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2016אפריל  03 ראשון יום  

"ד אדר ב תשע"וכ  

 לכבוד,

ל המציעיםהק  

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אספקה של מכונות צילום והדפסה עבור 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ מכרז מס': 08/2016

 
שינויים במסמכי ההזמנה על לאור שאלות ההבהרה וחשיבה מחודשת שנעשתה אצל המזמינה הוחלט על ביצוע  .1

. מציע שיגיש את על המציע חלה החובה להגיש את הצעתם בהתאם למסמכי ההזמנה "נוסח חדש"נספחיה, 
 הצעתו עלולה להיפסל.  -מסמכי ההזמנה המקוריים

שינויים מהותיים במסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה וכי אין באמור במסמך זה משום מובהר כי חלו  .2
נטילת האחריות, המוטלת כולה על כתפי המציעים, בקריאת המסמכים "נוסח חדש" כשם שפורסמו באתר 

 על נספחיה.  המזמינה

 אלו השינויים העיקריים:  .3

 עדכונים עיקריים במסמכי ההזמנה .א

  134,000 -לכ 36,000 -כום שונה מכהס 1.10.2בסעיף . 

   שלבים( : 3 -שלבים ל 2 -הוספת שלב )מ 7בסעיף 

 ציון סופי-  

 .הציון הסופי של כל מציע יהיה סכום הניקוד של רכיב האיכות בתוספת הניקוד של רכיב העלות 

 .המציע בעל הציון הסופי הגבוה ביותר יוכרז כמציע ראשון 

  :ציון זהה 

  מציעים או יותר לשלב הסופי )ולהלן: "קבוצת המציעים הסופית"(, בעלי ציון סופי  2הגיעו

זהה, המזמינה תעביר הודעה על כך לקבוצת המציעים הסופית הכוללת בקשה להגשת הצעות 

 . (best and finel)מחיר משופרות 

  ההצעות  2ך מו"מ עם מציעים או יותר לניקוד זהה, המזמינה תערו 2אם גם לאחר שלב זה הגיעו

 המובילות בלבד והמציע בעל הצעת המחיר הטובה ביותר יוכרז כמציע ראשון.

  הכרזה על מציע ראשון כמציע זוכה  -שלב שלישי 

  מציע ראשון יציג בפני המזמינה את הדגמים של המכונות )דגם אחד מכל סוג( אשר בכוונתו להציב

 גם המוצע לה משיקוליה המקצועיים.    אצל המזמינה. למזמינה שמורה הזכות לדחות ד

 למציע הראשון תינתן הזדמנות להציג דגם המקובל על המזמינה.  -דגם שלא עבר 

  לא נמצא כי ברשות המציע הראשון דגם או דגמים, התואמים את צרכי המזמינה ואשר יאושרו על

מציע כולה תיפסל ימי עבודה מיום ההודעה למציע כי הינו מציע ראשון, הצעת ה 14ידה, בתוך 

 והמזמינה תפנה למציע הבא בתור בעל הניקוד הגבוה ביותר, והוא יוכרז כמציע הראשון.

  לאחר אישור הדגמים אשר יוצבו אצל המזמינה ישלח למציע הראשון מכתב זכייה והוא יוכרז כמציע

 זוכה. 
 נוסח חדש". ראה מסמכי ההזמנה  -עדכונים טכניים ועדכונים נוספים" 

 תשומת לב כי המפרט עבר שינויים משמעותיים ובניהם: -במפרט הטכניעדכונים עיקריים  .ב

  לפיו בחלק מהמכונות ניתן יהיה להציב מכונות מחודשות  1.5עדכון סעיף (Refurbished)  :בדרך הבאה 

o מועד ייצור המכונה- 

  ב'.   -א' ו 2.1מכונות כאמור בסעיפים 

  בכל מקרה הציוד שיוצב אצל 01.01.2014 -וייצורה החל לפני הלא תוצע מכונה אשר מועד שיווקה .

 המזמינה יהיה חדש בלבד ולא משומש או מחודש.
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  הציוד שיסופק לענבל במסגרת המכרז הינו ציוד חדש בלבד, שלא נעשה בו שימוש בעבר מעבר

רכיב  לא תוצב מכונה מכל סוג, חומר מתכלה, הרכבות למכונה ו/או לצורך בדיקתו אצל היצרן.

