
 

1 
 

2021בספטמבר  9  

 תשובות לשאלות הבהרה הנדון: 

הליך מס' 11/2021 - מכרז פומבי לאספקת שירותי חכירה ותחזוקה של מכונות להפקה מסמכים עבור ענבל 

 חברה לביטוח בע"מ

 

מתכבדת בזאת להשיב לשאלות ההבהרה אשר נשאלו במסגרת "( ענבלענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: " .1

 מכרז שבנדון.ה

  מכרז.חלק בלתי נפרד ממסמכי ה מהווה האמור להלןכל  .2

 אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים במסמך זה, תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז. .3

יובהר כי אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם  .4

 כל שניתנו, בכל צורה שהיא. כל ההבהרות הינן כמפורט במסמך זה בלבד.ענבל ו/או על ידי כל גורם אחר, כ

 על סעיפי המקור יגבר, כל האמור בו מכרזלהוסיף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי ה בכדי במסמך זהככל שיש  .5

 בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו. -

ת על ידי מורשה החתימה בעת הגשת יודגש כי יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבו .6

 למסמכי המכרז. 4.2.1ההצעה והכל כמפורט בסעיף 

(. יודגש כי יש לצרף  www.inbal.co.ilמסמכי המכרז עודכנו בהתאם לאמור מטה ומופיעים באתר ענבל ) .7

 ל ידי מורשה החתימה.כשהם חתומים במקור בראשי תיבות ע המסמכים העדכנייםאת 

 :להלן הבהרות ושינויים מטעם המזמינה .8

  בדיוק 14:00בשעה  2021באוקטובר  6 ליום רביעי, נדחההמועד האחרון להגשת ההצעות. 

  מדפסת משולבת מחלקתית צבעוניתA3 -  לפינישר  אופציהדרישת החובה שונתה. מכונה זו תבוא עם

 המזמינה. תפי בקש-אשר יותקן בפועל על

 "תוקנו בהתאם. (29)עמ'  5.1( וסעיף 28)עמ'  2.1סעיף  -יהיה בכל המדפסות מסוג ו'  -" בקר הדפסה 

 

פרק/סעיף/נספח  מס'

 עמוד

התקבל/נדחה/אין  פירוט הבהרה

 שינוי/לא רלוונטי

  -( 33)עמוד  1נספח ג' 1

ב. מדפסת מחלקתית 

 צבעונית

מבקשים  -תפוקת מתכלה 

להוריד דרישתכם 

למדפסות בעלות תפוקה של 

עותקים  10,000-לכ 20,000

 לטונר.

 .הבקשה התקבלה

 8,000 -הדרישה עודכנה ל

 העתקים.

 התקבל.

  -( 34)עמוד   1נספח ג' 2

ג. מדפסת משולבת  

 אישית שחור לבן 

מבקשים  -תפוקת מתכלה 

דרישתכם לרמה של להוריד 

עותקים  6,000-7,000

 לטונר.

 הבקשה התקבלה. 

 6,000 -הדרישה עודכנה ל

 .העתקים

 התקבל.

 נספח ג' 1 )עמוד 36(- 3

ד. מדפסת משולבת  

 מחלקתית שחור לבן

מבקשים  -תפוקת מתכלה 

דרישתכם לרמה של להוריד 

 הבקשה התקבלה. 

 8,000 -הדרישה עודכנה ל

 .העתקים

 התקבל.

http://www.inbal.co.il/
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עותקים  9,000-10,000

 לטונר.

 נספח ג'1 )עמוד 38( - 4

ה. מדפסת משולבת  

 מחלקתית צבעונית

 

מבקשים  -תפוקת מתכלה 

להוריד דרישתכם זו 

 עותקים לטונר. 10,000לכ

בנושא המהירות כמו כן גם 

ממליצים להסתפק בלפחות 

בדקה. אלה דגמים  35

  פופולאריים יותר.

 

 . חלקית הבקשה התקבלה

 8,000ל  הדרישה עודכנה

 העתקים.

אין שינוי במהירות 

 ההדפסה.

 .חלקית התקבל

מאחר ואתם דורשים  29עמ'  3.1סעיף  5

קטגוריות שונות  6מכונות ב

אין שום אפשרות שכל 

מאותו דגם  המכונות יהיו

או לכל היותר משני דגמים 

שונים. נבקש לבטל דרישה 

 זו.

 3.1התקבל חלקית, סעיף 

 תוקן כנדרש.

 התקבל חלקית.

