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 האזורית מטה יהודההמועצה 
 200/00/פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

מתן שרותי לקבל הצעות עבור  להגיש לה הצעות( מזמינה בזה המועצה")" המועצה האזורית מטה יהודה
העבודות / . מפרטי , והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכםלמועצה השכרה ואחזקת מכונות צילום

, התמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה ביצועםותנאי אופן , השירותים
ש"ח לכל  052תמורת סך של   22.2.0/00החל מיום כוש לראותם ניתן , במכרז, מפורטים במסמכי המכרז

  מעטפת מכרז, אשר לא יוחזרו לרוכש. 

שאלות והבהרות בעניין  .המועצה באתר האינטרנט שלוכן לרכוש אותם ניתן לעיין במסמכי המכרז 

sivan@m-: לכתובת הדוא"ל ,אסטרטגי, מנהל אגף סיון כהן טופללידי מר  המכרז יוגשו בכתב בלבד

yehuda.org.il 00:22שעה:  05.2.0200 וזאת לא יאוחר מתאריך. 

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את 
עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי  -לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים  -כל הנספחים הנדרשים 

 ממועד קבלת ההודעה על הזכייה. ימים 02המכרז, תוך 

רש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנד
תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות  המועצהבמסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, 

 המכרז.

ת ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית )לא בדואר( במעטפה א
לתיבת בדיוק  בצהריים 00:22בשעה  2.2.0200 עד ליום "22/0200סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה מועצה. המצויה בלשכה המשפטית קומה ב' בבניין ההמכרזים 
 הנקובים לעיל לא יתקבלו.

 
 

______________ 
 ניב ויזל

 המועצה ראש 
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 200/00/פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 

 הזמנה לקבלת הצעות   .2

 ותהצע להגיש להבזאת  מזמינה"( המועצה"להלן: ) מטה יהודההמועצה האזורית  0.0
לסוגיהן לרבות הספקתן, הזזתן,  השכרה ואחזקת מכונות צילוםמתן שרותי ל

תחזוקתן והספקת החומרים המתכלים הנדרשים לשימוש מלא ותקין בהן, למעט 
 ."(העבודות)להלן: " נייר

ובנספחים המצורפים  מפורטות במפרטים הטכנייםההעבודות הזוכה יבצע את  0.0
 למסמכי המכרז.

 על הסכם ההתקשרות. חודשים מיום חתימה  22-לתקופת ההתקשרות הינה  0.2

 22בתקופה אחת נוספת בת למועצה שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות  0.2
להאריך את תקופת ההסכם, תודיע על כך  המועצההחליטה  .או חלק ממנהחודשים 

 יום טרם סיום תקופת ההסכם/הסכם הארכה. 02עד  לקבלןבכתב 

בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם, למעט שינויים  0.5
 המחויבים עפ"י דין.

תיערך על פי הצורך ועל בסיס הזמנה חתומה ובהתאם לתנאים  העבודותהזמנת  0.2
ים ולדרישות המפורטים בכל מסמכי המכרז לרבות הסכם ההתקשרות, המפרט

 הטכניים וכתבי הכמויות וכן יתר נספחי המכרז.

ועדת המכרזים תהא רשאית לבחור מבין ההצעות אשר תוגשנה במסגרת המכרז  0.1
 . ביצוע העבודותזוכה או מספר זוכים לצורך 

 הצעת המשתתף ואופן הגשתה .0

טופס המשתתף ימלא את טופס הצעת המשתתף וינקוב במחיר המוצע על ידו על גבי  0.0
 .להסכם, במקום המיועד לכך 2כנספח א'המצ"ב  הצעת המחיר

המחירים המוצעים ע"י המציע, כמפורט בהצעה כוללים את כל ההוצאות בין  0.0
המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי 
המכרז. המחירים המוצעים לא יכללו מע"מ. תמורה נפרדת תשולם אך ורק לסוגי 

 שירות אשר צוין כך לגביהם במפורש בהסכם. 

 יגיש הצעה אחת בלבד. כל משתתף 0.2

הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף החל  0.2
חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות למכרז.  2ממועד הגשתה ועד תום 

 למכרז הצעתם תוקף את להאריך מהמשתתפים לדרוש תהיה רשאית מועצהה
 אחד וכל, הבלעדי דעתה שיקול לפי וזאת, נוספים חודשים 2 בת נוספת לתקופה

 ההצעה, לרבות את תוקף ערבות המכרז,  תוקף את להאריך מתחייב מהמשתתפים
 לכך. מועצהה דרישת קבלת עם מיד

 תנאי סף .2

רשאים לגשת למכרז זה ספקים, יחידים או תאגידים, העומדים בכל התנאים הבאים 
 בעצמם ולא באמצעות צד ג':

המציע בעל ניסיון מוכח בהשכרת מדפסות ומכונות צילום, לרבות תמיכה טכנית  2.0
ושירות שוטף למשתמשי מכונות הצילום, דוגמת הנדרש למועצה עפ"י מכרז זה, 

( רשויות מקומיות, או גופים 5( השנים האחרונות, לפחות לחמש )2במהלך שלוש )
ך ממשלתיות, מוסדות מוסדיים )כמשרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, יחידות סמ

 "(.לקוחותחינוך וכיוב'(, )להלן "
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

חודשים לכל הפחות,  00לעניין תנאי זה תחשבנה התקשרויות שנמשכו פרק זמן של 
מכונות צילום בו זמנית לכל אחד מהלקוחות )לרבות  02וכללו השכרת לפחות 

 תמיכה טכנית ושירות שוטף(.

כמפורט  לביצוע העבודותש אמצעים לביצוע כל הנדרומעסיק כח אדם  המציע 2.0
 :להלן

לפחות מקצועיים, בעלי ניסיון של  טכנאים 2לרשות המציע עומדים לפחות  2.0.0
 במתן שירותי תמיכה טכנית במדפסות מכונות צילום. שנתיים 

 בארץ לטיפול במכשירים שיסופקו למועצה.  מעבדת תיקוניםלרשות המציע  2.0.0

מוקד שירות טלפוני הערוך הן לקבל פניות מעמיד לרשות לקוחותיו המציע  2.0.2
כל  02:22 – 0:22ובערבי חג בין השעות  01:22- 0:22ה' בין השעות -בימים א'

יום העבודה ברצף והן לספק מענה מקצועי, תמיכה וייעוץ טלפוני ו/או בכתב 
 תוך עד שעה מרגע פניית המועצה.

 ערבות בנקאית 2.2

ומית ובלתי מותנית לפקודת להצעתו ערבות בנקאית אוטונ צירף המשתתף 2.2.0
למסמכי המכרז.   0בנספח ש"ח, בנוסח המפורט  05,222המועצה, בסך 

 .הקבלןסכום זה ישמש כערבות לחתימת החוזה ע"י 

הערבות תהיה ע"ש המשתתף בלבד. לא תתקבלנה ערבויות ע"ש מי שאינו  2.2.0
 המשתתף שמגיש את ההצעה למכרז.

תחליט  מועצהאם ה .כולל 2.0.0/00לתאריך עד הערבות תהיה בתוקף  2.2.2
להאריך את תוקף ההצעות למכרז, כאמור להלן, המשתתף מתחייב להאריך 

 את ערבות המכרז בהתאם.

סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם וקבוע מראש במקרה שלא יעמוד  2.2.2
המשתתף אחר הצעתו במכרז, או במקרה שיחזור בו בכל צורה שהיא ובכל 
שלב שהוא מהצעתו, או במקרה שיסרב המשתתף לשתף פעולה עם ועדת 
המכרזים במסגרת סמכותה עפ"י תנאי המכרז, או במקרה בו ימנע 

המסמכים הנדרשים, כתנאי מוקדם הזוכה מהמצאת כל -המשתתף
ממועד קבלת הודעת הזכייה, או  ימים 02להשתכללות ההתקשרות, תוך 

והוועדה החליטה על , במקרה בו הצעת המשתתף נפסלה ע"י ועדת המכרזים
 חילוט ערבותו בנסיבות אלה. 

 :את המסמכים המפורטים להלן על המשתתף לצרף להצעתו .2

 לפי העניין. –ותפות/ העתק תעודת התאגדות צילום ת.ז./ אישור על רישום הש 2.0

 אישור  חתום ע"י עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה מטעם המשתתף. 2.0

 . 0715 –, תשל"ו מס ערך מוסףלפי חוק תעודת עוסק מורשה  2.2

 -בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  אישור על ניהול פנקסים כחוק 2.2
0712. 

ס בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור על דיווח הכנסות לרשויות המ 2.5
 .0712 –תשל"ו 

 2כנספח משתתף חתומה בנוסח המצ"ב  הצהרת 2.2

 0712-אות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר מטעם המשתתף בהתאם לחוק עסק 2.1
 .2כנספח ב בנוסח המצ"
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של הניסיון ימלא ויחתום המציע את תצהיר  2.0בסעיף להוכחת עמידתו בתנאי סף  2.0
אודות פרטי הלקוחות, פרטי השירותים שסופקו להם, ופרטי איש קשר אצל הלקוח 

 להלן. 2נספח 

וימלא את כלל הפרטים המציע יצרף , 2.0להוכחת עמידתו בתנאי סף סעיף  2.7
 .להלן 5נספח וההצהרות על פי 

 רכישת מסמכי המכרז. קבלה / שוברהעתק  2.02

 .0כנספח בנוסח המצ"ב  נקאית אוטונומיתערבות ב 2.00

פרוטוקול מפגש הבהרות חתום ע"י המשתתף, ככל שהתקיים, וכל מסמכי התשובות  2.00
לשאלות ההבהרה שנמסרו למשתתף, ככל שנמסרו, כשהם חתומים על ידי 

 המשתתף.

על המשתתף למלא את פרטיו כנדרש בדף  -ההסכם המצורף למסמכי המכרז  2.02
בתחתית כל עמוד בצרוף חותמת וכן חתימה מלאה )שם + הראשון להסכם, לחתום 

 חתימה וחותמת( בדף החתימות בתוספת אישור חתימה ע"י עו"ד/רו"ח.

 יתרת כל מסמכי המכרז כשכל דף מהם חתום ע"י המשתתף בשוליו, בצרוף חותמת. 2.02

)לא בדואר( ת ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית א .5
 00:22בשעה  2.2.0200עד ליום  "22/0200"מכרז פומבי מס' במעטפה סגורה נושאת ציון 

  מועצה. המצויה בלשכה המשפטית קומה ב' בבניין הלתיבת המכרזים בדיוק  בצהריים

 .תתקבללאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא  מעטפת הצעה שתימסר

 יכלל .2

עליו להודיע על כך בכתב,  רזיבקש לקבל הבהרות ביחס לתנאי המכככל שמשתתף  2.0
באמצעות טופל כהן סיון ר מלידי  22:00בשעה  05.2.0/00וזאת לא יאוחר מתאריך 

 .  yehuda.org.il-sivan@mהדואר האלקטרוני: 

מציע כלשהו במכרז, כי הסתמך בהכנת הצעתו  ה מצדטענכל לא תתקבל מודגש, כי  2.0
במועצה. גורם כלשהו  דייל , על תשובות שניתנו בעל פה עלמועצהלמכרז זה והגשתה 

וזאת בכפוף  מרכז המכרז,ניתנו בכתב על ידי אשר תשובות מובהר בזאת, כי מלבד 
, כחלק בלתי נפרד ממנה להצעה על ידי המשתתף במכרז צורפו אלה שתשובות לכך

 .א יהיה בתשובות בעל פה כאמור, כדי לחייב את המועצה כלל וכללל

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או  מועצהה 2.2
לא לבצעו. במקרה כזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או 

 טענה מכל סוג שהוא.

א בהוצאות כלשהן של המשתתפים לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהי מועצהה 2.2
במכרז, ולרבות הבדיקות המוקדמות, הוצאות בגין ערבויות, דמי רכישת מסמכי 

 המכרז וכו' וכן יתר ההוצאות הכרוכות בהגשת ההצעות למכרז.

