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  15.18למכרז פומבי מס' הס.   2מכתב הבהרות מס'  הנדון:

-להצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תל

 אביב

 
בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב, להלן מפורטות שאלות ההבהרה שנשאלו  .1

 במסגרת הליך ההבהרות במכרז שבנדון:

 

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמ' מס"ד

1.  

 1מס  מכתב הבהרות
שפורסם מיום 

התשובה  – 23/08/18
 4לשאלה מס' 

אישרתם צמצום 
 בעובד אחד.

 

 
אבקש לחדד את שעות 

 ?8:00-17:00העבודה, 
 

 כן

 -שעות העבודה הם מ

 08:00-17:00 

2.  

 1מכתב הבהרות מס' 
שפורסם מיום 

התשובה  – 23/08/18
 15-17לשאלות מס' 

בקשתכם למהירות 
צילום שונה 

 ממהירות הדפסה.
 

אבקש להשוות את מהירות 
 ההדפסה למהירות הצילום

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

יובהר כי מדובר בנתוני 
מינימום ולכן אין מניעה שבכל 
סוג מכונה, מהירות ההדפסה 

 שווה למהירות הצילום.תהיה 

3.  22-23 2.2 

אומדן פעימות  
-בתקופה ינו'

 8אוגוסט כולל )
 חודשים(

האם יש להתייחס לאומדן  .1
 הפעימות לשנה שלמה? 

 
האם קיימת הערכת  .2

פעימות נוספת 
המתייחסת לחודשים 

 ספט' עד דצמבר?

כמות הפעימות  .1
הרשומה בסעיפים 

שבעמוד  2.2.1-2.2.3
למסמכי המכרז  23

( 8לשמונה )הינה 
חודשים כרשום בכל 

 שורה.
 

 לא. .2
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4.  

 1מכתב הבהרות מס' 
שפורסם מיום 

התשובה  – 23/08/18
 15-17לשאלות מס' 

מהירות הדפסה 
ומהירות צילום 

למכונות משולבות 
M1 ו- M2 

אך  זו שאלה שנשאלה
לדעתנו לא זכתה לתשומת 

רבית בעת מתן לב מ
התשובה. היום במכונות 

המשולבות מהירות הצילום 
זהה למהירות ההדפסה. 

בעצם זו מדפסת שמדפיסה 
או מתוך קובץ שנשלח אליה 

או מתוך קובץ שנסרק 
בשני  לזכרון המכונה. 

 המקרים מדובר בהדפסה.
מהירות   לפיכך

ההדפסה/הצילום יכולה 
וכו', אך  60, 50, 40להיות 

הדפסה  תמיד זהה בין
 M1וצילום. כך שמכונות 
צריכות להיות למשל 

בדקה  40במהירות 
לצילום והן להדפסה,  הן 

צריכות להיות  M2ומכונות 
בדקה  50למשל במהירות 

 הן לצילום והן להדפסה. 
 נודה להתייחסותכם. 

 2ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל.

5.  
32  

 נספח א'
3 

 - M1מדפסת
נדרש במפרט 

דף  50מהירות 
 בדקה

נבקש להפחית את 
המהירות הנדרשת 

בדקה  46למהירות של 
שניות  4)הפחתה של 

 בסה"כ(

הבקשה לא מקובלת. מהירות 
דף לדקה לפחות.  50נדרשת 

ניתן להציע דגם מהיר יותר, 
 אך לא איטי יותר.

6.  
32  

 נספח א'
3 

 - M2מדפסת
נדרש במפרט 

דף  60מהירות 
 בדקה

נבקש להפחית את 
המהירות הנדרשת 

בדקה  55למהירות של 
שניות  5)הפחתה של 

 בסה"כ(

הבקשה לא מקובלת. מהירות 
דף לדקה לפחות.  60נדרשת 

ניתן להציע דגם מהיר יותר, 
 אך לא איטי יותר.
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7.  
62  

  1נספח ט'
"אישור עריכת 

 ביטוח"

האם אישור עריכת הביטוח 
נדרש למילוי עבור המכרז 
או האם צריך למלא אותו 

 רק במידה ונזכה?

עבור המכרז נדרש רק לחתום 
 על הנספח.

רק המציע אשר יזכה במכרז 
יידרש להגיש נספח זה כשהוא 

ממולא כנדרש ע"י חברת 
 ביטוח.

 
 

 

עד השעה  12.09.2018הינו עד ליום אין שינוי ביתר פרטי המכרז, המועד אחרון להגשת ההצעות  .2

12:00.  

 

כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי , יש לצרף מכתב זה להצעה שתוגש במסגרת המכרז .3

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

                                 

 

 

 

 בברכה,

 
 אבי וייס                             

 מזכיר ועדת המכרזים

 

 העתק:

 חברי ועדת המכרזים

 אחראי צוות מכרזים –איטח משה 
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