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משתתפי המכרז

הנדון :שאלות הבהרה
מכרז פומבי מס' הס' 20/2017
לרכישת חצובות מתוצרת חברת ( Sachtlerזכטלר) לאוניברסיטת תל אביב
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מס"ד

עמ'

בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב ,להלן מפורטות שאלות ההבהרה שנשאלו
במסגרת הליך ההבהרות במכרז שבנדון:

סעיף

נוסח קיים
תנאי סף 5.2.1
המציע מוכר ע"י חברת
( Sachtlerזכטלר) כיבואן
רשמי ו/או כמפיץ מורשה
בישראל.
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6.5

פרוט שאלה
חברתנו מספקת ציוד צילום ,שירות
תיקונים ואחזקה לבית הספר
לקולנוע באוניברסיטה
מבקש בזאת לאפשר לנו להשתתף
במכרז ולהציע את החצובות הנ"ל
לצערי תנאי סף שבסעיף 5.2.1

(זכטלר) ,לשנת  2017כי
המציע הינו יבואן מורשה
ו/או מפיץ מורשה של חברת

למסמכי המכרז אינו מאפשר לנו
זאת.
אנו רוכשים את החצובות דרך מפיץ
מורשה באירופה ובד"כ משווקים את
החצובות בארץ במחירים מאוד
תחרותיים.
בנוסף לחברתנו מעבדת
שירות וטכנאי שירות חוץ (על מנת
למקסם יעילות ושירות ללקוח)
ניסיון רב בתיקון

( Sachtlerזכטלר) בישראל

ותחזוקת חצובות של "זכטלר".

סעיף  6.5מסמכים
להוכחת עמידתו בתנאי סף
 5.2.1יחתום על תצהיר
בנוסח נספח ח' למכרז וכן
יצרף המציע אישור עדכני,
מאת הייצרן Sachtler

תשובה
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אין שינוי במסמכי המכרז

מס"ד

עמ'

סעיף
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נוסח קיים

כללי

תשובה

פרוט שאלה
פונה אליכם בבקשה לאפשר הגשת
חלופה שוות תכונות לחצובות
"זכטלר" למכרז הנ"ל.
מדובר בחלופה שהינה חצובה
מתוצרת  MILLERהמיוצרת
באוסטרליה(בניגוד לחברות מקבילות
המייצרות בסין).
חברת  MILLERהינו יצרן בעל שם
עולמי בתחום החצובות המקצועיות
ומוניטין רב שנים.
עלויות :בטוחני כי עלות החלופה
המוצעת תוזיל משמעותית
את מחיר הערכתכם (.)RFI
החצובה מתוצרת  MILLERנבחנה על
ידי גורמים בחוג לקולנוע ולמיטב
ידיעתי החצובה עוררה התלהבות
ושביעות רצון.
הערה :למיטב ידיעתי .מפאת תהליך
ארוך ומיגע של הגשת המכרז מנע
מגורמים בחוג לקולנוע מלבחון
חלופות .לחצובה
המוצעת יתרונות קלים
כגון :משקל עצמי ,פלטת
החלקה ,מארז נשיאה וכו.

במכרז זה נדרשים
חצובות מתוצרת "זכטלר"
בלבד כמפורט במסמכי
המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.

החברה הינה ספקית
ותיקה של אוניברסיטת תל אביב
ועושה כל מאמץ על מנת להעניק
תמיכה ושירות (גם לציוד שלא נקנה
מאתנו).
על ידי טכנאי שירות חוץ העונה
לקריאה באופן מידי ,כולל תיקון
במקום ולקיחת ציוד והחזרתו
מתוקן לשביעות רצון הלקוח.
נשמח באים תאפשרו לנו להציע את
החלופה דבר שלעניות דעתי תביא
להוזלה משמעותית בעלויות.

 .2אין שינוי ביתר פרטי המכרז ,המועד אחרון להגשת ההצעות הינו עד ליום  18.06.2017עד השעה
.12:00
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יש לצרף מכתב זה להצעה שתוגש במסגרת המכרז ,כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציע ,וזאת
לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע ,הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.

בברכה,
הרצל הדר
מזכיר ועדת המכרזים
העתק:
חברי ועדת המכרזים
משה איטח – אחראי צוות מכרזים

עמוד  2מתוך 2