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים  מועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל 2.5
 הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.לעשות שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך 

 בחינת הצעת המחיר .0

 אופן בחינת מרכיב המחיר:
 כללי (0

 
יחושב לכל סוג מכונה הן המחיר המבוקש עבורה למינימום פעימות והן סה"כ המחיר 
החודשי הנגזר מכמות הפעימות המבוצע בה כמפורט ב"כמות פעימות לחודש" בכתב 

 ההצעה.

mailto:sivan@m-yehuda.org.il
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 פעימות  לכל סוג מכונה יחושב באופן הבא:המחיר המבוקש למינימום 

 
קבוע מחיר 
מספר מכונות מאותו  .0 = .0 לחודש

 1הסוג הנקוב במכרז
2. X 2.  כמות הפעימות

 בהצעההמינימאלי 
5. X 2.  מחיר הפעימה

 בהצעה
 

 לכל סוג מכונה יחושב באופן הבא: לחודשפעימות ה כמותהמחיר המבוקש ל
 

מחיר 
הפעימות 

 לחודש
= 

מספר מכונות מאותו 
 X 0הנקוב במכרזהסוג 

כמות הפעימות 
 X 0לחודש

מחיר הפעימה 
 בהצעה

 
 שקלול ההצעה לסוג מחיר (0

 .52%למחיר הקבוע יוענק משקל של 

 .52%למחיר הפעימות החודשי יוענק משקל של 

 שיקלול ההצעות, לכל סוג מחיר )קבוע, / הפעימות החודשי( יעשה באופן הבא:

ושאר המציעים ידורגו באופן נקודות  52המציע בעל המחיר הנמוך ביותר יקבל ציון של 
 יחסי אליו, לפי הנוסחה הבאה:

 x .1 52 = מחיר סוג ההניקוד ל
 מחיר ההצעה הזולה ביותר .0

 מחיר ההצעה הנבחנת .7
 

 שקלול סה"כ ההצעה (2

 באופן הבא: יחושב לכלל הצעת מציעהניקוד המשוקלל 

סה"כ ניקוד 
 ניקוד המציע = משוקלל למציע

 + לרכיב "מחיר מינימום הפעימות "
 ניקוד המציע

לרכיב "מחיר 
 "לחודש פעימותה

 
ככל שמציע יציע למכונה רק סוג אחד של מחיר )מחיר קבוע למינימום פעימות או רק מחיר 

 . 022%המשקל יהיה  לפי הפעימות החודשיות בפועל( 

מתחייבת להמליץ בפני ראש המועצה למסור את ועדת המכרזים של המועצה אינה  1.0
 העבודה למשתתף שהצעתו תהא הנמוכה ביותר או לקבל כל הצעה שהיא.

רשאית לשקול את  לשם בחירת ההצעה הזוכה במכרז כמפורט להלן, ועדת המכרזים 1.0
, ו של המשתתףניסיון מקצועי, כישוריו, רמת עבודת, גובה ההצעה הנתונים הבאים:

המשתתף בהתקשרויות קודמות עם המועצה ו/או חברות עירוניות ניסיון עבר של 
 חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המשתתף., בבעלות המועצה

על בסיס שיקולים אלו רשאית ועדת המכרזים, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה  1.2
 הזולה ביותר או לא להמליץ על הצעה זוכה כלל.

הזכות לדרוש מאת המשתתף הבהרות  יובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את 1.2
ביחס להצעתו ו/או פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי דרישת 

 ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה.

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  1.5
ר לוועדה את בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסו

 כל ההסברים והניתוחים הנדרשים.

                                                 
 בכתב הצעת המחירכנקוב  1
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

הסבר או פרטים נוספים ו/או הבהרות ו/או מסמכים ו/או אם יסרב משתתף למסור  1.2
ניתוח כלשהו כאמור, רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את 

 ההצעה.

בזאת כי מובהר ועדת המכרזים תהא רשאית לפצל את הזכייה בין כמה זוכים אולם  1.1
פיצול הזכייה כאמור לא יקנה לזוכים כל זכות לשנות את המחירים הנקובים 

 בהצעתם.

ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם  1.0
יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל 

חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין 
וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם 
ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא 

 אחר כל דרישות המכרז.

, אם 0701-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח0)ה 00בהתאם להוראת תקנה  1.7
מצאה וועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן 
ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ ועדת המכרזים על ההצעה האמורה 
ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי 

ליטת אישה", שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בש
 .0770-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב0כהגדרתם בסעיף  –"קרוב" ו"תצהיר" 

)שאין לאחת מהן עדיפות לפי האמור בסעיף שיתקבלו הצעות מחיר זהות במקרה  1.02
רשאית תהיה וועדת המכרזים להורות על  על ידי שני מציעים או יותרלעיל(  1.02

ככל שעדיין נותרו הצעות זהות תהיה התמחרות בין המציעים בעלי ההצעה הזהה ו
הוועדה רשאית להורות על עריכת הגרלה בין המשתתפים שהציעו את ההצעות 

 האמורות.

 חתימה על נוסח ההסכם והשבת ערבות המכרז .8

 מועצהנקבעה הצעתו של משתתף, כולה או חלקה, כזוכה במכרז, תודיע על כך ה 0.0
ת, על המשתתף הזוכה . כתנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרולמשתתף הזוכה

ממועד  ימים 02 תוךאת כל המסמכים הנדרשים עפ"י ההסכם  מועצהלהמציא ל
 קבלת הודעת הזכייה במכרז.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י  0.0
תהיה רשאית לבטל  מועצההנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, ה

 במכרז ולחלט את ערבות המכרז.את זכייתו 

 במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה להצעתו וזאת כדלקמן: משתתף  0.2

משתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא זכה במכרז למעט בעל ההצעה  0.2.0
עם קבלת  –ככל שהוכרז על ידי ועדת המכרזים הכשרה השנייה במדרג 

 הודעה כאמור.

עם המצאת כל המסמכים והנספחים  –משתתף שנבחר כזוכה במכרז  0.2.0
 הנדרשים לרבות ערבות ביצוע וביטוחים, בהתאם לתנאי ההסכם. 

על פי תנאי לחלוט הערבות  מועצהאין באמור בכדי לגרוע מזכותה של ה 0.2.2
 .המכרז

 עיון בהצעת הזוכה .9

 .על פי כל דין הזוכה הקבלןמשתתפים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת  7.0

כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים, עסקיים או  משתתף אשר סבור 7.0
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מקצועיים )להלן: "חלקים סודיים"( שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למשתתפים 
אחרים, יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמנם  באופן ברור )במרקר 

 צהוב(.

ההצעה כולה משתתף שלא סימן חלקים אלו בהצעתו יראוהו כמי שמסכים למסירת  7.2
לעיון  משתתפים אחרים, אם וככל שהצעתו תזכה. אמירה כללית, לפיה כל מידע 

 בהצעה הינו בגדר סוד מסחרי של המשתתף, לא תתקבל.

יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המשתתפים הוא של ועדת  7.2
בהצעת המכרזים בלבד. אם תחליט ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים 

הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים, היא תיתן התראה לזוכה ותאפשר לו להשיג על כך 
  בפניה בתוך פרק זמן סביר. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש, כי שמו וכתובתו של המשתתף, ניסיונו, לקוחותיו  7.5
 .ל ידו לא יהוו סוד מסחרי או עסקיוהמחיר שהוצע ע

המכרז על ידי מי ממגישי ההצעות במכרז זה, במקרה של הגשת עתירה על הליכי  7.2
רשאית להמציא מסמכים של המשתתפים האחרים, על פי שיקול  מועצהתהיה ה

דעתה הבלעדי, והמשתתפים האחרים מאשרים זאת מראש. משתתף שבחר 
 להשתתף במכרז מביע בכך הסכמתו לאמור בסעיף זה.

בידי מציע מהווה הסכמה סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או מקצועי  7.1
מצד אותו מציע לראות נושא זה או נושאים אלו כסוד מסחרי או מקצועי גם 

 בהצעות המציעים האחרים למכרז זה.
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 

 

 2נספח 

 המשתתף הצהרת
 

 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

 אני הח"מ

 מציע שהוא עוסק מורשה:תיבה זו תמולא ע"י 
 שם פרטי________________ שם משפחה: _____________  ת.ז __________________

 

 תיבה זו תמולא ע"י מציע שהוא תאגיד )חברה / עמותה / שותפות רשומה(:
 ע.ר  ________________________ ח.צ./ח.פ./ שם התאגיד: _______________________ 

_____________________ )שם + שם משפחה(  ת.ז מורשה חתימה: 
___________________ 

מורשה חתימה: _____________________ )שם + שם משפחה(  ת.ז 
___________________ 

 *חתימה בשם תאגיד תעשה ע"י מספר מורשי החתימה המינימאלי הדרוש לחיוב התאגיד 
 

המכרז שבנדון, דהיינו: ההוראות  הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי .2
הבנתי את כל התנאים והדרישות  וטופס הצעת המשתתף, הסכםלמשתתפים, נוסח ה

ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת  הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, בדקתי
 מחיר הצעתי.

 

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .0

במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי כי הנני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה  .0.0
 לבטל את ההתקשרות. מועצהאינני עומד בתנאי המכרז תהיה רשאית ה

כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים וכי הצעתנו הינה  .0.0
 הצעה סופית ולא נהיה רשאים לדרוש תוספת מחירים כלשהי מעבר להצעתנו. 

זו מחייבת אותי לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי המכרז הנני מצהיר ומתחייב כי הצעתי  .0.2
וההסכם שצורף לו, ללא סייג וללא תנאי, למשך שלושה חודשים לפחות מהמועד 
האחרון שנקבע להגשת הצעות למכרז )וככל שיידחה מועד זה, למשך שלושה חודשים 

ישת חודשים נוספים, וזאת בהתאם לדר 2מהמועד הנדחה( או למשך תקופה נוספת בת 
 .מועצהה

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים  .0.2
 במסמכי המכרז. 

ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי  02אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך  .0.5
ההסכם ונפקיד בידכם ערבות בנקאית לביצוע המכרז בשיעור הנקוב בחוזה המתאים 

וחים בהתאם לנוסח אשר צורף למכרז נקי מהסתייגויות והערות. עד ואישור קיום ביט
המצאת הערבות הבנקאית בהתאם לחוזה ויתר המסמכים הנדרשים תשמש הערבות 

 שמסרנו בנוגע למכרז להבטחת כל התחייבויותינו על פי המכרז.

אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי את הערבות הבנקאית,  .0.2
שצרפנו למכרז, כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ולא 

 תעמוד לנו כל טענה בדבר גובה סכום הפיצוי המוסכם והפחתתו. 

במסמכי התאגיד  אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות .0.1
בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו רשאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה 

 על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז וברור  .0.0
 ש בכך כדי לפסול את הצעתנו. יים יחסרו מסמכים או הוגשו מסמכים שגולנו כי ככל שי
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 
 

 על החתום: 0נוולראיה באתי
 

 

 ___________________ _____________________        ___________________ 
 ףכתובת המשתת                          מס' ת.ז.0ח.פ.0ח.צ.            ףהמשתת שם    

 
 
 

 ___________________ _______________________________________    ___ 
 משתתף              חתימה0ותהחתימה של ה 0ימורשה 0ותשם   מס' טלפון

 

 
 יש למלא את האישור להלן: תאגידבמידה והמשתתף במכרז הינו 

 
 

____ מאשר בזאת כי ______________ התאגידעו"ד/רו"ח  _______אני הח"מ ______
בצרוף  בתאגיד___, _________________, שניהם מנהל/ים ___חתימות ה"ה _________

, את מסמכי הייסוד של התאגיד והחלטות הגוף המנהל שלומחייבים, עפ"י  התאגידחותמת 
 .התאגיד, לכל דבר ועניין

 
 
 

                
_________ 

                                        
 עו"ד0רו"ח
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 0נספח 

 מכרזנוסח כתב ערבות 
 

 לכבוד
 המועצה האזורית מטה יהודה

 

 ____________ 'מס ערבות :הנדון

 לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו(, "המבקש" –להלן ______ )________________ לבקשת
השכרה מתן שרותי ל 22/0200 'מס פומבי מכרז עם בקשר המבקש מאת לכם שיגיע או המגיע

 למועצה אזורית מטה יהודה.  ואחזקת מכונות צילום

דרישות התנאים וי כל התחייבויות המבקש על פי המילוקיום ות חלהבטערבותנו זו הינה 
 לסכום של עד השכרה ואחזקת מכונות צילוםמתן שרותי לגבי  מכרזההמפורטים במסמכי 

 (. ₪ חמישה עשר אלף במלים:) ₪ 05,222

ד דרישתכם בכתב, אנו נשלם לכם כל סכום ימי עסקים ממוע 2לפי דרישתכם הראשונה ותוך 
הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 2.1.0200תישאר בתוקף עד תאריך וערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול 
, על פי ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"לכל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על   כולל.

 פרטי הבנק כדלהלן:

 שם הסניף: _________________

 כתובת הסניף: _______________

 מספר טל': ______________ מס' פקס: _________________

 .כלשהי בצורה להסבה או להעברה ניתנת איננה זו ערבות

 ______________ חתימה______________                                  תאריך
         



 האזורית מטה יהודההמועצה 
 200/00/פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 2נספח 

 2902-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

אני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 
 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי/ה 

 

 הנני משמש כ________________ ב___________________________ .0
 תפקיד                                שם המשתתף                                         

 

 הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף. .0
 

 הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:יש לסמן את  .2
 

 המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  ☐
 

המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד  ☐
האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה.
 

-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו0בסעיף כהגדרתו  –"בעל זיקה"  *
0712; 

 ;20.02.20הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **
או עבירה לפי חוק  0701-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***

  0770-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
לחוק להגברת האכיפה של  0ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות 0200-דיני העבודה, התשע"ב 
 בתוספת השלישית לאותו חוק.

