המועצה המקומית קדימה-צורן
מכרז מס' 8102/7
להצבת מכונות צילום משולבות ומכונות שכפול

תנאי המכרז
המועצה המקומית קדימה-צורן (להלן" :המועצה" ו/או "המזמין") מבקשת בזה לקבל הצעות מחיר
להצבת מכונות צילום משולבות ו /או להצבת מכונות שיכפול במוסדות הבאים:
 1אגפים ומחלקות במועצה.
 .2בתי ספר בתחום המוניציפאלי של המועצה.
ההצעות יוגשו בהתאם למפרט המצ"ב כנספח א' (להלן" :העבודה") ,וזאת בהתאם לתנאים ולדרישות
המפורטים במסמכי המכרז המצ"ב.
בהתאם לאמור בתנאי המכרז וההסכם ,מובהר מפורשות כי המועצה רשאית להחליט לפצל ,בין היתר ,בין
האספקה והאחזקה של מכונות הצילום ובין האספקה והאחזקה של מכונות השכפול בין זוכים שונים.
המציע ייקרא להלן במסמכי מכרז זה" :המציע".
 ./כללי
 1.1תנאי המכרז וה הוראות שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה להתקשרות בין המציע
הזוכה ובין המועצה.
 1.2הבסיס החוזי להתקשרות בין הצדדים יהא טופס החוזה והתנאים הכלליים המצורפים לתנאי
מכרז זה (להלן" :החוזה").
 1.1מודגש בזאת מפורשות שלעניין זכויות המועצה לקבלת החזרים מהמציע תהייה המועצה זכאית
גם להחזר של כל תשלום ששילמה לרבות תשלומי מע"מ.
 1.1מונחים הכלולים בתנאי מכרז אלה ,יפורשו ,ככל האפשר כהגדרתם בחוזה.
 1.1על רוכש מסמכי המכרז לשלם סך של  ,₪ 022אשר לא יוחזרו בכל מקרה שהוא.
 1.1ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,קודם לרכישתם ,באתר האינטרנט של המועצה
בכתובת:
 www.kadima-zoran.muni.il/FileDownloads/?nodeId=1032ואולם לשם הגשת המכרז
נדרש לשלם הסך הנ"ל ,אשר לא יוחזרו בכל מקרה רכישת מסמכי המכרז בתמורה מלאה הינה
תנאי להשתתפות במכרז.
 .1כנס מציעים ייערך ביום  21.2.2112בשעה  12:11במשרדי המועצה ברחוב הרצל  1קדימה-צורן.
מובהר ,כי השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ,כאשר פרוטוקול מהסיור יועבר לכל המשתתפים
שימלאו את טופס פרטי המשתתפים וכן לרוכשי מסמכי המכרז ו/או באמצעות אתר המועצה.
שאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז יש להפנות במהלך כנס המציעים בלבד (יש לקרוא את
המכרז ,ההסכם והנספחים ולהגיע עם השאלות למפגש) .מענה לשאלות ההבהרה יינתן במהלך
מפגש המציעים או יפורסם באתר המועצה בכתובת הנ"ל והגשת ההצעות תהא עד ליום 08.0.02/7
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בשעה  /0:22בתיבת המכרזים שבלשכת מנכ"ל המועצה .יצוין כי במועד זה צפויה להתכנס וועדת
המכרזים .יש לעקוב אחר עדכונים באתר המועצה.
 1.1כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם בין אם על ידי תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .0הבהרות ,שינויים וסתירות במסמכי המכרז
 2.1כל המסמכים שיימסרו ע"י המועצה למציע ,לרבות תנאי מכרז אלה ,תוכניות ,מפרטים ,כתבי
כמויות וכיוצ"ב ,ככל שיימסרו ,לרבות כל המסמכים המפורטים להלן בסעיף  2יהיו גם הם חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 2.2במקרה ותתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז ,יהא סדר
העדיפויות בין ההוראות כמפורט להלן וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לכך:
 )1תנאי מכרז אלה.
 )2הצעת המציע
 )1דוגמת ערבות להשתתפות במכרז.
 )1תנאי החוזה.
 )1נספחי החוזה.
 )1הצעת מחירים.
כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.
 2.1המועצה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים במכרז .השינויים והתיקונים
כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז
בדואר רשום ו1או בפקסימיליה ו1או בדוא"ל לפי הכתובות שיימסרו על ידי רוכשי מסמכי
המכרז.
 2.1הסברים נוספים יינתנו אך ורק בכתב ,אין המועצה אחראית בעד פירושים או הסברים שניתנו
בעל פה.
 .1הגשת מסמכי המכרז
 1.1המציע יכניס למעטפה את מסמכי המכרז ,לרבות כל המסמכים המפורטים בסעיף  4להלן ויחתום
את המעטפה.
 1.2את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי מנכ"ל המועצה עד
למועד הנקוב לעיל.
 1.1מעטפה שלא תגיע לכתובת המצוינת לעיל ובמועד ,לא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד ,לא
תוכנס לתיבת המכרזים ולא תשתתף במכרז.
 .1תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן יחד עם הצעתו ולקיים את התנאים הבאים במועד
הגשת ההצעה (יובהר ,כי קיום התנאים שלהלן וגם צירוף המסמכים הנלווים מהווים תנאי מוקדם
להשתתפות המציע במכרז).
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 1.1מסמכי המכרז לרבות כתב "הצעת המציע" וכן "מפרט מכונות צילום משולבות ומכונות שיכפול.
 1.2אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף.
 1.1אישור מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור.
 1.1אישור בתוקף עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו.1711 -
 1.1אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי זכות החתימה  -במקרה שהמציע הוא תאגיד.
 1.1ערבות מכרז כאמור בסעיף  1להלן ,בתנאים ובמועדים המפורטים בו ,ובנוסח המצ"ב למסמכי
המכרז.
 1.1המציע בעל ניסיון קודם ומוכח בכתב של הצבת ואספקת מכונות צילום משולבות ומכונות שכפול
בתקופה של שנתיים לפחות ( ,)2111 – 2111במגזר הציבורי/מוסדי.
 1.2לפחות  1המלצות ממזמיני עבודות הדומות לעבודות נשוא מכרז זה ,מתוכן  2המלצות לפחות של
רשויות מקומיות.
 1.7בעל מערך לוגיסטי מתאים.
 1.11פרוטוקול פגישת הבהרות חתום על ידי המציע.
 .1ערבות מכרז
 1.1על המציע להפקיד לזכות המועצה ,יחד עם הצעתו ,ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה למדד הבסיס
המצוין בסע'  11.1להלן ,בסך של ( ₪ /2,222להלן" :הערבות") ,בנוסח המצ"ב.
 1.2הערבות תשמש כבטחון לחתימת החוזה על ידי המציע אם יוזמן לחתום על החוזה ולא יעשה כן.
 1.1המועצה תהיה רשאית לממש את הערבות אם המציע יזכה במכרז לא יחתום או אם יסרב לחתום על
החוזה ו/או ולא יתקשר עם המועצה בחוזה ,במועד שנקבע במסמכי המכרז ו/או בכל מועד אחר
שתקבע המועצה ו/או לא ימלא אחר התנאים המוקדמים להתקשרות בחוזה .הסכום שימומש כאמור
ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שיקבל המזמין מהמציע בשל אי החתימה או סירוב לחתום או
אי ההתקשרות כאמור.
 1.1תוקף הערבות הבנקאית יהיה עד ליום ./.0.02/7
 .1מילוי וחתימה על מסמכי המכרז
 1.1הגשת ההצעה
1.1.1

על המציע לרשום ע"ג המפרט את המחיר המוצע על ידו לכל פריט בהתאם לאמור
בהצעת המחירים (להלן" :התמורה").