  -( 31)עמוד  1נספח ג' 6

א. מדפסת מחלקתית 

  A4ש/ל

פלט עמוד ראשון מקסימום 

נבקש לשנות את  -שניות  6

 8הדרישה למקסימום 

 שניות. 

 הבקשה נדחית. נדחה, אין שינוי בסעיף זה.

  -( 31)עמוד  1נספח ג' 7

א. מדפסת מחלקתית 

  A4ש/ל

 - A4 מחזור הדפסה חודשי

 -דפים  200,000מינימום 

נבקש לשנות נתון זה ל 

 דפים. 110,000

 

 

הדרישה  -בקשה התקבלה ה

 דפים. 110,000 -עודכנה ל

 התקבל.

  -( 32)עמוד  1נספח ג' 8

ב. מדפסת מחלקתית 

 A4 צבעונית

עומס עבודה חודשי מומלץ 

נבקש  - 7500מינימום 

 5,000לשנות נתון זה ל

 הבקשה נדחית. נדחה, אין שינוי בסעיף זה.

  -( 32)עמוד  1נספח ג' 9

ב. מדפסת מחלקתית 

  A4צבעונית

דרישה של  -תפוקת מתכלה 

נבקש כי .  20,000מינימום 

מתכלים ש/ל תאשרו 

העתקים וכל אחד  12,100

 9,000משלושת הצבעים 

 העתקים

 הבקשה התקבלה. 

 8,000הדרישה עודכנה ל 

 העתקים.

 התקבל.

  -( 34)עמוד  1נספח ג' 10

ג. מדפסת משולבת 

 A4 אישית ש/ל

מהירות סריקה ש/ל וצבע 

 -עמודים לדקה  30מינימום 

נבקש לאשר מהירות 

 הבקשה התקבלה. 

 

 התקבל.
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עמודים  24סריקה בש/ל 

ומהירות סריקה  לדקה

 עמודים לדקה. 8בצבע 

  -( 34)עמוד  1נספח ג' 11

ג. מדפסת משולבת 

  A4אישית ש/ל

צריכת חשמל במצב מוכן 

40W -  50נבקש לאשרW 

 הבקשה התקבלה. 

 .50Wהדרישה עודכנה ל 

 

 התקבל.

  -( 63)עמוד  1נספח ג' 12

מדפסת משולבת 

 מחלקתית ש/ל

 -A4 מחזור הדפסה חודשי 

 -דפים  120,000מינימום 

נבקש לאשר מינימום 

 דפים. 110,000

 הבקשה התקבלה.

 110,000 -הדרישה עודכנה ל

 .דפים

 

 התקבל.

  -( 63)עמוד  1נספח ג' 13

מדפסת משולבת 

 מחלקתית ש/ל

עומס עבודה חודשי מומלץ 

 25,000מינימום  -ע"י יצרן 

לאשר עומס נבקש  -דפים 

עבודה חודשי מינימום 

 דפים. 12,000

 הבקשה התקבלה.

 12,000-הדרישה עודכנה ל

 .דפים

 התקבל.

  -( 63)עמוד  1נספח ג' 14

מדפסת משולבת 

 מחלקתית ש/ל

מהירות סריקה ש/ל וצבע 

עמודים  40מינימום 

נבקש  - (30לדקה)צבע 

לאשר מהירות סריקה ש/ל 

 עמודים לדקה. 28וצבע 

 הבקשה נדחית. שינוי בסעיף זה.נדחה, אין 

  -( 63)עמוד  1נספח ג' 15

מדפסת משולבת 

 מחלקתית ש/ל

לא רלוונטי  -פינישר 

נבקש לבטל  A4למכונות 

 דרישה זו.

הבקשה התקבלה, בוטלה 

 הדרישה של פינישר במכונה

 .זו

 התקבל.

  -( 37)עמוד  1נספח ג' 16

מדפסת משולבת 

 מחלקתית ש/ל

דרישה זו וכן  -ארונית 

הדרישה לגובהה מינימאלי 

ס"מ  110-130של המכונה 

 .A4לא רלוונטי למכונות 

האם הכוונה שנדרשת 

 ? A4ארונית למכונה 

כן, על המכונה להיות 

מסופקת עם ארונית שתביא 

את גובהה הכולל לגובה 

 הנדרש.

 אין שינוי.

  -( 38)עמוד  1נספח ג' 17

מדפסת משולבת 

מחלקתית צבעונית 

A4 

פלט עמוד ראשון מקסימום 

 9נבקש לאשר  -שניות  8

 שניות

הדרישה הבקשה התקבלה, 

 .שניות 9 -עודכנה ל

 התקבל.