 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .2
 

-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 7הוראות סעיף  –חלופה א'  ☐
 אינן חלות על המשתתף.  )להלן : "חוק שוויון זכויות"( 0770

 

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים  7הוראות סעיף  –חלופה ב'     ☐
 אותן.           

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  -לעיל  2למשתתף שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5
 הרלוונטיות להלן: 

 עובדים. 022-המשתתף מעסיק פחות מ -( 0חלופה ) ☐
 

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  022המשתתף מעסיק  -( 0חלופה ) ☐
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –ובמידת הצורך  לחוק שווין זכויות, 7סעיף 
 

במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה 
( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות 0והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש  –( 0שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה )
לחוק שוויון זכויות, הוא גם  7ליישום חובותיו לפי סעיף  ממנו, ואם קיבל הנחיות

 פעל ליישומן.
 

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר  -לעיל  2למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף  .2
ימים ממועד  22זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.  מועצההתקשרותו  עם ה



 האזורית מטה יהודההמועצה 
 200/00/פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 

 הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .1
 

____________ 
 חתימת המצהיר

 אימות חתימה

 

אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _________ 
הופיע/ה בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי 

את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא עליו/ה להצהיר 
                                         יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.                                                           

______________ 
                       

 עו"ד 



 האזורית מטה יהודההמועצה 
 200/00/פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 2נספח 
 טופס הוכחת ניסיון המציע

 

 "( המצהיר)להלן "’____________ ת ת"ז מס\______________ נושאאני הח"מ

 זיהוי/ח.פ._______________’ ית חתימה מטעם _______________________ מס\מורשה
 "(.המציע"-)להלן

 
לכל העונשים הקבועים בחוק אם ה \לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי

 ת בזאת ובכתב כדלקמן:\ה ומתחייב\לא אעשה כן, מצהיר
 

או גופים מוסדיים רותים כנדרש בתנאי הסף למכרז זה לרשויות מקומיות יסיפק ש המציע .א
 )כמשרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, יחידות סמך ממשלתיות, מוסדות חינוך וכיוב'(

 כמפורט להלן.

שתגלה המועצה כי פרט מהפרטים שהנני מוסר בהצהרה זו אינו תואם את  ככלידוע לי כי  .ב
המציאות עומדת לה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי העניין לפסול את הצעת המציע / 

לבטל את הסכם ההתקשרות עם המציע ככל שיבחר כזוכה ולחלט את הערבות שהעמיד 
 לרשותה.

ר לרשויות מקומיות אותם סיפק המציע ומהווים להלן הפרטים אודות שרותי תמיכה ותגבו .ג
 הוכחה לעמידתו בתנאי הסף לנסיון מוכח נדרש:

 

# 
 שם הלקוח

)הרשות המקומית 
 המוסד( 

סוגי המכונות 
 2שהושכרו

כמות 
3מכונות

 

 

תאריך 
התחלת 
הספקת 
 השרות

תאריך 
סיום 

הספקת 
 השרות

פרטי איש הקשר אצל 
 הלקוח

 שם מלא, תפקיד, טלפון

0)    משולבת ש/ל     
 משולבת ש/ל רשת  

 משולבת צבע  

 משולבת צבע רשת  

  סה"כ :

0)    משולבת ש/ל     
 משולבת ש/ל רשת  

 משולבת צבע  

 משולבת צבע רשת  

  סה"כ :

2)    משולבת ש/ל     
 משולבת ש/ל רשת  

 משולבת צבע  

 משולבת צבע רשת  

  סה"כ :

2)   
 

 

 משולבת ש/ל     
 משולבת ש/ל רשת  
 משולבת צבע  

                                                 
 המציע יפרט האם המכונות הן שחור לבן ו/או צבע  2
 המציע ינקוב בכמות המכונות לכל אחד מהלקוחות 3



 האזורית מטה יהודההמועצה 
 200/00/פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

# 
 שם הלקוח

)הרשות המקומית 
 המוסד( 

סוגי המכונות 
 2שהושכרו

כמות 
3מכונות

 

 

תאריך 
התחלת 
הספקת 
 השרות

תאריך 
סיום 

הספקת 
 השרות

פרטי איש הקשר אצל 
 הלקוח

 שם מלא, תפקיד, טלפון

 משולבת צבע רשת  
  סה"כ :

5)    משולבת ש/ל     
 משולבת ש/ל רשת  
 משולבת צבע  
 משולבת צבע רשת  

  סה"כ :
2)    משולבת ש/ל     

 משולבת ש/ל רשת  
 משולבת צבע  
 משולבת צבע רשת  

  סה"כ :
1)    משולבת ש/ל     

 משולבת ש/ל רשת  
 משולבת צבע  
 משולבת צבע רשת  

  סה"כ :
 
 
 

 המציע חתימת המצהיר וחותמת  תאריך  תפקיד  שם המצהיר
 

 אישור עו"ד
 אני הח"מ  עו"ד__________________ מאשר בזאת  כי למצהיר סמכות להצהיר ולהתחייב בשם המציע.

 

המוכר  \זהות______________’ ה כי ביום__________ הופיע בפניי המצהיר מס\כמו כן אני מאשר
לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם 

 לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו. 
 

__________________, עו"ד                        _________________           

 וחותמת תאריך                                                        חתימה          
 
 

 

 

 

 



 האזורית מטה יהודההמועצה 
 200/00/פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 5נספח 
 תצהיר על פרטי הצוות המקצועי והאמצעים

 "( המצהיר)להלן "’____________ ת ת"ז מס\______________ נושאאני הח"מ

 זיהוי/ח.פ._______________’ ית חתימה מטעם _______________________ מס\מורשה
 "(.המציע"-)להלן

 
ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם \לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי

 ת בזאת ובכתב כדלקמן:\ה ומתחייב\לא אעשה כן, מצהיר
 

או מקומיות כנדרש בתנאי הסף למכרז זה לרשויות לרשות המציע כל כח האדם והאמצעים  .א
גופים מוסדיים )כמשרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, יחידות סמך ממשלתיות, מוסדות 

 כמפורט להלן. חינוך וכיוב'(
 

שתגלה המועצה כי פרט מהפרטים שהנני מוסר בהצהרה זו אינו תואם את  ככלידוע לי כי  .ב
דעתה הבלעדי ולפי העניין לפסול את הצעת המציע / המציאות עומדת לה הזכות, לפי שיקול 

לבטל את הסכם ההתקשרות עם המציע ככל שיבחר כזוכה ולחלט את הערבות שהעמיד 
 לרשותה.

 

להלן הפרטים אודות הצוות המקצועי המהווים הוכחה לעמידתו בתנאי הסף לנסיון מוכח  .ג
 כנדרש למכרז זה:

 
 

 : מקצועי כוח אדם (0)
 של ניסיון בעלי, מקצועיים טכנאים 2 לפחות מקצועי אצל המציע. )יש לפרטלהלן פירוט כ"א 

 . (צילום מכונותמדפסות משולבות וב טכנית תמיכה שירותי במתן שנתיים לפחות
התמחות0  שם

 תפקיד
שנות 
 ניסיון

לקוחות להם  הסמכות0תארים
 סיפק שרות

 הערות

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 



 המועצה האזורית מטה יהודה
 פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 :פרטי מעבדת תיקונים (0)
 יש לרשום פרטי מעבדת תיקונים בארץ, מוסמכת ע"י היצרן 0 היבואן לטיפול במכשירים שיסופקו למועצה.

 שם העסק:___________________________________
 

 המעבדה העומדת לרשות העסק מוסמכת לתקן מדפסות 0 מכונות צילום מהסוגים הבאים:
  

 
 
 
 
 
 
 
 

כתובת המעבדה: 
____________________________________________________________________ 

 
 מספרי טלפון:_____________ ______________  

 

 פרטי מוקד טלפוני: (2)
יש לציין פרטי מוקד שירות טלפוני המספק מענה מקצועי הזמין למתן תמיכה וייעוץ טלפונית תוך עד שעה מרגע פניית 

 ברצף.  01:22- 0:22ה' בין השעות -המועצה, בימים א'
באמצעות המוקד אותו מעמיד  : פרטי קשר, שעות פעילות, אופן מתן מענה מקצועי טלפונילהלן

 .המציע לרשות לקוחותיו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת המצהיר וחותמת המציע  תאריך  תפקיד  שם המצהיר 
 
 

 אישור עו"ד
 אני הח"מ  עו"ד__________________ מאשר בזאת  כי למצהיר סמכות להצהיר ולהתחייב בשם המציע.

 

המוכר  \זהות______________’ ה כי ביום__________ הופיע בפניי המצהיר מס\כמו כן אני מאשר
לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם 

 לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו. 
__________________, עו"ד                       _________________            

 וחותמת תאריך                                                        חתימה         

 

 



 המועצה האזורית מטה יהודה
 פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 הסכם

 מטה יהודה –נערך ונחתם בהר טוב ש

 0/02 ________לחודש  ________יום ב
 

 -ב  י  ן      -
 
 

 המועצה האזורית מטה יהודה
 מרכז אזורי הר טוב, ד.נ. שמשון  

 
  (המועצה" או "המזמינה"" להלן:) 

  
 מצד אחד;

 -לבין-
 

________ ________ 

 ________ח.פ.  ________ ת"ז:

 ________, ________מרחוב:  ________, ________מרחוב: 
 
 

  
 

על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב 
 :בשמה כדין

 ה"ה __________ ת.ז. _________ 
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 
 

 "( הקבלן)להלן: "
 מצד שני;

 

השכרה ואחזקת למתן שרותי  22/0200פרסמה מכרז פומבי שמספרו  והמועצה הואיל:
 ;ובנספחיו הסכם זהב כמפורט מכונות צילום

 

אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז לרבות ההסכם על כל נספחיו  הקבלןו והואיל:
 נשוא המכרז בהתאם לתנאי הסכם זה; לביצוע העבודותהצעה  מועצההגיש ל

 

 זכה במכרז האמור; הקבלןו והואיל:
 

 

 לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:



 המועצה האזורית מטה יהודה
 פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 כללי .2

לסוגיהן לרבות הספקתן,  השכרה ואחזקת מכונות צילוםהקבלן יבצע עבודות  0.0
הזזתן, תחזוקתן והספקת החומרים המתכלים הנדרשים לשימוש מלא ותקין בהן, 

 "(.העבודות)להלן: " למעט נייר

מפורטות במפרטים הטכניים ובנספחים המצורפים ההעבודות הקבלן יבצע את  0.0
 למסמכי המכרז.

 .ביצוע העבודותעל חשבונו בכל העלויות ו/או ההוצאות בגין  הקבלן ישא 0.0

פי דין לשם מתן השירותים -הקבלן יהיה בעל כל האישורים והרישיונות הנדרשים על 0.2
 פי המכרז והחוזה, וזאת לאור כל תקופת החוזה.-על

הקבלן מתחייב לקיים את הוראות הדין החלות על אספקת השירותים נשוא המכרז  0.2
ת הוראות הבטיחות והגהות של המועצה, וכן את ההוראות הבטיחות והחוזה וכן א

 פי כל דין.-והגהות על

בעצמו ועל חשבונו את כל האמצעים לרבות עובדים ושכרם.  לקבלןהקבלן מתחייב  0.5
כמו כן הקבלן ישא על חשבונו בעלויות הובלה, ביטוחים, אגרות רישוי, ערבויות 

 הוצאה אחרת לשם ביצוע השירותים.מיסים, ביטוח לאומי מיסי בריאות וכל 

הקבלן יעמיד על חשבונו את גם כל הציוד, הכלים, האמצעים, המתקנים והאביזרים  0.2
 הדרושים לביצוע העבודות נשוא החוזה .

התנאים, הדרישות, החובות וההתחייבויות בחוזה זה, משקפים נכונה את המוסכם  0.1
והמותנה בין הצדדים במלואו. המועצה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, 

אשר הצהרות, מצגים, הסכמים, מכתבים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, 
 ימתו.אינם נכללים בחוזה זה, אשר נעשו, אם נעשו, קודם לחת

, בין שצורפו ובין נספחי המכרזהמבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו וכל  0.0
, לרבות כל מסמך חתום על ידי שני הצדדים, שיצורף להסכם זה שאינם מצורפים

 לחוזה זה בעתיד מהווים במלואם, כמקשה אחת, חלק בלתי נפרד מההסכם.

 הסכם זה כולל: 0.7

 תנאי המכרז ונספחיו
 פורטים להלן:נספחי ההסכם המ

 

 ;המחירהצעת  -  2נספח א'
  העבודות / שירותיםמפרט  -  0נספח א'
 ביצוענוסח כתב ערבות  -  2נספח א'
 אישור קיום ביטוחים -  2נספח א'

 פרשנות  .0

המבוא לחוזה זה, מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לגבי  0.0
 פרשנותם כדין סעיף מסעיפיו.

כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של  0.0
 החוזה. 

במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או  0.2
כל מסמך אחר שנערך ושאין בו התייחסות מפורשת ומכוונת לשינוי הוראות חוזה 

 זה, תהיינה הוראות חוזה זה עדיפות.