1.1.2

הצעת המחיר/הצעת המציע ייחתמו על ידי המציע במקום המתאים ויסומנו בראשי
תיבות בכל דף.

1.1.1

בכל במקרה של אי התאמה בין הרשום בהצעת המציע ובין הסך המופיע במקומות
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אחרים במסמכי מכרז זה ו/או בהצעת המציע ו/או בהסכם בין הצדדים ,יגבר הגבוה
מבין המחירים המצוינים.
 1.2כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות שהמציע ירשום באחת התעודות המצורפות
למכרז ,בין במסמכים גופן ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר ,יחשבו:
א .כאילו אינם קיימים ,או;
ב .עלולים לפסול ההצעה.
 1.1אם המציע לא יציג מחיר על יד סעיף או סעיפים בהצעתו ייחשב הדבר:
א .כאילו כלל המחיר המינימאלי הקבוע כהצעת המחיר מטעמו ,או;
ב .עלול לפסול את ההצעה.
 1.1מובהר בזאת כי ,ההחלטה באיזה חלופה לבחור על פי סעיפים  6.2ו/או  6.3דלעיל נתונה לשיקול
דעתה הבלעדי של המועצה.
 1.1על המציע לחתום על כל הדפים הכלולים בחוברת המכרז לרבות ,על דפי תנאי המכרז ,כן עליו
לחתום על כל מסמך המצורף למכרז זה ,ככל שצורף ,ועל כל דף ודף בהצעתו וכל מסמך אחר
שצרף ,ככל שצרף.
 1.1על המציע להעיר את הערותיו רק במקומות המיועדים לכך ,כל הערות מחוץ למקום הנ"ל לא
תובאנה בחשבון ,ואינן מחייבות את המועצה .כמו כן עליו לחתום על הצעתו בדיו כחול ולא
בעפרון ובתוספת החותמת של המציע ,תאריך וכתובת.
יש לרשום את שם המציע באופן ברור נוסף על החתימה והמציע חייב למלא את כל פרטי הצעת
המחיר.
 1.1מצא המציע סתירות ,שגיאות ,אי-התאמות או שיהיה לו ספק כל שהוא בקשר למובן המדויק של
איזה סעיף ופרט במכרז זה ,עליו להודיע על כך בכתב למועצה.
 1.2תשובה תשלח לכל המשתתפים במכרז זה.
 1.7כל משתתף במכרז מתחייב שלא להשתמש בכל מסמך ו/או תכנית ו/או כל מסמך אחר לכל מטרה
אחרת מאשר להגשת הצעתו במסגרת מכרז זה ולא להעתיק את המסמכים והתכניות בלי אישור
מפורש מאת המועצה.
 .1התמורה ובחינת ההצעות
 1.2על מציע לציין בהצעתו את כל המחירים כשהם נקובים בשקלים חדשים (.)₪
 1.1מחירי היחידה שבהצעת המציע ,הם קבועים וסופיים ולא יהיו ניתנים לשינוי מכל סיבה .מבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל יכלול המחיר את כל המרכיבים והתוספות למיניהן ,ולרבות תשלום
לקרן ביטוח והטבות סוציאליות החל על מחירי העבודה למעט מע"מ ,הובלת המכונות למועצה
וכן כל הוצאה אחרת וכיוצ"ב.
 1.1המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות
ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע
ממנה הערכת הצעת המציע כדבעי.
 1.1בחירת ההצעה תתבצע על פי השקלול המצוין בנספח א – מפרט הצעת מחיר.
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 1.1מובהר בזה מפורשות ,כי המועצה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את
אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה המוצע ,ואת ניסיונה של המועצה ושל רשויות
מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר.
 .2פגם בהחלטת ועדת המכרזים
 2.1נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה
המציע במכרז ,יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור לקבל מהמועצה ,עקב אי
זכייתו ,אך ורק את ההוצאות שהוציא בעין בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז,
שתוחזרנה .פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל לכל פיצוי אחר ,בגין הפסדים ו1או
אבדן רווח ו1או נזק אשר ,לטענתו ,נגרמו לו ,כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז.
 2.2קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים
וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך ,מתחייב המציע שזכה,
מיידית עם הודעת המועצה ,להפסיק את עבודתו עפ"י החוזה שנחתם עמו עפ"י המכרז ולאפשר
למועצה למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז עפ"י קביעת שיפוטית
חלוטה .המועצה תשלם למציע את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד הפסקת העבודה,
כפוף לתנאי החוזה ,ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי
המועצה הקשורות למכרז ,אופן ניהולו ,הזכייה בו וכד' ולחוזה שנחתם בעקבותיו ו/או כלפי כל
חוזה אחר שיחתם ע"י המועצה כתוצאה ממכרז זה.
 2.1בהגשת הצעתו במכרז זה מסכים המציע לתנאים שלעיל
 .7ביטול מכרז ,מסירת ביצוע ,ביצוע חלקי ,פיצול מכרז
 7.1המועצה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל את המכרז בכל שלב טרם חתימת הסכם בינה
ובין מציע בכוח.
 7.2אם תחליט המועצה כאמור שלא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים במכרז
כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת
טפסי המכרז שתוחזרנה למציע הזוכה במכרז בלבד.
 7.1המועצה רשאית להחליט למסור לביצוע חלק מן העבודות לזוכה אחד וחלק או חלקים אחרים מן
העבודות לזוכה או זוכים אחרים ,או לבצעם בעצמה.
מובהר מפורשות כי המועצה רשאית להחליט לפצל ,בין היתר ,בין האספקה והאחזקה של
מכונות הצילום ובין האספקה והאחזקה של מכונות השכפול בין זוכים שונים.
 7.1למועצה תהיה זכות להגדיל או להקטין את היקף העבודה בכל שיעור שהוא .במקרה זה לא ישתנו
המחירים בהצעת הקבלן .לקבלן לא תהיינה כל טענות כלפי המועצה עקב ביצוע האמור בסעיף
זה ,והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא.
 7.1מובהר ומודגש בזאת במפורש כי המועצה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע חלק מהמכסה
ו/או מהעבודות ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות .המועצה שומרת
לעצמה את הזכות לבצע את העבודות נשוא המכרז בשלבים ,להשלים חלק מהעבודות בלבד
ולחייב את המציע לבצע את יתרת העבודות רק לאחר שימצאו התקציבים להשלמת העבודות;
כמו כן ,שומרת המועצה לעצמה את הזכות על אף כל האמור בחוזה ,לבצע חלק בלבד מהעבודות
נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או ביטול חלק ממנה יחייבו את המועצה בתשלום
פיצוי מכל סוג שהוא לקבלן והקבלן מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג
שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז.
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 7.1אם תחליט המועצה כאמור שלא לבצע את כל העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו
לא תהיה ל משתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות
בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.
 7.1החליטה המועצה כאמור לעיל ,לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את
העבודות שהוחלט למסור לו את ביצוען ,על פי הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים המחויבים
על פי העניין.
 .11חתימה על החוזה
 11.1המציע הזוכה מתחייב לחתום על החוזה לא יאוחר מאשר תוך ( 11עשרה) ימים ממועד קבלת
ההודעה על זכייתו במכרז או כל מועד אחר שתודיע לו המועצה .במעמד חתימת החוזה על
המציע להמציא את הערבות הבנקאית כנדרש וכמפורט במכרז זה וזאת כתנאי לחתימת
המועצה על ההסכם עימו.
 11.2מנכ"ל המועצה ו/או מי מטעמו יהא המכריע הסופי באשר להתאמתה של הערבות הבנקאית
והמציע מתחייב להמציא לאלתר תיקון לערבות בהתאם לאמור לעיל ולהוראת מנכ"ל המועצה.
 .11ביצוע החוזה
 11.1הרשות בידי המועצה למסור את ביצוע החוזה ,על פי שיקול דעתה ,תוך ( 71תשעים) יום מיום
התאריך האחרון להגשת ההצעות למכרז וללא כל שינוי בתנאי המכרז.
 11.2הזוכה יאריך את תוקף הערבות שצורפה להצעתו או ימציא למועצה ערבות אוטונומית או
ימסור למועצה שיק בנקאי בסך ( ₪ 02,222שלושים אלף שקלים חדשים) ("ערבות הביצוע"),
באופן שתקופת תוקפה של ערבות הביצוע תהא לפחות  71יום לאחר תום תקופת החוזה בין
הצדדים ותוארך ,לפי הצורך ,בהתאם לדרישת המועצה .הערבות תהיה צמודה למדד כאמור
בסעיף  11.1להלן.
הערבות הנ"ל (להלן" :ערבות הפעלה") תשמש כבטחון לקיום התחייבויות המציע על פי
החוזה.
11.1