 (.Refurbishedאו ציוד מחודש ) משומששהינו בבחינת ציוד כלשהו 

  הציוד שיספק הספק לסעיפים אלו יהיה ציוד חדש בלבד, כפי שיצא משערי מפעלי היצרן להוציא

 תוספות שהיצרן מאשר להוסיף. 

  ה )ולהלן: "המכונות המשולבות"( -ג', ד' ו 2.1מכונות כאמור בסעיפים 

  אומכונה חדשה ( מכונה מחודשתRefurbished )מכונה משומשת שאינה מחודשת, ובלבד  לא אך

 . 01.01.2013 -ששנת הייצור שלה לא יהיה קודם ליום ה

 .המכונות יהיו בעלות מגירות מובנות 

 ( המכונות יהיו מכונות המותאמות לעבודה מאומצתheavy duty . ) 

 דגמים שונים.  2 -אותו הדגם או לכל היותר מככל הניתן מ כלל המכונות שיוצבו אצל המזמינה יהיו 

 

  הן עדכון מהותי והן עדכון הטבלה לרבות הנמכת דרישות המינימום למכונה, הקטנת  2עדכון סעיף ,
למפרט  3.1שהייתה בסעיף מחיקת הטבלה  כמות הציוד הנדרשת, הגבלת המזמינה בהזמנת ציוד נוסף,

 ראה מפרט טכני נוסח חדש.  -ושינויים נוספיםוהעברת הנתונים לטבלה אחרת 

 ראה מפרט טכני "נוסח חדש".  -שינויים נוספים 

 הסכם ההתקשרות .ג

 נוסח חדש".  הסכםראה  -התאמות למפרט החדש" 

המציעים כי בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי ההזמנה ומסמכי ההזמנה "נוסח חדש" תשומת לב  .3
   יגבור האמור במסמכי ההזמנה "נוסח חדש".על נספחיהם 

 יבוא בנוסף לאמור בהזמנה על נספחיה. והאמור בטבלה ז .4

 כאשר הינו חתום.  םעם הצעתעל המציעים חלה החובה להגיש מסמך זה  .5

למען הסר ספק, כלל תשובות ההבהרה, השינויים והתוספות במסגרת כתב תשובה זה, יחולו על כלל המציעים  .6
 בהליך זה. 

 שבנדון וכן התייחסותנו: הליךלהלן טבלה המרכזת שאלות הבהרה שהוגשו בנוגע ל .7
 

 תשובת ועדת המכרזים שאלה מס"ד

פעימות מונה לחודש  36,000האם הנתון של  1

 הוא למדפסת בודדת ?

 מובהר כי מדובר בטעות סופר. 

להלן הנתונים המעודכנים ביחס לכמות פעימות מונה 

 בחודש לכלל המדפסות לפי סוגים:

פעימות  85,000-: כA4מדפסות שחור לבן מחלקתי  .1.1

 בחודש לכלל המדפסות מסוג זה.

פעימות בחודש  3500-: כA4מדפסות לייזר צבעוניות  .1.2

 לכלל המדפסות מסוג זה. 

: A4+A3מדפסת משולבת  A4+מדפסות משולבות  .1.3

 פעימות בחודש לכלל המדפסות מסוג זה.  45,000-כ

  פעימות בחודש(. 100 -זניחה )כ A3כמות הדפסות  .1.4

המשולבות הנדרשות הן  האם שני סוגי המדפסות 2

 צבע או ש/ל ?
 ראה מפרט טכני "נוסח חדש". 

במכרז זה הינכם מצהירים כי כמות ההדפסות  3

הדפסות ללא  36000החודשית שלכם הינה כ 

התחייבות בהתחשב שבמכרז אינכם נותנים 

  כאמור לעיל. 1ראה תשובה מס' 
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לחייב מחיר שכירות חודשית עבור  תאפשרו

המדפסות סך הפעימה מוגבלת למקסימום של 

אין זה מאפשר  להציע הצעה הנותנת איזה  אג 4.5

שובר שוויון מול העלויות של המתכלים 

והמדפסות בחלוקה חודשית לתקופת המכרז 

הרי שלפי הנתון שלכם הנכם מציעים לשלם כ 

שח בחודש עבור ציוד שביום הצבתו שווה  1650

שח לפחות לא כולל את אופציית  50000כ 

ר את הבקרים שנשארה פתוחה העלולה לייק

לפחות מה גם לא כולל עלות  40%הציוד ב 

 תיקונים וחלפים לפי צורך

 האם ניתן לרכוש את המכרז במפגש? 4

 מה העלות ?

