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 נספח א'
 גזר המועצה האזורית      

 99789חשמונאי בית 
 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 

 13/2019מס'  מסגרת פומבימכרז           

 לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפיקבלת הצעות פניה ל

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

מועד אחרון להגשת 
 שאלות הבהרה

 12:00 ג' 12.03.2019

הגשת מועד אחרון ל
 הצעות

 13:00השעה עד  א' 24.03.2019

 16:30 א' 24.03.2019 פתיחת מעטפות

 )מציעים רשאים להשתתף במעמד הפתיחה(

 -כללי למציענוהל תנאי המכרז ומידע  -
 

 כללי .1

(, מכריזה בזאת על רצונה לקבל הצעות "המזמין"ו/או  המועצה")להלן: "גזר המועצה האזורית  .1.1
 בנושא המכרז. מספקים 

המועצה בשעות העבודה הרגילות, מנכ"ל ניתן לרכוש במשרדי מזכירות את מסמכי המכרז,  .1.2
תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז  אשר לא יוחזרו. ש"ח 200 שלבתמורה לתשלום 

מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז, לא יהיה כשיר להגיש 
 הצעה והצעתו תפסל על הסף. 

באתר ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות או ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו,  .1.3
הנוסח המחייב של המכרז . :www.gezer-region.muni.il//httpשכתובתו:  של המועצההאינטרנט 
 ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט. רכש ע"י המציע ישיהינו הנוסח 

 

 מהות השירותים .2

לרבות אך לא רק גופי  המועצהקבלת הצעות לרכישה ואספקה של ציוד מחשוב עבור מכרז זה הינו ל .2.1
מחשבים נייחים, מסכים, ציוד  מחשבים ניידים,שרתים, המחשוב כולל:  . ציודמוסדות חינוךו סמך

הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו )לעיל  סורקים שולחנים וציוד היקפי, ציוד תקשורתהיקפי, 
 ( "הציוד"ו/או  "השירותים"ולהלן: 
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בכתב  הכלולים  קיםהפר לכל הצעהלהגיש  יםנדרש המציעים –הכמויות כולל מספר פרקים  כתב
 .לדיון תובא ולא תיפסל חלקי באופן שתוגש הצעההכמויות. 

 תקבע כזוכה בכפוף ליתר הוראות המכרז.  יםפרקה סכימת כלל העלויות בכל - ההצעה הזולה ביותר

יצוין כי המחירים המוצעים במסגרת המכרז יהיו תקפים לשנה אחת. ככל שהמועצה תבחר לממש 
מוש האופציה יהיה מותנה בניהול מו"מ בין הצדדים להוזלת אופציה להארכת ההסכם, מי

 העלויות בשים לב למחירי השוק.

ציוד בהתאם למסגרת תקציבית של עד  ההמועצה רשאית להזמין מהזוכ -תקופת ההסכם  מהלךב
 ש"ח )לא כולל מע"מ( לשנה ביחס לכל כתבי הכמויות. 500,000

והיא תהיה רשאית להגדיל או להקטין את היקף  של הזמנות המועצה לא מתחייבת להיקף כלשהו
 הציוד המוזמן. 

בתחומי שטח  למשרדי המועצה ו/או אתריה השונים הצעת המציע תכלול את אספקת הציוד .2.2
 יצרן הציוד ואחריות מתן שירות, הובלתו, , לאחר טעינה של מערכת ההפעלההשיפוט של המועצה

 והכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו ובמפרט. באתרי המועצה לתקופה כאמור במפרט

 הציוד יסופק במועד ובשעה שייקבעו לכך על ידי המועצה.

מפרט טכני משופר ממנו אשר יכלול את הציוד שיסופק יהיה במפרט הטכני המצורף לכל מקט או ב .2.3
עי הדרישות הטכניות אשר התקיימו במפרט המקורי. בכל מקרה של החלפת דגם או סדרה או אמצ

עיבוד או אמצעי אחסון או כל רכיב אחר,  הספק יידרש לספק את הדגם שהינו מחליפו של הדגם 
הנוכחי הנקוב במסמכי המכרז. בכל מקרה של מחלוקת או פרשנות, ייקבע הדגם הנדרש, על ידי 

 מנהל המחשוב של המועצה.

ה שמורה האופציה חודשים. למועצה תהי 12ההתקשרות בהסכם נשוא מכרז זה הינה לתקופה  של  .2.4
 12עד בנות תקופות נוספות,  2להאריך את תקופת ההסכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למשך עד 

 .למציע הזוכהמראש  חודשבכפוף למתן הודעה מוקדמת בת   כל אחת, חודש

 .עם הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצורף. השירותים יבוצעו בהתאם להוראות ההסכם .2.5

 

 ות במכרזתנאים מוקדמים להשתתפ .3

 , כדלקמן:דרישות הסף המצטברותרשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים, העונים על 
       

 הצעה שאינה עונה על כל התנאים המפורטים להלן, תיפסל על הסף.

למוסדות חינוך מחשבים  ציודהמציע עסק בשלוש השנים שקדמו למועד פרסום המכרז באספקת  .3.1
 אחרים, לשביעות רצונם. ציבורייםים פגולרשויות מקומיות או לאו למוסדות ציבור או 

מוסדות ציבור ו/או רשויות מקומיות  של על המציע לצרף להצעתו פרטים )שם, מען, מספר טלפון( 
להם סיפק המציע שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז, לרבות שמות  -ו/או גופים אחרים 

בתקופה של השלוש שנים שקדמו לפרסום  -צים כאמור ומספרי טלפון של אנשי קשר אצל הממלי
 המכרז.

 ספק מורשה של הציוד המוצע על ידו.המציע הינו  .3.2

אושר כי הינו משווק מ או מפיץ בישראל אישור יצרן או יבואן הציודלצרף להצעתו המציע  לע

 .מטעמו

 הציוד המוצע ע"י המציע עומד בדרישות הפרק בכתב הכמויות אליו הגיש המציע הצעתו.  .3.3
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 יש לצרף להצעה קבלה. –המציע שילם דמי השתתפות ורכש את מסמכי המכרז  .3.4

להוכחת האמור יצרף המציע להצעתו הצהרה  –המציע נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד מועצה  .3.5

 ת ע"י עו"ד.  בנוסח המצורף למסמכי המכרז, מאושר

 כמפורט להלן במסמכי המכרז.  -המציע צירף להצעתו שיק בנקאי או שיק של המציע  .3.6

 

 להצעת המציע צירוף מסמכים .4

 המסמכים המפורטים להלן: כלעל המציע לצרף להצעתו את 

  דלעיל. 3מסמכים/אישורים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף  .4.1

יאומת  -כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו  .4.2
 ויאושר המסמך כנדרש.  

כל תעודה, רישיון או היתר רלוונטיים לשם מתן השירותים על פי המכרז, בין אם מגורמים  .4.3
 ממשלתיים ובין מכל גורם אחר.

אור המציע, ותק המציע, פרוט יגע למציע, כולל, תיש לכלול במסמך זה פירוט בנו -פרופיל המציע  .4.4
ניסיון המציע בייצור ו/או שווק ציוד דוגמת הציוד המבוקש במכרז, פרוט מרכז שירות/מכירות של 

 .המציע

 לצרכי מע"מ. עוסק מורשהתעודה תקפה בדבר היות המציע  .4.5

 .1976-ל"ו)אכיפת ניהול חשבונות(, תש חוק עסקאות גופים ציבורייםפי -אישור תקף על .4.6

 או פטור מכך. ניכוי מס במקורעל  אישור .4.7

 .1976-, תשל"וחוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר לפי  .4.8

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .4.9

 .ביחס למציע רשם החברותתדפיס מעודכן מאת  וכןתעודת התאגדות  .4.9.1

 אישור עו"ד או רו"ח:  .4.9.2
 ;במסגרת סמכויות התאגיד נשוא המכרז הינהכי ההתקשרות  
 ;שמות המנהלים של התאגיד 
 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. 

 :שותפותבמידה והמציע הינו  .4.10

 ;תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד .4.10.1

 ;השותפות הסכמים של .4.10.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .4.10.3

 מחזיקה של תצהיר וכן להלן כמפורט ח"רו אישור להצעתו יצרף - אישה בשליטת עסק שהינו מציע .4.11
 . העסק בשליטת

  - זה סעיף לעניין
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עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים  –"עסק בשליטת אישה" 
 ההגדרה אישור;  ( של2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף  –"אישור" 
 אחד מאלה: 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -יש מהדירקטורים אינם נשים אם של        (2)

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין  –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-או בעקיפין, בלמעלה מ

ל עסקים ראשי, וכל ממלא מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנה –"נושא משרה" 
 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי  -"עסק" 
 תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 !תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 

ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידת לפנות למציעים להשלמת נתונים ת על זכותה המועצה שומר
 המציע בתנאי הסף. 

 

 הצעת המציע  .5

ואת כל הפרטים הנדרשים בש"ח  הצעתובכתב הכמויות את בש"ח על המשתתף למלא בדיו כחול  .5.1
 מהמסכים הנ"ל,במסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף 

לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים 
 ולציין בכתב ברור את שמו, כתובתו ותאריך הגשת ההצעה. למסמכי המכרז

הצעה שלא תכלול מחיר לכל הרכיבים  -להגיש הצעה לכל הרכיבים הכלולים בכתב כמויות  נדרש .5.2
 תובא לדיון. לא -בכתב כמויות 

 –למלא את כל כתב הכמויות, הצעה שלא תנקוב במחיר ביחס לרכיב כלשהו בכתב הכמויות  יש .5.3
 תפסל ולא תובא לדיון. 

תקבע כזוכה בכפוף ליתר  שהינה סכימה של כלל הסכומים בכל הסעיפיםההצעה הזולה ביותר  .5.4
 הוראות המכרז. 

 –המחירים המוצעים על גבי כתבי הכמויות בהצעת המציע יהיו נקובים בשקלים חדשים בלבד  .5.5
ויכללו את כלל הוצאות המציע, ובין השאר, אלו הכרוכות בהשתתפותו במכרז, בביצוע  ללא מע"מ

אספקת הציוד, התקנת התוכנות המבוקשות בציוד, הובלתו, פריקתו באתרי המועצה בהתאם 
 והכל בהתאם לתנאי המכרז. –על הציוד ומתן שירות  לדרישתה, אחריות

בחותמו על מסמכי המכרז, מצהיר, כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז והצעתו כוללת את  -המציע  .5.6
 .כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז

על  המציע  להכניס את כל מסמכי המכרז למעטפת ההצעות אשר נמסרה לו על ידי המועצה במסגרת  .5.7
 לל מסמכי המכרז. אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר.כ

 נספח ו' יש להכניס למעטפה ייעודית אשר תסופק ע"י המועצה. –טופס הצעת המחיר  את .5.8
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 מובהר בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי  כלשהו של המציע תפסל. .5.9

 

 בטחונות .6

 חת ההצעה  שיק בנקאי או אישי להבט

 3,000שיק בנקאי או שיק אישי של המציע לפקודת המועצה ע"ס כל משתתף במכרז יצרף להצעתו  .6.1
 .ןפירעו)יום הגשת ההצעה( או ללא מועד  מועד פירעון מיידי - ₪ 

 "יע שתסופק הייעודית המעטפה לתוךערבות /השיק את להכניס יש כי המציעים לב תשומת .6.2
 המועצה. 

