לשכת מנכל
מועצה אזורית עמק הירדן

28/09/2017
הנדון :תשובות לשאלות הבהרה
להלן תשובות המועצה לשאלות ההבהרה לגבי מכרז מס  – 32.9.17מכרז מכונות צילום.
 .1שאלה :האם הכמויות במסמך ג' נספח ב' מתייחסות לכמות חודשית או שנתית?
תשובה :הכמויות המופיעות בהסכם בנספח ב' הינן שנתיות .
 .2שאלה :במסמך ג' נספח א' -מכונה א' המיועדת לבית ירח חדר שכפול :לאחר בדיקה שלנו
לכמות הצילומים החודשית (במידה והכמות שציינתם היא שנתית) מספיקה די והותר מכונה
של  80עמודים בדקה .האם אין טעות סופר בדרישתכם למכונה כה גדולה ויקרה המבצעת
 135עמודים בדקה?
תשובה :אין מדובר בטעות סופר .עם זאת ,לאור פניות ובקשות בעניין זה ,ישתנו הדרישות
ביחס למכונה זו ,באופן שמהירות ההדפסה תעמוד על  90עמודים לדקה .מנגד ,כמות הדפים
המינימלית במכונה זו תעמוד על  1,000דפי  A4לפחות בקסטה הרלוונטית .בשאר הפרמטרים
אין שינוי.
 .3שאלה :מכונה מקבוצה א' מהירות  135בדקה  ,זו מהירות המקובלת בבתי דפוס  ,הייתכן כי
נפלה טעות הקלדה ?
תשובה :ראה תשובה לשאלה מס' . 2
 .4שאלה :הכמות המוערכת  ,האם היא כמות ממוצעת לשנה או לחודש ?
תשובה :ראה תשובה לשאלה מס' . 1
 .5שאלה :המחיר המופיע במכרז הוא מחיר הפעימה  ,מה עם התשלום החודשי עבור הציוד ?
תשובה :מחיר הפעימה כולל את עלות ההדפסה ואת התשלום עבור השכירות .
 .6שאלה :מה המיקום הגיאוגרפי (כתובת) של המכונות? האם כולן ימוקמו בבניין המועצה?
תשובה :המכונות אינן ממוקמות כולן בבניין המועצה .המכונות תהיינה מוצבות בבניין
המועצה ,בתיכון בית ירח ,בתחנה יחידה טיפולית (צמוד לקיבוץ אפיקים) ,במתחם יד לבנים,
במרכז עידן (צומת צמח) .כולן במרחק של עד כ 10 -ק"מ מהמועצה.
 .7שאלה :בעמוד  3בהסכם סעיף  7ב' -התחשבנות אחת לשנה :האם הכוונה היא להגיש חשבון
על הפעילות של כל השנה אחת לשנה ובמהלך כל השנה לא יוגשו חשבוניות? ברצוננו להבהיר
כי במידה והתשובה לשאלה זו הינה חיובית ,אנו לא נגיש הצעה היות ומשכורות משלמים
אחת לחודש ולא אחת לשנה.
תשובות:
א .המועצה תשלם מידי חודש עבור כמות פעימות המונה שתחושב ע"פ תנאי התשלום
המופיעים בסעיף  7ה'.
ב .סעיף (7ב) להסכם יבוטל ,יתר הסעיפים הקטנים של סעיף  7יתוקנו ,באופן שבמקום
המילה "שנה" תבוא המילה "חודש" .לשם הנוחות ,מצ"ב סעיף  7המתוקן:
בהסכם |זה| על ידי הספק,
פקסהניתנים
השירותים
המכונות וכל
הספקתן של
www.j-v.org.il
04-6757641
| 04-6757600
כלטל
| 15132
תמורתהירדן
"א | .עמק
המרכז האזורי צמח
תשלם המועצה את מכפלת המחיר עבור עלות דף מצולם בכל סוג מכונה ,כמפורט בנספח
א' ,בניכוי  ______%הנחה כפי שהציע הספק בהצעתו ,במכפלה של מספר הצילומים
שבוצעו באותו חודש (להלן " -התמורה").
ב .אחת לחודש יגיש הספק למועצה חשבון המבוסס על קריאת המונה במכונה של כמות
הצילומים שבוצעו בפועל ,בחלוקה לפי המכונות ועל בסיס חישוב התמורה המפורט בסעיף
א' לעיל.
ג .התשלום יבוצע לפי חשבונות שיוגשו ע"י הספק למועצה ויאושרו על ידה ,מובהר כי
המועצה רשאית להפחית מן התמורה לפי שיקול דעתה באם לא סופקו השירותים
בהתאם להוראות הסכם זה.
אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
פוריה כפר עבודה  פוריה נווה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
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ד .התמורה תשולם בתוך שוטף  45 +ימים מיום הגשת החשבון ,לאחר אישור גזברות
המועצה וכנגד חשבונית מס ערוכה כדין.
ה .המחירים הנקובים לעיל הינם סופיים ולא תחול כל תוספת בגין העלאות במיסוי ו/או
בשכר העבודה ,למעט בגין הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שתעודכן אחת ל6 -
(ששה) חדשים בהתאם לעליית המדד הידוע במועד עריכת העדכון לעומת המדד
האחרון הידוע במועד הגשת ההצעה למכרז.
ו .הספק מצהיר כי ידוע לו שהתמורה לעיל כוללת את שכר העובדים המועסקים על ידו
לצורך ביצוע העבודות ,וכן את שירות האחזקה והתיקונים וכל החלקים ,החלפים
וחומרי הצילום מכל מין וסוג שידרשו לביצוע השירותים.
ז .יובהר כי המחיר אינו כולל נייר צילום.
ח .הספק מצהיר כי התמורה כוללת את כל ההוצאות הכלליות ,לרבות מסים ,היטלים
והתייקרויות העלולות להידרש לביצוע השירותים בכל היקפם ושלמותם ,ולמעט
מע"מ ,וכי בשום מקרה המועצה לא תהיה חייבת לשלם לו יותר מהתמורה כאמור".
 .8שאלה :בעמוד  3בהסכם סעיף  7ה' -ב 30-במרץ  2017פורסם ברשומת חוק מוסר תשלומים
אשר קובע לרשויות מקומיות תשלום לספקים בהתאם לתנאי תשלום של שוטף .45+אי לכך
הואילו נא לבדוק מחדש סעיף זה.
תשובה :הערתכם התקבלה המועצה תשלם בתנאי תשלום שוטף  45 +ע"פ מוסר התשלומים .
 .9שאלה :בעמוד  5בהסכם (אחריות) סעיף  15ג' -נבקש להוסיף כי סעיף זה מותנה בכך שלא
נובע מרשלנות של עובדי המועצה/צד שלישי.
תשובה :ההסכם יתוקן באופן שיוחרג נזק בזדון של עובד מועצה.
 .10שאלה :אנו מבקשים לבטל את סעיף  16ד' בעמוד  6בהסכם היות והוא חד צדדי לחלוטין.
