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  לכבוד:

 המכרזמשתתפי 

 

  לאוניברסיטת תל אביב ARTECלאספקת סורקי תלת מימד ניידים מתוצרת חברת  11/2018למכרז מס' הס.  מכתב הבהרותהנדון:         

 

 מכרזלהלן מפורטות  התשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות, בבשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב, 

 שבנדון:

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

ברצוננו להציע את  - - - .1

 הסורק:

Einscan Pro  מבית

Shining 3D 

מצ"ב ברושור + קישור 

 לעמוד היצרן:

https://www.einsca

n.com/einscan-pro-

plus 

 

לדחיית הבקשה הנימוקים  .הבקשה נדחית

 מפורטים להלן:

העבודה עם הסורקים תתבצע בעיקר . 1

 בשטח ותתמקד בסריקת שלדים.

במפרט הטכני של הסורק המוצע כתוב 

שאין אפשרות לעבוד עם הסורק בחוץ 

. הסורק 2ושיש להימנע מאור שמש ישיר. 

אינו סורק טקסטורה דבר שיקשה המוצע 

 על הפרדת האובייקטים השונים.

ק המוצע הינה ר. שיטת העבודה של הסו3

באמצעות הדבקת מדבקות על האובייקט 

הנסרק, שיטה שאינה מתאימה לסריקת 

שלדים בשטח, תכביד מאוד על ביצוע 

 העבודה ותגרום להתמשכותה. 

 

 :1סעיף  1,2 19 .2

למוסדות אקדמאיים עסקת חבילה 

+   EVA סורק מדגם  הכוללת: 

  SPACEסורק מדגם 

SPIDER  כולל מזוודת נשיאה

( Hard carry case) קשיחה

וכולל כבל חשמל  לכל סורק

וכולל  לכל סורק  USBוכבל

אחריות לשנתיים ושירות כמוגדר 

 'אנספח  - שירותיםבמפרט ה

רישיונות קבועים  20וכולל 

(Lifetime)  לתוכנת 

12 ARTEC STUDIO  עם

 עדכונים לשנתיים.
 :2סעיף 

  לתוכנתעדכונים לשנה לרישיון 

12 ARTEC STUDIO 

לאחר תום השנתיים הנזכרות 

 לעיל 1בסעיף 

  –יש שתי אפשרויות 

רישיונות אקדמיים  20

 לחדש בכל שנהשצריך 

 או 

קבועים רישיונות  20

LIFETIME  אבל אז

זה מתעדכן רק כל עוד 

לא ניתן . 12הגרסה היא 

 .לרכוש עדכונים אח"כ

 מראשעליכם להחליט 

אם אתם מעוניינים 

בתוכנה עם עדכונים 

שנתיים או 

LIFETIME  ,

 ובהתאם נתמחר.

מה האופציה 

 המועדפת עליכם?

 :1לגבי סעיף 

האוניברסיטה מעוניינת בעסקת חבילה 

 20 גם למוסדות אקדמיים הכוללת

 LIFETIMEרישיונות קבועים 

הכוללים גם עדכון  עדכונים לשנתייםעם 

 גירסה.

  

 :2לגבי סעיף 

רישיון אחד לשנה על המציע להציע מחיר ל

לגרסה  ARTEC STUDIO לתוכנת

  .של התוכנה העדכנית

 

מצורף בזה טופס הצעה כספית 
 מעודכן. 

יש להגיש את ההצעה הכספית 
למכרז, על גבי טופס ההצעה 

הכספית המעודכן המצורף 
  למכתב הבהרות זה

למכתב  5 -, ו 4, 3)עמ' 
 .הבהרות זה(

 

 . המכרז אין שינוי בשאר פרטי .2
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 .בדיוק 12.00עד השעה  17.6.2018 המועד האחרון להגשת ההצעות הינולהזכירכם,  .3

ידי כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על , המכרז יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת .4

  וזאת לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה. ,המציע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתק:

 חברי ועדת המכרזים

 אחראי צוות מכרזים  –משה איטח 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 אבי וייס