ימים, מיום שיידרש  7שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך משתתף במכרז  .6.3
לטובתה, ולמסור את העבודה המחאה לכך על ידי המועצה, רשאית המועצה לגבות את סכום ה

 למציע אחר.

 ערבות ביצוע 

, בלתי אוטונומית ,ערבות בנקאיתלמזמין, הזוכה  המציעימציא  חוזה המכרזהחתימה על בעת  .6.4
וזאת  -ש"ח   3,000ך של בס ,צמודה למדד המחירים לצרכןולטובת המועצה ערוכה  מותנית,

 התחייבויות המציע הזוכה.מלוא להבטחת מילוי 

 ערבות הביצוע תישאר בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות. .6.5

 

 תמורה .7

מצורף התמורה למציע  עבור אספקת שירותים כמפורט כמסמכי המכרז תשולם בהתאם לקבוע בהסכם ה
 למסמכי המכרז.

 הזמנת פריטים  .8

בהתאם לצרכי המועצה בפועל, תהא רשאית המועצה להזמין פריטי ציוד  -במהלך תקופת ההסכם  .8.1
 בכתבי הכמויות השונים.  יםנוספים )כמויות נוספות של ציוד( הנכלל

סכום  . לשנה לא כולל מע"מ ₪, 500,000על סך של ישנה מסגרת תקציבית  –לצורך הזמנת ציוד  .8.2
  זה הינו לצרכי המועצה בלבד ואין בו בכדי להוות התחייבות של המועצה להיקף הזמנות כל שהוא.

המועצה תהיה רשאית להגדיל או  אין המועצה מתחייבת להיקף ציוד כלשהו שיוזמן על ידה. .8.3
 להקטין את היקף הציוד שיוזמן על ידה. 

 

 המועד להגשת הצעה ותוקפה .9

ההצעה, על נלוותה, וביחד עם כל הנספחים והמסמכים הנוספים הנדרשים, חתומים ומלאים  את .9.1
, כשהיא חתומה, מלאה ושלמה, בשפה העברית, בתוך מעטפה סגורה באופן ידניכנדרש, יש להגיש 
)להלן: מסמך זה ל אהמועד האחרון להגשת הצעות כמפורט ברישלא יאוחר מהיטב ולא מזוהה, 

 המועצה.  יתלתיבת המכרזים במשרד מנכ"ל"(,צעותהמועד להגשת ה"

אין לשלוח את ההצעה בדואר. יש להפקיד את ההצעה בתיבת המכרזים בכתובת המצוינת לעיל, 
 כשעליה רשום מספר המכרז. 

 הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל לא תידון.
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 הצעות.יום מהמועד להגשת  90ההצעה תעמוד בתוקפה, לתקופה של  .9.2

המועצה איננה מתחייבת שההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל, והיא תהיה רשאית  .9.3
לבטל מכרז זה בכל שלב לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות אם הוגשה למכרז הצעה אחת בלבד. 

 הכול כמפורט במסמכי המכרז. 

שיק שיב למציע את הקבלת הצעתו ות-המועצה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על אי .9.4
שנמסר על ידו במסגרת הצעתו. המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או שיפוי  האישי/שיק בנקאי 
 כלשהם מהמועצה. 

 

  בחינת הצעת המציע .10

בשלב ראשון תיערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה שלא  .10.1
 תעמוד בדרישות הסף, לא תובא לדיון. 

המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המלא, לפסול ולא לדון בהצעות שלא הוגשו בהתאם  .10.2
 לדרישות ולתנאי המכרז.

פרקים הכלולים בכתב כלל ההצעה ל נדרש להגיש -כתב הכמויות כולל מספר פרקים של ציוד   .10.3
סכימת , לאחר ההצעה הזולה ביותרהצעה שתוגש באופן חלקי תיפסל ולא תובא לדיון. הכמויות. 

 תקבע כזוכה בכפוף ליתר הוראות המכרז.  כל המחירים

בשיקולי המועצה יילקחו בחשבון, בין השאר, סבירותה של הצעת המציע ביחס למהות ההצעה,  .10.4
הידע המקצועי וכושר הביצוע, אמינותו של המציע, יכולתו הכספית וכן ניסיונו של המציע בעבודות 

גודל ומהות דומות והעדר תביעות מטעם מזמינים אחרים קודמות, ביצוע נאות של עבודות בסדר 
  בעבר.

כן, המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים, אשר לא ביצעו בעבר את עבודתם -כמו
לשביעות רצונה של המועצה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם 

 ה.מספיקים או מספקים לביצוע העבודה, להנחת דעת

אין המועצה מתחייבת  אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. .10.5
 . כולו או חלקו –במכרז  הלהזמין ציוד כלשהו מהמציע הזוכ

 המועצה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים ו/או מידע ו/או מסמכים הנוגעים למציע. .10.6

מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק  בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי .10.7
מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם 
המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש 

 ההצעה.וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את 

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או  .10.8
נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה 

 להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

שרות או יותר, אשר המחיר שלהן זהה והינו הטוב ביותר מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כ .10.9
נוספת בדרך כפי שתמצא לנכון,  התמחרותתהיה רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או  -

 עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין כל ההצעות כאמור.

תוצאה זהה שהיא התוצאה קיבלו  יותר או הצעות ששתי ככל כי בזאת מובהר, לעיל האמור למרות .10.10
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה   הטובה ביותר,

  במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

 הבהרות ושינויים .11
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  גב' ליאת פרמון ,מנהלת הרכש במועצהל  בכתבהעברת שאלות ניתן לפנות /הבהרותלצורך קבלת  .11.1
 לוודא יש. 12:00 בשעה 2019/03/12  'ג' ליום עד,   region.muni.il-liatf@gezerבדוא"ל , במועצה

 . 08-9274035קבלה בטלפון 

ע"פ הפרטים  גב' ליאת פרמוןמחויב להשאיר את פרטיו אצל  כל מציע המעוניין להשתתף במכרז .11.2
וזאת על מנת שניתן יהיה ליצור עימו קשר ולמסור לו הבהרות / שינויים, ככל שיהיו ביחס  לעיל

למכרז. מציע אשר לא ימסור את הפרטים כאמור, יהיה מנוע מהעלאת כל טענה בדבר אי ידיעה 
 .  של שינויים/ הבהרות, ככל שהיו ביחס למכרז

למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המועצה רשאית, בכל עת, קודם  .11.3
השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי  המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.

נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל או בפקסימיליה לפי 
 המכרז. הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי

 הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה .12

תהיה ועדת המכרזים רשאית  -ממנו  הבסטיימציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או  .12.1
 לפסול את הצעתו.

 כל הסתייגות של המציע, עלולה לפסול את הצעתו. .12.2

 על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא רשאי לחלקן. .12.3

שת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה המצורף הג .12.4
 אליהם וכי הינו מסכים לכל האמור בהם.

  אופן מיידי.ב באספקת המוצריםעל המציע הזוכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל  .13

 

 / שונות כללי  .14

 אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין. ,אין לכלול מס ערך מוסףספק בהצעת ה .14.1

 .המציעעל תחולנה  -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .14.2

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה,  .14.3
 אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה

 במילוי יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו
 דעתה שיקול פי זה לפעול על כגון במקרה זכאית המועצה  להצעה, תהא בהתאם התחייבויותיו

לנכון.  כלשהו, ככל שתמצא 'ג צד כל במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות
 מוסכמים מראש, על לטובתה, כפיצויים כולה המכרז ערבות את לחלט רשאית המועצה  תהא כן
ייחשב  המכרז ערבות וסכום המועצה  של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי

 או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז המועצה ולמשתתפי של והמוחלט הגמור לקניינה
 או לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמה מי או/ו המועצה  כנגד שהוא וסוג מכל מין טענה

 .דין כל פי על או/ו זה מכרז פי על המועצה  של מזכויותיה לפגוע, בזכות

בהצעה הזוכה,  מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .14.4
המסמכים / נתונים  המציעים לציין בהצעתם מהםבכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על 

מבקשים שלא לחשוף בפני  המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם
מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע  מבלי לגרוע משתתפים אחרים.

בסמכות ועדת  חלטה לעניין זה הינהמובהר בזאת כי ההעל ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. 
. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה

mailto:liatf@gezer-region.muni.il


אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור  -סומך, עו"ד וחב תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ -כל הזכויות שמורות לבראש© 
 מראש ובכתב

 

9 

394130.docx 

הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן 
 שהמציע מוותר מראש על זכון העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות כל  .14.5
 בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז. .14.6

 מסמכי המכרז .15

 .נספח "א" -מסמך התנאים הכללים  )מסמך זה(  .15.1

 .נספח "ב" -הסכם  .15.2

 ".1ג" ינספח –גופים ציבוריים  תצהיר לפי חוק עסקאות .15.3

  .2'ג נספח - מועצהנוסח הצהרה בדבר העדר זיקה לעובד מועצה / חבר מליאת  .15.4

 1ד'נספח  -נספח תיאור המציע  .15.5

 .2ד'נספח  -נספח ניסיון לעניין תנאי סף  .15.6

 .'הנספח  -ערבות ביצוע .15.7

 .'ונספח  -כתב התחייבות והצעה  .15.8

 המציע.כל הנספחים דלעיל יחתמו ע"י 

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

 

 
 

 בכבוד רב, 
 ד"רותם ידלין, עו 'גב

 האזורית גזר ראשת המועצה
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 נספח ב'
 
 

 מסגרת  ח ו ז ה
 

 _________שנערך ונחתם בבית חשמונאי ביום _____ לחודש _________ בשנת 
 ב י ן

     
 המועצה האזורית גזר

 99789בית חשמונאי 
 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 

 ("המועצה"ו/או  "המזמין")להלן:     
 - מצד אחד -          

 
 ל ב י ן

    
    

__________________ ________________________ 
 ח.פ. _____________________ ת.ז. _______________   
 מרח' ____________________  מרחוב _____________   
 ידי מנהליה המוסמכים לחתום-על __________________   
 ולהתחייב בשמה כדין:   (ספקה - )להלן   

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

 (ספקה - )להלן       
 

 -מצד שני  -
 

לרבות אך  ,עבור המועצה מחשוב וציוד היקפי מעוניינת כי הספק ירכוש ויספק מועצהוה הואיל:
גופי סמך ומוסדות חינוך. ציוד המחשוב כולל: שרתים, מחשבים ניידים, גם ל, לא רק

והכל מחשבים נייחים, מסכים, ציוד היקפי, ציוד תקשורת, סורקים שולחנים וציוד היקפי 
 כפי שיפורט להלן בחוזה זה;

 ספקוהצעת ה אספקת השירותיםלצורך  13/2019מס'  ביפוממכרז מסגרת פנתה בוהמועצה  והואיל:
  כזוכה.נקבעה 

