כמות כזו בהחלט מספיקות. כך תוכלו לקבל הצעות נוספות  750

 ומתאימות לציוד לא פחות טוב ברמת מחירים נמוכה יותר. נודה באם תאשרו בקשתנו זו.

דפים בלא  750מהירות ההדפסה. לגבי המגשים ניתן להציע מדפסת עם סה"כ אין שינוי לגבי תשובה: 

 (.500+ 250יותר משתי מגירות )

דפים  45 -דפים בדקה. נבקש לשנות הדרישה ל 47מהירות הדפסה נדרשת  P1מדפסת  1שאלה: נספח ב' .3

 בדקה. אין משמעות מהותית לשינוי ונבקש לשנות הדרישה.

 ות המכרז. אין כל שינוי בדרישתשובה: 

 13 –שניות. נבקש לשנות הדרישה ל  12מהירות הפקת דף ראשון נדרשת  P2מדפסת  1נספח ב'שאלה:  .4

 שניות. ההבדל לא משמעותי ועל כן נבקש לשנות את הדרישה.

 הבקשה מקובלת ומאושרת. תשובה: 

דפים בדקה.  75המכונה הקיימת אצלכם היום עובדת במהירות  M3מכונה משולבת  – 1שאלה: נספח ב' .5

דפים בדקה ובמכרז החדש דרשתם פחות. המכשירים  65לא מובנת הסיבה למה במכרז הקודם דרשתם 

 55דפים בדקה או  65-וכו'. נבקש לשנות את הדרישה ל 65/55/45 –קיימים במהירויות של  M3מסוג 

 דפים בדקה.

 דרישות המכרז.אין כל שינוי בתשובה: 
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, האם ניתן להציע ציוד X 1200 dpi 1200דגמי מכונות, דרישה לרזולוציית הדפסה של  1: נספח ב'שאלה .6

 ? X  1800 dpi  600בעל רזולוציית הדפסה של 

 תשובה: אין כל שינוי בדרישות המכרז.

מכשירים  45, עפ"י דרישתכם יוצבו ברחבי הקמפוס A-3 -שאלה: דרישתכם לפקס במכונות צילום עם ה .7

 משולבים עם פקס. לשם מה צריך פקס במכונות מסיביות ומרכזיות מעין אלה? 

 תשובה: אין כל שינוי בדרישות המכרז.

 pay-palהטענת אשראי באמצעות  –בקרים, ניהול הדפסות ואמצעי סליקה  4.8.3.2סעיף  42שאלה: עמ'  .8

 ו/לשנות אותה כאופציה.נבקש לבטל דרישה ז –

 אין כל שינוי בדרישות המכרז.תשובה: 

חודשים יהיה רשאי נציג המכללה לדרוש את  6תקלות בפרק זמן של  3"על  4.10.7סעיף  20שאלה: עמ'  .9

חודשים זהו מצב סביר של מכונה, כל מכונה בפרט מכונה  6תקלות בפרק זמן של  3 –החלפת המכונה" 

 ב. מקובל לדרוש החלפת מכונה במידה ויש תקלות בפרק זמן של חודש. המוצבת לשימוש ציבור רח

המכונה ו/או  שובה: להלן הנוסח המעודכן: " מוסכם כי במקרה של תקלה שלישית מהותית באותהת

חודשים, יהיה רשאי נציג המכללה עפ"י שיקול דעתו לדרוש מנותן השירותים  3הציוד בתוך פרק זמן של 

( ימי עסקים את המכונות ו/או הציוד הנ"ל בציוד חליפי חדש גם אם התקלה 5להחליף בתוך חמישה )

 אינה משביתה מכונה, לרבות תקלה באיכות ובביצוע הדפסה". 

עמוד יחד, לעניות  250 -חנות שרות לסטודנט במחיר לספירלה לא ניתן לכרוך יותר מ 36עמ' שאלה:  .10

  . 250ועד  101-, מ100ועד  51-עמודים, מ  50דעתנו צריך להיות: ע 

  דף כולל מבוטל.  250ספירלה מעל תשובה: 

כוונה? ושוב לא ברור מה הכוונה בכריכה חובקת, כמו כן כריכת סיכות + פס דבק מה ה 36: עמ' שאלה .11

 כמות הדפים מוגבלת בשירות מעין זה.

את   הידוק סיכות המחברות בין הדפים ופס דבק המסתיר כריכה חובקת הינה כריכה הכוללת תשובה: 

מבחינת כמות הדפים בכריכה חובקת יש לציין את כמות הדפים  .ומחובר לכריכה עצמה הסיכות 

  המחברת בין הדפים לכריכה בהידוק סיכות כריכת סיכות הינה כריכה  המינימלית והמקסימלית.

 סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. יש לחתום על כל עמוד ולצרפו להצעה המוגשת.מ .12

 

 

 

 בכבוד רב,

 גלית עמרם, עו"ד
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