אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

11.7.2019
לכבוד
משתתפי מכרז 19/175
הנדון  :מכרז/חוזה מס' 19/175
שרותי הדפסה בליסינג
מצ"ב שאלות ותשובות שנשאלו ע"י מספר מציעים :
שאלה :קיימים מספר נוסחים של ביטוח איזה מהם הוא הנכון?
תשובה :הנוסח צורף למסמכי המכרז.
שאלה :סעיף  – 4.6על איזו מערכת שליטה ובקרה מדובר? האם הכוונה לתוכנת איסוף מונים??
תשובה :תוכנת איסוף מונים.
שאלה :סעיף  – 7.1.1מבקשים לקבל את רשימת הכתובות של האתרים בהם מוחזקות המכונות .
תשובה :מצורפת רשימת המתקנים והמיקום הגיאוגרפי שלהם.
שאלה :סעיף  7.2.5ניהול מחסן מתכלים חלקי חילוף הינו באחריות הלקוח.
תשובה :כן.
שאלה :סעיף  – 7.2.6כנ"ל -מיפוי הציוד וניהול אינוונטר פרטני ומעודכן.
תשובה :כן
שאלה :סעיף  - 7.2.13 .אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכת שו"ב לניטור המדפסות בזמן אמת
ולטיפול בתקלות מרחוק.
תשובה :באחריות הספק לספק את התוכנה ולהתקנת המדפסות ובאחריות תש"ן לתפעל אותה..
שאלה :סעיף - 7.2.14אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכת להדפסה מאבטחת.
מערכת בקרת הדפסות – .בכמה מדפסות מדובר ?
תשובה :אפשרות שחרור הדפסה על ידי הקשת קוד במדפסת .בכל המכונות הגדולות.
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שאלה :האם אפשרי לשחרר הדפסה עם סיסמא או עם נדרשת הזדהות עם כרטיס.
תשובה :הדפסה עם סיסמא ללא הזדהות עם כרטיס.
שאלה :סעיף  – 7.4.2נבקש לשנות  -אספקת טונרים  /מתכלים תהיה תוך  2ימי עסקים באחריות
הרפרנט כפי שמוגדר בסעיף  7.6.1ובאחריותו הזמנת המתכלים הינה של החברה  /תש"ן )אנו נספק
טונרים למלאי אולם בכל מקרה באחריות תש"ן לנהל את מלאי הטונרים ( אספקת טונרים מתכלים
תהיה תוך  2ימי עסקים.
תשובה :הסעיף לא ישונה.
שאלה :האם נדרשת להגיש ערבות להצעה :
תשובה :לא
שאלה :עמוד  3סעיף –  4.6מה הכוונה בכל שעות היממה ? האם הכוונה ל  24שעות 7ימים בשבוע?
או לשעות העבודה המקובלות?
תשובה :שעות פעילות החברה ימים א-ה .בין השעות 8:00-17:00.
שאלה :עמוד 10סעיף –  2.2שבר אשר נעשה עקב שימוש לא נכון או ברשלנות יהיה כרוך בתשלום
נפרד  ,כך מקובל אבקש לעדכן.
תשובה :שבר עקב רשלנות יהיה כרוך בתשלום בנפרד .שבר עקב בלאי סביר יהיה באחריות הספק.
שאלה :עמוד  12סעיף  6.2ו –  6.1מכיוון שהציוד בנדרש במכרז הינו ציוד חדש  ,כל החזרה של ציוד
חדש מוקדם מהמוסכם גורם לירידת ערך הציוד המוחזר  ,אבקש להוסיף נוסחה כלשהי אשר תפצה
את הספק על ירידת ערך זו.
תשובה :החזרת ציוד חדש שיוחזר עד שנה יאפשר לספק לספק מכונה מחודשת במקום.
שאלה :עמוד  / 15סעיף –  11ההיקף הכספי המקסימלי של ההסכם – אודה להבהרה.
תשובה :זה הסכום המקסימלי השנתי שתש"ן תשלם לקבלן שיזכה בהתאם להצעתו במכרז.
שאלה :עמוד  16סעיף – 1.5יש סתירה בסעיף זה  ,ברישא נדרש קריאה גם ממכשירים מחוברים דרך
USBואילו בסיפא בסוגרים נדרש תוכנת ניהול מונים למכונות המקושרות ברשת בלבד  ,אשמח
להבהרה.
תשובה :נדרשת תוכנה לניהול מונים ברשת.
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שאלה :עמוד  16סעיף – 3.5האם ניתן להציע פתרון מבוסס ענן הקמת המשתמשים תהיה דרךUCV
מוגדרת מראש  ,וע"י  SCRIPTשיוכנס ב  LOGINהדריבר יזהה את המשתמש?
תשובה :שלילי.
לתשומת לב המציעים ,בטבלת הצעת המחיר שתוגש על ידי המציע יש למלא שני סכומים:
מחיר עבור מכונות חדשות ומחיר למכונות מחודשות.

בברכה,
ליאת שרון
ס' מנהל מח' רכש והתקשרויות
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