תשובה :הבקשה התקבלה .סעיף  16ד בעמוד  6יימחק מההסכם .בהתאם יימחקו גם המילים
"כמו כן" בראשית הסעיף הקטן הבא ((16ה) במקור).
 .11שאלה :על פי הנתונים שמסרתם ,היקף המכרז מתייחס לכ ₪ 4,450-לחודש לפני הנחות.
סכום זה כולל שרות והשקעות הנדרשות על ידנו .מכרז זה הינו חד צדדי ודרקוני המצריך
הוצאות גבוהות מאוד וזאת על  12מכונות בסה"כ .הואילו נא לבדוק את הדרישות החד
צדדיות החמורות המופיעות במכרז שאין להן אח ורע באופן יחסי להיקפו.
תשובה :הכמויות המופיעות במכרז הינן האמדן הקיים ,ומחיר המטרה הינו כפי שמופיע
במכרז .המועצה אינה מוצאת מקום לתקן את הפרטים האמורים או איזה מהם.
 .12שאלה :מהירות צילום -נבקש לשנות הדרישה ל 90-דפים בדקה .הכמויות אותן ציינתם לא
מצדיקות מכונות בסדר גודל של  135דפים בדקה .כמו כן ,הצבת מכונה במהירות  90דפים
בדקה תוזיל את עלות הפעימה באופן משמעותי.
תשובה :ראה תשובה לשאלה מס' . 2
 .13שאלה :האם ניתן להציע מכונות מחודשות עם מונה מאופס או רק מכונות חדשות שיוצרו
בשנים ?2014-2017
תשובה :המכונות חייבות להיות כאלה שיוצרו משנת  2014ואילך חדשות או מחודשות .
 .14שאלה :ממיינת אלקטרונית -נבקש להוסיף את האפשרות לסטים בהזזה ולא רק בשתי וערב.
תשובה :הדרישה הינה למכונה שיש בה לכל הפחות ממיינת אלקטרונית שתי וערב .
 .15שאלה :לא מצוינות כמות המכונות הנדרשות ,אודה לקבלת כמות המכונות בכל קטגוריה.
www.j-v.org.il
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תשובה
מדובר על  12מכונות .
 .16שאלה :בסעיף  7ב' וג' רשום שיש התחשבנות שנתית .האם הכוונה שרק לאחר שנה של
פעילות הספק ינפיק חשבונית על השנה שחלפה? ובסעיף ג' נרשם שהתשלום הוא שוטף ,+90
האם הכוונה שלאחר שנה של פעילות יש זמן תשלום של עוד שוטף ?+90
תשובה :ראה תשובות לשאלות  7ו . 8
 .17שאלה :בקטגורית מכונה ב' רשום "מחיר מטרה למכונה  4 -אג' ו"בעלות דף מצולם מכונה
ב' ."₪ 0.45 -אנא הבהירו למה כוונתכם?
תשובה :מחיר מטרה למכונה ב' הינו  4אג' .כפי שמופיע במחיר המטרה למכונה.
 .18שאלה :סעיף .2ג .להסכם – לא ברור אם המכונות צריכות להיות חדשות או מחודשות ואם
חלק כאלה וחלק כאלה ,אילו מהן חדשות ואילו מחודשות – נבקש הבהרה.
אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
פוריה כפר עבודה  פוריה נווה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
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תשובה :המכונות יכולות להיות חדשות או מחודשות משנת  2014ואילך.
שאלה :סעיף .7ב .להסכם – רשום שההתחשבנות של המועצה עם הספק תיערך אחת לשנה.
לעומת זאת במסמך הצעת המשתתף רשום שהתשלום חודשי .מה נכון מבין הדברים? בכל
מקרה תשלום חד שנתי אינו אפשרי ובלתי מקובל לחלוטין.
תשובה :ראה תשובות לשאלות  7ו .8
שאלה :סעיף  3א-.ב .להסכם – מבוקש לפצל את הצעת המחיר ל 2 -תקופות .מחיר ל36 -
החודשים הראשונים הכוללים את עלות הציוד ומחיר לתקופות המוארכות האופציונאליות
שאינן וודאיות .מובן שמחיר בתקופה האופציונאלית יהיה נמוך יותר.
תשובה :לא ניתן לפצל את הצעת המחיר .
שאלה :סעיף .11ב .להסכם – זמן תגובה לקריאת שירות מקובל הנו תוך  24שעות (מינימום)
ולא כפי שנדרש .לפי הדרישה הקיימת קריאה יכולה להיכנס אחר הצהריים וכבר למחרת
בבוקר ,תוך שעת עבודה בלבד היא צריכה לקפוץ לראש התור ולהיות מטופלת .זה אינו סביר
ובלתי מקובל לחלוטין.
תשובה :קריאת שרות/תקלה באחת המכונות תטופל תוך  24שעות עבודה מרגע קבלת
הקריאה.
שאלה :נספח א' להסכם ,מפרט טכני – הדרישה למכונה עם מהירות של  135דפים בדקה (סוג
מכונה א') אינה סבירה לחלוטין ולא ברור מהיכן הגיעה ,כאשר כמות פעימות המונה שאמורה
להתבצע בה היא כ 35,000 -בחודש .לכמות כזו מתאימה מכונה של  65דפים בדקה בקלות.
הדרישה אף תמוהה לאור העובדה שבמקום שמבצעים בו יותר פעימות באופן משמעותי
(מזכירות בית ירח) מספיקה מכונה של  )!(40דפים בדקה ,שזה קצב של מכונה משרדית בינונית.
לפי דעתנו המקצועית מכונות גדולות של  65דפים בדקה צריך ב 3 -מקומות :מזכירות בית ירח;
חדר שכפול בית ירח; ואפיקי ירדן .ביתר המקומות מספיקות מכונות משרדיות בינוניות –
קטנות ויתכן שמתאימים אף מכשירים משולבים  A4ואין צורך ב A3 -או צורך מזערי שניתן
להתגבר עליו בעזרת מכונה אחרת .מומלץ מאוד לבדוק ולתקן את הדרישה.
תשובה :לגבי מכונה א ראה תשובה לשאלה מס'  .2בשאר המכונות אין שינוי .
שאלה :מבוקש לתקן את הדרישה במכונות מקבוצה ב' למהירות של  36דפים בדקה .אין
הבדל ממשי בין המהירויות וזו המהירות של הדגם המשווק על ידנו המתאים.
תשובה :לא ניתן לשנות את מהירות הצילום במכונה ב'.
שאלה :נספח ב' להסכם  -מבוקש להבהיר כי הערכת כמות הפעימות המצוינת במכרז הנה
שנתית (לא רשום ולמען הסר כל ספק).
תשובה :כמות אומדן הפעימות המצוין במכרז הינו אומדן שנתי .

