
 
 

 

 2021  ינואר 14

 1 קובץ הבהרות מס' – - 27/2020מכרז פומבי מס 

בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון, מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות הסביבה 

  "(, על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.החברהבע"מ )להלן: "

חייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המ

  משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

, חתום בחתימה וחותמת ונספחיו המחייבים. יש לצרף מסמך זה המכרזמסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי 

 צעת המציע.המוגשת לחברה בה ההליךהמציע, לחוברת 

 יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

 מס"ד 

 בהליךחלק 
 

מספר סעיף 
שאליו 

מתייחסת 
 השאלה

 מענה פירוט השאלה

1 

 –מסמך א' 
הזמנה להציע 

 -הצעות 
עיקרי 

-ההתקשרות 
 4עמוד 

 

2.5 

 26,400האם אכן ביצעתם רק 
פעימות  6650פעימות שחור + 

 42 -ב 2020ע , בכל שנת צב
 מכונות?

 

נוכח משבר הקורונה כמות הפעימות 
הנקובה בטבלה הקבועה  2020לשנת 

למסמכי המכרז הינה  2.5בסעיף 
חריגה ואינה משקפת נכונה את 

כמות הפעימות במצב שגרה. לפיכך, 
ההחברה מבקשת לתקן את האמור 

ולציין את כמות הפעימות  2.5בסעיף 
ועד ליום  1.01.2019מיום  המוערכת

17.11.2020 . 
 

ראו מטה את נוסחו העדכני של 
 .2.5סעיף 

 
נוסח עדכני של  מצ"בבהתאם לכך, 

 הצעת המחיר.טופס  –מסמך ג' 
 
 

יובהר כי מדובר בכמות מוערכת 
הנתונה לשינויים וכי החברה אינה 

 .מסוימתמתחייבת לכמות פעימות 
 

2 
-מסמך א'

הזמנה להציע 
 הצעות

2.5 

רשום כמות הדפסות  2.5בסעיף 
 טופס-גאך במסמך  2020שנת  לכל

רשום  13/14שורה  הצעת מחיר
פ"מ ממוצע לחודש עם אותם 

שאלתי היא , מה  -הכמויות 
 הכמות החודשית הנכונה?

 .לעיל 1ראו מענה לשאלה 

3 

 –מסמך א' 
הזמנה להציע 

 –הצעות 
 –תנאי סף 

 5עמוד 

3.3.1.1 

? 3552האם הדגם הינו   

 .לא קיים 3052-מאחר ו

 KMC3051CI:   הוא הדגם הקיים



 
 

 

4 

הבהרות 
 – ושינויים

 6עמוד 

 

6.3 

נבקש לאשר דגם מקביל 
 את הדגם  Kyocera 3052ל

 Xerox® AltaLink® Colour 
Multifunction Printer C-8035 

מצורף מפרט טכני של הדגם . 
ניתן לראות כי הדגם אותו אנו 

עים זהה או עולה על כל ימצ
 ם של הקיוסרה.הפרמטרי

  .הבקשה מתקבלת

5 

 
 

 –מסמך ב' 
מפרט 

 -השירותים 
פירוט 

המדפסות 
 -הנדרשות 

 30עמוד 

6 

המופיעים  HPכלל הדגמים של 
בטבלה אינם מיוצרים עוד וכמו 
כן הדגם שאתם מחייבים כתנאי 

 ( כלל לא מופיע.3052סף )קיוסרה 

שאלתינו היא האם ניתן להגיש 
 דגמים מקבילים של יצרנים
 אחרים כגון זירוקס, אפסון,

 ברדר?

כמו כן נבקש לדעת האם מדובר 
על הספקת ציוד חדש או ציוד 

 מחודש?

למסמכי  6.3נבקש להפנותכם לסעיף 
המכרז ולפיו היה עליכם להעביר 

לחברה במסגרת שאלות ההבהרה 
השוואה בין הדגם המקביל שהנכם 
מבקשים לספק לבין הדגם המופיע 

 בטבלת הפירוט.
 

את, החברה תאפשר עם זיחד 
ם המעוניינים לספק דגמים למציעי

חליפיים להעביר את הצעתם 
למסמכי  6.3בהתאם לאמור בסעיף 

 בדוא"ל המכרז
michrazim@escil.co.il עד ליום 

 . 10:00בשעה  18.01.2021
 

נוסף על כך, אין מניעה לספק ציוד 
 מחודש.