במכרז /בחוזה זה:
"מדד"

מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.

"תנודות המדד" ההפרש שבין מדד הבסיס ,לבין המדד בחודש בו שולמה התמורה
למועצה.
"מדד הבסיס" מדד חודש פברואר .2112
 //.1עבור כל שינוי שלא בהתאם לאמור במפרט המצורף בנספח א' על המציע לדאוג לקבל אישור
מראש ובכתב ,חתום על ידי ראש המועצה ו1או גזבר המועצה.
הציב המציע מכונות ו1או סיפק למועצה שירותים מעבר למפרט כאמור בנספח א' מבלי לקבל
אישור כנ"ל ,לא תהיה חייבת המועצה בתשלום כל תמורה בגין התוספת כאמור.
 .12הוראות כלליות
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 12.1על המציע לקרוא ,להכיר ולהבין את כל תנאי המכרז.
 12.2בחתימתו על הצעתו מצהיר המציע כי הביא בחשבון הצעתו את כל תנאי המכרז והחוזה וכי
לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה.
 12.1אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הנוחה ביותר או כל הצעה שהיא.

שביט מס
ראש המועצה המקומית קדימה-צורן

___________
חתימת המציע
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הצעת המציע
לכבוד
מועצה מקומית קדימה-צורן
א.ג.נ,
הנדון :מכרז מס'  8102/7להצבת מכונות צילום
אנו הח"מ מציעים הצעתנו להצבת מכונות צילום משולבות ו 1או מכונות שיכפול לפי המכרז הנדון.
 .1אנו מצהירים כי קראנו את תנאי המכרז ואת מסמכיו לרבות תנאי החוזה ,הבנו את תנאיהם
והוראותיהם ואנו מסכימים לאמור בהם.
 .2הננו מציעים להציב מכונות צילום משולבות ו/או מכונות שכפול במחירים כמפורט בנספחים
המצורפים לחוזה ולהצעתנו זו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנה ובהתאם לתנאי המכרז ונספחיו.
 .3אם הצעתנו תתקבל הרינו מתחייבים כדלקמן:
( )1להציב מכונות צילום משולבות ו /או מכונות שכפול בהתאם לתנאיו והוראותיו של החוזה
המצ"ב ,ולפי המחירים שרשמנו בהצעתנו המצורפת ,ובכפוף לשאר תנאי המכרז והחוזה.
( )2לחתום אצלכם על החוזה המצ"ב לא יאוחר מעשרה ימים מהתאריך בו תודיעו לנו כי הצעתנו,
כולה או חלקה ,התקבלה על ידכם ולהמציא לכם את כל המסמכים הנדרשים לפי תנאי המכרז
והחוזה ובמועדים הנקובים בהם.
( )1במקרה ולא נחתום אצלכם על החוזה המצ"ב כאמור לעיל או לא נמלא תנאי מוקדם לפני
החתימה ,לרבות המצאת ערבות בנקאית עפ"י החוזה ,הננו מסכימים כי תממשו את הערבות
הבנקאית המצ"ב וזכייתנו במכרז תבוטל מבליל שתהיה לנו כל טענה בגין זאת.
 .4כערבו ת לקיום התחייבויותינו שבהצעתנו זו ו/או בתנאי המכרז ,הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית
אוטונומית חתומה כאמור בתנאי המכרז לפקודתכם ומייפים כוחכם בצורה בלתי חוזרת ,כי במקרה
ולא נקיים התחייבויותינו כולן או מקצתן  -שבהצעתנו זו ,הרי הזכות בידכם להציג ערבות זו בלי כל
הודעה או התראה נוספת ,ומוותרים מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות הערבות
הנ"ל.
 .5אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תעמוד בתוקפה למשך התקופה הנקובה בתנאי המכרז ,והיה אם
במשך התקופה נדרש על ידכם לקיים כל התחייבותנו שבהצעתנו זו ,נעשה זאת בלי השהיה.
 .6ידוע לנו שהחוזה בינינו יכלול גם את כל חומר המכרז כמפורט בסעיף  2לתנאי המכרז ,וכן את כל
החומר שאנו מגישים במסגרת הצעתנו זו ושיצורף לחוזה.
 .7הננו מצהירים בזאת כי אנו בעלי יכולת לספק את מכונות הצילום המשולבות ומכונות השיכפול
בהתאם לתנאי החוזה ,והנספחים והמחירים שבהצעתנו ,ובכל היקף שיידרש.
 .8הננו מצהירים כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש להצבת מכונות צילום משולבות ומכונות שיכפול לפי
מסמכי המכרז ותנאיו לרבות תנאי החוזה.
 .0הננו מצרפים בזאת המלצה של הגופים הבאים המעידים על ניסיוננו בהצבת מכונות צילום משולבות
ומכונות שיכפול .
1
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2
1
1