, משמעו גם בלשון רבים, לרבות ההסכם ל האמור בלשון יחיד בכל מסמכי המכרזכ 0.2
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כל האמור בלשון זכר לעיל ולהלן, משמעו גם בלשון נקבה, וכן וכן,  וכן להיפך.
 להיפך.

 הקבלן וכל התנאים והדרישות, המוטלים על הקבלןכל חובותיו והתחייבויותיו של  0.5
 .ממנו לגרועולא  הקבלןעל חובותיו של , באו להוסיף בהסכם זה

סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות, התנאים והדרישות בין סעיפי  הקבלןגילה  0.2
פי הסכם זה עצמו, יפנה בכתב יהסכם זה לבין סעיפים במסמכי המכרז ו/או בין סע

הנחיות בדבר הפירוש הנכון  תקבל לשם, נהל מטעם המועצה כהגדרתו במכרזלמ
פירוש שיינתן על ידי המנהל, יהא סופי ומוחלט ויחייב את כיצד עליו לפעול. הבירור ו

 .הקבלן

 תקופת ההסכם  .2

, ויבוא ________הסכם זה יכנס לתוקף החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים, מיום  2.0

התקופה )" ________מיום חתימתו, עד ליום  חודשים 22לסיומו בתום 
 "(.  הראשונה

חודשים  22של לתקופה אחת נוספת קף הסכם זה רשאית להאריך תו תהא המועצה 2.0
( בהודעה העניין", לפי תקופות נוספות" או "תקופה נוספתכל אחת, או חלק מהן )"

יום לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונה או תקופה התקשרות  22בכתב עד 
שנים, ובכל מקרה לא  שש, ובלבד שלא יעלה על תקופה של נוספת כלשהי, לפי העניין

 .________ יאוחר מיום 

 הקבלןהזכות להארכת החוזה, כאמור לעיל, נתונה למועצה בלבד ומובהר בזה כי  2.2
כם יוארך במשך ו/או בסיום כל תקופה שהיא, כי ההס ,אינו ולא יהיה זכאי לדרוש

כל טענות כנגד המועצה  לקבלןולא תהיינה  למשך תקופה או תקופות נוספות כלשהן
 תוקף החוזה, כאמור. שתבחר המועצה שלא להאריך את ככל

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט  2.2
ק או הסבר והבלעדי, לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא צורך במתן כל נימו

ימים לפחות,  22, בהתראה של לקבלןכלשהו, על ידי משלוח הודעה מוקדמת בכתב 
מבלי שהמועצה תהיה חייבת לשלם תמורה ו/או פיצויים ו/או תשלום כלשהם, עקב 

לא תהיה, עקב כך, עילה להגיש תביעה על נזקים ו/או  לקבלןהפסקת ההתקשרות. 
ם להיגרם לו עקב שימוש המועצה  הפסדים כלשהם, שלטענתו נגרמו או עשויי

 בזכותה על פי סעיף זה.

נוספת, יחולו במלואם כל התנאים, ההוראות התקופת התקשרות במשך  2.5
וההתחייבויות הקבועים בהסכם זה ונספחיו בשינויים המחייבים, לרבות זכות 

 יום מראש, כאמור לעיל. 22המועצה להפסקת החוזה בהודעה של 

 כפיפות ודיווח .2

יהיה כפוף להוראות המנהל  הקבלןנקבע מפורשות אחרת בהסכם זה, ככל שלא  2.0
ויפעל על פי כל הוראה ו/או הנחיה אשר תינתן לו ע"י המנהל בקשר עם ההסכם, 

 ובכלל זה:

לביצוע למנהל באופן שוטף על כל בעיה או התפתחות באשר  הקבלןידווח  2.0.0
 עפ"י הזמנת העבודה וכן על כל נושא הקשור לביצוע ההסכם. העבודות

למנהל תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל אליו  הקבלןספק י 2.0.0
 בפרט. וביצוע העבודותבעניין ההסכם בכלל 

 התמורה .5
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עפ"י הסכם זה תחושב על יסוד העבודות/השירותים  הקבלןהתמורה לה זכאי  5.0
פלות במחיר/ים לכל עבודה/שירות בהצעת כשהן מוכ הקבלןשניתנו בפועל ע"י 

 להסכם. 0המשתתף המצ"ב כנספח א'

להסכם  0מוצהר ומובהר בזאת כי מחירי העבודות/השירותים הנקובים בנספח א' 5.0
הינם סופיים וכי גובה התמורה כמפורט לעיל מהווה את מלוא סכום התמורה 

ספקת השירותים לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין א והקבלן, לקבלןהמגיעה 
מעבר לאמור לעיל ולרבות כל מטלה ודרישה נוספת, ככל שיידרש נותן השירותים 
לכך ע"י המנהל, בין אם היא מצוינת במפורש במסמכי המכרז וההסכם ובין אם 
לאו, ובלבד שהמטלה הנדרשת כרוכה מעצם טבעה וטיבה במתן השירותים ובקשר 

 אליהם.

 הקבלןסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של התמורה היא תמורה מלאה, הוגנת ו 5.2
לפי ההסכם ולפי תנאי המכרז והיא כוללת, בין היתר, תשלומים עבור שכר עבודה 
והעסקת כח אדם, שימוש בכלי הרכב ובציוד, רישיונות והיתרים, תשלומים עפ"י דין 

 לפי הקבלןוכן כל הוצאה אחרת מכל סוג שהוא הדרושה לצורך קיום התחייבויות 
 ההסכם.

תוספות מחיר, העלאות או  מועצהלא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מה הקבלן 5.2
שינויים בתמורה בין מחמת עליה בשכר העבודה, שינויים בשער מטבע, שינויים 
בעלויות החומרים, הטלת או העלאת מיסים, היטלים או תשלומים אחרים מכל מין 

ועים ת מכל גורם מוסמך, בין הידוסוג שהוא או מחמת כל גורם נוסף, ולרבות דרישו
 מאוחר יותר. עשייוודבמועד פרסום המכרז ובין 

תקופת במשך  יםבהם שינוי וולא יחול המחירים כאמור, הינם סופיים ומוחלטים 5.5
  .הראשונה לרבות התקופות הנוספותההתקשרות 

 דלעיל יוסף מע"מ כנגד הגשת חשבונית מס כחוק.למחירים  5.2

 אופן תשלום התמורה .2

 התמורה כמפורט לעיל תשולם בהתאם למתכונת המפורטת להלן: 

, ביצוע העבודות בפועללקבלת תמורה, לאחר  הקבלןעם התגבשות זכאותו של  2.0
עפ"י  ביצוע העבודותלמנהל חשבונית מס ביחס לתמורה המגיעה לו  הקבלןימציא 

  אישור המנהל, וכן תחשיב מפורט של התמורה.

המס*, יאשרה כולה או מקצתה או שלא יאשרה כלל, המנהל יבדוק את חשבונית  2.0
 .הקבלןימים ממועד המצאתה ע"י  02תוך  מועצהויעבירה לגזברות ה

הגזברות תבדוק את חשבונית המס* המאושרת ע"י המנהל, תאשרה כולה או  2.2
 מקצתה או שלא תאשרה כלל.

 25בתנאי שוטף + את הסכום המאושר על ידה לתשלום  לקבלןהגזברות תשלם  2.2
להימנות מהמועד בו נתקבלו בגזברות חשבונית המס* המאושרת  שיתחילו מיםי

בצירוף הזמנת הטובין וחשבונית זיכוי )אם נחוץ( בגובה ההפרש בין החשבון שהוגש 
 לבין הסכום שאושר ע"י הגזברות. הקבלןע"י 

 מועצהתשלם ה מועצהלא הועברו התשלומים במועד הנקוב לעיל מסיבה התלויה ב 2.5
 -בית חשב בשיעור שייקבע ע"י החשב הכללי באוצר מעת לעת, החל מיום הרי לקבלן

יום מהמועד האמור  05לפיגור ועד ליום התשלום בפועל. פיגור בתשלום של עד  02
 כל ריבית. איישלא 

מובהר כי תנאי לתשלום התמורה הוא קיומו של אישור קיום ביטוחים בתוקף,  2.2
אישור כאמור, טרם  מועצהלהמציא ל הקבלןבהתאם לתנאי הסכם זה. באחריות 

פקיעת תוקפו של האישור הקודם. אי המצאת אישור קיום ביטוחים כאמור, תהווה 
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עילה לעיכוב תשלום התמורה עפ"י החשבון המאושר/החשבון המאושר, ומניין 
 הימים לתשלום יחול רק לאחר המצאתו כנדרש. 

של כל אותן הטענות  שולם החשבון, יהווה התשלום כסילוק מלא, סופי וגמור 2.1
 מול המועצה בגין אותו חשבון. לקבלןשתהיינה 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראייה לכאורה בכל  2.0
 על פי חוזה זה. לקבלןהנוגע לתשלומים, ששולמו 

המחירים עפ"י הסכם זה כפופים לכל חוק ו/או תקנות ו/או צו לשעת חירום, החלים  2.7
 יציבות מחירים במצרכים ושירותים.על 

 העברת התמורהעיכובים ב בגין למועצהאו טענות ו0לא תהיינה כל דרישות  לקבלן
אינו מפורט כדבעי ו0או חוסר פרטים בחשבון, ו הקבלן, אשר הגיש הנובעים מדו"ח

וכן ככל שחל עיכוב חיצוני אשר אינו  ו0או פרטים לא נכונים ו0או חוסר מסמכים
 צה ומגבלות תקציביות כלשהו. תלוי במוע

 ערבות בנקאית .0

בסך ערבות בנקאית אוטונומית  מועצהל הקבלןבמעמד חתימתו על ההסכם ימציא  1.0
 .א'2נספח על פי הנוסח המצ"ב ב₪  22,222של 

 "(.הערבות)להלן: "

יוותר הסכום בערכו הנומינאלי, ויוחזר  - מועצההופקד סכום הערבות בקופת ה 1.0
 בערכו הנומינאלי בכפוף לכך שלא נדרש חילוטו או חילוט חלקו.

הערבות תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות )כולל תקופת האחריות( ועוד  1.2
לדרוש  מועצהימים לאחר סיומה, למעט במקרה של תביעה, אז תהיה רשאית ה 22

 יום לאחר מתן פסק דין בתביעה. 22-הארכת ערבות הביצוע עד ל

 במהלך ההסכם. הקבלןהערבות תשמש גם כערבות לטיב הטובין אשר סופקו ע"י  1.2

 52%רשאי בתקופת האחריות להחליף את ערבות הביצוע בערבות בדק בגובה  הקבלן 1.5
 מסכום ערבות הביצוע.  

בהתאם למכרז  הקבלןהערבות תשמש לשם הבטחת קיום כל התחייבויותיו של  1.2
 בהתאם להסכם זה.ו

, בכל עת מועצההערבות תהא ניתנת למימוש מידי ממועד דרישתה הראשונה ע"י ה 1.1
 ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן.

הגזבר יחליט, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, באם יש מקום לממש הערבות,  כולה או  1.0
 מקצתה.

 עצמאי קבלן הקבלן .8

ו/או כל  הקבלןו/או עובדי  הקבלןמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין המועצה לבין  0.0
שלוח ו/או שותפות, וכי בכל -מעביד ו/או שולח –יחסי עובד  הקבלןהבא מטעמו של 

עצמאי לכל דבר ועניין. מבלי  לקבלן הקבלןהקשור לביצוע העבודה הקבלנית יחשב 
עצמאי  ספקבכל החיובים והתשלומים החלים כל  הקבלן איישלגרוע מכלליות הנ"ל, 

 .הקבלןכמעבידם של עובדי  הקבלןבמקרים דומים,  לרבות כל חיוביו של 

מצהיר כי ידוע לו שהתמורה, כוללת בחובה את כל הסכומים המגיעים או  הקבלן 0.0
, לרבות כל תגמול שהוא בגין זכויות סוציאליות, הפרשות לקבלןהעשויים להגיע 

פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה,  ו/או הפרשים וכן פיצויי פיטורים אם יגיעו לו אי
 בניגוד לאמור בו וזאת מכל סיבה שהיא.
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"המועסקים"(  –)להלן  הקבלןמוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי כל המועסקים ע"י  0.2
וכי בין  הקבלןבכל תפקיד שהוא יחשבו לכל דבר ועניין כעובדיו ו/או שליחיו של 

 אופן כל יחסי עובד ומעביד.המועסקים הללו לבין המועצה לא ישררו בשום פנים ו

או על ידי  הקבלןאם על אף האמור לעיל תידרש או תתבע המועצה על ידי מי מעובדי  0.2
 הקבלןישפה  –אדם או גורם כלשהו, לשלם סכום כלשהו שעילתו יחסי עובד ומעביד 

את המועצה וישלם לה סכום זה לרבות הוצאות משפט אם יהיו כאלה עם דרישתה 
ה להבטחת תשלום זה תהיה רשאית המועצה לעכב תחת ידה הראשונה של המועצ

 .לקבלןכל תשלום אשר יגיע ממנה 

מתחייב כי ישלם לעובדים את שכרם בהתאם למגיע להם עפ"י החוק ובכללו  הקבלן 0.5
מצהיר, כי ישלם את שכר העובדים במועד הקבוע בחוק  הקבלןתנאים סוציאליים. 