ספק עצמאי שביכולתו לספק את השירותים במועדים הנקובים בחוזה זה ולמשך  -והספק  והואיל:
כל תקופת החוזה, כהגדרתה במכרז ובחוזה זה, ולמלא את כל התחייבויותיו כלפי 

 ;המועצה, הכול כמפורט בחוזה זה

והצהרותיו, מסכימה לקבל מהספק את השירותים והכול והמועצה, על סמך הצעת הספק  והואיל:
בכפוף להתחייבויות הספק למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים המפורטים בחוזה 

 ;זה

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי חוזה זה  והואיל:
 לעיל ולהלן;

 
 

 ים, כדלקמן:לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדד
 

 מבוא  .1
 

 , מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.הסכםהמבוא להסכם זה וההצהרות הכלולות בו וכן כל נספחי ה
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 הגדרות .2

 בחוזה זה תהיה משמעות ההגדרות שתצוינה להלן, כמפורט בצידן:

לרבות  ,עבור המועצה מחשוב וציוד היקפירכישה ואספקה של  -" ו/או השירותים" ו/או ""הציוד .2.1
גופי סמך ומוסדות חינוך. ציוד המחשוב כולל: שרתים, מחשבים ניידים, מחשבים גם ל ,אך לא רק

ע"פ  ל"אתרי הלקוח"נייחים, מסכים, ציוד היקפי, ציוד תקשורת, סורקים שולחנים וציוד היקפי 
 התקנות תוכנות בציוד, ידי המועצה, לרבות-, כנדרש עלהפרק בכתב הכמויות בו זכה הספק 

קוח". הכול שירותי תמיכה ואחזקה "באתרי הלו לתקופה בהתאם לקבוע במפרט אחריות הובלתו,
 ( "הציוד"ו/או  "השירותים")לעיל ולהלן:  .ובמפרט בנספחיו, כמפורט במסמכי המכרז

 . גזרהמועצה האזורית  -" המועצה" .2.2

ידי המפקח לשמש כמפקח על -או מי שמונה עלמנהל המחשוב של המועצה )מנמ"ר(  –" המפקח" .2.3
 ביצוע ו/או אספקת השירותים, כולם או מקצתם.

המחיר שנכלל ע"י הספק במסגרת הצעתו במכרז,   -"  מחיר המכרז" ו/או "מחיר שהוצע במכרז" .2.4
 המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  

 

 מטרות החוזה .3

מוסדות לגופי סמך וגם מועצה, לרבות אך לא רק, ל ציוד מחשובשת ואספקת הסכם זה הינו לרכי .3.1
"באתרי  י הספקיד-תמיכה ואחזקה, אשר יסופקו על החינוך במועצה, לרבות אחריות, שירותי

" ו/או העבודותהכמויות )להלן: " סמכי המכרז ובנספחיו, לרבות בכתבהלקוח". הכול כמפורט במ
 "(.הציוד" ו/או "השירותים"

על אף האמור לעיל, ידוע לספק והוא מסכים, כי המועצה רשאית להחליט למסור לביצוע חלק ו/או  .3.2
חלקים מן השירותים לספק אחר או לספקים אחרים או לבצעם בעצמה. כן, מובהר וידוע בזאת 

ממנו ולספק לא תהיינה  ציוד לספק כי המועצה איננה מתחייבת לרכוש היקף מסוים או כלשהו של 
והספק  -ות כלפי המועצה או מי מטעמה ו/או הקשור אליה עקב ביצוע האמור בסעיף זה כל טענ

 לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין כך. 

למען הסר ספק, המועצה תהא רשאית לרכוש רק חלק מהציוד, בהתאם להצעה במכרז ובכפוף  .3.3
המועצה תהיה  אין המועצה מתחייבת להיקף ציוד כלשהו שיוזמן על ידה. להוראות הסכם זה.

 רשאית להגדיל או להקטין את היקף הציוד שיוזמן על ידה.

מוסכם, ידוע ומוצהר בנוסף, כי המועצה תהיה רשאית להתקשר עם כל צד ג' אחר לביצוע עבודות  .3.4
 נוספות ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, בגין כך. 

 הצהרות והתחייבויות הספק .4

 יר ומתחייב בזאת, כדלקמן:הספק מצה

פיו וכי -כי בידיו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל התחייבויותיו על .4.1
אין כל מניעה חוקית, חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום כל 

 פיו.-התחייבויותיו על

וד כלשהו )כולו או חלקו( ו/או להסתייע כי הוא יודע שהמועצה רשאית שלא להזמין ממנו צי .4.2
בשירותי ספקים אחרים, לצורך אספקת השירותים נשוא חוזה זה, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או 

 דרישה ו/או טענה בעניין זה. 

כי קיבל את כל המידע הנדרש לאספקת השירותים וכי אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה לספק  .4.3
 רט בחוזה, באיכות ובטיב מעולים.את השירותים במועדים, כמפו

 של הציוד שיסופק על ידו. מאושרכי הינו משווק  .4.4
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 כי ימלא בקפידה אחר כל הוראות המועצה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם. .4.5

כי יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם נציגי ו/או עובדי המועצה הרלבנטיים לצורך אספקת השירותים   .4.6
 נשוא המכרז. 

 , הכלים האביזרים וכוח האדם הנחוצים לצורך מתן השירותים.כי יעמדו לרשותו הציוד .4.7

בתחומי שטח השיפוט של המועצה, כפי שיורו לו  לכל אחד מאתרי המועצה,כי יספק את הציוד  .4.8
 וזאת ללא כל תשלום נוסף בגין כך. -לפי פרטי ההזמנה  -ו/או מי מטעמו מידי פעם המפקח 

ידו ואשר, לדעת המועצה ו/או המפקח ו/או -ר סופק עלכי יחליף ויספק באופן מיידי, את הציוד אש .4.9
פי שיקול דעתה -מי מטעמם, אינו תקין ו/או פגום ו/או ראוי להחלפה, מכל סיבה שהיא, והכול  על

 הבלעדי של  המועצה ו/או המפקח וללא כל תשלום נוסף בגין כך.

-ול חשבונות(, תשל"ופי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניה-כי הינו בעל אישור תקף על .4.10
1976. 

ובדבר  1987-כי הוא עומד בנוסח ההצהרות בדבר העסקת עובדים לפי חוק שכר מינימום תשמ"ז .4.11
 ., המצורפות לחוברת המכרז ועובדים עם מוגבלויות העסקת עובדים זרים

כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ורשימות  .4.12
 פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.-עליו לנהל עלש

 כי הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ. .4.13

כי הוא מתחייב להמציא למועצה, להנחת דעתה של המועצה, אישורים תקפים כדין בדבר  .4.14
 כשירותו, רישומו, קיומו, מטרותיו, זהות מנהליו וסמכויותיהם, ככל שיידרש.

כי ידוע לו שהמועצה איננה מחויבת לפנות אליו בפניה כלשהי לאספקת ציוד ו/או לכמות מסוימת  .4.15
של ציוד במהלך תקופת ההסכם, וכי הפניה אליו יכולה להיעשות בין באמצעות הליך קבלת הצעה 
עדכנית ובין ישירות וכי בכל מקרה הוא מחויב לספק למועצה ציוד שיעמוד בדרישות המפרט 

צורף למסמכי המכרז, במחיר שלא יעלה על המחיר שהוצע על ידו במכרז, בכפוף להליך הטכני המ
 המו"מ, ככל שיינקט, במסגרתו לא יהיה רשאי להציע מחיר הגבוה מהמחיר שהוצע על ידו במכרז. 

 .כי ידוע לו, שרק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכימה המועצה להתקשר עמו .4.16

 תקופת החוזה .5

( קרי תקופת החוזה -חודשים מיום חתימת החוזה )להלן  12זה יהיה בתוקף לתקופה של חוזה  .5.1
במהלך תקופת ההסכם תהיה  מיום _________________ ועד ליום _________________.

רשאית להוציא לספק הזמנות עבודה נוספות לאספקת ציוד, כמפורט להלן. כמו כן מובהר בזאת 
חודשים ממועד אספקתו,  36 -תקופת ההסכם יסופק עם אחריות יצרן לכי כל ציוד שיסופק במהלך 

 כמפורט בהסכם זה. 

פי שיקול דעתו -עלההסכם תהיה למזמין האופציה להאריך את תקופת  ההסכםתקופת   בתום .5.2
בכפוף להודעה בכתב של המזמין  ,חודשים כל אחת 12תקופות נוספות בנות עד  2 – עדב ,הבלעדי

הוראות הסכם זה תחולנה על התקופות הנוספות, בשינויים  .ההסכםיום לפני תום תקופת  30תוך 
 המחויבים.

מימוש תקופת אופציה יותנה בעריכת מו"מ בין הצדדים לצורך הפחתת עלויות הציוד בשים לב 
 למחירי השוק.

 .להסכםיב להמשיך ולבצע את העבודות בהתאם יהיה מחו ספקבמידה וניתנה הודעה כאמור, ה .5.3



אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור  -סומך, עו"ד וחב תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ -כל הזכויות שמורות לבראש© 
 מראש ובכתב

 

13 

394130.docx 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל את החוזה, כולו או חלקו, בהודעה  .5.4
ימים לספק, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין הביטול כאמור, למעט זכותו  30מראש של 

סיום עד לתאריך  -בפועל למועצה לקבל את התמורה בגין הציוד ו/או השירותים שסופקו כבר 
 החוזה, בכפוף לעמידה במלוא התחייבויותיו בעניין זה בהתאם להוראות ההסכם.  

 הזמנה, אספקה והתקנת הציוד  .6

ראשת ידי מורשי החתימה של המועצה, כלומר -הזמנת העבודה תהיה מחייבת רק אם נחתמה על .6.1
 "(.רשימת מבצעי ההזמנהוגזבר המועצה )להלן: " המועצה

 המועצה תהא רשאית לעדכן את רשימת מבצעי ההזמנה מעת לעת.

בדוא"ל או הזמנה מאת המועצה ו/או כל מי מטעמה תעשה בכתב, לרבות באמצעות משלוח פקס'  .6.2
 "(.הזמנה)להלן: "מאת מנהלת הרכש של המועצה 

תחשב כהזמנה תקפה  -ידי מי מרשימת מבצעי ההזמנה  -מובהר בזאת כי רק הזמנה החתומה, על
 לצורכי מכרז זה.

לשנה ₪  500,000על סך של  מהספק הזוכה במכרז עומדתהמסגרת התקציבית של הזמנת ציוד  .6.3
  לא כולל מע"מ. קלנדארית 

של  12:00יאוחר מהשעה  ועד לא -ימי עסקים מיום קבלת הזמנה  7מועד אספקת הציוד, הינו  .6.4
 "(.מועד האספקה)להלן: " אותו יום 

מבלי לגרוע מחובת הספק, כאמור לעיל, הספק יתאם עם המועצה ועם המפקח את מועד האספקה,  .6.5
רקו ויותקנו בכל מקום, הכול בהתאם את מקום/ות הפריקה ואת סוגי וכמויות הציוד שיפו

 לקביעת המועצה.

שעות  24בכל מקרה של שינוי שירצה לבצע הספק במועד שנקבע לאספקה, יודיע על כך הספק  .6.6
  מראש למפקח. 