 מזכיר ועדת המכרזים
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 11/2018 .מס' הסעם הליך תחרותי נוסף פומבי  מכרז

 לאוניברסיטת תל אביב ARTECסורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת לאספקת 

 ב'נספח 

 מעודכן - טופס ההצעה הכספית

 

 הנחיות למילוי טופס ההצעה הכספית: .1

 

 להלן. 4על המציע להציע מחיר בש"ח לא כולל מע"מ, לכל אחד מהפריטים המפורטים בטבלה שבסעיף  .א

 

 ההתקשרות נספח י' למכרז. תנאי התשלום מפורטים בהסכם .ב

 

יש להקפיד ולמלא את כל הנדרש. במקרה בו המציע לא ימלא את כל הנדרש, רשאית ועדת המכרזים לפסול  .ג

 את ההצעה כולה ו/או חלקים ממנה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת המכרזים. 

 

מהכפלת הכמויות של אותו פריט במחיר במקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה לבין הסכום המתקבל  .ד

 היחידה שלו, יתוקן הסה"כ של הפריט לפי הסכום המתקבל מההכפלה. מחיר היחידה נשאר קבוע ועומד.

 

מובהר כי אם ברצון המציע לתת הנחה על סכום הצעתו עליו לעשות כן במחירי הפריטים ולא כהנחה  .ה

א במסגרת טופס זה, לרבות באמצעות מכתב נלווה מהסכום הכללי. הצעה כספית ו/או מתן הנחה נוספת של

 לא תילקח בחשבון.

 

התמורה שתשלם האוניברסיטה למציע עבור אספקת המוצרים נושא מכרז זה הינה כמפורט בטופס זה, בכפוף  .2

 לאספקתם בפועל בהתאם לתנאי ההתקשרות ובכפוף לביצוע כל התחייבויות המציע.

 

ה הינן לצרכי מידע בלבד והן ישמשו לשקלול ההצעות בלבד. כמויות מודגש כי הכמויות המפורטות במסמך ז .3

אלה אינן מהוות מצג ו/או התחייבות מכל מין וסוג שהוא מצד האוניברסיטה להזמנה בהיקף האמור ו/או בכלל. 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להקטין ו/או להגדיל את הכמויות הנ"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי. מידע 

לא יקים למשתתף במכרז זכות ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי זה 

 מטעמה/ם.

 

 המחירים המוצעים על ידי המציע הינם כמפורט בטבלה שלהלן: .4

 

 

 

 

 

 

 

________________ ____________________________ ______________________ 

 המציע וחותמת חתימה           המציעבשם החותם מלא של שם        תאריך          
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מחיר מוצע לפריט  תיאור הפריט מס"ד

בש"ח לא כולל 

 מע"מ 

B 

 כמות

A 
 

סה"כ בש"ח לא כולל 

מע"מ )מחיר לפריט 

 מוכפל בכמות(

 A X B 

למוסדות אקדמאיים הכוללת: עסקת חבילה  .1

 SPACE+ סורק מדגם  EVA סורק מדגם  
SPIDER כולל מזוודת נשיאה קשיחה (Hard 

carry case )וכולל כבל חשמל  לכל סורק

וכולל אחריות לשנתיים  לכל סורק  USBוכבל

 'אנספח  - שירותיםושירות כמוגדר במפרט ה

 ( לתוכנת Lifetimeרישיונות קבועים ) 20וכולל 

12 ARTEC STUDIO  הכוללים גם עם עדכונים

 לשנתיים.עדכון גירסה, 

 ___________ ש"ח 1 _______ ש"ח_

 רישיון אחד לשנה לתוכנת   .2

ARTEC STUDIO .גרסה עדכנית  
 

 ___________ ש"ח 3 _________ ש"ח

כולל מזוודת נשיאה קשיחה   EVAסורק מדגם .3

(Hard carry case וכולל כבל חשמל ,)