 הם עפ"י דין.ויעניק להם כל זכות ו/או הטבה המגיעה ל

, 0757 –יעסיק את העובדים בהתאם להוראת חוק שירות התעסוקה תש"ט  הקבלן 0.2
ויקוימו לגביהם תנאי העבודה הקבועים בדין כאמור בס"ק א' ובהתאם להסכם 

בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג  –הקיבוצי, ובהעדר הסכם קיבוצי 
 לגבי עבודות דומות. את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה 

ישלם לעובדים, לפחות שכר מינימום, בהתאם להוראות חוק הגנת השכר וכן  הקבלן 0.1
 את מלוא התנאים והזכויות הסוציאליות להם זכאים העובדים.

 ותקנים, טיב החומרים, כללי בטיחות וכללי התנהגותשמירת דינים  .9

 שמירת דינים ותקנים: 7.0

בנוגע לכל ראות כללי הבטיחות והוישמור על הוראות כל דין  הקבלן 7.0.0
, לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת נשוא ההסכם מחויבויותיו

 .ההסכם

שימוש יעמדו בכל התקנים הנדרשים ויישאו  הקבלןכל החומרים בהם יעשה  7.0.0
תו תקן ישראלי ככל שקיים לגביהם וכל תו תקן אשר יכנס לתוקפו במהלך 

 תקופת ההסכם.

ככל שקיימות עבודות או פעולות בהסכם אשר ביצוען מחייב קבלת רישיון   7.0.2
או מילוי כל תנאי אחר, על פי כל דין, אותה עבודה או פעולה תבוצע רק 

יהיה  והקבלן, הקבלןלאחר קבלת הרשיון או מילוי אותו תנאי על ידי 
 אחראי באופן בלעדי לקבל את הרישיון ו/או למלא את התנאי על חשבונו.

למען הסר ספק, אי קבלת רישיון כאמור או שלילתו מנותן השירותים לא  7.0.2
כל זכות לבטל הסכם זה או לסיים את תקופת ההסכם במועד  לקבלןיקנו 

לדאוג במשך כל תקופת ההסכם לחידוש  הקבלןמוקדם מהקבוע בהסכם ועל 
 הרישיונות והאישורים כאמור.

 טיב החומרים: 7.0

יו מאיכות מעולה, מהסוגים כפי יה הקבלןכל החומרים בהם ישתמש  7.0.0
שנקבעו במפרט השירותים ו/או עפ"י קביעת המנהל ולשביעות רצונו המלאה 

 של המנהל.

 שמירה על כללי בטיחות: 7.2

את העבודה בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על יבצע  הקבלן 7.2.0
בהתאם לכל תקן רלוונטי ובהתאם לדרישות כל הוראות וכללי הבטיחות 

ות של המוסד לבטיחות וגהות, ובכלל זאת בהתאם לפקודת הבטיח
 והתקנות שהותקנו מכוחה. 0712 -הבטיחות ]נוסח חדש[ תש"ל 
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יבטיח הדרכת כל עובד המועסק על ידו, בעניין דרישות הבטיחות  הקבלן 7.2.0
בעבודה, הקבועות בנוהלי העירייה והנדרשות על פי כל דין, ויבטיח את 

 קיומן על ידי עובדיו.

יספק  ויצייד את עובדיו בציוד מגן אישי בהתאם לתקנות הבטיחות  ןהקבל 7.2.2
יצייד את עובדיו בבגדי  הקבלן. 0771-בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז 

עבודה בטיחותיים, לרבות נעלי עבודה בטוחות, וכל אביזר ו/או  פריט ציוד 
 ירייה.אחר, כפי שנדרש  עפ"י כל דין ועפ"י הוראות הממונה על הבטיחות בע

נספח הפר נותן השירותים את הוראות בטיחות אלה, תפעל העירייה כאמור  7.2.2
 להסכם.  2ב'

 :כללי התנהגותשמירה על  7.2

ימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד לעוברי אורח ולתושבי העיר  הקבלן 7.2.0
 השירותים.אספקת  במהלך 

ימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד לעוברי אורח ולתושבי העיר  הקבלן 7.2.0
 לך  אספקת הטובין, הובלתם ופריקתם. במה

ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם,  הקבלן 7.2.2
על יחס אדיב  הקבלןהן מצידו והן  מצד כל גורם מטעמו. בכלל זה יקפיד 

 מצידו או מצד מי מטעמו כלפי כל אדם.

 ביטול הסכם  מחמת אי שביעות רצון מקצועית  ./2

תהיה רשאית לבטל את ההסכם כולו או את החלק הרלוונטי ממנו מחמת אי  המועצה
 , באופן הבא:הקבלןשביעות רצון  מקצועית  מתפקודו של 

יום מראש  02בהודעה בכתב בדבר ביטול ההסכם  נותן השירותיםתפנה ל המועצה 02.0
   .להלן: "הודעת הביטול"(ימסור את גרסתו בכתב ) נותן השירותים על מנת ש

ימי עבודה ממועד המצאת הודעת הביטול,   1לא יגיב להודעה תוך  והקבלןה במיד 02.0
יתבטל ההסכם כולו או החלק הרלוונטי ממנו, במועד שננקב בהודעת הביטול בלא 

 צורך בהודעה נוספת.

לא השתכנעה בצדקת טענותיו לאחר  והמועצההגיב להודעת הביטול  והקבלןבמידה  02.2
במכתב תשובה  נותן השירותים ל המועצהשבדקה ובחנה אותם, תודיע על כך 

 מטעמה.

השתכנעה בצדקת טענותיו, תמסור על  והמועצההגיב להודעת הביטול  והקבלןהיה  02.2
 כך הודעה בכתב בדבר חזרתה בה מהודעת ביטול ההסכם.

עלול להיות בלתי הפיך  הקבלןיובהר, כי במקרים חריגים בהם הנזק מהמשך עבודת  02.5
רשאית לבטל את ההסכם,  המועצהוף או לרכוש, תהיה ו/או על מנת למנוע נזק לג

בת  נותן השירותים כולו או את החלק הרלוונטי ממנו, באופן מיידי בהתראה בכתב ל
 שעות. 02

 ביטול ההסכם; .22

 תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים: מועצהמוסכם בין הצדדים כי ה

באם הינו תאגיד  –כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או  כונס נכסים מכח לקבלןמונה  00.0
 .קבוע או זמני – צו פירוק צו הקפאת הליכים או ניתן לגביו –

או מי ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה  הקבלןנגד  00.0
ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכוח  לגביהם הינה בבחינת עברה שיש עימה קלון

 .הסכם זה
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 שוחד, או בכל מעשה מרמה. עבירתאו מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, ב קבלןה 00.2

אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית,  הקבלןכי  מועצההוכח ל 00.2
 כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.

בבחינת רשימה  הסכםמובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול ה
ח כל ומכ הסכםהאת לבטל  מועצהסגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות ה

 .הקבלןעקב הפרתו על ידי  את ההסכםעילה שבדין, ובכלל זה לבטל 

בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה  00.5
 .לתשלום ו/או ששולמה ביתר לפי העניין

כל ספק, כי היה ובוטל ההסכם כאמור בפרק תקופת ההסכם  מובהר, למען הסר
במהלך תקופת הניסיון או עקב אחד מהטעמים המצוינים לעיל או עקב הפרתו ע"י 

 בגין ביטול ההסכם. מועצהלכל פיצוי שהוא מה הקבלן, לא יהיה זכאי הקבלן

זכויותיה  - ח כל דין או הסכםובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ 00.2
בתוקפם  וויושאר מטעמו לא יפגעו, תוהביטחונו הקבלן, חובותיו של מועצהשל ה

הסכם, בכל הנוגע לשירותים ו/או טובין שסופקו עד מועד המלא, כאילו לא בוטל ה
 הביטול.

 מועצהלגורע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית ה אזה אינו ב פרקהאמור ב
 עפ"י כל דין או הסכם. 

 ן וביטוחנזיקי .20

 2א'כנספח תנאי לתוקפו של הסכם זה הינו הצגת  אישור בדבר קיום ביטוחים המסומן 
 "אישור קיום ביטוחים"(. להלן:) והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

ואחריותו לנזקים עפ"י הסכם זה, ומבלי לפגוע  הקבלןמבלי לגרוע מהתחייבויות  00.0
לבטח על חשבונו בחברת ביטוח הרשומה ופועלת  הקבלןבהוראות כל דין, מתחייב 

במדינת ישראל כחוק, את עצמו ואת כל עובדיו ושלוחיו ו/או כל אדם אחר, המועסק 
ו/או לפי כל דין, יחדיו, בביטוחים  0720 -בשירותיו, לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( 

 ים. אישור קיום ביטוחהמפורטים להלן ובהתאם לנוסח מלא ומדויק של נספח 

הביטוחים יכסו את כל הסיכונים והנזקים, שעלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין,  00.0
ומטעמו בביצוע  הקבלןו/או עובדיו ו/או כל אדם, הפועל בשם  הקבלןלרכושו של 

אספקת הטובין ו/או מתן השירותים עפ"י חוזה זה ו/או לכל צד ג' כלשהו ו/או 
ותיו ו/או אי ביצוע התחייבויותיו של  לרכוש המועצה, כתוצאה מביצוע התחייבוי

 ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו, עפ"י הסכם זה. הקבלן

 הביטוחים, המפורטים לעיל, יהיו בתוקף כל תקופת תוקפו של הסכם זה. 00.2

סכומי הביטוחים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו  00.2
 זה.המדד הידוע ביום חתימת הסכם 

ישלם את הפרמיות במלואן לחברת הביטוח, וימציא את פוליסות הביטוח  הקבלן 00.5
 לידי המועצה, מיד לאחר החתימה על ההסכם.

העתקי הביטוחים, כשהם מאומתים, ימסרו למועצה והמועצה תהיה הנהנית על  00.2
יהיה בעל  הקבלןפיהם, עד כמה שהביטוחים מתייחסים לביטוח צד ג' ואילו 

 הביטוחים.

מחובותיו  הקבלןכת הביטוחים כנדרש על פי הסכם זה אינה משחררת את ערי 00.1
ואחריותו על פי הסכם זה, וכן מחובת תשלום כל נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי למועצה, 

ושלוחיו ו/או לצד ג' כלשהו, מחמת  הקבלןו/או לעובדיה ושלוחיה ו/או לעובדי 
 ה.המעשים ו/או המחדלים בביצוע העבודות עפ"י חוזה ז
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בפוליסות הביטוח ייכלל סעיף, לפיו חברת הביטוח אינה רשאית לבטל את הפוליסה,  00.0
למועצה יום מיום שנתנה הודעה על כך בכתב  22או לעשות בה כל שינוי, אלא לאחר 

 האזורית מטה יהודה.

מתחייב בזה, שהוא לא ישנה תנאי הפוליסות ללא אישור המועצה בכתב  הקבלן 00.7
להודיע  הקבלןיטוח תשנה את תנאי הפוליסות, מתחייב ומראש. במקרה שחברת הב

 על כך מיידית למועצה ולקבל את הסכמתה בכתב ומראש.

שא יבלבד י הקבלןו/או עובדיו ו/או שלוחיו,  הקבלןבכל מקרה של נזק, שייגרם ע"י  00.02
 באחריות, בין אם פוליסות הביטוח מכסות ובין אם אינן מכסות.

 הקבלן, מתחייב הקבלןלחברת הביטוח של אם תחליט המועצה להגיש תביעה  00.00
 לתבוע יחד איתה. כספי הביטוח, שיתקבלו, יהיו שייכים למועצה וימסרו לה. 

לא יבצע את הביטוחים, כנדרש עפ"י הסכם זה, כולם או מקצתם, הרי  הקבלןהיה ו 00.00
מבלי להטיל על המועצה חבות כל שהיא בקשר לכך, תהא המועצה רשאית, אך לא 

את הביטוחים תחתיו, ולשלם את דמי הביטוחים, לרבות הפרמיות חייבת, לבצע 
 לקבלןהשוטפות, ולנכות כספים אלה, ששולמו על ידה, מכל סכום שעליה לשלם 

 בכל דרך חוקית אחרת. הקבלןמכוח חוזה זה, בכל זמן שהוא, או לגבותם מ

לביצוע  הקבלןמבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ולהבטחת התחייבותו של  00.02
ימציא למועצה במעמד חתימתו על הסכם זה אישור על קיום  הקבלןים, הביטוח

, בנוסחו המלא והמדויק, כשהוא חתום על ידי חברת למכרזביטוחים המצורף 
הביטוח. זאת עד לקבלת הפוליסות הקבועות, באם אינן ברשותו במועד החתימה על 

 ההסכם.