  -( 39)עמוד  1נספח ג' 18

מדפסת משולבת 

מחלקתית צבעונית 

A4 

עומס עבודה חודשי מומלץ 

 - 25,000מינימום נקבע  -

נבקש לאשר עומס עבודה 

חודשי מומלץ מינימום 

10,000. 

 ,חלקית הבקשה התקבלה

 20,000-הדרישה עודכנה ל

 .דפים

 התקבל חלקית.
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  -( 39)עמוד  1נספח ג' 19

מדפסת משולבת 

מחלקתית צבעונית 

A4 

נקבעה  -תפוקת מתכלה 

 20,000דרישה של 

נבקש כי תאשרו העתקים. 

 12,100מתכלים ש/ל 

העתקים וכל אחד משלושת 

 העתקים. 9,000הצבעים 

הדרישה הבקשה התקבלה, 

 .העתקים 8,000עודכנה ל 

 התקבל.

  -( 40)עמוד  1נספח ג' 20

- 

מדפסת משולבת 

מחלקתית צבעונית 

A4 

צריכת חשמל מקסימום 

נבקש  - 60Wבמצב מוכן 

לאשר צריכת חשמל 

מקסימום במצב מוכן 

89W. 

הדרישה התקבל חלקית, 

 .75Wעודכנה ל 

 התקבל חלקית.

  -( 40)עמוד  1נספח ג' 21

מדפסת משולבת 

מחלקתית צבעונית 

A4 

לא רלוונטי  -פינישר 

נבקש לבטל  A4למכונות 

 דרישה זו.

הבקשה התקבלה, בוטלה 

הדרישה של פינישר במכונה 

 זו.

 התקבל.

  -( 40)עמוד  1נספח ג' 22

מדפסת משולבת 

מחלקתית צבעונית 

A4 

דרישה זו וכן  -ארונית 

הדרישה לגובהה מינימאלי 

ס"מ  110-130של המכונה 

. A4לא רלוונטי למכונות 

האם הכוונה שנדרשת 

 ? A4ארונית למכונה 

כן, על המכונה להיות 

מסופקת עם ארונית שתביא 

את גובהה הכולל לגובה 

 הנדרש.

 אין שינוי.

  -( 41)עמוד  1נספח ג' 23

מדפסת משולבת 

מחלקתית צבעונית 

A3 

 

עומס עבודה חודשי מומלץ 

נבקש  - 25,000מינימום 

לאשר עומס עבודה חודשי 

 .20,000מומלץ מינימום 

 הבקשה התקבלה.

לסך של  הדרישה עודכנה 

20,000. 

 התקבל.

  -( 41)עמוד  1נספח ג' 24

מדפסת משולבת 

מחלקתית צבעונית 

A3 

 

תפוקת מתכלה מינימום 

נבקש כי  -עותקים  20,000

תאשרו מתכלים ש/ל 

העתקים וכל אחד  26,000

 15,000משלושת הצבעים 

 העתקים.

הדרישה הבקשה התקבלה, 

 .העתקים 8,000עודכנה ל 

 התקבל

 -( 31)עמוד   1נספח ג' 25

מדפסת  -א 

 מחלקתית שחור לבן

נבקשכם לשקול מדפסת 

 עם הנתונים הבאים :

 הזרקת דיו ללא ראש נייד 

  של  מהירות הדפסה בשחור

 .  DRAFTדפים במצב   34

 הבקשה נדחית. נדחה, אין שינוי בסעיף זה.
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  מחזור הדפסה מדפסת עם

 .45,000חודשי 

  מדפסת עם עומס עבודה

 .2,500חודשי : 

  מגירות של  2מדפסת עם

 .דף 250

 -( 32)עמוד  1נספח ג' 26

מדפסת  -ב 

 מחלקתית צבעונית

 נבקשכם לשקול מדפסת עם

 הנתונים הבאים :

 הזרקת דיו ללא ראש נייד. 

  של  מהירות הדפסה בשחור

   DRAFTדפים במצב   34

  מדפסת עם מחזור הדפסה

 45,000חודשי 

  מדפסת עם עומס עבודה

  2,500חודשי : 

  מגירות של  2מדפסת עם

 .דף 250

 

 הבקשה נדחית. נדחה, אין שינוי בסעיף זה.

 -( 34)עמוד  1נספח ג' 27

מדפסת משולבת  -ג

   אישית שחור/לבן

 

 

נבקשכם לשקול מדפסת עם 

 הנתונים הבאים :

  הזרקת דיו ללא ראש נייד-  

  של  מהירות הדפסה בשחור

   DRAFTדפים במצב   34

  דפים  24 -מהירות סריקה

 לדקה 

 התקבל חלקית.

