
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 

 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 

 למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול 5/2019מכרז מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 גליל מערבייגוד ערים אשכול רשויות א

 5/2019  פומבי מכרז

 

 

 מתן שירותי מיכון משרדי

 לרשויות אשכול גליל מערבי

 

 הבהרה

 

 

 2019 במרץ 24
  



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 
 למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול 5/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 
2 

 

 

 יצורף כחלק בלי נפרד מההצעהמסמך זה 

 5/2019מכרז פומבי מס' ב

 מתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכולל

 

 הבהרה: .1

מחזור ה"למסמכי המכרז, יבוא:  6להוראות ותנאים כלליים בעמוד  7.3במקום האמור בסעיף 

הנובע  )לא כולל מע"מ(₪  1,000,000 מעל 2018-2016המציע בשנים  שלהמצטבר שנתי הכספי ה

 מתחום מתן שירותי מיכון משרדי.

, להוכחת הניסיון , מכל לקוח בנפרדהמשתתף יצרף להצעתו אישורלהוכחת תנאי סף אלו, 

, ובלבד שכל הנתונים 9-אמסמך אחר שאינו נספח , או 9-אנספח כאמור בנוסח האישור שב

 ".הצעתויופיעו גם במסמך שיצרף המציע ל 9-אהמופיעים בנספח 

 

 

 

  



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 
 למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול 5/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 
3 

 

 

 

 א1נספח 

 

 2-מסמך א

 

 הצעת מחיר

  5/2019פומבי  מכרזל
 

 מתן שירותי מיכון משרדי לרשויותל

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

 (עותקים בארבעה - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 

 הספקים יספקו מכונות צילום ומדפסות על פי הדרישות ובהתאם למפרט המינימום .1

מתחייבים לתת שירות, לספק חלקי חילוף וטונרים ולטפל בתקלות על פי הדרישות הספקים 

 .המפורטות

 

, כולל חיבור לכל הספקים יתקינו את המדפסות ומכונות הצילום ויגדירו אותם לפי הצורך .2

 המחשבים הרלוונטיים.

 

הטבלה פעימה על פי -מודלים של חיוב התשלומים בגין השירותים הנדרשים יתבססו על פי .3

מחיר פעימת הצילום כולל שירות, חלפים,  א תשלום שכירות או רכישת מכונות.לל ,המצורפת

 .3-וכן כל המפורט בנספח ב טיפול טכנאי, תיקון תקלות, אספקת טונר

 

  :שחור לבןמדפסת אישית  .3.1

 ₪;מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א' _______  .3.1.1

משלמים מחיר  להלן, י הנדרשהשנתהפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.1.2

 :השלמה

 ________; -מינימום פעימות שנתי שחור/לבן  .3.1.2.1

 ₪;_______  -מחיר פעימה עבור ההשלמה  .3.1.2.2
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 -מחיר חד פעמי עבור התקנה  –כרטיס עובד לשליפת ההדפסה  –אבטחת מידע  .3.1.3

;₪ _______ 

 

 :מדפסת אישית צבע .3.2

 ₪;מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א' ________  .3.2.1

 ₪;מחיר פעימה בצבע על פי מסלול א' _______   .3.2.2

משלמים מחיר להלן,  השנתי הנדרשהפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.2.3

 :השלמה

 ________; -מינימום פעימות שנתי שחור לבן + צבע יחד  .3.2.3.1

 ₪;_______  -מחיר פעימה עבור ההשלמה  .3.2.3.2

  -ור התקנה מחיר חד פעמי עב –כרטיס עובד לשליפת ההדפסה  –אבטחת מידע  .3.2.4

;₪ _______ 

 

 :מדפסת שולחנית משולבת שחור/לבן .3.3

 ₪;מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א' ________  .3.3.1

משלמים מחיר להלן, השנתי הנדרש הפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.3.2

 :השלמה

 _________; -מינימום פעימות שנתי שחור לבן  .3.3.2.1

 ₪;________  -מחיר פעימה עבור ההשלמה  .3.3.2.2

 -מחיר חד פעמי עבור התקנה  –כרטיס עובד לשליפת ההדפסה  –אבטחת מידע  .3.3.3

;₪ ________ 

 ₪;_______  -מחיר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס  -כרטיס פקס .3.3.4

 

 

 :מדפסת שולחנית משולבת + צבע .3.4

 ₪;מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א' _______  .3.4.1

 ₪;________ מחיר פעימה בצבע על פי מסלול א'  .3.4.2

משלמים מחיר  להלן, השנתי הנדרשהפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.4.3