רשאי לבצע ביטוחים  לןהקבוהביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד  00.02
 .על פי הסכם זה נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את אחריותו

יד המועצה והמועצה לא -ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך על 00.05
לא תהיה כל זכות  הקבלןתידרש להפעיל את ביטוחיה. כן מובהר כי למבטח של 

 שיתוף בפוליסות המועצה.

לשלם את דמי ההשתתפות העצמית  המועצהבכל מקרה של אירוע בו תאלץ  00.02

 הקבלן -חייב לשאת בו  יהא הקבלןשבפוליסת הביטוח ו/או כל תשלום אחר אשר 
 את הסכום שיידרש על ידו. למועצהמתחייב להחזיר מיידית 

אין באמור בסעיף  .מערבות הביצועאת הסכומים הנ"ל,  לחלטרשאית  המועצה תהא 00.01
 עפ"י הסכם זה. הקבלןדי לגרוע מאחריות זה כ

עביר לו ת -את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסה לשביעות רצון המועצה  הקבלןתיקן  00.00
 לקבל, מחברת הביטוח. ה, או שעתידההמועצה את תגמולי הביטוח שקיבל

על פי פרק זה, להוסיף זה  הקבלןלהבהרה יאמר, כי כל חובותיו והתחייבויותיו של  00.07
 א לגרוע.על זה באו, ול

 שונות .22

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה, תינתן במסירה אישית, או  02.0
 במכתב רשום לפי הכתובות המצוינות במבוא להסכם זה.

הודעה, מסמך או מכתב  שישלח בדואר רשום על ידי מי מהצדדים למשנהו לפי  02.0
ת משעת מסירתו שעו 10הכתובות, המצוינות במבוא להסכם זה, יחשב כנתקבל תוך 

 בבית דואר בישראל, למשלוח כדבר דואר רשום.

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לגבי עניין, הנובע מהסכם זה, תהיה לבתי  02.2



 המועצה האזורית מטה יהודה
 פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 בלבד. בירושליםהמשפט 

 

 ;ולראיה באו  הצדדים על החתום

 המועצה:

כל  אנו הח"מ מאשרים בחתימותינו להלן, כי בחוזה זה נתקיימו כל התנאים וניתנו לגביו
האישורים הדרושים לפי כל דין; וכי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת מסעיף מס' 

 _________________________________ בתקציב רגיל.

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

  גזבר המועצה

 

 חותמת המועצה ראש המועצה

  :הקבלן

__________ __________ 

 

 הקבלןחותמת  הקבלןחתימת 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 המועצה האזורית מטה יהודה
 פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 כתב הצעת המחיר:

 

 מבוא .2
 

 התמורה עבור השכרת מכונת צילום לסוגה תתבסס על כמות ומחיר פעימות בפועל.

 המחירים בהצעה יהיו בשקלים חדשים בלבד.

 למחירים בהצעה יתווסף מע"מ כחוק בלבד.

 

 לחודש לפי כמות פעימות הצעת מחיר .0
 

 סוג מכונה
 נדרש

 )או ש"ע(

סוג מכונה 
 מוצע

כמות  יצרן ודגם
 מכונות

מחיר 
פעימה 

₪4 

ממוצע 
פעימות 

חודשי לכל 
המכונות 
 מסוג זה

מחיר 
שכירות 

בחודש לכל 
 5המכונות 

סה"כ 
מחיר 

חודשי לסוג 
 6 מכונה

7801VT 

 

0 
 02,557 צבע:

 

 

 

  

   00,000 ש/ל:

7802VF 

 
17 

 צבע:

 

 

0,207 

 

 

  

   22,702 ש/ל:

3335MFP  05 :0,002 ש/ל 

 

  

 :סה"כ הצעת מחיר לחודש לכל המכונות
 

 
 
 

 טבלת אספקת טונרים למכונות שלא באחריות: .2
 

עלות טונר שחור  מיקום סוג מכונה
 לבן

עלות טונר 
 צבע

HP Laser Pro404DN )הנה"ח )טונר מגנטי   

EPSON WORKFORCE PRO WF-

C579RDWF 

   דת 

HP Laser ProM402n משרדי המועצה   

 

                                                 
 ימולא ע"י המציע 4

 כמות המכונות  Xמחיר שכירות למכונה  5

 כמות פעימות + מחיר שכירות לכל המכונות  Xמחיר פעימה  6



 המועצה האזורית מטה יהודה
 פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 או מכונות שוות ערך:המכונות הדרושות למועצה הינן המכונות כמפורט בטבלה להלן  .0.0

 דגם או שווה ערך מיקום
 0/02ממוצע פעימות חודשי 

 (2)חציון 

  
 צבע שחור לבן

 7801VT 867.67 711.50 איכות הסביבה

 7801VT 3,099.50 1,994.00 חברה ונוער 

 7801VT 896.00 2,664.17 מחלקת פיקוח, רישוי עסקים ובטחון

 7802VF 704.00 3,428.00 לשכת ראש המעוצה

 7801VT 976.83 932.00 שובותק ידעמ

 7801VT 4,064.83 3,145.50 פיתוח וחקלאות

 7801VT 8,020.00 1,001.67 חינוך

 7802VF 1,385.83 2,919.83 וטרינרישירות 

 7801VT 5,613.17 3,178.83 ועדה )מכונה צבעונית(

 7801VT 4,583.83 931.33 )כללי( גזברות

 3335MFP 240.17 0.00 קציני ביקור סדיר 

 3325MFP 157.00 0.00 מבקר

 3325MFP 22.22 0.00 ביטחון אגף

 3335MFP 40.00 0.00 רישוי עסקים

 3325MFP 353.17 0.00 )מרכז לילד ולמשפחה( רווחה

 3325MFP 334.50 0.00 רווחת העובד

 3325MFP 303.00 0.00 מנהלה רונן 

 3325MFP 2,255.00 0.00 רכש -גזברות 

 3300MFP 40.00 0.00 צובה -משרד שיטור 

 3300MFP 40.00 0.00 שריגים -נקודת שיטור 

 3335MFP 42.17 0.00 מרכז שיטור שריגים

 3335MFP 22.22 0.00 עמדת ביטחון 

 3300MFP 22.22 0.00 צור הדסה -משרד שיטור 

 3335MFP 22.22 0.00 מוקד מועצה/אגף שרות



 המועצה האזורית מטה יהודה
 פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 3300MFP 22.22 0.00 משרד שיטור 

 3300MFP 334.33 0.00 מוקד )מאגרי מידע(

 3335MFP 1,177.33 0.00 חוזים ואינוורטר 

 3335MFP 662.67 0.00 חדר נהגים עין כרם 

 3335MFP 657.00 0.00 תכנון אסטרטגי 

 3335MFP 156.67 0.00 רכש

 7802VF 3,082.17 0.00 תחבורה

 7802VF 5,324.00 0.00 משאבי אנוש

 7802VF 225.00 0.00 ספרייה

 7802VF 1,089.00 0.00 לשכה משפטית

 7802VF 1,602.33 0.00 )ע.סוציאלים( רווחה

 7802VF 3,095.33 0.00 שירות פסיכולוגי

 7802VF 1,412.83 0.00 דת

 7802VF 1,403.17 0.00 לשכת סגנים 

 7802VF 2,095.50 0.00 גביה

 7802VF 0.17 0.00 ועדה שחור לבן

 7802VF 321.17 0.00 היכל התרבות

 7802VF 1,551.50 0.00 ףיד חרי

 7802VF 2,028.00 0.00 קידום נוער

 7802VF 5,846.17 0.00 קומה עליונה-רווחה 

 7802VF 1,035.17 0.00 צעירים

 3335MFP 787.83 0.00 חינוך מיוחד ועדות השמה

 3335MFP 118.00 0.00 חינוך גני ילדים 

 3335MFP 543.17 0.00 חשבות מנהל החינוך

 3335MFP 156.50 0.00 מחלקת גני ילדים

 3335MFP 227.33 0.00 מחלקת מוסיקה יד חריף 

 
  



 המועצה האזורית מטה יהודה
 פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 7801VTטבלת פרוט התאמת מאפייני שוות ערך מכונה מוצעת למכונה מדגם 
 7802VFומדגם 

 
  ה.הבא בטבלה והשורות הטורים כל את למלא יש* 

 * בכל מקום שהמאפיין לא רלבנטי לסוג המכונה המבוקשת יצויין "לא נדרש"
 את לפסול- עלולהלנדרש במכרז,  להלן יםהמפורט מהמאפיינים התאמת אחדב עמידה אי* 

 .הסף על ההצעה
 

 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  שנים  2לא יעלה על  - יצור שנת

  לחודש ממוצעתעמידה בכמות דפים  –עמידות 

 מערכת הפעלה 

Windows 10  0207, שרתים חובה 

 

 הדפסה דו צדדית
 

  שחור A4 הדפסה מהירות

  צבע A4 הדפסה מהירות

  .שניות 0לא יעלה על  -השהייה עד דף ראשון 

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה הדפסה 

  זכרוןנפח 

 נפח דיסק
 

  כמות מגשי הזנה פנימיים

  2כמות דפים למגש 

  0כמות דפים למגש 

  2כמות דפים למגש 

  Bypassכמות דפים להזנה "ידנית" 

  עד( –גודלי נייר הדפסה )מ 

  עד( –משקל נייר )מ 



 המועצה האזורית מטה יהודה
 פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  גודל משטח סריקה

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה צילום 

 הגדלה 0 הקטנה
 

  סידור בסטים

  הידוק סיכות 0 כמות דפים

  חירור 0 סוג 0 כמות גודל חורים  דפים

  לכל גודל –כמות דפים במזין 

  לכל גודל –מהירות הזנה 

  תכונות צילום מסמכים נוספות

  מהירות סריקה

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציית סריקה 

  סריקה למחשב חיבור ישיר

  ברשתסריקה למחשב 

  סריקה לדוא"ל 

  Active Directory –חיבור לכתובות ב 

 PDFחובה  -פרומטי קובץ סריקה 
JPEG, TIFF, PDF, Compact 

PDF, Encrypted PDF BMP  

_______________ 

  תכונות סריקה נוספות

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה פקס 

  G3פורמט   33.6Kכרטיס פקס 

  PC Faxמשלוח פקס מקובץ מחשב ברשת 



 המועצה האזורית מטה יהודה
 פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  כמות מספרים בזכרון

  Active Directory –חיבור למספרי פקס ב 

 כמות נמענים –אפשרות שליחה לקבוצה 
 

  נוספות FAXתכונות 

  RJ45 100/1000כרטיס רשת 

  USBחיבור 

  Parallelחיבור 

  TCP/IPפרוטוקול תקשורת 

  תכונות תקשורת נוספות

 

 

הנני מצהיר בזאת כי הפרטים המצוינים לעיל הינם אמת וכי מאפייני המכונה שוות הערך 

 המוצעת שווים או עולים על מאפייני המכונה המבוקשת

 

 

  

 חתימה וחותמת  תאריך  שם מלא

     

 
 

 

 

 

 

  



 המועצה האזורית מטה יהודה
 פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 MFP 2225ם טבלת פרוט התאמת מאפייני שוות ערך מכונה מוצעת למכונה מדג
 
  ה.הבא בטבלה והשורות הטורים כל את למלא יש* 

 * בכל מקום שהמאפיין לא רלבנטי לסוג המכונה המבוקשת יצויין "לא נדרש"
 את לפסול- עלולהלנדרש במכרז,  להלן יםהמפורט מהמאפיינים התאמת אחדב עמידה אי* 

 .הסף על ההצעה
 

 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  שנים  2לא יעלה על  - יצור שנת

  לחודש ממוצעתעמידה בכמות דפים  –עמידות 

 מערכת הפעלה 

Windows 10  0207, שרתים חובה 

 

  הדפסה דו צדדית

  שחור A4 הדפסה מהירות

  צבע A4 הדפסה מהירות

  .שניות 0לא יעלה על  -השהייה עד דף ראשון 

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה הדפסה 

  נפח זכרון

  נפח דיסק

  הזנה פנימייםכמות מגשי 

  2כמות דפים למגש 

  0כמות דפים למגש 

 2כמות דפים למגש 
 

  Bypassכמות דפים להזנה "ידנית" 

  עד( –גודלי נייר הדפסה )מ 

  עד( –משקל נייר )מ 

 גודל משטח סריקה
 



 המועצה האזורית מטה יהודה
 פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה צילום 

  הגדלה 0 הקטנה

 סידור בסטים
 

  כמות דפיםהידוק סיכות 0 

  חירור 0 סוג 0 כמות גודל חורים  דפים

  לכל גודל –כמות דפים במזין 

  לכל גודל –מהירות הזנה 

  תכונות צילום מסמכים נוספות

  מהירות סריקה

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציית סריקה 

  סריקה למחשב חיבור ישיר

  סריקה למחשב ברשת

  סריקה לדוא"ל 

  Active Directory –חיבור לכתובות ב 

 PDFחובה  -פורומט קובץ סריקה 
JPEG, TIFF, PDF, Compact 

PDF, Encrypted PDF BMP  

_______________ 

  תכונות סריקה נוספות

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה פקס 

  G3פורמט   33.6Kכרטיס פקס 

  PC Faxמשלוח פקס מקובץ מחשב ברשת 

 כמות מספרים בזיכרון
 



 המועצה האזורית מטה יהודה
 פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  Active Directory –חיבור למספרי פקס ב 

  כמות נמענים –אפשרות שליחה לקבוצה 

  נוספות FAXתכונות 

  RJ45 100/1000כרטיס רשת 

  USBחיבור 

  Parallelחיבור 

  TCP/IPפרוטוקול תקשורת 

  תכונות תקשורת נוספות

 

המצוינים לעיל הינם אמת וכי מאפייני המכונה שוות הערך הנני מצהיר בזאת כי הפרטים 

 המוצעת שווים או עולים על מאפייני המכונה המבוקשת

 

 

  

 חתימה וחותמת  תאריך  שם מלא

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 המועצה האזורית מטה יהודה
 פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 0נספח א'
 מפרט

 הגדרות: .0

 המועצה האזורית מטה יהודה.    "המזמין0המועצה"

כוחה שהוסמך על ידה לעניין מכרז/  מנהלת אגף מידע ותקשוב או בא  "הממונה"
 הסכם זה או חלק ממנו.

