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  15.18למכרז פומבי מס' הס.  3מכתב הבהרות מס'  הנדון:

-תללהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת 

 אביב

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

 הליך ההבהרות במכרז שבנדון: במסגרת

 

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמ' מס"ד

1.  

 2מס  מכתב הבהרות
שפורסם מיום 

התשובה  – 05/09/18
 2לשאלה מס' 

"אין שינוי בנוסח 
 הסעיף.

יובהר כי מדובר 
בנתוני מינימום 
ולכן אין מניעה 

שבכל סוג מכונה, 
מהירות ההדפסה 

תהיה שווה 
 למהירות הצילום"

 
המענה לתשובתכם לפי 

למעשה ניתן להבין כי 
אישרתם את הורדת 

-ו  M1 המהירות בדגמים
  M2 ן להציע תכי יהיה ניו

מהירות   M1במכונה מדגם 
דפים  40צילום והדפסה 

 בדקה 50בדקה במקום 
יהיה  M2ובמכונה מדגם 

ניתן להציע מכונה במהירות 
דפים בדקה במקום  50של 
 .דפים בדקה 60

 
 2 שאלהכמו כן מענה ל

 5ר את המענה לסעיף תסו
שבו אין שום שינוי  6-ו

 במהירות הדפסה
 

נבקש לקבל הבהרה וחידוד 
הנקודה האם מהירות 
ההדפסה היא הסמן הימני 
 למהירות או מהירות הצילום

לתשובה זו יש משקל רב 
בבחירת הציוד המתאים 

 לתנאי המכרז
 

 יובהר כי,
 

 :  M1מכונה 
מהירות הדפסה נדרשת: לכל 

 דף לדקה 50הפחות 
מהירות צילום נדרשת: לכל 

 דף לדקה 40הפחות 
ניתן להציע מכונה שמהירות 
הצילום וההדפסה שוות אך לא 

 דף לדקה. 50יפחתו מ 
 

 :  M2מכונה 
מהירות הדפסה נדרשת: לכל 

 דף לדקה 60הפחות 
מהירות צילום נדרשת: לכל 

 דף לדקה 50הפחות 
ניתן להציע מכונה שמהירות 

וההדפסה שוות אך לא הצילום 
 דף לדקה. 60יפחתו מ 

 
לא תתקבלנה כל פרשנות 
אחרת בנושא, הצעה אשר 
אינה עונה על דרישות אלו 

 תפסל.
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עד  09.201831.הינו עד ליום ו נדחהאין שינוי ביתר פרטי המכרז, המועד אחרון להגשת ההצעות  .2

  .12:00השעה 

 

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 –משה איטח 
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