6 

 –מסמך ב' 
מפרט 

 -השירותים 
 -ספק קיים 

 32עמוד 

7.1 

נבקש לבטל סעיף זה מאחר והוא 
נותן יתרון עצום לספק הקיים 

 יתר את כל המכרז.ולמעשה מי

לא ניתן להתחרות בספק שמידת 
 0השקעתו במידה ויזכה תהה 

כאשר מנגד אנו נדרשים לתמחר 
 את כל הציוד כחדש.

 

 הבקשה נדחית.
 

החברה מבקשת יחד עם זאת, 
ציוד  לספקלהבהיר כי אין מניעה 

גם אצל ספקים מש שקיים משו
 .אחרים

7 

-מסמך ב'
מפרט 

 – השירותים
 32עמוד 

 1.1סעיף
 7.1וסעיף 

לא רשום בשום מקום במכרז כי 
הציוד המוצע צריך להיות חדש. 

אתם  7.1יתרה מזאת בסעיף 
מאפשרים לספק שנותן לכם 

שירות היום להמשיך ולהשתמש 
בציוד הקיים. יש כאן אי הוגנות 

ק קיים מקבל בתיחור הצעות. ספ
מיידית עדיפות על פני ספק חדש. 
נבקשכם לשנות סעיפים אלה כך 

לציוד חדש הדרישות תהיינה ש
. רק כך תוכלו לקבל הצעות בלבד

מספקים חדשים. נודה 
 להתייחסותכם.

 הבקשה נדחית.
 

 לעיל. 6ראו מענה לשאלה 
 



 
 

 

8 

מסמך ב' 
מפרט 

 –השירותים 
 32עמוד 

9.1 

כה. במידה והספק הקיים לא זו
וד לידיו האם הוא מקבל את הצי

 חזרה? 
 

ך התשובה חיובית. הציוד הקיים שיי
לספק אשר מפעיל את השירות כרגע 

באתר. במקרה בו יסיים את 
הפעילות הציוד יימסר לו בתיאום 

 .מול החברה

9 

מסמך ב' 
מפרט 

 –השירותים 
 33עמוד 

9.3 

מעת לעת החברה רשאית להוסיף 
של על בסיס הגדלה  –מדפסות 

המינימום ? דגם מקביל או 
מתקדם ? מדובר בתוספת 

רן פסות אשר יש לקבל עבומד
הצעת מחיר או הגדרה של כמות 

מינימום לסוג דגם שיוחלט 
 מראש.

במקרה בו החברה תבקש להוסיף 
הן  הנוכחימדפסות מעבר לאמדן 

יתבססו על הדגמים המופיעים 
במפרט השירותים. במקרה שבו לא 

ם הנדרש ניתן ניתן לספק את הדג
לאשר במחיר זהה את הדגם העוקב 

ג בסדרה ובפרט שתנאיו זהים. נצי
החברה יהיה רשאי לאשר דגמים 

נוספים שהמפרט שלהם תואם את 
 .המדפסת הנדרשת

10 

מסמך ב' 
מפרט 

 –השירותים 
עמוד  -כללי 

33 

11.2 

יודגש כי החברה אינה מחייבת 
את המציע הזוכה לספק את 

מדפסות השירותים באמצעות 
עובר למועד  –אשר היו בבעלותו 

אחרון להגשת הצעות ??? הסעיף 
ובן האם הספק הזוכה ו מאינ

צריך להציב מדפסות חדשות או 
 עושה שימוש בציוד הקיים?

במקרה שבו המציע הזוכה הוא 
הספק שהעניק את השירותים הוא 
יהיה רשאי לבחירתו לבצע החלפה 
של הציוד באחר/חדש או להמשיך 

 שימוש בציוד הקיים.לבצע 

11 

 
-מסמך ג'

טופס הצעת 
 – המחיר
 34עמוד 

1 

האם אנו נדרשים  נבקש להבין
לציין בכל שורה שני מחירים , 

האחד עלות דמי שכירות חודשית 
למכשיר אחד והשני עלות פעימת 

 המונה?