 מי שהגיש הצעה למכרז זה.  "המציע"

לרבות מי שהוסמך המציע אשר ייבחר לספק את השרותים לפי מכרז זה.  "הזוכה0הספק"
 על ידו לעניין הסכם זה או חלקו.

ל מכלול השרותים אותם מחויב הספק לספק במסגרת הסכם זה וכ  "השירותים"
שירות כיו"ב הקשור לשירותים ו/או לעבודות אלו, כמפורט במכרז 

 ובמפרטים המצורפים אליו. 

 המחיר לו זכאי הספק בגין ביצוע השרותים.   "התמורה"

מדד המחירים הכללי לצרכן, אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה     "המדד"
 המרכזית לסטטיסטיקה; 

 נספחיו המצורפים לו.הסכם מכרז זה לרבות  "ההסכם0החוזה"

מוצר אשר עפ"י החלטתה הבלעדית של המועצה שאינה ניתנת לערעור  "מוצר שווה ערך"
תואם בצורתו, מאפייניו, תכונותיו, תפקודיו ואופן תפעולו את אלו של 

 המוצר הנדרש במכרז זה.

 מוצר שאינו תואם את המפרט הנדרש למועצה לפי הגדרתה ו/או להזמנה "מוצר לא מתאים"
 להספקתו או שאינו שלם או שאינו תקין.

/ מדפסת משולבת ששנת יצורה לא יעלה על שלוש שנים  מכונת צילום "מכונה מחודשת" 
ממועד מסירתה לשימוש המועצה, היא שלמה ומותקנים בה כל החלקים 
שהיו מותקנים בה במועד יציאתה מהמפעל, כל חלקיה נבדקו, כל חלקיה 

ינים / ברמת שמישות מלאה הוחלפו שנמצאו השחוקים או לא תק
 בחדשים.  

 

 כללי .2

המועצה האזורית מטה יהודה )להלן: "המועצה" או "המזמין"( מבקשת להתקשר עם  .2.0

"(, לשימוש מכונות", "מכונות צילוםספק להשכרת מכונות צילום משולבות )להלן: "

 המועצה ומוסדותיה.

ת הצילום באתרים לפי תכנית השירותים לפי מכרז זה כוללים הספקה והצבה של מכונו .2.0

פריסה שתוגדר ע"י המועצה, מתן זכות שימוש למועצה במכונות הצילום, הספקת 

שירותי תחזוקה ותיקון למכונות הצילום והספקת כל החומרים המתכלים לרבות טונר, 

 למעט נייר.

לתקופות נוספות, ( שנים עם אופציית הארכה 2לשלוש ) ההתקשרות לפי מכרז זה הינה .2.2

 .חודשים 10ובלבד שמשך ההתקשרות הכולל לא יעלה על 

מכונות הצילום אשר יסופקו במסגרת מכרז זה תהיינה חדשות או מחודשות )כהגדרתן  .2.2

( שנים, או 2במכרז(. מכונה אשר תסופק כאמור, לא תשמש את המועצה מעבר לשלוש )

נו מובהר עד תום ההתקשרות המוקדם מבניהם. למרות האמור לעיל ומבלי לגרוע ממ
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

בזאת כי למועצה שמורה הזכות, במסגרת ההתקשרות לפי מכרז זה, להחזיר לספק כל 

מכונה אשר השימוש בה לא יידרש לה עוד בכל עת המהלך ההתקשרות  וזאת בהודעה 

מוקדמת כמפורט במכרז. התשלום עבור השימוש במכונה שתוחזר במהלך ההתקשרות 

ובהתאם לקריאת המונה שלה במועד פינוייה  יהא עד למועד הודעת המועצה על החזרתה

 על ידי הספק.

יובהר כי הדרישות הנכללות במפרט זה, בין השאר ביחס למאפייני מכונות הצילום ורמת  .2.5

 של הנדרש למועצה. מינימום השירות הנדרשת הינן דרישות

( 0200להלן מפורטים, בין השאר, כמות פעימות ממוצעת )בחציון ראשון של  2בסעיף  .2.2

בכל מכונה. יובהר כי נתון זה הינו להתרשמות בלבד ואינו בו כדי לחייב או להגביל את 

 המועצה ביחס למספר הפעימות שיימנו בפועל במסגרת התקשרות זו.

 רקע .2.1

יישובים, הכוללים מושבים,  50מועצה אזורית מטה יהודה מאגדת בתוכה  .2.1.0

יות, יישוב יהודי ערבי קיבוצים, יישובים קהילתיים, יישובים ערביים, חוות חקלא

 משותף )ייחודי בארץ( ומנזרים. בנוסף בתחום המועצה גם אזורי תעשיה.

נפש( כאשר מניין  22,222 –בתי אב ) כ  00,522 –אוכלוסיית המועצה מונה כ  .2.1.0

תושבים )ומעלה  0222-תושבים לבין  222התושבים, ברוב הישובים נע בין 

 במיעוטם(. 

 דונם. 522,222-משתרע על שטח של כ כנון המועצהתחום שיפוט המועצה ומרחב ת .2.1.2
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 הספקת והצבת המכונות .2

הספק יוביל ויתקין את המכונות למשרדי המועצה, בין השאר, למקומות המפורטים  .2.0

 בטבלה להלן:

 מנהלה - מרכז לילד ולמשפחה -

 מבקר - הוועדה לבניין ערים -

 היכל תרבות - משפטית -

 קב"סים - דת -

 יד חריף - כלביה -וטרינרים -

 פסיכולוגית - משאבי אנוש -

 צור הדסה מג"ב - רווחה -

 צובה מג"ב - ספריה -

 צלפון מג"ב - קידום נוער -

 שריגים מג"ב - תחבורה -

 תרבות - אגף אסטרטגי -

 

וכי למען הסר ספק יובהר כי הרשימה לעיל אינה מחייבת את המועצה כרשימה סופית,  .2.0

מכמות מכונות הצילום המפורטות  52%למועצה שמורה הזכות להוסיף או להפחית עד 

לעיל לפי הדרוש לה, וכן לשנות את מיקומי פריסת המכונות, וזאת ללא עלות נוספת 

 מעבר לתמורה שבגין השכרת מכונות הצילום.

  שינוי כמות/מיקום מכונות צילום: .2.2

זה, ובתמורה לדמי השכירות הנקובים  השירותים שיסופקו למועצה במסגרת מכרז

 בהצעת הספק, יכללו בין השאר: 

(  2הזזת מכונות שסופקו תבוצע על ידי הספק, לפי דרישת המועצה, תוך שלושה ) 2.2.0

 ימי עבודה ממועד דרישת המועצה. 

ככל שתבקש המועצה להחזיר לספק מכונת צילום הוא יוציא את המכונה מאתר  2.2.0

 עד דרישת המועצה. ימי עבודה ממו 2הצבתה תוך 

ככל שתבקש המועצה להגדיל את כמות המכונות המסופקות לה לפי מכרז זה,  2.2.2

יספק הספק ויציב את מכונת הצילום שתזמין המועצה באתר המפורט בהזמנה, 

 ימי עבודה ממועד ההזמנה.  2וזאת תוך 

ככל שלא תעמוד לרשות הספק מכונה מהסוג ו/או במצב הנדרש במכרז בטווח  2.2.2

נדרש, יספק למזמין מכונה חלופית, שוות ערך, בתוך המועד הנקוב הזמן ה

 ימי עבודה ממועד ההזמנה.  02ויחליפה במכונה הנדרשת וזאת בתוך 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות בהספקת המכונה  2.2.5

החלופית והחלפתה במכונה הנדרשת לרבות הדרכת המשתמשים על אופן 

 תחולנה על הספק בלבד.הפעלתן שתיהן 

הדרכת תפעול המכונה בהיקף של עד שעתיים לכל מכונה שתסופק באתר הצבת המכונה,  .2.2

 לעובדי המועצה, קבוצה או יחידים, לפי דרישת המועצה. 



 המועצה האזורית מטה יהודה
 פומבי מספר מכרז 

 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 הספק יצרף לכל מכונה שילוט / דף הסבר בשפה העברית כדלקמן: .2.5

בטיח את הדף / שילוט יהיה מחומר קשיח המאפשר תלייתו מעל למכונה ומ 2.5.0

 שלמותו לאורך כל תקופת השימוש בה.

הדף / שלט יכלול הסברים מפורטים על אופן השימוש במכונה ואופן איתור  2.5.0

 ופתרון תקלות קלות.

 הדף / שילוט יהיה בכתב בגודל שיאפשר קריאת תוכנו ממקום הפעלת המכונה 2.5.2

 

 מאפייני המכונות המבוקשות  .5

 ונקציות הבאות: את הפ לכל הפחותעל מכונות הצילום לכלול  .5.0

 שחור לבן/צבע )לפי הדרישה כמפורט להלן(. –מכונת צילום  .5.0.0

 מדפסת המתאימה לשמש כמדפסת מקומית ומדפסת רשת .5.0.0

 (Ethernet 100-BaseTX)  עם  מחברRJ45. 

דף כל אחת לפחות  A4- 522ואחת לנייר   A3מגירות לדפים, אחת לנייר 0לפחות  .5.0.2

 דפים ומעלה. 022של  (Bypass)וכן אפשרות להזנה ישירה 

 יכולת סידור פלט ההדפסה/הצילום בסטים. .5.0.2

 שניות ומטה. 0הפקת עותק ראשון בתוך   .5.0.5

 עמודים. 52מגש הזנה )פידר( לפחות  .5.0.2

 דפים בדקה )שחור לבן/צבע(. 05מהירות הדפסה לפחות  .5.0.1

 צדדית-אפשרות להדפסה דו .5.0.0

 לדואר וסריקה לתחנה / דיסק ברשת סריקה, למחשב מקומי ישירה סריקה .5.0.7

 .אלקטרוני

למשלוח קובץ הסריקה באמצעות הדוא"ל  Active Directory –ממשק ל  .5.0.02

  Exchange  -לנמענים השמורים ב 

 .TLS 1.2 ,Port 587 -עם תמיכה ב  office 365 -ממשק ל .5.0.00

 windowsממשק למשלוח קובץ הסריקה לשרת קבצים עם מערכת הפעלה  .5.0.00

server  0207. 

 

המכונות המוצעות על ידו למועצה, כחלופה למכונות המציע יפרט בהצעתו את מאפייני 

 .2הקיימות, באמצעות מילוי דף מאפיינים לכל סוג מכונה כמפורט בנספח ג0

 המציע יצרף להצעתו עלון מידע של היצרן המכיל את כל נתוני כל מכונה מוצעת.
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למועצה מכונת צילום, אשר לפי למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל עת שיספק הספק  .5.0

שיקול דעתה הבלעדי תמצא לא תואמת את המפרט לו התחייב הספק, ו/או לא שלמה ו/או 

ימי עבודה במכונה שלמה ותקינה ו/או העונה על  0לא תקינה, היא תוחלף על ידו וזאת בתוך 

 דרישות המועצה.

תחולנה על הספק ועליו  כל העלויות הכרוכות בהספקת המכונה, התקנתה, פרוקה, ופינויה .5.2

 בלבד.  

 

 שירותי תחזוקה  .2

הספק יבצע בדיקות תקינות וטיפולים תקופתיים למכונות הצילום לפי הוראות היצרן, וכן  .2.0

 כל פעולה נוספת הנדרשת במסגרת תחזוקה מונעת של מכונות הצילום. 

השבית את באחריות הספק לוודא כי ביצוע פעולות תחזוקה מונעת כאמור לא יהא בהן כדי ל .2.0

המכונות או למנוע את השימוש בהן מעבר לזמן הנדרש לביצוע רציף של פעולות התחזוקה 

 המונעת. 

ימי עבודה מראש עם הממונה, שיעדכן  2ביצוע תחזוקה מונעת על ידי הספק יתואם לפחות  .2.2

 את המשתמשים על מועד ביצוע התחזוקה.