הוספת תנאי להסכם
המועצה מוסיפה את סעיף  19להסכם:
"א .במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה (ועד חלוף שלוש שנים ממועד תחילת ההתקשרות)
תהיה המועצה רשאית להוסיף להסכם זה מכונות נוספות ו/או מכונות נוספות באתרים
חדשים במתקני המועצה (לרבות בתי-ספר בתחומה) בכמות שלא תעלה על  50%מסך
המכונות הנדרשות לפי הסכם זה.
ב .על המכונה/ות הנוספת/ות יחולו כל הוראות ההסכם בהתאמה ,לרבות ביחס לתמורה.
ג .למען הסדר הטוב יובהר ,כי תוספת מכונה ו/או מכונות לא תאריך את תקופת ההתקשרות לפי
הסכם זה".
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העתק ההסכם המתוקן המצורף לתנאי המכרז יועלה לאתר האינטרנט של המועצה.
בברכה,
צחי בוחניק

העתק:

ע .מנכ"ל המועצה ומנהל תחום תכנון אסטרטגי

עידן גרינבאום – ראש המועצה
אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
פוריה כפר עבודה  פוריה נווה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
המרכז האזורי צמח  עמק הירדן   15132טל  04-6757603.פקסpircha@j-v.org.il  04-6757641 :