 מובהר בזאת, כי ספק שלא יודיע על שינוי, כאמור לעיל, יראו בו כמו שאיחר בביצוע האספקה. 

לכל אתר ומקום בתחומי שטח השיפוט של המועצה, כפי הספק יספק את הציוד נשוא המכרז  .6.7
 וזאת ללא כל תשלום נוסף בגין כך. המועצה ו/או מי מטעמה,שיורו לו 

 כל מארז של הציוד יסומן באמצעות מדבקה, הכוללת את הפרטים הבאים:  .6.8
שם המועצה, שם הספק, מס' טלפון לשרות, מספר סידורי של הציוד ותאריך סיום תקופת 

 בהתאם להוראות הסכם זה. היצרן  האחריות

הציוד יסופק למועצה, בצירוף תיעוד מלא ומפורט, לרבות, הוראות יצרן, מדריך למשתמש  .6.9
בעברית, מדריך למשתמש באנגלית, תעודות אחריות, רישיונות שימוש ומפרטים טכניים מקוריים 

  ומלאים ביחס לכל פריט של הציוד נדרש.  

הנדרשים לשם הפעלת הציוד שסופק במסגרתו, לרבות המספר  הספק יספק את כלל המרכיבים .6.10
 הסידורי שלהם.

לכל אחד  תוכנות ההפעלה הנדרשותאת כל  במסגרת ההסכם,הספק מתחייב לספק ולהתקין,  .6.11
 . , זאת בטרם אספקתו לאתרי המועצהמרכיבי הציוד והדרושים לצורך פעולתו התקינה של הציוד

לתקינות פרטי הציוד והתוכנה שיותקנו. הספק קות סופיות בדיעם השלמת ההתקנה, יבצע הספק  
והמפקח יאשרו בחתימתם את ביצוע הבדיקות הסופיות ויהיו רשאים לדרוש מהספק ציוד חדש 
אחר תחת הציוד שהותקן/סופק בשל אי התאמה להזמנה ו/או אי תקינות ו/או פגם ו/או חוסר 

 ימים.  7אינו עולה על תוך פרק זמן ש -על חשבונו  -אחרים, והספק מתחייב לעשות כן 

מפורט על כלל הציוד שסופק על ידו למועצה עד  דוחבנוסף, ימסור הספק למועצה אחת לרבעון, 
 .  דוחלמועד ה
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הספק מתחייב, כי לאחר ההתקנה, הציוד יהא במצב עבודה תקין, שלם וראוי לתפעול ושימוש יום  .6.12
 וד ובתוכנות.יומי שוטף, וכן יהיה חופשי מכל פגם, תקלה, אי התאמה בצי

מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאי המפקח לדרוש מן הספק את תיקונו של איזה פרט מפרטי הציוד  .6.13
תוך  -על חשבונו  -ו/או עריכת שינויים בו לצורך התאמתו למתחייב, והספק מתחייב לעשות כן 

 ימים ממועד הדרישה.  7פרק זמן שאינו עולה על 

בהתאם לפרק זה, ככתבן וכלשונן, תהא המועצה רשאית ככל שהספק לא יעמוד בהתחייבויותיו  .6.14
לתקן את הציוד הפגום בעצמו או באמצעות אחר ובמקרה זה תוטלנה כלל ההוצאות שתיגרמנה 
בשל כך על הספק, והמועצה תהא רשאית, בנוסף לכל זכות אחרת שלה בדין, לקזז הוצאות אלו 

 מכל סכום שתחוב או חבה לספק.

-, תיחתם תעודת המשלוח עלבהתאם להוראות הסכם זה נתו של הציודעם ביצוע אספקתו והתק  .6.15
ידו, בחותמת המועצה, שם המקבל, תפקיד המקבל, תאריך קבלת הציוד, מספר סידורי של הציוד 

  וחתימת המקבל. 

 העתקים המסמכים הבאים:  בשנילאחר ההתקנה כאמור יועברו למועצה  .6.16

  .טופסי הבדיקה הסופית, כמפורט לעיל 

 .חשבונות התשלום, כשהם מלאים וחתומים כנדרש 

 גבי תעודות -כן, לא יבוצעו שינויים על-תעודת המשלוח, כשהן מלאות וחתומות כנדרש. כמו
  המשלוח.  

 
 מובהר בזאת, כי לא תתקבלנה תעודות משלוח ו/או חשבונות לתשלום ללא     

 גבי תעודות המשלוח.  -ים עלכן, לא יבוצעו שינוי-החתימות הנדרשות וחותמת המועצה, כמו

יעבור הציוד ויהיה לקניינה של המועצה, והמועצה ו/או  -מוסכם כי החל ממועד מסירת הציוד    .6.17
 המוסדות ו/או תלמידי מוסדות החינוך יוכלו להשתמש בציוד כמנהג בעלים לכל דבר ועניין.

 , שירות ותחזוקה יצרן אחריות .7

 -ידו -כל אחד מרכיבי הציוד והתוכנות שיסופקו על לטיבו שלאחריות יצרן הספק יהא אחראי  .7.1
  . כאמור בכתב הכמויות ביחס לכל פריט ציודוזאת לתקופה 

 
תקופת האחריות כאמור, שמתחייב לה הספק בגין הציוד, תחל ממועד מסירת הציוד והתקנתו 

תקופת )להלן: " בהתאם להוראות הסכם זה בפועל וקבלת אישור המפקח בדבר התקנתו של הציוד
 "(.האחריות

 למען הסר ספק, האחריות הינה אחריות יצרן.  .7.2

ימים לאחר שנמסר הציוד ונחתם טופס הבדיקה הסופית כנדרש  60היה ונתגלה במשך תקופה של  .7.3
אי התאמה ו/או חוסר ו/או פגם ו/או קלקול כלשהו, על אף אישור המפקח, מתחייב הספק  -לעיל 

מיד עם קבלת דרישה לכך מאת המפקח  -וש תיקון או את החוסר להחליף בחדש את הציוד הדר
וזאת מבלי לגרוע מכל  -כאמור  60 -או המועצה ואפילו אם תתקבל דרישה זו לאחר תום היום ה

 התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה, בהתאם לתעודות האחריות ובהתאם להוראות כל דין.

פה, בהתאמה, של כל פגם או קלקול או בתקופת האחריות יהא הספק אחראי לתיקון או להחל .7.4
חלק פגום, שיתגלו בפרטי הציוד ו/או בשירותים, הכול בהתאם להוראות המפקח, ועל חשבונו של 

 הספק.

תקופת האחריות כאמור, בכל ההקדם מרגע ב התיקונים הספק מתחייב לטפל ו/או לבצע את .7.5
 הבאים: שייוודע לו על דבר התקלה כאמור, וכן לא יאוחר מתוך המועדים
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 שעות לספק תמיכה טלפונית לצורך טיפול בתקלה.  12תוך  .7.5.1

ממועד קבלת ההודעה בדבר התקלה כאמור, על הספק או יום עסקים אחד, שעות  24תוך  .7.5.2
 להגיע לאתר הלקוח לשם טיפול בתקלה.  או נציג היבואן או המפיץ 

אפשר שעות מרגע קבלת ההודעה בדבר התקלה כאמור, לתקן את התקלה ול 48תוך  .7.5.3
 פעולה סדירה של הציוד. 

זמני התגובה עד לתיקון התקלות כאמור יימדדו מרגע קבלת הקריאה לשירות. לצורך חישוב  .7.6
  הזמנים כאמור, לא יילקחו בחשבון שבתות וחגים, ימי שישי, ערבי חג וימי שבתון.

עות מוסכם בין הצדדים, כי לצורכי סעיף זה בלבד תחשב "הודעה" גם הודעה שתבוצע באמצ
 הטלפון, האיתורית או כל אמצעי אחר.  

באם לא ניתן יהיה לתקן או להחליף את הציוד,  -הציודבמקרה של תקלה המשביתה את עבודת  .7.7
פי המועדים הנקובים בחוזה זה, ימציא הספק תוך מועדים אלו ציוד חלופי עד לתיקון הציוד -על

 המקורי. 

תיקוני תקופת האחריות, בגין תיקון, החלפת כל ההוצאות הדרושות לביצוע השירותים, לרבות  .7.8
חלקים, הובלה ואספקת חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו"ב, העובדים, הציוד, האביזרים, 

ידי הספק, על -יסופקו על -הכלים, מכשירי העזר, חלקי החילוף וכל הדרוש למתן השירותים בכלל 
 .חשבונו, והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך

פעיל, המספק שירותים זמינים בין גדרה לחדרה, לפחות במשך  מוקד שירות ותחזוקההספק יספק  .7.9
 כל תקופת האחריות, שבמסגרתו יינתנו, בין השאר, השירותים הבאים: 

קשר טלפוני זמין לצורך הפעלת מרכיבי הציוד ברציפות, החלפת חלקים ותחזוקה מונעת,  .7.9.1
וררנה בהפעלת הציוד, מעקב אחר ביצועי הציוד מעקב אחר תקלות ופתרון בעיות שתתע

ושיפורם, במידת הצורך, שירותי אחזקה שיבטיחו את הימצאות הציוד במצב עבודה 
 תקין, כמקובל ביחס לציוד.

 .8:00 - 17:00ה' בין השעות -מוקד השרות יעבוד בימים א' .7.9.2

ל מקצועי הספק מתחייב, כי בכל שעות הפעילות של מוקד השירות ישהה בו צוות תפעו .7.9.3
 שעות. 12 -ומיומן, אשר יוכל להיענות לכל קריאה בטווח זמן של פחות מ

הספק מתחייב להצטייד בכל הכלים, המכשירים, הספרות המקצועית וכל מה שיידרש,  .7.9.4
  לשם אספקת השירותים נשוא חוזה זה, לרבות הפעלת מוקד השירות כאמור.

 

 פיקוח וביקורת .8

, כמפקח ויד-ו/או כל אדם אחר שימונה על מנהל המחשוב של המועצהכאמור, המועצה ממנה את  .8.1
 "(.המפקחידי הספק )להלן: "-על מתן השירותים על

למניעת ספק יצוין, כי המפקח יקבע בלעדית, אם אכן סופקו השירותים בהתאם להוראות החוזה  .8.2
פי חוזה זה, אלא אם נתקבל על כך אישור -כלשהי עלודרישותיו וכי הספק לא יהיה זכאי לתמורה 

 "(.אישור המפקחבכתב של המפקח ו/או מי מטעמו )להלן: "

הנחיות והוראות המפקח לספק, אשר יינתנו במהלך אספקת השירותים נשוא החוזה, לא יהוו  .8.3
 עילה לדרישה לתשלום נוסף של הספק והתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של הספק.

רת על ביצוע השירותים, טיבן וכיו"ב יהיו בסמכות המפקח ועל הספק להישמע להוראותיו הביקו .8.4
 ולתקן מיד את הטעון תיקון, בהתאם להנחיות המפקח. 
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למען הסר ספק, אין באישור ו/או הנחיות ו/או הוראות המפקח משום אישור לתקינות, טיב ואיכות  .8.5
ייבויותיו בהתאם לחוזה זה ובהתאם להוראות הציוד ואין בו משום פטירת הספק ממילוי כלל התח

 כל דין. 