חתימת המציע  +חותמת
שם המציע:

שמות מנהלים:

כתובת:
ת.ז/.ח.פ.
טלפון:
דוא"ל
פקס:

דוגמת ערבות להשתתפות במכרז
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תאריך________________________
שם המוסד הבנקאי_______________
לכבוד
מועצה מקומית קדימה-צורן
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' _________
לפי בקשת _____________ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך
________  ₪צמודים למדד המחירים לצרכן ,להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז והחוזה
לביצוע מכרז  1/2112להצבת מכונות צילום משולבות ומכונות שכפול ע"י ______________(שם
המציע).
הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
באופן הבא:
(א) מדד הבסיס יהיה
____________נקודות.

מדד

של

חודש

_____/

שפורסם

ביום

_________שהוא

(ב) המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.
ערבותנו זו בתוקף עד ________ ,והיא ערבות בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה ( )1ימים מתאריך
דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד
החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו ,מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם ,או לבסס אותה,
או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך.
אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס ,נשלם לכם את סכום הקרן.
ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
הערה :נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.
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חוזה
שנערך ונחתם בקדימה-צורן ביום ______ לחודש _____ 02/7
בין:

מועצה מקומית קדימה-צורן
(שתקרא להלן ולשם הקיצור "המועצה")

מצד אחד

לבין__________________________________ :
מרחוב____________________________
מצד שני

(שיקרא להלן ולשם הקיצור "הספק")
והואיל

והמועצה פרסמה מכרז מס'  1/2112אשר מסמכיו מצורפים לחוזה זה כנספחים ומהווים
חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל

והספק זכה במכרז;

והואיל

והספק מצהיר כי הוא בעל ניסיון ,ידע ומיומנות הדרושים להצבת מכונות צלום משולבות
ומכונות שכפול למועצה ביעילות ובאיכות הנדרשת.

והואיל

וברצון הצדדים להסדיר את היחסים ביניהם בחוזה זה;
לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

.1

המבוא לחוזה והנספחים הינם חלק בלתי נפרד מהחוזה.

.2

הגדרות
לעניין חוזה זה יתפרשו המונחים הבאים:
"מכונות" מכונות צילום משולבות ו/או מכונות שיכפול כמפורט בנספחי חוזה.
"המפקח" מנכ"ל המועצה או מי מטעמו.
"המועצה" המועצה המקומית קדימה-צורן וכל אדם אחר שהוסמך ו/או מונה בכתב ע"י המועצה או
ע"י ראש המועצה לעניין מכרז זה או לעניין חוזה זה בפרט.

.1

פרשנות
א .מוסכם כי הכותרות מהוות אמצעי עזר בלבד ואינן חלק מן החוזה.
ב .באם לא נקבע אחרת או לא דווח אחרת מהקשר הדברים יפורש חוזה זה לפי כללי הפרשנות וכן
לפי הכללים אחרים הנהוגים בפירוש החוק.
11
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ג .מאחר ונוסח החוזה ניתן לבדיקה לספק והספק השתתף במכרז הכולל את החוזה מוסכם כי לא
יחול על פרשנות החוזה הכלל של פירוש ההסכם כנגד המנסח.
.1

המועצה מזמינה בזאת מהספק בכפוף לתנאי המכרז והחוזה ,והספק מתחייב בזאת לספק
למזמינה מכונות לפי הצעת המחירים מטעמו.

.1

סמכויות המפקח
א .המפקח רשאי לבדוק את אופן ביצוע התחייבויות הספק לפי חוזה זה ונספחיו וכן לבדוק את
טיב המכונות המסופקות על ידי הספק .כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את
החוזה ואת הוראותיו של המפקח.
ב .בכל מקרה שלדעת המפקח מספק הספק מכונות בלתי מתאימות ו/או פגומות ו/או שאינו עומד
בתנאי החוזה ונספחיו ,רשאי הוא לדרוש מהקבלן להחליפן מיד ו/או לספק מכונות אחרות ו/או
לעמוד בהוראות החוזה והספק מתחייב לבצע מיד את הוראות המפקח .הספק ישא בכל
הנזקים שנגרמו משמוש במכונות הנ"ל .ההוצאות הכרוכות בביצוע הוראות המפקח יחולו אך
ורק על הספק.
ג .מובהר מפורשות והספק מסכים כי אין בסמכויות הניתנות למפקח לפי סעיף זה כדי לגרוע
באופן כלשהו מאחריותו המלאה של הספק.

.1

תקופת החוזה והפסקתו
א .חוזה זה נערך לתקופה של  00חודשים מיום חתימת ההסכם ועד ליום ___________ (להלן:
"תקופת ההתקשרות") ,ובלבד שהמועצה תהא רשאית להפסיק לאלתר את תקופת תוקפו של
חוזה זה בקרות אחד או יותר מהאירועים כדלקמן:
 .1המועצה אינה מרוצה מדרך ביצוע אספקת המכונות ו/או מהשירות שניתן בגין המכונות
ו/או מהתחייבות הספק על פי החוזה ע"י הספק והודיעה לו על כך במכתב שנשלח בדואר
רשום לכתובתו הרשומה לעיל או נמסרה לידיו או לידי האחראי והספק לא שיפר את הטעון
שיפור לדרישת המועצה ושביעות רצונה תוך שבעה ימים מיום משלוח ההודעה.
 .2כשה ספק נכנס להליכי פשיטת רגל או ניתן נגדו צו כינוס נכסים או עושה סידור עם או
לטובת נושיו או במקרה של גוף מאוגד כשהוא נכנס להליכי פירוק.
 .1כשהספק מסב את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,בלי הסכמת המועצה בכתב ומראש.
 .1כשהספק מסתלק מביצוע העבודה והמועצה נתנה לו הודעה על סילוקו שבעה ימים מראש
והספק לא שב לעבודה לשביעות רצון המועצה.
 .1הספק א יחר איחור בלתי סביר בביצוע התחייבויותיו ו/או הפסיק ביצוען  ,באופן אשר לפי
שקול דעתו של מנכ"ל המועצה פוגע בפעילות המועצה או גורם למועצה נזק ממשי או בלי
הפיך.
 .1כשהספק מפר התחייבות יסודית לפי חוזה זה.
 .1המועצה רשאית להביא הסכם זה לקיצו בכל עת ובלא מתן נימוק כל שהוא ובלבד שהודיעה
לספק על כך  92יום מראש.
ב .החליטה המועצה להביא את החוזה לסיומו כאמור לפי סעיף קטן א' לעיל ,לא תהיה המועצה
חייבת בתשלום כספים ו/או פיצוי כל שהוא לספק מלבד התמורה שתגיע לו בעבור השירות
12
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שניתן בפועל לפי הוראות החוזה ועד למועד הנקוב בהודעת המועצה.
ג .המועצה רשאית להאריך תוקף החוזה לתקופה נוספת של  01חודשים .החוזה יתחדש מאליו
בתום התקופה כאמור אלא אם תודיע המועצה לפחות  11יום מראש על הפסקת ההתקשרות.
ד .החליטה המועצה להאריך את תוקף החוזה ,יוצמד המחיר למדד הבסיס הנקוב בסע'  11.1לתנאי
המכרז.
 .1ביצוע החוזה
א.

