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 ג'ן-ביתהמועצה המקומית 

 השכרת מכונות צילום למועצה המקומית ומוסדותיה

 םהוראות למשתתפי

 כללי .1
השכרת מכונות צילום  הצעות עבור)להלן:"המועצה"( מזמינה בזאת  ג'ן-ביתהמועצה המקומית  1.1

 למועצה המקומית ומוסדותיה לפי הפירוט שיבוא בטופס ההצעה.

 חודשים. 60פה של ההתקשרות הינה לתקו 1.1

 מסמכי המכרז .2

 מסמכי המכרז" ויהוו חלק בלתי נפרד מן החוזה.המסמכים המפורטים להלן, ייקראו "        

 המצ"ב; בנוסח  4.5.17בתוקף עד ליום  בלתי ממותנת ₪  30,000ערבות בנקאית ע"ס       1.1            

 ערבות הנ"ל לערבות ביצוע;יחליף את ה זמציע שיזכה במכר                       

 ;למשתתפים ותנאי המכרז )מסמך זה( הוראות      1.1

 שלא יוחזרו.₪  1,000לרכוש בתמורה לסך של  ניתן מסמכי המכרז את  .    1.3

 הצעת המחיר;     1.4.

 תנאי סף  - תתפים במכרזתנאים למש .3

העומדים במועד הגשת ההצעות  תאגידים הרשומים כדין בישראלחברות ו/או רשאים להשתתף במכרז זה 

 :במכרז בכל התנאים המצטברים הבאים

שנים לפחות באספקת או השכרת מכונות צילום לרשויות או  חמשמי שיש לו ידע וניסיון של  3.1

 . הניסיון צריך שיהא של המציע עצמו מוסדות גדולים,ל

שורים הנדרשים אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים והאי שות משפטיתי ע"יהצעת המציע תוגש  3.3

 המציע בלבד. ע"שבמכרז יהיו 

 . 1987 –התשמ"ז   לא הורשע, בין הוא עצמו ובין מי ממנהליו בעבירה לפי חוק שכר מינימום , 3.4

פי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין ן הוא עצמו ובין ממנהליו בעבירה ללא הורשע, בי 3.5

 . 1991-והבטחת תנאים הוגנים( , התשנ"א

 ההצעה .4

ובהר בזאת כי מ ידי המציע.-ידו כנדרש, וכשהיא חתומה על-עת המציע, תוגש לאחר שמולאה עלהצ 4.1

למעט המכונות  ת חדשה.ולמכונ והשנייה ת ומחודש ותכל מציע יגיש שתי הצעות אחת למכונ

 המשרדיות המשולבות ההצעה תתייחס למכונות חדשות בלבד.

 ים הנדרשים להלן:מכסכל המלהצעה יצורפו  4.1

 ערבות בנקאית.    4.1.1

 . מסמכי המכרז.   4.1.1

          פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על    4.1.3

 ;  1976 –חשבונות(  , תשל"ו  )אכיפת ניהול    



 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור;     4.1.4

 . עוסק מורשה לצורך מע"מעל היות המציע  תקףאישור      4.1.5

.   אישור על קיום ביטוחים מעבידים וצג שלישי על פי דרישת המועצה אחרי ההכרזה על               4.1.6

 הזוכה ולפני חתימת הסכם ההתקשרות .

                  במידה ומדובר בתאגיד, יצורפו אישורים מתאימים לפי רישום התאגיד, שמות     4.1.7

 ;מאושר על ידי עו"ד החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם  וחתימות מורשי          

 ; 3.1אישורים והמלצות על ניסיון קודם כנדרש בסעיף     4.1.8

לא יהא כולל יוצע ש. המחיר סכום ההצעההמציע ימלא בעט את טופס ההצעה. בהצעה יפורט  4.3

 . כחוק מע"מ

ם של כל הפעילויות וההתחייבויות ללא יוצא מן הכלל שעל שלוהצעת המחיר תכלול ביצוע מלא ומ 4.4

 . פי מסמכי המכרז-המציע לבצע על

 . יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז 90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  4.5

ידי המציע עצמו, -, עלבכל דף ודף בנפרד, כשהם חתומים, כל מסמכי המכרזיש לצרף להצעה את  4.6

 שאם לא כן תיפסל ההצעה.