לתשומת לבכם, טבלת הצעת המחיר 
 1-10מחולקת באופן שבו בסעיפים 

ר ומחיר עב נדרשים להציע המציעים
שכירות חודשית ליחידה, ואילו 

הנכם נדרשים  11-14בסעיפים 
מחיר עבור עלות פעימת מונה.  להציע

התשלום יתבצע בהתאם לתעריפים 
מול המציע הזוכה בהתאם לתנאי 

 ההסכם.
 

 1נוסף על האמור, בהתאם לסעיף 
נוסח טבלת הצעת מחיר  מצ"בלעיל, 
 .עדכני

12 

- מסמך ג'
 טופס הצעת

 -המחיר 
 34 ודעמ

1 

נבקש להדגיש כי ההצעה 
המתבקשת היא למחיר שכירות 

חודשית+ מחיר פעימה. נא 
 אישורכם.

 .לעיל 11ראו מענה לשאלה 

13 
 -מסמך ג'

טופס הצעת 
 מחיר

1 

נבקש הבהרה למספר הדפים 
 החודשי/שנתי

, ממוצע  11, בסעיף    4Aלדוגמא 
,לעומת זאת  26,400החודשי  הינו 

עיקרי ההתקשרות - במסמך א'
השנה מי  לכלוין כי זהו המונה מצ

 מהם הוא הנכון ?

 לעיל. 1ראו מענה לשאלה 

14 

הסכם למתן 
שירותי 

מדפסות 
ב"פעימות 

עמ'  - מונה"

3.2 

ההתקשרות המינימלית צריכה 
חודשים. אין שום  48להיות ל

אפשרות לתת מחיר תחרותי 
חודש . נבקשכם  24לתקופה של 

 הבקשה מתקבלת.
 

למסמך א'  2.7במקום האמור בסעיף 
 הזמנה להציע הצעות יבוא: –
הסכם ההתקשרות בקשר עם מתן  "



 
 

 

 48השירותים, יהיה לתקופה של  דשים.חו 48לשנות ל 40
חודשים החל מיום חתימת ההסכם 

 ")להלן: "תקופת ההתקשרות"(.
 
 

להסכם  3.2במקום האמור בסעיף 
 יבוא:

ההתקשרות עם הקבלן היא  3.2"
( 48) פה של ארבעים ושמונהלתקו

חודשים החל ממועד חתימת הסכם 
 "זה )להלן: "תקופת ההתקשרות"(.

 
 בטל. –להסכם  7.2סעיף 

15 

הסכם למתן 
שירותי 

מדפסות 
ב"פעימות 

 ודעמ - מונה"
40 

3.3 

לא יתכן כי הסכם שכירות יבוטל 
יום ללא  30בהודעה מראש של 

סיבה וללא חובת הנמקה או 
יות סיבה הסבר. חייבת לה

ן רמת שירות ירודה מנומקת כגו
מעבר לנורמות הנדרשות במכרז 

וכו' נבקשכם להתייחס לנקודה זו 
 ברצינות רבה.

 הבקשה נדחית.
 

יחד עם זאת, לעניין ההודעה מראש, 
להסכם  3.3בסעיף  הרישאבמקום 

 יבוא:
. למרות האמור לעיל, החברה 3.3 "

תהיה רשאית לבטל הסכם זה 
יום  (90תשעים ) בהודעה מראש של

סיבה וללא חובת הנמקה או  מכל
 הסבר"

16 

הסכם למתן 
שירותי 

מדפסות 
ב"פעימות 

 ודעמ- מונה"
40 

3.3 

מצוין כי החברה רשאית לבטל 
את ההסכם מכל סיבה שהיא 

 30וללא נימוק בהודעה מראש של 
 יום .

מאחר והקבלן הציב והתקין 
מדפסות חדשות בכל האתרים 

ם הקיימים )לא חל שימוש בדגמי
שר לפיצוי עבור כעת(מה בא

 המדפסות החדשות הללו?