הספק מתחייב להציב במועצה ובבתי ספר המצויים בתחומה מכונות צילום משולבות ו /או
מכונות שכפול על פי המפרט המצורף בנספח א'.

ב.

הספק מתחייב להציב בצמוד לכל מכונת צילום בקר ניהול המאפשר הרשאה ושחרור מבוקר
לצילומים והדפסות בעזרת קוד ו/או כרטיס עובד ויכולת תקצוב הדפסות וצילומים על פי
המשתמש.

ג.

ידוע לספק והוא מסכים כי המועצה אינה מתחייבת לכמויות המפורטות בנספח א' וכל
הכמויות המצוינות בטפסי המכרז הנן בגדר הערכה בלתי מחייבת בלבד והספק מסכים כי לא
תשמשנה בסיס ו/או עילה לדרישה ו/או תביעה כלשהן.

ד.

הספק מתחייב כי כל מכונות הצילום אשר יוצבו על ידי תהיינה מכונות חדשות או מחודשות
כמצוין במכרז זה במפורש כמצוין במפרט לרבות המכונה הצבעונית אשר תוצב בבנין הנדסה.

ה.

חרף האמור בסעיף ד' לעיל הספק יהא רשאי להציב בבנייני המועצה בקדימה ובצורן מכונות
מחודשות ובלבד שאלו ייעמדו בתנאים הנדרשים בנספח א' .הצבת מכונות חדשות בעמדות אלו
תיחשבנה כיתרון למציע .

ו.

הובלת והתקנת המכונות לרבות תחזוקתן השוטפת לכל משך תקופת ההתקשרות תהיה על
חשבון הספק בלבד וכל נזק אשר ייגרם למכונות לרבות הציוד הנלווה אליהן במהלך ההובלה
ו/או כתוצאה ממנה ו/או במהלך השימוש היומיומי יחול אך ורק על הספק .המועצה שומרת
לעצמה את הזכות לדרוש ולקבל מהספק מכונה חדשה במידה ולאחר קבלת המכונה ו/או
השימוש בה התברר ,לפי שקול דעתה המוחלט של המועצה ,כי המכונה פגומה.

ז.

הספק יספק את המכונות ,יציבן בעמדות לפי הנחיית המועצה ויבדוק את תקינותן .הספק
יאשר בחתימתו את ביצוע אספקת מכונות הצילום ותקינותן .במידה ויימצאו ליקויים ו/או
חסר ו/או פגם אחר במכונות לפי שקול דעתה המוחלט של המועצה ו/או מי מטעמה ,יבצע
הספק לאלתר את הנדרש להשלמת אספקת המכונות והפעלתן התקינה.

ח.

הספק מתחייב שתוך כדי הצבת המכונות ו/או מתן שירות למכונות לא תהיה פגיעה או הפרעה
שלא לצורך בנוחיות המוסד ,הציבור או בנוחיות כל אדם שנמצא כדין במקום העבודה.

ט.

במסגרת בדיקות הצבת המכונות רשאית תהיה המועצה ו/או מי מטעמה לפסול מכונות
ולדרוש מהספק אספקת מכונות אחרות בשל אי התאמה להזמנה ו/או אי תקינות ו/או פגם
ו/או חסר אחרים ,והספק מתחייב להחליף ולספק לאלתר כל מכונה שנפסלה כאמור .מבלי
לפגוע באמור לעיל רשאית תהיה המזמינה ו/או מי מטעמה לדרוש מן הספק את תיקונה של
איזו מכונה והספק מתחייב לעשות כן לאלתר .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הספק יבצע על
חשבונו את כל השינויים ו/או התיקונים ו/או החלפות הציוד שיידרשו ע"י המועצה ו/או מי
מטעמה.

י.

הספק מתחייב לבדוק את תקינותן של המכונות באופן שוטף תוך מתן תמיכה שוטפת .הספק
מתחייב כי המכונות יהיו תמיד במצב תקין ,שלם וראוי לתפעול ושימוש יום יומי שוטף וכן ללא
כל פגם ,תקלה או אי התאמה.
13
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.2

יא.

שירות התחזוקה שיספק הספק למועצה על חשבונו יקיף כל תקלה ו/או נזק אפשרי במכונות
ו/או בציוד הנלווה להן ללא יוצא מן הכלל .על הספק לבטח על חשבונו את המכונות לכיסוי כל
נזק.

יב.

שירות התחזוקה יכלול גם כוונון ,התאמות ותחזוקה מונעת כמקובל למכונות מסוג זה.

יג.

שירותי התחזוקה והתיקונים יחולו על כל רכיבי הציוד אשר סופקו ע"י הספק ,ומוצרים
אחרים שהם הכרחיים לפעילותן הסדירה והשוטפת של המכונות.

יד.

כל הציוד ,האביזרים ,הכלים ,מכשירי העזר וכל הדרוש למתן שירותי תחזוקה ,יסופקו ע"י
הספק ,על חשבונו .הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום מעבר לתשלומים שנקבעו במפורש בחוזה
זה.

טו.

בכל מקרה של תקלה מכל סוג ומן שהוא באיזו מהמכונות מתחייב הספק ליתן שירות במקום
הצבת המכונה בתוך  /0שעות ממועד הקריאה וביום עבודה תוך  1שעות ממועד הקריאה.