 , להכניס שינויים ותיקונים במסמכילפתיחת המכרזהמועצה רשאית בכל עת קודם למועד האחרון  4.7

ויובאו לידיעת המציעים  נפרד מתנאי המכרז-שינויים והתיקונים יהוו חלק בלתיה .המכרז ביוזמתה

 .המציעיםידי -בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על

 הצהרות המציע .5

ז והאמור במסמכי המכרז ידועים של המציע לכך שכל פרטי המכר הגשת הצעה למכרז מהווה אישור 5.1

 , וכי הוא מסכים לאמור בהם וכי הוא מסוגל למלא אחר כל התחייבויותיו שבמסמכי המכרז.לו

י הבנה בקשר לפרט כלשהו כל טענה של המציע בדבר טעות או אלאחר הגשת ההצעה, לא תתקבל  5.1

 מכי המכרז.סשבמ

לערוך שינוי כלשהו במסמכי המכרז. כל שינוי או הסתייגות ביחס לפרט  נו רשאיכי אי ידוע למציע 5.3

כלשהו שבמסמכי המכרז, המועצה רשאית לפי שיקול דעתה להתעלם ממנו כאילו לא נכתב או לפסול 

 את ההצעה. 

 

 שאלות הבהרה.    6

אי לשלוח שאלות מכרז באתר האינטרנט של המועצה רשבמסמכי הלהשתתף בהליך ולאחר שעיין  ןמציע המעוניי

 .1500השעה  11.1.17הבהרה בכתב לא יאוחר מיום 

 

 

 

 חתימה:_______________  אריך:________________ת

 



 בחינת ההצעות .7

אי הגשת הצעת מחיר ו/או השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל 7.1  

נוי או תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול ידי שי-ביחס אליהם, בין על הסתייגות

 לגרום לפסילת ההצעה. 

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או   7.1

 וי .בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כרא

 ונשמרת למועצה הזכות  את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה, לקבלהמועצה אינה מתחייבת    7.3     

 , לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.תו או כל חלק ממנוולבטל את המכרז בכלל

של  ועית וכושרורמתו המקצ, את אמינותו שיקוליההמועצה לקחת בחשבון  רשאיתהזוכה, בבחירת ההצעה   7.4

המציע לבצע את החוזה ואת ניסיונו של המציע עם המועצה ועם רשויות אחרות או גופים ציבוריים אחרים 

 בעבר. 

או הבנות ככל שתמצא לנכון גם לאחר מציע פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/רשאית לדרוש מה ההמועצה תהי 7.5

 מנת לבחון את ההצעות כראוי .-פתיחת ההצעות על

 

 כייה במכרז וביצוע החוזה הז .8

להסרת כל ספק כי המועצה רשאית לפי שיקול דעתה לבטל את המכרז או לדחות את מובהר בזאת     8.1

 ,ביצועו למועד אחר ובאותו מועד לפרסם מכרז חדש וזאת גם לאחר שנמסרה הודעה למציע על זכייתו

 .ךלכולמציע שיזכה או לכל מציע אחר, לא תהיינה כל טענות בקשר 

 . תהווה התקשרות מחייבתהתקשרות על חוזה  באמצעות מורשי החתימה מטעמם רק חתימת המועצה     8.1

שמשנה כאישור להתקשרות בחוזה עימו, ע לרבות הודעה למציע על כך, לא תהחלטה על זכיית מצי

 ., אלא רק לאחר החתימה על החוזההמציע לא יהיה רשאי להסתמך על כךו

, להקטין את היקף החוזה ו/או להוציא חתימת החוזה והן בתקופת החוזה ה רשאית הן לפניהמועצה תהי    8.3

 רק חלק ממנו לפי שיקול דעתה . לפועל

כמו כן, תהיה המועצה רשאית לדחות את תחילת ביצוע החוזה ו/או להתקשר לביצוע רק חלק מן 

 החוזה .

וכל הזמנה במסגרת המכרז מחייבת  שנים 5 המחירים שנקב בהם המציע יהיו תקפים לתקופה של 

 את המציע במחירים שנקב בהם בהצעתו שהוגשה במכרז.