 .לעיל 15שאלה לראה מענה 

 

 למסמכי המכרז יבוא: 2.5לעיל, במקום האמור בסעיף  1בהתאם להבהרה בסעיף  .1

 היא כדלקמן:  17.11.2020 ועד יום 1.01.2019לתקופה שמיום  המוערכתכמות ההדפסות  2.5

 

 כמות סוג

A4 370,000 בןל-שחור 

A4 77,000 צבעוני 

 A3 500 לבן-שחור 

 A3 1,200 צבעוני 

 

 

 בברכה,

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  



 
 

 

 טופס הצעת מחיר –מסמך ג' 

 אני מציע להעניק את השירותים המפורטים במסמכי המכרז, במחיר הנקוב על ידי להלן:

 הצעת מחיר .1

 

 מס"ד
 סוג מדפסת

כמות 

 וערכתמ

סה"כ מחיר עבור שכירות 

 ות פעימת מונהחודשית ליח'/על

סה"כ עלות 

)יחושב על ידי 

 החברה(

1 Kyocera  TASKalfa3051ci 1  XXX 

2 Kyocera  TASKalfa 2551ci 1  XXX 

3 HP M402 8  XXX 

4 HP M426fdn 22  XXX 

5 HP MFP M527 1  XXX 

6 HP M452 2  XXX 

7 HP M477fdn 5  XXX 

8 HP LaserJet 700 color MFP 

M775 1  XXX 

9 HP LASERJET PRO M521 1  XXX 

10 HP PAGEWIDE 477DW 1  XXX 

לתקופה שמיום  מוערכתפ"מ  כמות 11

 – 17.11.2020ועד יום  1.01.2019

A4 )עבור מדפסות   – )שחור לבן

 XXX   370,000 1-10בסעיפים 

לתקופה שמיום  מוערכתפ"מ  כמות 12

 –  17.11.2020ועד יום  1.01.2019

A4 )עבור מדפסות   – )צבעוני

 1,2,7,8,10 בסעיפים

 77,000  XXX 

לתקופה שמיום  מוערכתפ"מ כמות  13

  – 17.11.2020ועד יום  1.01.2019

A3  )עבור מדפסות  –)שחור לבן

 בסעיפים

1,2,8 500  XXX 

לתקופה שמיום  מוערכתפ"מ כמות  14

  – 17.11.2020 ועד יום 1.01.2019
1,200  XXX 



 
 

 

 A3  )צבעוני(–  

 1,2,8בסעיפים  עבור מדפסות

    סה"כ 

 הערות כלליות לעניין מילוי הצעת המחיר .2

 על המציע למלא את עמודת "סה"כ מחיר עבור שכירות חודשית ליח'/עלות פעימות מונה", ועמודה זו בלבד. 2.1

שורה ל השורות בעמודת "סה"כ עלות", כאשר סכום כל הצעת המחיר של כל מציע תחושב באופן הבא: סכום כל 2.2

בעמודה זו יתקבל מהכפלת סך הכמות המופיעה בעמודה "כמות מוערכת" בעמודת "סה"כ מחיר עבור שכירות 

 חודשית ליח'/עלות פעימת מונה" )להלן: "הצעת המחיר"(.

 מציון המציע. 100%הצעת המחיר תהווה  2.3

ב ונועדה אך ורק לצורך דת "כמות מוערכת" היא אומדן בלבד שאינו מחיימובהר כי סך הכמות אשר צוינה בעמו 2.4

 חישוב הסך הכולל של הצעת המחיר של המציע.

מובהר כי הצעת המחיר מגלמת את כלל הפעולות שעל המציע הזוכה לבצע בקשר עם הענקת השירותים בהתאם  2.5

 מפרט השירותים.  –להוראות המכרז והמפרט, כפי שמופיע במסמך ב' 

זמין מאת המציע הזוכה שירותים או פריטים בהיקף כשלהו או צעת המחיר בטבלה זו אינה מחייבת את החברה להה 2.6

 בכלל. 

 המחיר שינקב יהיה בספרות בלבד ויהיה לפני מע"מ. 2.7

 המחיר עבור אספקה של מדפסת יכלול את הובלתה, פריקתה, מתן הדרכה לשימוש, ואספקת ספר מוצר.  2.8

 לתפעול והדפסה שוטפת במדפסת. נה כולל את הספקת ראשי הדיו/הטונרים הנדרשיםהמחיר עבור פעימות מו 2.9

מובהר ומודגש כי הצעת המחיר כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג  2.10

ים שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות, לרבות הוצאות הובלה, חומרים, ציוד, תשלומ

ות הנלוות למתן השירותים. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, כל לעובדים, ביטוחים, ערבויות וכל יתר ההוצא

ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו, לרבות מכס, בלו, מס קניה, וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן 

 ם ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה במתן השירותי

         

חתימה וחותמת   כתובת רשומה  ח.פ  שם המציע  אריךת

 המציע

 