 

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר ענבל בכתובת 

www.inbal.co.il  הורדת המסמכים וההשתתפות ,

 במכרז הינם ללא עלות.

 מה סכום הערבות ? 5
תשומת לב המציעים כי לא נדרשת ערבות הצעה, ערבות 

 הביצוע כאמור בנספחים להסכם. 

האם אפשר לפרסם את כמות פעימות המונה  6

הקטגוריות  4הממוצעת לחודש מפולחת לפי 

 שבמכרז ?

 22  מדפסת שחור לבן מחלקתיA4 

 6  מדפסת לייזר צבעוניתA4 

 11  מדפסת משולבתA4 כולל צילום ,סריקה 

 ADלמייל, סריקה לתיקיה, התממשקות ל 

 ,פקס .

 1  מדפסת משולבתA4+A3  כולל צילום

למייל, סריקה לתיקיה, התממשקות  ,סריקה

 פקס ., ADל 

, תשומת לב כי כמות כאמור לעיל 1ראה תשובה מס' 

ראה מפרט טכני "נוסח  -המדפסות הנדרשת השתנתה

 חדש". 

אנו סבורים שבנושא מהירות ההדפסה הנדרשת  7

ובהתחשב בכמויות המתוכננות לביצוע, יש 

מקום לשנות את הדרישה למהירות הדפסה לכך 

 10% -שהמהירות הנדרשת תהייה  של +  

 מהמהירות שביקשתם. נודה להענותכם.

 ראה מפרט טכני "נוסח".  מתקבל חלקית. 

 

8 

האם כמות הציוד הנדרשת זהה לכמות המכונות 

המוצבות היום בעינבל? בפרט אמורים הדברים 

לגבי מדפסות הצבע הנדרשות.  בנוסף, היינו 

מבקשים לקבל מידע על כמות ההדפסות 

הצבעוניות המבוצעות כיום, ע"מ שנוכל לתמחר 

 להתייחסותכם. כראוי את הצעתנו. נודה

התקבל חלקית, כמות הציוד הנדרשת עודכנה במפרט 

הטכני "נוסח חדש" לרבות חלוקה ברורה למכונות 

 "צבעוניות" ומכונות "שחור לבן". 

 

אנו ממליצים על שימוש במתכלים מקוריים  9

בלבד. בכך תחסך מכם דרישתכם לאיכות טובה 
 אין שינוי במסמכי ההזמנה.  -נדחה

http://www.inbal.co.il/
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הנדרשת בסעיף זה. מנסיונינו, שימוש במתכלים 

מקוריים גם מוביל לאיכות הדפסה מעולה וגם 

 חוסך בעיות בשירות.

 4.5-בקשתכם להצעת מחיר שלא תהיה גבוהה מ 10

א"ג לפני מע"מ אינה עומדת עם דרישתכם 

לכמות הציוד החדש  שביקשתם ועם כמויות 

ההדפסה הקיימות אצלכם היום. אנו סבורים כי 

לבטל את דרישתכם להצעת מחיר יש מקום 

מקסימאלית. ממילא עצם קיומו של מכרז זה 

בתנאים המפורטים, ייצור תנאי תחרות כאלה 

 אצל הספקים אשר "ייצרו" מחיר אטרקטיבי

המפרט הטכני וכמות הציוד השתנה,  -מתקבל חלקית

כמו כן המזמינה הוגבלה בהוספת ציוד הכלול במחיר. 

   המחיר לא חל כל שינוי.תשומת לב כי בנספח הצעת 

איומי סייבר רבים קיימים בעולם ההדפסה  11

הארגוני, פריצה וגנבת מידע מהמדפסות. מנהלי 

רשת ברחבי העולם מתמודדים חדשות לבקרים 

עם הנושא. הדרישה במכרז אכן עוסקת בנוהל 

אי הוצאה פיזית של מדיות זיכרון  \הוצאה 

ח תתייחס שונות. באיזה אופן ענבל חברה לביטו

בהליך ניקוד המציעים. אלו שיציגו בהצעתם 

רמות הגנה גבוהות יותר, לנושא הגנה מפני 

חדירה מהרשת או נקודתית מול המדפסות 

)מתוך כותלי הארגון( לציוד שיותקן בעתיד 

 בענבל חברה לביטוח?