אחריות וביטוח
א .הספק יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,בין לנזק ממון ,ו/או לכל נזק
אחר שייגרם למזמינה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד כתוצאה ממעשה או מחדל מצד
הספק ,הנובע בין במישרין ובין בעקיפין ,מעיסוקו ,בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי
עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו ,בין אם במהלך החוזה ובין אם לאחריו.
ב .הספק מתחייב לבטח בחברת ביטוח על חשבונו על מנת לכסות את אחריותו ,כנזכר בסעיף 2א
לעיל וכן את הביטוחים הבאים:
( )1חבות כלפי הציבור (צד ג') :ביטוח המועצה והמציע בפני תביעות בשל אובדן או נזק
שייגרם במישרין או בעקיפין לגופו ו/או רכושו של כל אדם ,לרבות עובדים של המועצה
ו/או מטעמה ,בקשר לאספקת ציוד משרדי.
הפוליסה תכלול בין היתר את הסעיפים הבאים:
א 1.המבוטחים יהיו :המציע ו/או המועצה המקומית קדימה-צורן.
א 2.גבולות האחריות לא יפחתו מהסכומים דלהלן:
 $211,111למקרה.
 $111,111לסך כל המקרים בתקופת אספקת הציוד.
( )2ביטוח חבות מעבידים המבטח את עובדי הקבלן בגבול אחריות שלא יפחת מסך של -
 $ 1,111,111.לתובע ומסך שלא יפחת מ  $ 1,111,111.-לאירוע ולתקופת הביטוח
ג .על מנת להסיר ספק מצהירים בזאת הצדדים כי סכומי הבטוח הנ"ל מהווים סכומים
מינימאליים בלבד ואינם באים לצמצם את חבותו של המציע בצורה כלשהי.
ד .הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת.
ה .כל הפוליסות יכללו סעיף ביטול/שינוי כדלקמן" :במקרה של בטול /שינוי הפוליסה ע"י המבטח,
הבטוח/שינוי יכנס לתוקף 11 .יום לאחר מתן ההודעה על הביטוח ו/או השינוי".
ו .מובהר בזאת כי הספק אינו רשאי לספק מכונות בטרם ימסור למועצה עותק פוליסות הבטוח
כמתחייב.
ז .הספק מתחייב למלא בקפדנות את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות מקרה ביטוח
14
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לפעול למימושן של הפוליסות.
ח .בכל מקרה של אירוע בו תאלץ המזמינה לשלם את דמי ההשתתפות העצמית שבפוליסת
הביטוח ו/או כל תשלום אחר אשר "הספק" חייב לשאת בו – הספק מתחייב להחזיר מיידית
למזמינה את הסכום שיידרש על ידה.
ט .המזמינה רשאית לקזז מהספק סכומים כנ"ל ,מכל סכום המגיע לספק.
י .הביט וחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים נוספים
כראות עיניו ,על מנת לכסות את אחריותו ,כנזכר בסעיף אחריות לעיל.
.7

התמורה
א .תמורת קיום מלוא התחייבויותיו של הספק לפי חוזה זה ונספחיו ,לרבות שירות למכונות אשר
הוצבו ,תשלם המועצה לספק את התמורה הנקובה בהצעת המחיר שהוגשה על ידו ובהתאם
לכמות הצילומים שנצרכה על ידה לפי הוראות חוזה זה (להלן" :התמורה").
ב .תשלום התמורה יעשה כנגד חשבונית שתוגש למועצה על ידי הספק כמפורט להלן:
( )1בכל חודש (עד  21ולא יאוחר מ –  11בו) ימציא הספק למועצה חשבון בגין השירות שסופק
בחודש שחלף.
( )2המפקח יבדוק את החשבון ,לרבות הכמויות ומחירים הנקובים בו ,ולא יאוחר מ –  21ימים
מיום ההגשה יאשר או ישנה את הכמויות והמחירים לפי שקול דעתו.
( )1התשלום יבוצע על ידי המועצה ש 02 +יום מיום אישורו של החשבון על ידי המפקח כמפורט
בסעיף קטן ( )2לעיל .מובהר כי היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית לתקופה החל
מיום הגשת החשבון ועד ליום תשלום היתרה.
ג .מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתשלום הינו כי השירות סופק בהתאם להוראות החוזה ובמסגרת
הכמויות שנקבעו בחוזה ו/או בכתב ,על ידי הגורמים המוסמכים במועצה ובחתימתם .סיפק
הספק שירות בניגוד להוראה זו ,לא תהיה המועצה חייבת בתשלום כל תמורה בגין השירות
הנ"ל והספק מתחייב כי לא תהיינה לו כל טענה ו1או תביעה בגין אי תשלום כאמור.
ד .אישור התשלומים וכן ביצוע התשלומים אין בהם משום הסכמת המועצה לטיב ו/או תקינות
המכונות שסופקו ו/או טיב השירות.
ה .התמורה המפורטת לעיל מהווה תמורה כוללת ,מלאה וסופית לשירות שניתן לרבות מכונות
שסופקו וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי הספק ללא יוצא מן הכלל.
ו .כל ההוצאות שיהיו לספק בקשר לביצוע העבודה יחולו על הספק בלבד ועל חשבונו אלא אם כן
נאמר אחרת מפורשות בחוזה זה.

 .11העברת זכויות
א .הספק אינו רשאי להסב את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר
כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת המועצה מראש ובכתב.
ב .אין באמור לעיל בא לפגוע בזכותו של הספק להעסקת עובדים.
ג .ניתנה הסכמת ראש המועצה בהתאם לאמור בסעיף קטן (א) לעיל .אין הסכמת ראש המועצה
פוטרת את הספק מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי חוזה זה ,והספק ישא באחריות מלאה לכל
האמור בחוזה זה.
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 .11אי תחולת יחסי עובד ומעביד
א .הספק מצהיר בזה כי הינו קבלן עצמאי ואינו משתלב בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעביד
עם המועצה ואין לו ולא תהא בכוונתו לעשות כן ,אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום יחסי
עובד ומעביד ו/או סוכנות בין הקבלן ו/או עובדיו למועצה.
ב .למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק משמש כקבלן עצמאי לביצוע העבודה ,ואין לראות בכל
זכות הניתנת על פי הסכם זה ,למועצה לפקח ,להדריך או להורות לספק או לכל אחד מהמועסקים
על ידו כל זכויות של עובד מועצה והם לא יהיו זכאים לתשלומים ,או הטבות אחרות כלשהו
בקשר עם העבודה ,הקיימות מכוח הדין או מכוח הסכם קיבוצי.
ג .היה ותחויב המועצה בניגוד לאמור בסעיף זה מתחייב הספק לשפות את המועצה בכל סכום
שתחויב בו המועצה.
 .12ערבות
א .להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ימציא הספק למועצה ,עם חתימה על חוזה זה,
ערבות בנקאית אוטונומית כאמור בסע'  11.2לתנאי המכרז.
א .ההוצאות בגין הערבות תחולנה על הספק.
ב .הספק מתחייב להאריך את הערבות אם תוארך תקופת החוזה וכן כאשר יידרש לכך על ידי
המועצה.
ג .יפר הספק את החוזה או תנאי מתנאיו  -תהיה המועצה רשאית מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת
לפי חוזה זה ,לחלט את סכום הערבות ,כולו או חלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלספק
תהיינה טענות או מענות כלשהן כלפי המועצה בקשר לכך .סכום הערבות שחולט יהיה לקניינה
הגמור של המועצה.
 .11כללי
א .המועצה רשאית לקזז כל סכום המגיע ממנה לספק על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר
שבינה לבין הספק .הוראות חוזה זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב בכל
דרך אחרת.
ב.