 התמורה .9

יום לאחר מסירת כל פריטי הציוד לרשות  45 עד התמורה תשולם לספק בתנאי תשלום שוטף + .9.1
 ומסירת כלל הטפסים והאישורים המפורטים בחוזה זה.  -בהתאם לתנאי החוזה  -המועצה 

מגיעים למועצה או שיש לנכותם מהספק, מוסכם בזאת, כי מתשלום זה ינוכו כל הסכומים, ה .9.2
 בהתאם להוראות חוזה זה. 

ימים ממועד אספקת הציוד במלואו, את דרישת התשלום  10, בתוך ההספק יגיש למועצה לאישור .9.3
ידי -בכתב, שתתייחס לכל השירותים אשר סופקו בפועל, בצירוף העתקי ההזמנות החתומות על

 צעי ההזמנה.האדם המוסמך במועצה, כמצוין ברשימת מב

מובהר בזאת, כי רק הזמנה הכוללת את חתימת אחד מהאנשים, אשר שמם מצוין ברשימת מבצעי 
ההזמנה, תחשב כהזמנה לצורך חישוב התמורה המגיעה לספק. הזמנה אשר לא תכלול את 

 החתימות הנ"ל לא תילקח בחשבון לצורך חישוב התמורה כאמור.

שצורפו לחוברת המכרז לא  -כתבי הכמויות  -' וח בנספמובהר בזאת, כי המחירים הנקובים  .9.4
 יעודכנו בכל תקופת ההסכם, לרבות לא התייקרויות ו/או שינויי מדד ו/או שינויי שערים וכיו"ב. 

לכל תשלום שיש לשלם לספק לפי חוזה זה יתווסף מע"מ בשיעור, שיהא בתוקף בעת התשלום. כל  .9.5
 תשלום ייעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

וסכם ומוצהר בזאת, כי סכום התמורה הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו תשלום עבור כלל הוצאות מ .9.6
פי חוזה -ולביצוע מלוא התחייבויותיו של הספק על -בין הישירות ובין העקיפות  -ועלויות הספק 

 זה, וכי הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו.

 תוצאות הפרת החוזה .10

במועד  12:00או חלקו של יום, באספקת השירותים  )החל מהשעה בגין כל יום של איחור,  .10.1
משווי ההזמנה  %1יהיה הספק מחויב בתשלום קנס מיידי לטובת המועצה בשיעור של האספקה(, 

 . לכל יום איחור או חלק מיום כאמור -

סכומי הקנסות והפיצויים כאמור יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי הינו  .10.2
 מדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

לעיל, המזמין יהיה רשאי לסיים את החוזה עם נותן השירותים  5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .10.3
 :בהתקיים אחד מהמקרים הבאים

במידה ולאחר פרסום תוצאות המכרז וחתימה על הסכם ההתקשרות נפתח הליך משפטי  .10.3.1
שהתברר כי החלטת ועדת המכרזים התקבלה על בסיס מידע שעניינו המכרז ו/או ככל 

 מוטעה.

במידה והמפעיל לא עמד בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו במכרז ובחוזה, למרות  .10.3.2
 .התראה / דרישה שנשלחה אליו בעניין כאמור

במידה והמפעיל פשט רגל ו/או פורק ו/או נכנס לכינוס נכסים ו/או הוגשה כנגדו בקשה  .10.3.3
 .מהנ"ללאחד 

  .כשהמפעיל הפר הפרה יסודית את ההסכם .10.3.4

הספק הודיע למועצה, כי אין הוא יכול או רוצה לספק את השירותים ו/או למלא אחר  .10.3.5
 הוראות החוזה. 

 הוכח להנחת דעתה של המועצה, כי הספק הסתלק מביצוע החוזה.  .10.3.6
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הספק, כולם  הוטל עיקול על נכסי הספק ו/או ננקטו פעולות גבייה כנגד הספק ביחס לנכסי .10.3.7
 ימים ממועד ביצועם.  7או חלקם, והעיקול או הפעולה לא הופסקו תוך 

 הספק נהיה בלתי כשיר לעשיית פעולה משפטית.  .10.3.8

 ימים ממועד מתן ההתראה. 7ניתנה התראה לספק לתיקון ליקוי / הפרה שלא תוקנה תוך  .10.3.9

קבל מהספק את כל הפר הספק את החוזה הפרה יסודית, תהא הרשות רשאית לבטל את החוזה ול .10.4
הסכומים ששולמו לו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית 

ידי החשב הכלכלי במשרד האוצר, שתחושב מיום הפרת החוזה -המקסימאלית, המפורסמת על
ועד ליום התשלום בפועל, ובלבד שניתנה לספק הודעה על כך מראש והספק לא תיקן את ההפרה 

 ים מיום הפניה אליו.ימ 7תוך 

הסתייעה המועצה בשירותי ספק אחר לצורך אספקת ו/או התקנת הציוד, עקב הפרה יסודית  .10.5
כאמור של הספק, יחויב הספק בתשלום כלל ההוצאות שהוציאה המועצה לצורך השלמת ביצוע 

 השירותים כאמור. 

קנס ו/או פיצוי ו/או המועצה תהא רשאית לקזז ו/או לנכות מהתמורה המגיעה לספק כל סכום של  .10.6
וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על כך  -כל סכום אחר המגיע לה בהתאם לחוזה זה כאמור 

  לספק.
 קיזוזים ו/או ניכויים כאמור לא ישחררו את הספק מקיום מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה.

ידה והספק ימשיך -על אין בשימוש של המועצה בזכויותיה, בהתאם לחוזה זה, משום ביטול החוזה .10.7
 ויחויב בהתאם להוראות החוזה, עד שיקבל הודעה בכתב מאת המועצה בדבר ביטול החוזה.

 ספרי המועצה ישמשו ראיה מכרעת, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ומועדיהם. .10.8

ימים לא יהווה הפרה  14על אף האמור לעיל מוסכם, כי איחור בתשלום לספק, אשר לא יעלה על  .10.9
 וזה והספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין איחור כאמור. של הח

 העדר יחסי עובד מעביד .11

ו/או עובד מעובדיו ו/או כל  ספקמצהיר כי אין בחוזה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הספק ה .11.1
אדם אחר מטעמו לבין המזמין )או מי מטעמו( יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים 

בלבד ואין בינם  ספקלצורך ביצוע הוראות החוזה יהיו וייחשבו כעובדי הספק ידי ה-שיועסקו על
 שהוא.  לבין המזמין ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג

מצהיר כי אין למזמין ו/או למי מטעמו כל חבות או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלני משנה  ספקה .11.2
 מטעמו ואף לא למי מטעמם. 

וכל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה כל יתר  ספקכל התשלומים לעובדי ה .11.3
-וישולמו על ספקלו על היחו -ספקההוצאות, הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות ה

 ידו במלואם ובמועדם והמועצה לא תהא אחראית לכך, בכל אופן וצורה. 

מצהיר, כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן כ"א, כהגדרתו בחוק,  ספקה .11.4
 פי החוזה. -ידי קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על השירות על-וכי חוק העסקת עובדים על

פי חוק העסקת -מתחייב לשפות את המועצה בגין כל תובענה שתופנה כנגד המועצה עלק ספה .11.5
עובדים באמצעות קבלני כ"א ובגין כל נזק או הוצאה שהמועצה תאלץ לשאת בהם ו/או לשלם 

 ספקידי ה-פי החוק הנ"ל, בין אם תופנה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה על-כתוצאה מתובענה על
 ידי צד ג' או עזבונם או יורשם או כל גורם הקשור איתם. -או על ספקה ידי עובד של-ו/או על

מצהיר כי ידוע לו שההתקשרות עמו והתמורה המוסכמת במסגרתה, מתבססות, בין השאר,  ספקה .11.6
 על נכונות הצהרותיו והתחייבויותיו אלה. 

 .ישפה את המועצה בגין כל תביעה שתוגש נגדה ואשר נושאה הינו מדיני עבודה הספק .11.7
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 אחריות לנזיקין .12

בין במהלך ביצוע האספקה, לרבות תוך כדי ע"פ דין לכל נזק ישיר שיגרם הספק יהיה אחראי  .12.1
העמסה, הובלה, פריקה ו/או ההתקנה ו/או האחזקה ובין לאחר מכן שייגרם למועצה או לכל עובד 

ידו ובין אם נגרם -בין אם נגרם על -או לכל צד שלישי, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל  של הספק  
בין שבמישרין ובין בעקיפין, הנובע ו/או  - ידי מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו-על

 הקשור לביצוע השירותים נשוא חוזה זה. 

הספק יהיה חייב לפצות את המועצה על כל נזק כאמור שייגרם, באם יגרם, למועצה בעקבות פגיעה  .12.2
או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את המועצה, מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן, במלוא 

המועצה או עלול לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות  הסכום ששילמה
שהמועצה נשאה בהן או עלולה לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור והכול 

 פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.-פי חוזה זה ו/או על-מבלי לגרוע מזכויות המועצה על

 לביצוע מתאימים בביטוחים מבוטח הוא כי ומתחייב מצהיר ספקה, פקסה מאחריותמבלי לגרוע  .12.3
בדבר קיום ביטוחים  ספקה של המבטח מאת אישור, דרישתה לפי, למועצה ימציא והוא השירותים

 כאמור.

  ערבות ביצוע .13

, כלל העבודות במהלך תקופת ההסכםלהבטחת ביצוע  ,ספקלשם הבטחת מילוי התחייבויות ה .13.1
בנוסח  ,בלתי מותנית, ערוכה לטובת המזמין ,בנקאית אוטונומיתערבות למזמין  ספקימסור ה
 ,ידי המזמין, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן-יאושר מראש עללהסכם, אשר  '2נספח ד

ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ושתהיה המדד הזה יהיה  ןלענייהמדד הבסיסי כש
 (.ערבות הביצוע -)להלן ₪  3,000 של בסכום

 סכם.התקפות ה/הינה תנאי הכרחי לחתימת הביצועמסירת ערבות  .13.2

חודשים, והיא תוארך מעת  3בתוספת של ההסכם, למשך כל תקופת הביצוע הינו תוקף ערבות  .13.3
  . לעת לפי דרישת המזמין

הקבלן  מתחייב ת,של הערבו הג תוקפופיאו ש ת הביצוע,בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבו .13.4
מוש בערבות הבנקאית, ערבות בנקאית חדשה יימים מיום הש 7 -להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ

 מוש או שפג תוקפה.יהזהה במהותה ובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה ש

 הרחבת ההתקשרות  לציוד נוסף והעדר בלעדיות .14

מובהר בזאת כי אין בהסכם זה כדי לחייב את המועצה להיקף מסוים ו/או בכלל של ציוד  שיוזמנו על ידה 
בהתאם להוראות הסכם זה, והמועצה רשאית להתקשר גם עם גורמים נוספים לצורך אספקת שירותים 

 דומים לאלו הנכללים בהסכם זה. 