ת וטיפולים הוא יתייצב בפני בכל עת שיגיע טכנאי מטעם הספק לביצוע בדיקות תקינו .2.2

 הממונה כדי שניתן יהיה לתאם הודעה למשתמשים על השבתה צפויה של מכונת צילום.

בכל עת שיסיים טכנאי מטעם הספק טיפול במכונת צילום )בין אם לאחר תחזוקה מונעת או  .2.5

 טיפול בתקלה( הוא יודיע על כך לממונה ויעזוב את המכונה רק לאחר שהיא נבדקה על ידי

 הממונה וזה אישר את תקינותה. 

בכל מקרה של תקלה או פגם שנתגלה במכונת צילום, על ידי הספק או על ידי המועצה, יתקן  .2.2

הספק את המכונה באתר בו היא מוצבת במועצה או יחליף את המכונה הפגומה, ולאחר 

ת תיקון או החלפת המכונה יוודא את פעולתה התקינה, יקבל את אישור הממונה לתקינו

 המכונה כאמור לעיל, והכל על חשבון הספק. 

ככל שלשם תיקון מכונת צילום תגרם השבתה של המכונה או הפרעה המונעת שימוש סביר  .2.1

ימי עבודה ממועד העברת דרישה  0ימי עבודה, ימציא הספק תוך  5בה למשך זמן העולה על 

מהמכונה התקולה, אליו מאת המועצה, מכונה חלופית בעלת מאפיינים זהים או משופרים 

עד לתיקון המכונה התקולה. למען הסר ספק, ההחלטה בדבר היותה של התקלה מונעת 

 שימוש סביר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

במקרה בו תידרש החלפת מכונת צילום שסופקה לפי מכרז זה, או רכיב ממכונה, מתחייב  .2.0

תכונות משופרות, במצב חדש ותקין.  הספק לספק פריט חלופי זהה לפריט שהוחלף או בעל

 הספקת מכונה או רכיב שונה מהמוחלף תהא באישור מראש של המועצה בלבד. 

בכל עת שתתגלה בעיה בחיבור מכונה לרשת או בהגדרת משתמשים יעמיד הספק לרשות  .2.7

 המועצה טכנאי שיתאם הגעתו עם איש התקשוב של המועצה.

במכונת צילום תהיה המועצה רשאית לדרוש  : במקרה של תקלות חוזרותתקלות חוזרות .2.02

מהספק את החלפת המכונה, אף אם המכונה ברת תיקון, והספק יעשה כן ללא תמורה 
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תקלות אשר  2נוספת. תקלות חוזרות לעניין סעיף זה הינן תקלות בשכיחות העולה על 

 ימי 22משביתות את המכונה או מונעות שימוש סביר בה לפי החלטת המועצה, במהלך 

 עבודה עוקבים.

ככל שתוחלף מכונת צילום במכונה שונה מהמכונה שהוחלפה, מתחייב הספק להעביר לעובדי  .2.00

המועצה הדרכה תפעול המכונה על חשבונו. ההדרכה תהיה בת עד שעתיים באתר הצבת 

 המכונה. 

הספק יספק למועצה טונרים למכונות, כולל מלאי מדף, ללא חיוב נוסף. הספקת טונרים  .2.00

 יום העבודה העוקב למועד העברת דרישה לספק.תהיה ב

בגין כל השירותים המפורטים בסעיף זה )"שירותי תחזוקה"(, לא יהיה הספק זכאי לתמורה 

נוספת מעבר לתמורה בגין השכרת מכונות הצילום, כמופרט בסעיף שכותרתו "התמורה" 

 לעיל.

 במועצה קיימות מדפסות שנרכשו על ידי המועצה. הספק יספק למדפסות אלה טונר       5.02 

 במחיר המצוין בכתב הצעת המחיר שבהמשך.             

 

 

 אמצעים ואופן הספקת השירותים .0

 הספק מתחייב כי יעמדו לרשותו בכל עת האמצעים המפורטים להלן: .1.0

 קף הנדרש בתנאי הסף למכרז.צוות טכנאים מקצועיים, לכל הפחות בהי  .1.0.0

 02מלאי חלקי חילוף לכל מכונה שתסופק במסגרת מכרז זה, זמינים להספקה בתוך   .1.0.0

 שעות בכל עת שיהיה צורך בכך.

מעבדת תיקונים בארץ, מוסמכת ע"י היצרן / היבואן לטיפול במכונות שיסופקו  .1.0.2

 למועצה.

דקות( לקבלת הודעה  2)מענה תוך עד  מידיהספק יפעיל מוקד שירות טלפוני המספק מענה  .1.0

מרגע פניית  תוך עד שעהעל תקלה, ומענה מקצועי הזמין למתן תמיכה וייעוץ טלפונית 

 ברצף.  01:22- 0:22ה' בין השעות -המועצה, בימים א'

זמן פתרון תקלה, הניתנת לפתרון באופן טלפוני לא יעלה על שלוש שעות ממועד הודעת  .1.2

 המועצה על התקלה.

תחילת טיפול בתקלה בשטח המועצה יהיה לכל המאוחר ביום העבודה העוקב ליום  מועד .1.2

 הודעת המועצה לספק אודות התקלה.

 טיפול בתקלה יעשה ברצף עד להחזרת מכונת הצילום למצב עבודה מלא. .1.5

הספק ינהל באופן ממוחשב מעקב אחר הספקת השירותים לפי מכרז זה, שיכלול, בין השאר:  .1.2

ייה להתייעצות מקצועית, הודעות המועצה לספק, הזמנות טונר ו/או קריאות שירות, פנ

. המעקב יכלול רישום מפורט של כל קריאה או פנייה של המועצה וכיו"במכונות צילום 

לספק, כולל שעת הפניה, פרטי המוסר, זמני המענה לפנייה, מועד הספקת השירות או פתרון 

בפנייה. המעקב יכלול גם פעולות שביצע  התקלה לפי העניין ופרטים בדבר אופן הטיפול

 הספק לפי מכרז זה ללא קריאה פניית המועצה כגון פעולות תחזוקה מונעת.



 המועצה האזורית מטה יהודה
  0/02פומבי מספר __0מכרז 

14 
 חתימת המשתתף + חותמת ______________

הספק יפיק דו"ח ממערכת המעקב הממוחשב, הכולל את תיעוד הספקת השירותים מדי  .1.1

 חודש, ויצרף את הדו"ח כאמור לחשבונית לתשלום שתוגש על ידו למועצה.

 

 ופיצויים מוסכמים SLAרמת שירות נדרשת  .8

 להלן טבלת רמת השירות הנדרשת ופיצויים מוסכמים על אי עמידה בה: .0.0

 פיצוי מוסכם נדרש  SLA מרכיב שירות
מענה טלפוני לקבלת הודעה           

 מהמועצה לספק
 מיידי, 

 דקות. 2זמן המתנה של עד 
לכל פעם שזמן ההמתנה יעלה ₪  022

 דקות. 05על 
 יהיה מענה. לכל פעם שלא₪  052

קבלת תמיכה מקצועית טלפונית         
לפניית המועצה לייעוץ מקצועי או 

 פתרון תקלות

תגובה של הספק תוך 
שעה מרגע פניית 

הספק  .המועצה למוקד
ובלבד שהפנייה הגיעה 

 .02:22עד השעה 
פניות שתגענה לאחר 

תטופלנה  02:22השעה 
לכל המאוחר ביום 

העבודה הבא  בשעה 
27:22. 

לכל שעה או חלק ממנה מעבר ₪  022
 .27:22לשעה 

מצריכה התחילת טיפול בתקלה           
 הגעת טכנאי לשטח המועצה

 לא יאוחר מיום העבודה         
 העוקב לפניית המועצה        

לכל יום או חלק ממנו החל ₪  022
 מיום העבודה השלישי.

הצבת מכונה חלופית למכונה          
תקלה המשביתה או שנמצאה בה 

מונעת שימוש סביר במכונה לתקופה 
ימי עבודה, או הצבת  5-של מעל ל

מכונה חלופית למכונה בעלת תקלות 
 חוזרות

ימי עבודה מפניית  0   
 המועצה.

לכל יום או חלק ממנו, החל ₪  052
 מיום העבודה הרביעי.

ביום העבודה העוקב       הספקת טונר
למועד העברת דרישה 

 לספק.

לכל יום או חלק ממנו החל ₪  022
 מיום העבודה השלישי.

הזזת מיקום מכונת צילום לפי           
 דרישת המועצה

לכל יום או חלק ממנו החל ₪  022 ימי עבודה 2תוך 
 מיום העבודה החמישי.

פינוי מכונת צילום שהמועצה           
מעוניינת לגרוע מכמות המכונות 

 המסופקות לה לפי מכרז זה

לכל יום או חלק ממנו החל ₪  022 ימי עבודה 2תוך 
 מיום העבודה החמישי.

הספקת מכונה נוספת לפי דרישת      
 המועצה

לכל יום או חלק ממנה החל ₪  052           יום ממועד ההזמנה 22תוך 
 .02  –מיום העבודה ה 

מכונת  –הספקת מוצר לא מתאים 
 צילום לא תקינה או לא מתאימה

לכל מקרה החל מהמקרה השני ₪  522 הלכל מקר
 בתקופת ההתקשרות

 

 הצהרות המציע: .9

המציע בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי כל הציוד המסופק על ידו עומד בכל תקני  .7.0

 ודרישות  הבטיחות והגהות החלים על ציוד מסוג זה.

להיגרם  המציע, בעצם הגשת הצעתו, מצהיר כי הוא נושא לבדו באחריות לכל נזק העלול .7.0

 לעובדיו ו/או לצד ג' משינוע, ו/או הצבת ו/או תפעול הציוד המוצע על ידו במועצה.

המציע, בעצם הגשת הצעתו, מצהיר ומתחייב כי יבטח  על חשבונו את כל הציוד וכל צד ג'  .7.2

 העלול להינזק ממנו בביטוחים הנדרשים.
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 החזרת המכונות בתום ההתקשרות ./2

, בתום תקופת ההתקשרות או בהפסקת ההתקשרות ע"י עם סיום ההתקשרות לפי מכרז זה .02.0

ימים  5המועצה בהודעה מוקדמת, יפנה הספק את כל מכונות הצילום מחצרי המועצה תוך 

 מיום פקיעת ההסכם.

הספק יותיר את האתרים מהן יפונו המכונות נקיים ושלמים, ללא גרימת נזק למבנים או לכל  .02.0

 שינוע המדפסת מחצרי המועצה. חפץ באתר הצבת מכונת הצילום או במסלול

 

 הופעה והתנהגות .22

ד. .00.0  צוות הספק שיספק שרות למועצה יספק את השרות באופן מנומס, אדיב, מכּובד ּוְמַכבֵּ

 מי שיספק את השרות בתחום המועצה יופיע בלבוש הולם. .00.0

בעת המצאות טכנאי בתחום המועצה הוא יקפיד לבצע את עבודתו באופן שלא יפריע למהלך  .00.2

 התקין של המועצה. העבודה

טיפול טכנאי במכונת צילום יעשה על ידו באופן שלא יצור מפגע או מכשול העלולים לגרום  .00.2

 נזק לעוברים לידו מקום עבודתו או לרכושם.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המועצה האזורית מטה יהודה
  0/02פומבי מספר __0מכרז 

14 
 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 
 2א'נספח 

  "ערבות ביצוע " נוסח

  לכבוד

 המועצה  האזורית מטה יהודה
 מטה יהודה

 _________ערבות בנקאית מספר 
 

 

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב 
_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן: 

 ₪ 22,222ל ש "( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כוללהנערב"
למתן הסכם ו 22/0200מכרז מס' בלבד )להלן: "סכום הערבות"( בקשר ל₪( : שלושים אלף )במילים

  ו.מכוח השכרה ואחזקת מכונות צילוםשרותי 

  הלשכה ידי סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על 
 "( בתנאי הצמדה שלהלן:המדד)להלן: " המרכזית לסטטיסטיקה

 ד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש _____________ שהתפרסם בתאריך"המד
 ____________ בשיעור __________________ נקודות.

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו. 
 ין ערבות זו יחושבו כדלקמן:יהפרשי ההצמדה לענ

כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת אם יתברר 
 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

ימי עסקים ממועד דרישתכם בכתב, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב  2הראשונה ותוך לפי דרישתכם 
בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם 

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 _________תישאר בתוקף עד תאריך ויטול ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לב
, על פי פרטי ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"לכל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על   כולל.

 הבנק כדלהלן:

 שם הסניף: _________________

 כתובת הסניף: _______________

 מספר טל': ______________ מס' פקס: _________________

 .כלשהי בצורה להסבה או להעברה ניתנת איננה זו ערבות
 בכבוד רב,        
        _________________ 

 
  טופס זה חייב בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הסניף.
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 2א'נספח 

 אישור קיום ביטוחים
 לכבוד:

 המועצה האזורית מטה יהודה

 "הרשות"()להלן: "המזמין" ו0או 

 
 

 
 
 
 