 

 

 

 

 חתימה:________________   תאריך:_______________ 

 

 



 הודעה על זכייה וחתימת החוזה .9

א במועד זה ימציימים מיום שנמסר לו על זכייתו.  7בתוך התקשרות חוזה יב לחתום על יהמציע שיזכה, ח    9.1

 המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז.הזוכה למועצה 

של שהי עצה כי הצהרה כלפי מסמכי המכרז או שיתברר למו-במקרה שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על  9.1      

בה כדי בדה מהותית אשר לדעת המועצה היה המציע שניתנה במכרז אינה נכונה או שהמציע לא גילה למועצה עו

למסור את ביצוע המכרז למי  להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז, רשאית המועצה לבטל את הזכייה במכרז, וכן

 . ידה בין המציע הבא בתור ובין המציע שיזכה במכרז חדש שיפורסם-שייקבע על

 במקרה כזה הזוכה שהצעתו בוטלה כאמור, יפצה את המועצה על כל הפסד שייגרם לה בגין כך.

 

 ת ההצעההגש .10

 .14:00לא יאוחר משעה  16.2.2017המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  10.1

אלא רק לשם בירור זהות מגיש  מכרזיםיובאו לדיון ועדת השיימסרו לאחר המועד האמור, לא  הצעות

 .ההצעה

 

 

 ,בכבוד רב

 

 ביאן קבלאן

 המועצה אשר                                

 

 

 .  , ואני מסכים לכל האמור במסמך זה  אני הח"מ מאשר שהבנתי

_____________________________________ 

 חותמת המציע +מורשי החתימה ( חתימת המציע )

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח א'

 ג'ן-המועצה המקומית בית

 השכרת מכונות צילום למועצה המקומית ומוסדותיה

 נוסח ערבות להצעה

 
 מועצה מקומית בית גןלכבוד: 

 
 א.נ.

 
 

 ון:    כתב ערבות מס'  ______________הנד
 

 
 "( בקשר להזמנה להציע הצעות למכרז מס'המבקש" –על פי בקשת _________________ )להלן  .1

, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם מועצה המקומית בית גןלהשכרת מכונות צילום לבנוגע ______ 
סכום " –( בלבד,  )להלן שקלים חדשים לף שלושים א)במילים:  ש"ח 30,000כל סכום עד לסך של 

 "(.  ערבות
 
 
ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את הו/או מי מטעמ מועצהידי ה
 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש. דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים

 
 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .3
 
 
תוקף ערבותנו זו, יהיה עד לתאריך_____________ ועד בכלל וכל דרישה על פיה, צריכה להימסר לנו  .   4

רכה על ידינו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוא
והתחייבויותינו האמורות בכתב  שלושה חודשים נוספיםלתקופה נוספת של עד  מועצהעל פי בקשת ה

 ערבות זה תהיינה בתוקף עד לתום מועד הארכת הערבות.
 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5
 

 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק   ______________________
 

 ____________________סניף  __
 

 

 

 

 



 ג'ן-ביתמועצה המקומית ה

 

 השכרת מכונות צילום למועצה המקומית ומוסדותיה

 

 לכבוד

 ג'ן -ביתמועצה מקומית 

 

 

 אנו הח"מ ____________________ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, לרבות

 הלן :חוזה ההתקשרות , מצהירים ומתחייבים בזה כל

 לכל האמורי המכרז והגשנו את הצעתו בהתאם, כי אנו מסכימים כל האמור במסמכאנו מצהירים כי הבנו את  .1

בחוזה וביתר מסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה , ואנו 

 מוותרים מראש על טענות כאמור .

נה על כל הדרישות ל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז , כי הצעתנו זו עוכאנו מצהירים כי אנו עומדים ב .1

וכי אנו מקבלים על עצמנו להשכיר למועצה ומוסדותיה מכונות צילום בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז 

 שבמסמכי המכרז . 

באספקת ו/או  שנים לפחות חמשמכלליות האמור לעיל , הננו מצהירים כי יש לנו ידע וניסיון של  מבלי לגרוע .3

 השכרת מכונות צילום למוסדות ציבוריים . הניסיון הינו שלנו אישית .

 אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים . .4

יום לאחר המועד האחרון  90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי , ותהא תקפה במשך  .5

 . להגשת ההצעות

  .ימים מיום שיימסר לנו על זכייתנו  7היה והצעתנו תתקבל , אנו מתחייבים לחתום על החוזה בתוך  .6

  מיום חתימת החוזה אלא אם הוסכם אחרת . שנים 5קבנו יהיו תקפים למשך נהיה והצעתו תתקבל, המחירים שנ .7

 ת עם המועצה .ידוע לנו כי רק חתימה של המועצה באמצעות מורשי החתימה תהווה התקשרות מחייב .8

 כן ידוע לנו כי המועצה רשאית להגדיל או להקטין את היקף החוזה  הכל כאמור במסמכי המכרז . 

הננו מתחייבים לעמוד בכל הדרישות הנדרשות לפי כל דין לצורך ביצוע העבודה נשוא המכרז לרבות דרישות  .9

 בטיחות וגהות בעבודה .

פי החוזה ויתר מסמכי המכרז לשביעות -נבצע את התחייבויותינו על כן הננו מצהירים , כי אם נזכה במכרז , אנו

 רצון הרשות המקומית .

בחשבון כל הגורמים ללא יוצא מן הכלל העשויים הננו מצהירים בזאת כי בסכום הצעתנו שלעיל , נלקחו  .10

 להשפיע על הצעתנו .

 

 _______________________     מס' ע..מ./ ח.פ.______________________             שם המציע

 _______________________                   טלפון ______________________                   כתובת  

 _______________________               מס' פקס______________________       טלפון סלולארי

 _______________________    תימה +חותמתח______________________                    תאריך

 

 חתימת המציע :__________________    תאריך :___________________  

 



 השכרת מכונות צילום למועצה המקומית ומוסדותיה

 טופס ההצעה :

והשניה למכונות צילום ת צילום מחודשת ולמכונאחת מובהר בזאת כי כל מציע מחויב להגיש שתי הצעות 

 . ההצעות של המכונות המשולבות המשרדיות יהיו על בסיס מכונות משולבות חדשות בלבדת. וחדש

 

 :לפי מספר המכשירים שלהלןיושכרו ע"י המועצה מהספק ש תיאור מכונות הצילום

 14  משולבות לייזר מדפסותA4 דף לדקה  30-לא  פחות מ  חדשות . 

 5  מכונותA3 תה של המועצה .חדשות / מחודשות לשיקול דע בינוניות 

 5 חדשות / מחודשות לשיקול דעתה של המועצה  מכונות גדולות 

  –מחודשות  / 2016לא יפחת משנתון החדשה גיל המכונה  .1

 לבן. /סוג הפלט לכל המכונות שחור .2

 .מכונות הצילום תשמשנה משרדי המועצה ומוסדותיה  .3

 .  50קטנה עד ה - 200הגדלה עד  דופלקס, פינישר למכונות הצילום פידר  מצורף .4

 צילום לדקה . 60-לא יפחת משל בתי הספר מהירות המכונות  .5

 .  3Aצילום עד  .6

 מגירות  .  3לפחות  המכונות כוללות .7

 המכונות כוללות כרטיסי רשת .  .8

, והנסיעות, הובלהוהמחיר שנקט כולל כל החומרים  רות ותיקונים טכניים שוטפיםהמציע מתחייב למתן שי .9

 . ילוף וכו'.. לשמירה על תקינות המכונותחומרי טונר , חלקי ח

שעות מקבלת הודעה מטעם המועצה או נציג מטעמה אם זה  24ידי הספק יהיה תוך -השירות שיינתן על .10

 טלפונית ו/או בכתב .

 הספק ידריך את עובדי המועצה ומוסדותיה לשימוש במכונות . .11

 

לכל ________ ₪ ( __₪ ) ________סך של: ___חדשות הצעתי עבור השכרת המכונות 

 פעימת מונה של המכונות .

 

לכל __₪ ) ______________ ₪ ( __סך של: ___מחודשות הצעתי עבור השכרת המכונות 

 פעימת מונה של המכונות .

 

__________________                                                               ___________________ 

   חותמת                                                                                תאריך +חתימת הקבלן 

 

 חתימת המציע :__________________        אריך :___________________  ת