 איסור המחאת זכויות וחובות .15

פי חוזה זה, כולן או מקצתן, -או להסב את הזכויות ו/או החובות שלו על/הספק אינו רשאי להעביר ו
 מראש ובכתב. -לאחר/ים, אלא אם כן, נתקבלה לכך הסכמת המועצה 

 קיזוז .16

המועצה בלבד רשאית לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהי, כנגד כל סכום המגיע הימנה  .16.1
פי חוזה אחר וכן כל חוב קצוב אחר, -חוזה זה או על פי-פי חוזה זה לספק, כל חוב המגיע לו על-על

 המגיע מן המועצה לספק. 

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן  .16.2
פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר, העומד לרשות המועצה כלפי הספק מכוח חוזה זה 

 ן. ו/או הוראות כל די

 המועצה כמפעל חיוני  .17
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 ספקמצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" וה ספקה
מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר 

  -מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות(  .17.1
 .1973-תשל"ד

 .1951-האזרחית, תשי"אג לחוק ההתגוננות 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .17.2

-א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .17.3
1971. 

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .17.4

ל דין ו/או הוראת כ 1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
 המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה. ספקרלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי ה

 
 השתק -מניעות   -ויתור 

כל הנחה, שינוי, ביטול ותוספת, ויתור או ארכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של חוזה זה,  .17.5
 ידי הצדדים.-ש ונחתמו כדין עללא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מראש, בכתב, במפור

הצדדים לחוזה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מיצג והתחייבות בכתב ובע"פ וכו', שאינם נכללים  .17.6
 במפורש בחוזה זה.

 פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בחוזה זה.-לא תישמע כל טענה בעל .17.7

הסכמה כלשהי מצד המועצה ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסויים, לא תהווה  .17.8
תקדים כלשהו, ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה בו לא השתמשה 

 פי חוזה זה.-המועצה בזכויות המסורות לו על

 תחולת חוק החוזים .18

 .1970 -ות בשל הפרת חוזה(,  תש"לעל חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופ

 כתובות הצדדים .19

 
הצדדים מצהירים בזה, כי כתובותיהם לצרכי חוזה זה הינן כמצוין בכותרת החוזה וכי כל הודעה שתישלח 

ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני -על
 ידי שליח. -שעות מעת מסירתה על 24בתום  שעות מזמן המשלוח או 48כעבור 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 _____________________   _______________________ 

 הספק                           המועצה                            
            

 תאגידספק אישור עו"ד במקרה שה
 
 

________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י אני הח"מ עו"ד 
, וחתימתם, בצירוף ספקמורשי החתימה של ה -_______________________ת.ז __________________ 

 לכל דבר ועניין. ספק, מחייב את ה ספקחותמת ה
        _________________ 

 ____________, עו"ד       
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 1נספח ג' 
 

 
  1976 -לפי חוק עסקאות גופי ציבוריים, תשל"ו  תצהיר

 
 

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

  

 _________________________ אצל המציע _________________________ )להלן -אני משמש כ .1
אשר פרסמה המועצה האזורית גזר, לביצוע  13/2019זוטא מס'  מסגרת (,  שהגיש הצעה למכרזהמציע -

 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז( -העבודות נשוא המכרז )להלן 

 ה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .הנני עושה תצהיר זה בתמיכ .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  תשלום שכר העבודה. מטעם המציע על 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

וכל בעל זיקה למציע ]יש לסמן  המציע הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   .4
X :] במשבצת המתאימה 

 
  באוקטובר  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג

ו/או לפי  1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002
 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 

 "לפי חוק 2002באוקטובר  31 -ה בחשון התשס"ג הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ ,
ו/או לפי חוק שכר  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד  1987-מינימום, התשמ"ז
 ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5
       לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
       חלות על המציע והוא  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף   

   אותן. מקיים    

חלות על  1998 -"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ 9)במקרה שהוראות סעיף  .6
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  המציע
      עובדים 100-מ פחות מעסיק המציע. 
    יותר או עובדים 100 מעסיק המציע. 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7
  והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה במכרז שיזכה ככל כי מתחייב המציע 

 -"חתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים
 .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם –הצורך ובמקרה  1998

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
, הוא 1998  -לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו שוםיי  בחינת

 לבצע בעבר התחייב שהמציע)במקרה  ליישומן פעל חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם כאמור פנה
 (.זו התחייבות נתן שלגביה התקשרות עמו ונעשתה זו פנייה
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שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר  .8
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 
 חתימה         

 

 אישור

____________, הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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  2 'גנספח 

 
 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 לכבוד 
 המועצה(  -)להלן גזרמועצה אזורית 

 ג.א. נ.,
 המציע ( במסגרת הצעתהמציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1

י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד שפורסם ע" ,לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי 13/2019במכרז מספר 
 מהצעתי במכרז.  

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 הקובע  כדלקמן : 1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף   .2.1

האמורים חלק העולה על "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד 
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 
המקומיות  )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  .2.2

 הקובע:

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר 
 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.  -מועצה״ 

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .2.3

זוגו, סוכנו או -לא על ידי בן" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ו  
שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, 
פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט 

 לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.
 צהיר כי : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולה .3

: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  למציע בין חברי מליאת המועצה אין   .3.1
 סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או   .3.2
  או עובד אחראי בו. או שאחד מהם מנהל וגשה ההצעה ברווחיו של התאגיד באמצעותו ה

 בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. מציעאין ל  .3.3
קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  מציעידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש ל .4

 הצהרה לא נכונה.
 .אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת .5
( לצו המועצות המקומיות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6

רשאית להתיר  מחבריה ובאישור שר הפנים, 2/3)מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 
)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו  'א 89התקשרות לפי סעיף 

 ברשומות.
 

 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 

 אישור עו"ד

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 
 אישור עו"ד : _________________
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 1ד' נספח 

 המציע רתיאונספח 

 לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש.       

 :בכתב קריא וברור המציע יפרט את הפרטים הבאים

 שם המציע

 

 

מס' עוסק מורשה / מלכ"ר 
 תעודת זהות  /

 

  מלאה כולל מיקוד כתובת

  ת.ד. 

  טלפון

  טלפון נוסף / נייד

  פקס

 -כתובת דואר אלקטרוני 
E.mail 

 

 שם איש קשר ותפקידו
 

  טלפון איש הקשר

  

__________    _________________  ________________  __________     ____________ 

 תפקיד                                   שם המציע                        תאריך                    

__________    _________________  ________________  __________     ____________ 

 מס' זהות/מלכ"ר/עוסק מורשה                          חתימה וחותמת             נציג/ה המציע המוסמך/ת
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 2ד'נספח 

       

 ניסיון המציע לתנאי הסףנספח 

 המציע לפרט את ניסיונו בטבלה שלהלן וכן לצרף המלצות בכתב :על 

הרשות 
המקומית / 
גוף לו ניתן 

 השירות

פרטים בדבר השירותים 
או מהות השירות שניתן 

 ע"י המציע

 שנות מתן השירות

יש לציין משנה ועד )
 (שנה

 טלפון איש קשר שם איש קשר

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

     

חתימה וחותמת של   שם
 המציע 

 

 תאריך  
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 ה'נספח 

  ערבות בנקאית לביצוע

 בנק: ________________        ,לכבוד
 סניף:_______________                                 אזורית גזרמועצה 

 מיקוד: ______________        נ.,א. ג.
 תאריך: ______________        

 

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:  

מכוח זכייתנו  והתחייבויותינ( לביצוע המבקשים -_______ )להלן _____________פי בקשת __-על .1
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  ,בתחום שיפוט המועצה לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי, במכרז

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד  ש"ח  _______סכום עד לסך של 
 (.הפרשי הצמדה -המפורט להלן )להלן 

 מיד עם דרישתכם הראשונה ,בתוספת הפרשי הצמדה ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .2
להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום בכתב שתגיע אלינו, מבלי 

תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

או במספר דרישות, שכל אחת  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת .3
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה : .4

 ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.-משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על -"מדד" 

 כדלקמן: ,הפרשי הצמדה יחושבו .5

 ,(המדד החדש -פי ערבות זו )להלן -פורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עלאם יתברר מתוך המדד ש
המדד  -שפורסם ביום _______ )להלן / ___  ______כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם  ,(היסודי
 היסודי. הנ"ל מחולק במדד

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .6

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל. .7

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה. .8

 .לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת .9

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל  .10

 

 בכבוד רב,                                       

 בנק : _____________________                 
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 'ונספח 

 לכבוד
 תאריך __________      המועצה( -המועצה האזורית גזר )להלן 

 ג.א.נ.,

 הצעת והצהרת המשתתף

 בתחום שיפוט המועצה היקפילרכש ואספקת מחשוב וציוד  13/2019מס' פומבי מסגרת  מכרז

 אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, בין המצורפים אליהם ובין שאינם מצורפים אליהם, ביקרנו .1
 שירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם.בתחום המועצה ובדקנו את כל הגורמים הקשורים במתן ה

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו מסכימים כל האמור  .2
במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת 

 ראש על טענות כאמור.

נאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, אנו עומדים בכל הת .3
 ואנו מקבלים על עצמנו ליתן השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז והחוזה  .4
מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לספק במועדים הנדרשים האמורים, לרבות תנאי התשלום, הננו 

את השירותים  נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים 
 "(.התמורה ותנאי התשלום)להלן: "

ע אספקת השירותים אנו מסכימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצו .5
לבעלי הצעה אחרת, כפי שייראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כמפורט בהודעה למשתתפים 

 ובהוראות במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.

בוע במועד הקיש לנו את כל האמצעים המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו להתחיל במתן השירותים  .6
 לבצע את השירותים על פי הוראות החוזה ונספחיו, ואנו מתחייבים לעשות כן באם נזכה במכרז.במכרז ו

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאום עם משתתפים אחרים. .7

יום מהמועד האחרון  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .8
יום נוספים,  90הגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך ל

, כפיצויים מוסכמים ההמחאה שהמצאנו תפדה וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו ו
פי המכרז ו/או כל וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על 

 דין.

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .9

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  (1)
 אחר, כפי שייקבע על ידכם.

 לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל אספקת השירותים נשוא המכרז. (2)

 -פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף אחר -להתחיל באופן מידי בביצוע התחייבויותינו על (3)
 ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה. -הכל כפי שייקבע על ידכם 
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הננו מצהירים ומתחייבים בזה, כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל המסמכים  .10
-ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תחשב הצעתנו וקבלתה על-כאילו היה חתום עלהמצורפים אליו, 

ידי המועצה בכתב, כחוזה מחייב בין המועצה לביננו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה כמפורט 
נידרש להתחיל בביצוע אספקת השירותים נשוא המכרז מיד לאחר שנקבל הודעה על  םא המכרז.במסמכי 

 פי הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו.-זכייתנו במכרז, נפעל בהתאם לדרישה על

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו  .11
 לבניכם.

בל, אנו כנדרש במכרז. היה והצעתנו תתק המחאהלהבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזה לידי המועצה  .12
ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם בטוחה, כמתחייב  7מתחייבים כי תוך 

שנמסרה על ידנו הבטוחה מהסכם המכרז. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי 
ראש והכל מבלי לגרוע בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגבייה על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מ

 מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על פי המכרז ו/או כל דין.