 אין שינוי במסמכי המכרז.

חברות רבות בעולם שמות דגש בשנים האחרונות  12

ים כגון: הגנה על סביבת המשתמש, על נושא

עולם ירוק, חיסכון בעלויות חשמל וכו... מדדים 

אלו מביאים לחיסכון ישיר של עלויות הארגון. 

באיזה אופן מתייחסת ענבל חברה לביטוח 

לנושאים אלו? באיזו מידת חשיבות מדדים אלו 

 ילקחו בחשבון בשקלול הספק הזוכה?

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. 

בקשתם להתקין מתקן במכונות שיאפשר למנוע  13

הדפסה או צילום במכונות שאינן אישיות. בכמה 

מכונות אישיות מדובר ובכמה מכונות מחלקיות 

 .מדובר

ענבל שמרה לעצמה הזכות לדרוש מתקן כאמור במדפסות  

 משולבות בלבד. 

 "נוסח חדש".  כמויות ראה המפרט הטכניפירוט 

)הרחבות ועזרים  5.3, מפרט הטכני סעיף  1נספח  14

נוספים שניתן לחבר למכונה(. האם ניתן לקבל 

 הסבר לדרישה בנושא הוספת רכיבי התוכנה. 

 המילים "רכיבי תוכנה" יימחקו.  -התקבל מלואו

: סיום ההתקשרות. 16.2ו  16.1סעיפים  39עמוד  15

סעיפים אלו הינם סעיפים חד צדדים ואינם 

מאפשרים לספק יכולת להגיב או להשיב כלל 

נשוא העיניין שיועלה על ידכם, יהיה אשר יהיה. 

מידת ההשקעה של הספק בפרוייקט אינה 

שקולה למידת הסיכון שסעיפים אלו מהווים. 

 התקבל חלקית: 

 -, ו60יום יופיע המספר  30תוקן כך שבמקום  16.1סעיף 

בסוף המשפט יתווסף המשפט הבא: "ובלבד שלספק 

 ניתנה הזדמנות להעלות טענותיו בפני המזמינה". 
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ם אלו ולשקול לשנותם נבקש התייחסות לסעיפי

 ע"י מתן האפשרות לספק להגיב כראוי.

 

חברתנו אינה מבוטחת בביטוח   -חבות מוצר  16

מוצר מכיון שביטוח זה קיים אצל יצרן חבות ה

( ליצרן נציגות ישירה בישראל , HPהמדפסות )

בניגוד ליצרני מדפסות אחרים. האם זה ייספק 

 אתכם.

 

ניתן להציג ביטוח חבות מוצר מטעם היצרן ובלבד 

  תחת הכיסוי הביטוחי של היצרן תחת  לשהספק ייכל

Vendors Extension   בנוסף, יש לקבל מכתב הסמכה .

רשמי מטעם היצרן לפיו הספק הינו משווק מורשה 

מטעמו )לרבות, בגין שירותי תחזוקה ושירות(  אחרת, על 

 הספק  והיצרן להציג ביטוח חבות מוצר )כל אחד בנפרד(.

מכיון שהציוד נמצא בחצרותיכם,  -ביטוח הציוד  17

הציוד האם חובה עלינו לבטחו שנית, להבנתנו 

מבוטח במסגרת ביטוח התכולה שלכם 

והאחריות הטכנית ממילא ניתנת על ידנו. )בעבר 

מצאנו פתרונות לכך במסגרת הסכמים שנחתמו 

 בעבר גם עמכם(.

 

 אין שינוי במסמכי ההזמנה.  -נדחה

 
 

ההסכם על למען הסר ספק מציע אינו רשאי לשנות ו/או להתנות על מסמכי ההזמנה להציע הצעות ו/או על 
נספחיהם. ככל שהועברו אי אילו סייגים של מציע להזמנה להציע הצעות על נספחיה ו/או להסכם על נספחיו הרי 

 . שבעצם הגשת הצעתו, מוותר בזאת המציע על כלל הסתייגויותיו
 
 

 
 בברכה,                                                                                            

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                  