, וכולל אחריות לשנתיים ושירות  USBוכבל

 נספח א'. -כמוגדר במפרט השירותים 

יילקח  ,לצורך ההשוואה בין ההצעותמובהר כי 

 מהמחיר המוצע 10%בחשבון סכום השווה ל 

(B) 

 1 _________ ש"ח

כאן יש למלא סכום 

  10% -השווה ל

מהמחיר המוצע בעמודה 

B  

 

 ___________ ש"ח

כולל מזוודת  SPACE SPIDERסורק מדגם  .4

כבל וכולל ( Hard carry case) נשיאה קשיחה

וכולל אחריות לשנתיים   USBחשמל וכבל

 נספח א'. -שירותים ושירות כמוגדר במפרט ה

יילקח  ,לצורך ההשוואה בין ההצעותמובהר כי 

 מהמחיר המוצע 10%בחשבון סכום השווה ל 

(B) 

 1 _________ ש"ח

כאן יש למלא סכום 

  10% -השווה ל

מהמחיר המוצע בעמודה 

B  

 

 ___________ ש"ח

תקופת אחריות של שנה אחת נוספת מעבר  .5

 .EVAלשנתיים, לסורק מדגם  
 ___________ ש"ח 1 _________ ש"ח

תקופת אחריות של שנה אחת נוספת מעבר  .6

 . SPACE SPIDERסורק מדגם ללשנתיים, 

 

 ___________ ש"ח 1 _________ ש"ח

 .( לשנה לסורק אחדmaintenanceאחזקה ) .7

שירותי האחזקה יכללו לפחות: בדיקה כללית 

של הסורק, ניקוי פנימי, כיול מחדש 

(recalibration).בדיקת איכות ואריזה , 

 

 _________ ש"ח

 

6 

החל מהשנה 

השלישית ועד 

השנה החמישית 

 2 -)כולל(, ל 

 סורקים.

 

 ___________ ש"ח

 6סוללה לשימוש נייד המאפשרת עבודה במשך  .8

 ___________ ש"ח 2 _________ ש"ח כולל נרתיק, מטען וכבל חשמל. שעות

  (Shoulder bagתיק נשיאה נייד ) .9

 
 ___________ ש"ח 2 _________ ש"ח

 ___________ ש"ח סכום כולל )סה"כ(:  .10

 

________________ ____________________________ ______________________ 
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 אישור המציע

נספח ב', ואנו מתחייבים לעמוד  -אנו הח"מ מאשרים שקראנו והבנו את מסמכי המכרז על כל נספחיו ואת טופס ההצעה הכספית 

 באמור במסמכי המכרז ובנספחיו ובהצעה כספית זו המוגשת בזה על ידינו.

את מלוא  יםהכולל יםומלא ים, קבועיםסופי יםמחיר םמאשרים, כי המחירים המוצעים על ידינו  עבור המוצרים ואספקתם הינאנו 

התמורה, לרבות הרווח וכולל את כל העלויות הכרוכות באספקת המוצרים לאוניברסיטה וכולל את הוצאות המשרד, העובדים, 

ות שחרור מהמכס, אריזה, הובלה, היטלים, מכון התקנים וכיו"ב, משלוח, הוצאות נסיעה, וכולל גם תשלום עבור הוצאות יבוא והוצא

 מיסים )למעט מע"מ(, וכל עלות והוצאה אחרת.

אנו מאשרים כי לא נהיה זכאים לדרוש ומתחייבים לא לדרוש תשלום תמורה נוסף עבור המוצרים ואספקתם לאוניברסיטה מלבד 

בהצעתנו הכספית, והאוניברסיטה תשלם רק עבור אספקת המוצרים בפועל, על ידנו  ושהוצע יםהתמורה שתשולם על בסיס המחיר

 כשהם עומדים בתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובנספחיו.

 .אנו מודעים לכך כי המחירים שנרשמו על ידינו בטופס ההצעה הכספית, הינם בשקלים חדשים ואינם כוללים מע"מ

 

 

 

 

 

 

________________ ____________________________ ______________________ 

 המציע וחותמת חתימה           המציעבשם החותם מלא של שם        תאריך          
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