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,  .13
 על הצעה זו.כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתנו 

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, ובתמורה לקיום מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי  .14
על גבי כתבי המכרז, הצעתנו לגבות כתמורה לשירותים המפורטים בהסכם את הסכומים המפורטים 

 :הכמויות להלן

כמויות, אחרת הכתב בבמחיר לכל רכיב  לנקובונדרש  להגיש הצעה לכתב כמויות נדרשיםידוע לי כי אנו  .15
 .  ההצעה תפסל ולא תובא לדיון

כמו כן עלינו לציין את הדגם המוצע על ידנו הכולל שם יצרן ודגם יצרן )מק"ט( אשר הינו שווה ערך לכל  .16
כמו כן, ניתן לצרף הפחות הן ברמת הטיב, הרכיבים הטכניים ובסוג האחריות המוצעת כפי הנדרש בפריט. 

אי ציון דגם מוצע, משמעה כי הספק יספק רט במסמך מצורף, ולרשום מראה מקום בכתב הכמויות. את המפ
 את המפורט בפריט )דגם זהה מאותו יצרן(.

(, במהלך ההתקשרות בין הצדדים, End Of Saleבמידה והפריט המפורט בכתב הכמויות אינו נמכר )הוכרז  .17
העומד לכל הפחות הן ברמת הטיב, הרכיבים הטכניים ובסוג האחריות המוצעת.  רךעווה יסופק דגם ש

 המועצה לא תשלם מעבר למחיר הנקוב לאותו פריט בכתב הכמויות. 
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 כתב כמויות

 

אומדן  פריט סעיף
 כמות

מחיר 
 יחידה

סה"כ מכפלת 
 מחיר בכמות

)יצרן ומקט( או  דגם מוצע
 מראה מקום למסמך

 - - - - שרתים 01.000

או  HPניתן להציע שרתים של  
DELL  :שנים  3האחריות הנדרשת

24x7x4 .באתר לקוח 

של  NASניתן להציע שרתי אחסון 
QNAP  אוIBM  אוHP  או 

LENOVO  אוSYNOLOGY 
שנים באתר  3האחריות הנדרשת: 

 )כולל לדיסקים(. NBDלקוח 

 - - - הערה

 :DELLשרת  01.010

Dell R740 H730P/2G ,16 SFF 

Cage, DVDRW DLSRR740-

H730 P-16SFF 

2 x CPU Intel Xeon Gold 6126 

2.6G, 12C/24T, 10.4GT/s, 

9.251 M Cache Turbo, HT 

(125W) DDR4-2666 (DLCPU-

Gold-6126) -Qty: 2 

2x Heatsink with Fan for dell 

R740 DL-Heatsink-R740 

8x 32GB RDIMM, 2666MT/s, 

Dual Rank DLMR-32G-

RDIMM-2666 – Qty: 8 

16 x DLHD1200-SFF-10K-14G 

16 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 

512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 

– Qty:16 

IDSDM, 2x16GB MicroSD Card, 

Internal, No Hypervisor DL-

IDSDM-Dual-16G – Qty: 2 

Broadcom 57416 2 Port 10Gb 

Base-T + 5720 2 Port 1 Gb Vase-

T, rNDC DLLAN57416-T-rNDC 

-Qty:1 

1    
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אומדן  פריט סעיף
 כמות

מחיר 
 יחידה

סה"כ מכפלת 
 מחיר בכמות

)יצרן ומקט( או  דגם מוצע
 מראה מקום למסמך

2 x Hot-plug, Redundant Power 

Supply 750W for R740 DLPS-

SVR-G14-750W -Qty:2 

Cable Management Arm for 

R740 DL-CAB-MANG-R740 -

Qty:1 

 : QNAP שרת אחסון 01.020

 TS-EC1680Uדגם  QNAPיצרן 

R2  יציאות  2כוננים +  16בעל
10GbE SFP+  כרטיס הרחבה + .

 12G SAS Dual)ליחידה חיצונית 

wide port)  . כולל מסילות להתקנה
 בארון שרתים.

דיסקים של  16בתוספת נפח אחסון 
4TB (HDD 7200 RPM כל דיסק )

HDD  המאושר לשימוש על ידי
 .Raid5היצרן. קונפיגורציה 

1    

לשרת אחסון יחידת הרחבה  01.030
QNAP  :מסוג 

-REXP-1220Uדגם  QNAPיצרן 

RP  כוננים + זוג כבלי  12בעלת
SAS   1באורך ( מטרIN+OUT )

האחסון.  מתאימים לחיבור לשרת 
כולל מסילות להתקנה בארון 

 שרתים.

דיסקים של  12בתוספת נפח אחסון 
4TB (HDD 7200 RPM ) כל דיסק

HDD  המאושר לשימוש על ידי
 .Raid5היצרן. קונפיגורציה 

1    

 - - - - מחשבים אישיים )נייחים וניידים( 02.000

ניתן להציע דגמים של היצרנים  02.005
 הבאים בלבד:

 )מותגים( DELLאו  HPנייחים: 

או  HPאו  LENOVOניידים: 
DELL ההשוואה היא לאותן  .

סדרות של היצרנים )לא ניתן להציג 
 ש"ע מסדרה נחותה(.

 

 - - - הערה
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אומדן  פריט סעיף
 כמות

מחיר 
 יחידה

סה"כ מכפלת 
 מחיר בכמות

)יצרן ומקט( או  דגם מוצע
 מראה מקום למסמך

 מחשב נייח דגם : 02.010

HP290 G2 Part No.: 3ZD06EA 

 8GBכרון יז, i5-8500מעבד 
 256GBדיסק , 16GBהרחבה עד 

SSD PCIe , מערכת הפעלהWin 

10 Pro .עברית 

 תקופת האחריות: שלוש שנים
 NBDבאתר לקוח 

10    

 HP 290 G2מחשב נייח תוצרת  02.020

MT 4NU25EA 

HP290 G2 MT i5-8500/8GB/256 

SSD M 2 PCI/Free Dos/1YW 

שנים  3-כולל הרחבת אחריות ל
 באתר הלקוח.

יש להוסיף רישיון למערכת הפעלה 
 .Win 10 Homeהזולה ביותר 

 Winבפועל תותקן מערכת הפעלה 

10 Ent. 64BIT HEBREW  ע"פ
 Officeהסכם חינוך כולל התקנת 

 ע"פ הסכם חינוך.   2016

הדיסק הקשיח יחולק לשתי 
 מחיצות לפי הנחיות המזמין.

10    

 תחנה לעיבוד גרפי )נייחת(: 02.030

HP Z240 Workstation part No.: 

L8T12AV#A85 

 Intel® Core™ i7-7700מעבד: 

Processor (8M Cache, up to 4.20 

GHz16כרון פנימי: י(, נפח זGB  ,
, סוג דיסק:  256GBנפח אחסון: 

M.2 SSD  :דיסק קשיח נוסף ,
1TB SATA 5400RPM HDD דגם ,

 NVIDIA® Quadroכרטיס מסך: 

P2000 :מערכת הפעלה ,Windows 

10 Pro .עברית 

 תקופת האחריות: שלוש שנים
 NBDבאתר לקוח 

 

4    
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אומדן  פריט סעיף
 כמות

מחיר 
 יחידה

סה"כ מכפלת 
 מחיר בכמות

)יצרן ומקט( או  דגם מוצע
 מראה מקום למסמך

 מחשב נייד דגם: 02.040

Lenovo ThinkPad E480 Part No.:  

20KN001QIV 

 Intel® Core™ i5-8250Uמעבד: 

Processor (6M Cache, up to 3.40 

GHz8כרון פנימי: י(, נפח זGB  ,
, סוג דיסק:  256GBנפח אחסון: 

PCIe NVMe M.2 SSD  גודל ,
, רזולוציה:  14.0מסך: "

1920x1080  :דגם כרטיס מסך ,
Intel® UHD Graphics 620 ,

 Windows 10 Proמערכת הפעלה: 

 שנה במעבדהתקופת האחריות: 

6    

 מחשב נייד דגם: 02.050

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th 

Gen Part No.: 20KH006JIV 

 16GB, זיכרון: 7-8550iמעבד 
 512GB SSD NVMEאחסון: 

 Integrated Intel UHDמעבד גרפי: 

Graphics 620  14מסך גודל "Full 
HD  1920רזולוציהx1080  כולל

מערכת הפעלה:  מודם סלולרי
Windows 10 Pro 

ם באתר שלוש שניתקופת אחריות: 
 NBD הלקוח

2    

 HPמתוצרת    15.6מחשב נייד " 02.060

250 G6 2EV98ES 

HP250 G6/15.6"/i5-7200U 

/8GBX1 DDR4/256GB SSD/ 

DVD+-RW /Dos/Dark 

Silver/1Yos 

יש להוסיף רישיון למערכת הפעלה 
 .Win 10 Homeהזולה ביותר 

 Winבפועל תותקן מערכת הפעלה 

10 Ent. 64BIT HEBREW  ע"פ
 Officeהסכם חינוך כולל התקנת 

הדיסק  ע"פ הסכם חינוך.   2016
הקשיח יחולק לשתי מחיצות לפי 

 הנחיות המזמין.

5    
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אומדן  פריט סעיף
 כמות

מחיר 
 יחידה

סה"כ מכפלת 
 מחיר בכמות

)יצרן ומקט( או  דגם מוצע
 מראה מקום למסמך

 "15.6תיק נשיאה לנייד בגודל + 

שלוש שנים באתר תקופת אחריות: 
 NBD הלקוח

 HPמתוצרת  13.3מחשב נייד " 02.070

ProBook 430 G5 2VP85EA 

יש להוסיף רישיון למערכת הפעלה 
 .Win 10 Homeהזולה ביותר 

 Winבפועל תותקן מערכת הפעלה 

10 Ent. 64BIT HEBREW  ע"פ
 Officeהסכם חינוך כולל התקנת 

הדיסק  ע"פ הסכם חינוך.   2016
הקשיח יחולק לשתי מחיצות לפי 

 הנחיות המזמין.

 "13.3תיק נשיאה לנייד בגודל + 

ש שנים באתר שלותקופת אחריות: 
 NBD הלקוח

5    

 Lenovoמחשב טאבלט תוצרת  02.080

IdeaPad Yoga 310 80U2003UIV 

שנים  3-כולל הרחבת אחריות ל
 באתר הלקוח.

יש להוסיף רישיון למערכת הפעלה 
 .Win 10 Homeהזולה ביותר 

 Winבפועל תותקן מערכת הפעלה 

10 Ent. 64BIT HEBREW  ע"פ
 Officeהסכם חינוך כולל התקנת 

 ע"פ הסכם חינוך.   2016

הדיסק הקשיח יחולק לשתי 
 מחיצות לפי הנחיות המזמין.

5    

 Apple iPad 9.7טאבלט תוצרת  02.090

Wi-Fi 128GB  + נרתיק לאייפד
" 9.7" + מגן זכוכית לאייפד 9.7

 כולל הדבקת המגן.