הוראות הסכם זה לא ישונו אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של המועצה.

ג.

הספק מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה ו/או מי מעובדיה
בגין ביצועו ו/או הפסקתו של חוזה זה ובלבד שהמועצה עמדה בכל התחייבויותיה לפי חוזה זה.

ד.

במקרה שהמועצה לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה על פי חוזה זה,
לא ייחשב הדבר כוויתור של המועצה על זכויותיה לא לגבי המקרה ולא לגבי מקרים אחרים.

ה .כתובת הצדדים לצורך הסכם זה ,הן כתובותיהם שברישא להסכם זה ,וכל הודעה או מכתב
שישלח צד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל ,יחשב כנתקבל  1ימים לאחר
הישלחו.
ולראיה באו הצדדים על החתום
הקבלן

המועצה
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נספח א'
מכרז מס'  1/2112להצבת מכונות צילום משולבות ומכונות שכפול
מפרט והצעת מחיר למכונות צילום משולבות ומכונות שכפול
תכונות עיקריות לכל המכונות
*הזנה אוטומטית דו-צדדית (פידר)
*הדפסה דו-צדדית .
*משולבות מדפסת סורק ,עם חיבור עבודה ברשת  RJ-45עם אפשרות סריקה למייל בצורה
אוטומטית ושקופה למשתמש ע"י התחברות לשרת הדואר הארגוני
*לכל המכונות תהיינה יכולת התחברות לבקר שליטה וניהול צילומים והדפסות על פי משתמש עם
יכולת קריאת כרטיס עובד מגנטי.
*תוכנת ניהול מרכזית לניהול התראות והגדרות מרחוק.
מכונות שכפול
בעלות משטח זכוכית לסריקה A3
מהירות שכפול של לפחות  111לדקה
פרוט המכונות לאגפים ולמחלקות המועצה
מקום

מחלקה

כמות פ.מ

בנין
מועצה

ראשית

11111

בנין
תפעול
בנין
הנדסה

צורן

הערות

גודל מהירות אביזור נדרש
לדקה
פקס שדכן צבע
בקר ניהול
+
11-11 A3

ראש המועצה
מנכ"ל
לשכה

2111

A4

11-11

+

לשכה

2111

A4

11-11

+

משאבי אנוש

2111

A4

11-11

+

גזברות

1111

A4

11-11

+

1111

A3

22-11

+

הנדסה

1111

A3

22-11

+

פיקוח
ותברואה
רישוי עסקים
ראשית+גנים
חינוך

1111

A4

11-11

+

1111
11111
2111

A4
A3
A4

11-11
11-11
11-11

+
+

רווחה

2111

A4

11-11

+

דגם
מוצע

עד 11-ס"מ
רוחב
עד 11-ס"מ
רוחב
עד 11-ס"מ
רוחב

+

בקר ניהול
עד 11-ס"מ
רוחב

+

בקר ניהול
עד 11-ס"מ
רוחב
עד 11-ס"מ
רוחב
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שרות
פסיכולוגי

A4

1111

11-11

עד 11-ס"מ
רוחב

+

פרוט המכונות לבתי הספר
שם
בי"ס

מיקום
בבי"ס

גוונים

חדר מורים

כמות
פ.מ
לחודש
ממוצע
שנתי
11111

A3

22-11

מזכירות
שכפול אב
בית

1111
12111

A4
A3

11-11
111

חדר מורים

1111

A3

22-11

מזכירות
שכפול

1111
22111

A4
A3

11-11
111

חדר מורים

1111

A3

22-11

מזכירות
שכפול

1111
21111

A4
A3

11-11
111

חדר מורים

1111

A3

22-11

מזכירות
שכפול

2111
1111

A4
A3

11-11
111

חדר מורים 1111

A3

22-11

מזכירות
שכפול

2111
11111

A4
A3

11-11
111

חדר מורים

1111

A3

22-11

מזכירות
שכפול

1111
21111

A4
A3

11-11
111

חדר מורים

11111

A3

22-11

מזכירות
שכפול אב
בית
נתיבות חדר מורים
משה

1111
12111

A4
A3

11-11
111

1111

A3

22-11

ניצני
השרון

יגאל
אלון

אור
תורה

יובלים

לב-רן

הרצוג

גודל מהירות אביזור נדרש
לדקה
פקס מדפסת שדכן
+
+

+

בקר
ניהול

+
+

+

+

בקר
ניהול

+
+
+

+

בקר
ניהול

+
+
+

+

בקר
ניהול

+
+
+

+

בקר
ניהול

+
+

+

בקר
ניהול

+

+
+

הערות

דגם מוצע

+

בקר
ניהול

+
+

בקר
ניהול

אופציונאלי.
תשלום ע"י
בית הספר
ישירות (לא
על חשבון
המועצה)
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תיכון
עודד

לפי מפרט נפרד – מצ"ב כנספח ב'

* הכמויות המופיעות בטבלה הינן לשם המחשה בלבד ואינן מהוות התחייבות של המועצה.
* על המציע למלא את שם היצרן ודגם המכונה בטבלה ,ולצרף להצעתו פרוספקט ומפרט טכני לכל
דגם המוצע על ידו.
* על המציע לצרף מפרט יצרן לבקרי הניהול המוצעים על ידו והצעתו תכלול התקנה ושרות גם
לבקרים


המועצה רשאית להגדיל את מספר המכונות עד  21%מכל סוג של מכונה (צילום/שכפול) ,מהכמויות
הנקובות בטבלה שלעיל לפי צרכי המועצה ושקול דעתה המוחלט והספק מתחייב לספק כל כמות
כאמור.

הצעת מחיר:
.1
.8
.2

מחיר פעימת מונה למכונת צילום________ :ש"ח [שקלול  – ]72%אין להציע
יותר מ 2.20-ש"ח
פעימת מונה למכונות השיכפול_________ :ש"ח[ .שקלול  – ]/2%אין להציע
יותר מ ____-ש"ח
התרשמות מאיכות הפתרון והשירות המוצע ע"י מנכ"ל המועצה [שקלול ]/2%

*הסכומים הנקובים הינם ללא מע"מ.
הבהרה :שרות מלא למכונות ,לרבות תיקונים וחלפים ,דיו ומסטר כלול בפעימות המונה ויינתן ללא
התחייבות לכמות פעימות כל שהיא.
שם הקבלן ______________
חתימה  +חותמת _____________
תאריך ____________
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נספח ב'