 :השלמה

 ________; -מינימום פעימות שנתי שחור לבן + צבע יחד  .3.4.3.1

 ₪;_______  -מחיר פעימה עבור ההשלמה  .3.4.3.2

 -מחיר חד פעמי עבור התקנה  –כרטיס עובד לשליפת ההדפסה  –אבטחת מידע  .3.4.4

;₪ _______ 
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 ₪;_______  -מחיר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס  -כרטיס פקס .3.4.5

 

 

 :A3-A6מרכז הדפסה קטן  .3.5

 ₪;_______  -מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א'  .3.5.1

משלמים מחיר  להלן, השנתי הנדרשהפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.5.2

 :השלמה

 _______; -מינימום פעימות שנתי  .3.5.2.1

 ₪;_______  -מחיר פעימה עבור ההשלמה  .3.5.2.2

 ₪;_______  -מחיר חד פעמי עבור התקנתם  -שדכן, מחורר, מקפלת -פינישרים .3.5.3

 -מחיר חד פעמי עבור התקנה  –כרטיס עובד לשליפת ההדפסה  –אבטחת מידע  .3.5.4

;₪ _______ 

 _______ ₪;  -מחיר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס  -כרטיס פקס .3.5.5

 

 

 :A3-A6מרכז הדפסה גדול  .3.6

 ₪;________  -שחור לבן על פי מסלול א' מחיר פעימה  .3.6.1

משלמים מחיר להלן, השנתי הנדרש הפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.6.2

 :השלמה

 _______; -מינימום פעימות שנתי  .3.6.2.1

 ₪;________  -מחיר פעימה עבור ההשלמה  .3.6.2.2

 ₪;_______  -מחיר חד פעמי עבור התקנתם  -שדכן, מחורר, מקפלת -פינישרים .3.6.3

 -מחיר חד פעמי עבור התקנה  –כרטיס עובד לשליפת ההדפסה  –אבטחת מידע  .3.6.4

;₪ ________ 

 ₪;_______  -מחיר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס  -כרטיס פקס .3.6.5

 

בכל מכונה ומכונה על פי הפירוט  A4מהמחיר עבור דף בגודל  2יהיה פי  A3המחיר עבור דף בגודל  .4

 לעיל. 3בסעיף 

 

לצילום/הדפסה במצב בו כמות ההדפסות/צילומים השנתית של כל : מחיר הפעימה 'מסלול א .5

  2,500,000עד( הינה התקשר עם הספק הזוכה במכרזהמכונות יחד)בכל הרשויות שבחרו לה

 .הדפסות/צילומים בצבעוני 25,000 עד צילומים/הדפסות בשחור לבן +
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ם השנתית של כל : מחיר הפעימה לצילום/הדפסה במצב בו כמות ההדפסות/צילומי'מסלול ב .6

  2,500,000( הינה מעללהתקשר עם הספק הזוכה במכרזהמכונות יחד )בכל הרשויות שבחרו 

 .צילומים/הדפסות בצבעוני 25,000צילומים/הדפסות בשחור לבן + מעל 

 

, 3.4.1, 3.3.1, 3.2.2, 3.2.1, 3.1.1ם המפורטים בסעיפים מחיריכל אחד ממחירי מסלול ב' יהיו  א.6

 .76%-מוכפלים ב , כאשר הםמסלול א' , שהם מחירי3.6.2-ו 3.6.1, 3.5.2, 3.5.1, 3.4.2

 

לבן ולצבע, ובמידה -עבור כל חודש קלאנדרי ייחשב הספק את כלל פעימות המונה בהפרד לשחור .7

ומעלה לצבע, יחשב את  25,000-ומעלה, ו 2,500,000לבן בסך כולל של -ונמנו פעימות בשחור

 סלול ב'.התמורה המגיעה לו לפי מ

 

שהספק השנתי לכל סוג מכשיר, כל רשות תחויב לעמוד במינימום שנתי הספק יגדיר מינימום  .8

 הנדרש היא תשלם מחיר השלמה על ההפרש.השנתי דורש, במידה והרשות לא עמדה במינימום 

של כל אותם המכשירים מאותו הסוג השנתי כל רשות רשאית לחבר את סך הצילומים/הדפסות 

 הנמצאים ברשותה על מנת לעמוד במינימום הנדרש.

 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בשיקלול המחירים לצורך מתן משקל לרכיב המחיר בהצעה לא  .9

קוד -שדכן, מחורר, מקפלת; התקנת אבטחת מידע –פינישרים ילקחו בחשבון התקנת 

 אישי/כרטיס עובד לשליפת ההדפסה; והתקנת כרטיס פקס.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך: ____________________________________________

 

 שם המציע: _________________________________________
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 שמות החותמים בשם המציע: ____________________________

 

   חתימה וחותמת של המציע:_____________________________

 

 עותקים בשני - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס

 

 