3    

 - - - - מתגים וציוד רשת 03.000

כל הציוד בפרק זה יהיה עם  03.005
 Limitedאחריות יצרן מסוג: 

Lifetime Warranty, with next 

business day advanced 

replacement 

 - - - הערה
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אומדן  פריט סעיף
 כמות

מחיר 
 יחידה

סה"כ מכפלת 
 מחיר בכמות

)יצרן ומקט( או  דגם מוצע
 מראה מקום למסמך

 תואמים GBICניתן להציע 

03.010 HPE Aruba 2930M 24G 1-slot 

Switch (JL319A) 
2    

03.020 HPE Aruba X371 12VDC 250W 

PS (JL085A) 
4    

03.030 HPE Aruba 2930 2-port Stacking 

Module (JL325A)  
2    

03.040 HPE HP 2920 0.5m Stacking 

Cable (J9734A) 
2    

03.050 HPE Aruba 2540-24G 4SFP+ 

Switch (JL354A) 
2    

03.060 HP 2530-48G+4SFP L-2,FM,LT 

(J9775A) 
4    

03.070 HP 2530-24G+4SFP,L-2,FM,LT 

(J9776A) 
4    

03.080 HP 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W 

(JL385A) 
2    

03.090 HP 1920S 48G 4SFP PPoE+ 

370W (JL386A) 
2    

03.100 HP 1G SFP transceiver, LC LX 

10km SMF (J4859D) 
8    

03.110 HPE Aruba 10G SFP+ LC SR 

300m OM3 MMF Transceiver 

(J9150D) 

4    

 HPE Officeמתג רשת תוצרת  03.120

Connect 1820 48G Switch 
(J9981A) 

5    

 HPE Officeמתג רשת תוצרת  03.130

Connect 1820 48G POE+ Switch 
(J9984A) 

5    

 HPE Officeמתג רשת תוצרת  03.140

Connect 1820 8G Switch 
(J9979A) 

5    

 HPE Officeמתג רשת תוצרת  03.150

Connect 1820 8G POE+ Switch 
(J9982A) 

5    
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אומדן  פריט סעיף
 כמות

מחיר 
 יחידה

סה"כ מכפלת 
 מחיר בכמות

)יצרן ומקט( או  דגם מוצע
 מראה מקום למסמך

 Ruckus (AP) נק' גישה אלחוטית 03.160

R310 .3אחריות  כולל ספק מתח 
 שנים באתר.

4    

 HP( APנק' גישה אלחוטית ) 03.170

Aruba IAP-103 JW188A 
4    

 HP (AP) גישה אלחוטית 'נק 03.180

ARUBA IAP-305 JX947A 
4    

 - - - - ציוד היקפי 04.000

, MAGניתן להציע מסכים תוצרת:  04.005
HP ,DELL,AOC  ,SAMSUNG ,
LG ,LENOVO 

ניתן להציע מקלדות ועכברים 
, HP ,MICROSOFTתוצרת : 

RAPOO ,LOGITECH 

ניתן להציע סורקים של 
AVISION ,EPSON 

, EPSONניתן להציע מקרנים 
HITACHI ,SONY 

 - - - הערה

"  הכולל 21.5בגודל  LEDמסך  04.010
, כולל   VGA +HDMIכניסות 

 רמקולים מובנים.

שלוש שנים באתר תקופת אחריות: 
 NBD הלקוח

10    

 23.6-24גודל  LED IPSמסך מחשב  04.020
 16:10או  16:9אינטש תצוגה 

 Full HD 1920x1080רזולוציה 
, HDMI. יציאות 4msלפחות  ןריענו
VGA  לכל הפחות. כולל מעמד רגל

 VESAוהכנה לחיבור 

שלוש שנים באתר תקופת אחריות: 
 NBD הלקוח

10    

-23.6גודל   LED IPSמסך מחשב  04.030
 16:10או  16:9אינטש תצוגה  24

 Quad HD 2kרזולוציה 

2560x1440 4לפחות  ןריענוms .
לכל הפחות.  DPאו  HDMIיציאות 

 כולל מעמד רגל 

4    
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אומדן  פריט סעיף
 כמות

מחיר 
 יחידה

סה"כ מכפלת 
 מחיר בכמות

)יצרן ומקט( או  דגם מוצע
 מראה מקום למסמך

שלוש שנים באתר תקופת אחריות: 
 NBD הלקוח

-26.5גודל  LED IPSמסך מחשב  04.040
 16:10או  16:9אינטש תצוגה  27.5

 Full HD 1920x1080רזולוציה 
, HDMI. יציאות 4msלפחות  ןריענו
VGA  לכל הפחות. כולל מעמד רגל

 VESAוהכנה לחיבור 

שלוש שנים באתר תקופת אחריות: 
 NBD הלקוח

4    

זוג רמקולים שולחני לפחות  04.050
2x10Watt RMS  3.5חיבורmm  או

USB למחשב. שנה אחריות 

10    

מדגם  5רמקולים פסיביים "זוג  04.060
JADE WS-58 ..אחריות שנה אחת 

10    

סט מקלדת ועכבר אלחוטיים  04.070
( USB)כולל מתאם  2.4Ghzבתדר 

כולל  Microsoft 3050כדוגמת דגם 
חריטה אנגלית ועברית שנה 

 אחריות

10    

סט מקלדת ועכבר אלחוטיים  04.080
( USB)כולל מתאם  2.4Ghzבתדר 

כולל  Microsoft 900כדוגמת דגם 
חריטה אנגלית ועברית שנה 

 אחריות

10    

 Microsoftעכבר אלחוטי תוצרת  04.090

Wireless 1850 כולל אחריות שנה 
5    

מקלדת אלחוטית רשת תוצרת  04.100
Logitech K375s כולל אחריות שנה 

5    

 Logitechמצלמת רשת תוצרת  04.110

B525 כולל אחריות שנה 
5    

-TPכרטיס רשת אלחוטי תוצרת  04.120

Link TL-WN822N  כולל אחריות
 שנה

5    

 Nvidia GeForce GTכרטיס מסך  04.130

1030 2GB   הכולל יציאותDVI 

+HDMI כולל אחריות שנה 

 

2    
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 Avision AV-176U סורק  04.140

 סורק צבעוני דו צדדי
דף, מהירות  50-מזין עד

עומס    דפים לדקה, 30 סריקה
דף ליום. כולל  3000 עבודה ממוצע

מנגנון אולטרא סאונד לזיהוי 
רזולוציה  הזנות כפולות.

מהירות  .600X1200 אופטית:
דפים לדקה חד צדדי  30 סריקה:

(A4,200 , ש/לdpi) .60  עמודים
, A4)  לדקה דו צדדי

זיהוי הזנות  (200dpi ש/ל,
מצבי  אולטרא סאונד. כפולות:
גווני  ,24bit צבע: סריקה:

ממשק  שחור לבן. ,8bit אפור:
 USB )תומך USB2 חומרה:

 ,Twain, ISIS ממשק תוכנה: (.1.1

WIA.  שטח סריקה מירבי
 Legal במזין:

1    

 Avision AD215סורק  04.150

ניהול  סורק צבע, אישי, לישומי
דף, מהירות  20-מידע וידע. מזין עד

עומס    דפים לדקה, 20 סריקה
דף ליום. כולל  1000 עבודה ממוצע

מנגנון אולטרא סאונד לזיהוי 
כולל חיבור רשת   הזנות כפולות.

רזולוציה  . אלחוטי
תכולת מזין  .600X1200 אופטית:

נייר 
מהירות  דפים. 20 עד אוטומטי:

ד צדדי דפים לדקה ח 20 סריקה:
(A4,200 , ש/לdpi.)      40  עמודים

, A4)  לדקה דו צדדי
זיהוי הזנות  (.200dpi ש/ל,

עומס  אולטרא סאונד. כפולות:
עבודה ממוצע 

מצבי  . דף. 1000 ליום:
גווני  ,24bit צבע: סריקה:

ממשק  שחור לבן. ,8bit אפור:
 USB )תומך USB2 חומרה:

 ,Twain, ISIS ממשק תוכנה: (.1.1

WIA.  שטח סריקה מירבי
 Legal במזין:

5    

, Epson EBU05 Full HDמקרן  04.160
High Definition: Full HD ,

, רזולוציה LCD:מנורה טכנולוגיית
1920x1200:יחס 16:9, יחס ,

5    
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 , עוצמת הארה:1:15000 ניגודיות:
3400 ANSI Lumensאחריות שנה . 

  CP-EX302דגם   HITACHIמקרן  04.170
מתלה תקרתי +  אנסי 3200עוצמה 

למקרן הכולל כלוב הגנה הניתן 
 לנעילה באמצעות מנעול תלייה

אחריות  שנים. 3אחריות למקרן 
 לנורה שנה אחת.

5    

  HITACHIמקרן אינטראקטיבי  04.180
 2700עוצמה   CP-TW2505דגם 
לתליה מתקרה  מתקן תליה+  אנסי

ילה הכולל כלוב הגנה הניתן לנע
 באמצעות מנעול תלייה

אחריות  שנים. 3אחריות למקרן 
 לנורה שנה אחת. 

 

5    

ס"מ  213*213מסך תלייה ידני  04.190
 כולל החזרה איטית 

 אחריות שנה אחת

10    

ס"מ  244*244מסך תלייה חשמלי  04.200
 כולל שלט רחוק

 אחריות שנה אחת.

10    

מדפסת לייזר שחור לבן משולבת  04.210
 HP LaserJet Pro M426fdwדגם 

F6W15A 

2    

 HPמדפסת לייזר צבעונית דגם  04.220

Color LaserJet M452dn CF389A 
2    

 HP מדפסת לייזר שחור לבן דגם 04.230

LaserJet Pro M501DN J8H61A 
2    

 מדפסת הזרקת דיו צבעונית דגם 04.240

HP Officejet Pro 6960 All In One 

J7K33A 

2    

  

 סה"כ מחירון בש"ח לא כולל מע"מ

 

 

 

יובהר כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן לצרכי שקלול הצעת המחיר בלבד ולא מהוות התחייבות להיקף 
 רכישה.
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במקרה של הקטנה / הגדלה הספק הזוכה יידרש לספק את הציוד המוזמן בהתאם למחיר הנקוב ליחידה גם 
 של הכמויות המצוינות בכתב הכמויות.

 לשנה קלנדרית לא כולל מע"מ.₪  500,000הזמנת הציוד תיעשה עד למסגרת של 

 המחירים הנקובים הינם לשנה.

  המחירים כוללים את אספקת הציוד לאתרי המועצה ומתן שירות באתרי המועצה. מען הסר ספק ידוע לי כיל

 באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:ולראיה 
 שם המשתתף: _____________________________________________

 כתובת: __________________________________________________ טל':______________

 _____________________________________________איש קשר: 

 חתימה וחותמת _________________________________________ תאריך: _______________

 :___________________________ חתימה + חותמת המציע

התאגיד וכי מי  במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו"ד או רו"ח החברה כי החתימה מחייבת את
 שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו.

 

 אישור עורך דין

 -אני הח"מ _______________, עו"ד מאשר כי ההצעה נחתמה על ידי ה"ה ______________ ו
 ____________ המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד _____________ * )מחק את המיותר(.

 ______ חתימה_________________תאריך _______ חותמת _________