דרישה למדפסות ומכונות צילום – תיכון עודד
.
מס"
ד

מיקום

פ.מ.
ממוצע
לחודש
למכונ
ה

סוג המדפסת

מהירו
ת
לדקה

מכשיר
מדפסת לייזר
 A4משולב
שחור לבן

לפחות
11

מדפסת לייזר
צבעונית A4

לפחות
11

מכונה לייזר
משולבת
שחור לבן A3

לפחות
111
3

אביזר
נדרש

כמו
ת
הדפס
ה דו
צדדית

1

2
3

4

מזכירות
5,000
התיכון
1,111
משרד
ש/ל +
מנהלת
תיכון/סג 1,111
צבעוני
נית
חדר
מורים
ואב בית 15,000
1,111
ש/ל +
1,111
צבעוני
מגמות

5

מגמות

3,000

6

מגמות

3,000

+

+

שדכן

+

6
+

+

2
+

מדפסת A3
צבעוניתו -לפחות
A4
22
משולבת
1
מדפסת A3
לפחות
שחור
+
A4משולבת 21
1
לבן
מדפסת A4
שחור לבן

סור
ק

פקס

לפחות
1
21

+

+

+
+
+

+

המכרז יכלול :תחזוקה מלאה של מדפסות ,טונרים ,סיכות הידוק
מכשיר מדפסת לייזר  A4משולב שחור לבן :מדפסת ,סורק ,צילום ופקס שחור לבן.
מאפיינים:
צילום עד גודל  A4לפחות
לוח מקשים בעברית  +לוח תצוגה
מעבד  533MHzלפחות
זיכרון של  211MBלפחות
יכולת הדפסה ישירה מדיסק און קי של קבצי .BMP ,PRN ,JPEG ,TIFF ,PDF
מספר עותקים :לפחות 71
לפחות  211זכרונות ,לטובת גיבוי לפחות 5MB
יחידת הדפסה דו צדדית כלולה
מזין מסמכים אוטומטי דו צדדי – לפחות  11עמודים
מגירת דפים של  211דפים לפחות
מגש ידני שיכול להכיל  11דפים לפחות
אופצית  Economyלחסכון בטונר
מהירות הדפסה לדף הראשון –  1שניות
בהדפסה רגילה ,לפחות  1111דפים בכיסוי  1%שחור לכל טונר
סריקה :הגדלה עד  111%לפחות והקטנה ל 21%לפחות
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.1

אפשרות לשליחת פקס מהמחשב ישירות,
 Fax to Emailהעברת פקס לכתובת  Emailאו למחשב (פקס נכנס או יוצא)
רזולוציה כמדפסת :עד 1200*1200 DPI
תאימות למערכות הפעלה השונות של  windowsכולל Win 2000/XP/2003/2008/7/8/10/Vista
רזולוציה לסורק אופטי DPI1211
מידות :מדפסת שולחנית עד  111*111*111מ"מ
חיבור מהיר  USB2.0ורשת 11/111/1111
אופציה תוכנתית לניהול רשת שתסופק ע"י הספק
סורק צבעוני ושחור לבן ל ,SMB ,FTP ,Email ,USBולמחשבי הרשת
החלפת טונר קלה
מדפסת לייזר צבעונית A4
מעבד  533MHzלפחות
זיכרון של  211MBלפחות
חיבור מהיר  USB2.0ורשת 11/111/1111
מהירות הדפסה לדף הראשון – 15שניות ואחר מכן לפחות  21דפים לדקה
בהדפסה רגילה ,לפחות  1111דפים בכיסוי  1%שחור לכל טונר
מגירת דפים של  211דפים לפחות
מגש ידני שיכול להכיל  11דפים לפחות
בהדפסה רגילה ,לפחות  1111דפים בכיסוי  1%שחור לכל טונר
רזולוציה 600*600 DPI
תאימות למערכות הפעלה השונות של  windowsכולל Win 2000/XP/2003/2008/7/8/10/Vista
מידות :מדפסת שולחנית עד  111*111*111מ"מ
החלפת טונר קלה
אופציה תוכנתית לניהול רשת

.2

.1

הדפסה לאב הבית ולחדר מורים (מכונה לייזר משולבת שחור לבן  A3לצילום ,סריקה והדפסה)
תחובר למחשבי המורים ותשמש הדפסה מכל מחשב ברשת לפי הרשאות ומערכת קודים שתסופק
ע"י הספק.
תאפשר הדפסה מהירה של  111-111עותקים של מבחנים.
מהירות סריקה :לפחות  11דפים לדקה.
מהירות הדפסה :לפחות  22דפים לדקה ב A4ו 11דפים לדקה ל A3אולם עדיף  11דפים לדקה
לפחות
מהירות הדפסה לדף הראשון – 15שניות
מהירות צילום :לפחות  22דפים לדקה ב A4ו 11דפים לדקה לA3
שדכן
רזולוצית הדפסה1200*1200DPI :
רזולוצית סריקה1200*1200DPI :
רזולוצית צילום1200*1200DPI :
דפי A3-A4
תאימות למערכות הפעלה השונות של  windowsכולל Win 2000/XP/2003/2008/7/8/10/Vista
סורק צבעוני ושחור לבן ל ,SMB ,FTP ,Email ,USBולמחשבי הרשת
אפשרות לסריקה דו צדדית
זיכרון של  2 GB RAMלפחות ודיסק 250GB HDD
 2מגירות הזנה של  1000דפים לפחות בכל אחת
סריקה דו צדדית במעבר יחיד אוטומטי בצבע ובשחור לבן
סריקה :הגדלה עד  111%לפחות והקטנה ל 21%לפחות
חיבור מהיר  USB2.0ורשת RJ-45
מעבד  1GHzלפחות
מדפסת  A3ו A4-צבעונית משולבת
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רזולוצית הדפסה :לפחות 600*600DPI
מעבד  200MHzלפחות
זיכרון של  211MBלפחות
חיבור מהיר  USB2.0ורשת
תאימות למערכות הפעלה השונות של  windowsכולל Win 2000/XP/2003/2008/7/8/10/Vista
יכולת הדפסה ישירה מדיסק און קי של קבצי ,PRN ,JPEG ,TIFF ,PDF
מידות :מדפסת שולחנית עד  111*111*111מ"מ
אופציה תוכנתית לניהול רשת שתסופק ע"י הספק
מהירות :לפחות  12דפים בדקה לצבעוני
מדפסת  A4 + A3שחור לבן משולבת
רזולוצית הדפסה :לפחות 600*600DPI
מעבד  200MHzלפחות
זיכרון של  211MBלפחות
חיבור מהיר  USB2.0ורשת
תאימות למערכות הפעלה השונות של  windowsכולל Win 2000/XP/2003/2008/7/8/10/Vista
יכולת הדפסה ישירה מדיסק און קי של קבצי ,PRN ,JPEG ,TIFF ,PDF
מידות :מדפסת שולחנית עד  111*111*111מ"מ
אופציה תוכנתית לניהול רשת שתסופק ע"י הספק
מהירות :לפחות  21דפים בדקה
מדפסת  A4שחור לבן
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