דרישה למהירות הדפסה 

 דפים. 24 -עודכן ל -בשחור 

מהירות סריקה )שחור לבן 

עמודים  24-עודכן ל  -וצבע( 

 בדקה.

 

 

 התקבל.

אתם מציינים כי כמות  1.4סעיף  28

 170,000הפעימות הינה 

 -פעימות מונה לחודש 

נבקש לקבל פירוט לכמות 

פעימות ש/ל וכמות פעימות 

 לצבע . 

מוערך של ממוצע ובהר כי מ

בשחור חודשי מספר פעימות 

 .150,000 -כלבן הינו 

ממוצע מוערך של מספר 

 -פעימות חודשי בצבע הינו כ

20,000. 

 אין שינוי

נבקש מעורך המכרז לקבוע  1.4סעיף  29

כמות פעימות מינימלית 

או לחלופין תשלום  לחיוב 

עבור שכירות המכונה 

הן לש/ל והן  -+מחיר פעימה

מכיוון שמדובר  -לצבע 

 הבקשה נדחית. דחה, אין שינוי בסעיף זה.נ
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ד ומצ חבמכרז ארוך טוו

הספק הזוכה נדרש לספק 

 .ציוד חדש

בכתב כתוב שינויים מה -2.2סעיף  -נספח ג' 30

נבקש לשנות  -הכמויות 

סעיף זה ולקבוע שכתב 

הכמויות מתייחס למחיר 

הפעימה שהוגש , וכן במידה 

 וחברת "ענבל" תחליט

מכונות נוספות, יש  ףלהוסי

 לקבוע מחיר לציוד הנוסף

 הבקשה נדחית. נדחה, אין שינוי בסעיף זה.

האם כוונתכם ליצרן אחד  -3.1סעיף  -נספח ג' 31

או לכל היותר שניים? 

מכיוון שתצורות המדפסות 

שהנכם מבקשים הינם יותר 

 .משני דגמים שונים

 אין שינוי. לעיל. 5ר' מענה בסעיף 

נבקש להגיש  עומס עבודה סעיף א' 1-נספח ג' 32

מכשיר בעל מחזור הדפסה 

 דף  150,000של 

 הבקשה נדחית. נדחה, אין שינוי בסעיף זה.

 -תפוקת מתכלה סעיף ב' 1-נספח ג' 33

להגיש מדפסת בעלת  נבקש 

 18,000תפוקת מתכלה של 

 דפים

 הבקשה התקבלה. 

 8,000 -הדרישה עודכנה ל

 העתקים.

 התקבל.

נבקש  -ל -מדפסת ש סעיף א' 1-נספח ג' 34

 40להפחית את המהירות מ 

דף בדקה,  34דף בדקה ל 

בנוסף נבקש לאפשר להציע 

מכונה בטכנולוגיית הזרקת 

דיו חדשה ומתקדמת לעולם 

העסקי עם מכלי דיו גדולים 

 דף( 5,000)בתפוקה של מעל 

. 

 הבקשה נדחית. נדחה, אין שינוי בסעיף זה.

נבקש  - צבעמדפסת  'בסעיף  1-נספח ג' 35

 35 להפחית את המהירות מ

 .דף בדקה 27דף בדקה ל 

 הבקשה נדחית. נדחה, אין שינוי בסעיף זה.

נבקש  -ל -משולבת ש -סעיף ד' 1-נספח ג' 36

 40להפחית את המהירות מ 

דף בדקה,  34דף בדקה ל 

בנוסף נבקש לאפשר להציע 

מכונה בטכנולוגיית הזרקת 

 הבקשה נדחית. נדחה, אין שינוי בסעיף זה.
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דיו חדשה ומתקדמת לעולם 

העסקי עם מכלי דיו גדולים 

 5,000)בתפוקה של מעל 

 .דף(

נבקש  -משולבת צבע  סעיף ה' 1-נספח ג' 37

 40להפחית את המהירות מ 

דף בדקה,  30דף בדקה ל 

בנוסף נבקש לאפשר להציע 

מכונה בטכנולוגיית הזרקת 

דיו חדשה ומתקדמת לעולם 

העסקי עם מכלי דיו גדולים 

 5,000)בתפוקה של מעל 

 .דף(

הבקשה  נדחה, אין שינוי בסעיף זה.

 נדחית.

נבקש  -A3משולבת צבע  -'וסעיף  1-נספח ג' 38

  35להפחית את המהירות מ

 .דף 25דף בדקה ל 

הבקשה  נדחה, אין שינוי בסעיף זה.

 נדחית.

 

 בברכה,           
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                

 

 


