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 מסמך זה יצורף כחלק בלי נפרד מההצעה

 5/2019מכרז פומבי מס' ב

 מתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכולל

 

 כמקובל.₪,  500 -מבוקש להפחית את מחיר המכרז ל –מבוא  .1

 הבקשה נדחית.

 

סכום ערבות הביצוע הנדרש גבוה מאוד, לאור אי הודאות באשר להיקף  –ערבות ביצוע  .2

 ההתקשרות )כמות לקוחות, היקף כספי וכד'(. מבוקש להפחיתה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ערבות "למסמכי המכרז, יבוא:  17להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  15.2.1במקום האמור בסעיף 

, לקיום התחייבויות המציע, רשות המקומיתאוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת ה

המחירים לצרכן במועד הקובע כשסכום זה צמוד למדד ₪,  20,000שיהיה בסכום של  בסכום

. הערבות תוצא על ידי בנק בישראל. ערבות הביצוע תהיה שות המקומית"()להלן: "ערבות הר

ותנאיה יהיו בהתאם לנוסח  הערבות . נוסחהתקשרותתקופת העד לחצי שנה לאחר תום בתוקף 

 "המצורף להזמנה זו. 3-בהמובא במסמך 

להבטחת "למסמכי המכרז, יבוא:  68לחוזה ההתקשרות, בעמוד  22.1במקום האמור בסעיף 

לרשות בזאת נותן השירותים על פי חוזה זה במלואן ובמועדן, מוסר  יומילוי כל התחייבויות

לחוזה זה )להלן:  1-נספח בבנוסח המצורף כ₪,  20,000סך של ערבות בנקאית בהמקומית 

וע תהיה בתוקף עד לחצי שנה לאחר תום תקופת ההתקשרות. נוסח ערבות הביצ. "הערבות"(

 ".המצורף להזמנה זו 1-הערבות ותנאיה יהיו בהתאם לנוסח המובא במסמך ב

 

 נבקש לרשום במכרז כי על כל המכונות המסופקות להיות חדשות. .3

 הבקשה נדחית.

 

ום מדובר באספקת מכונות ציל –למסמכי המכרז  5כלליים, עמוד ים להוראות ותנא 4סעיף  .4

 ?מדפסות   חדשות  או משומשות

 הבהרה:

 המכרז הינו גם לאספקת מכונות חדשות וגם למשומשות.

 

כמות הפעימות השנתית בכול  –למסמכי המכרז  5כלליים, עמוד להוראות ותנאים  4סעיף  .5

  תאין התייחסו מה כמות פעימה שחור ומה הכמות פעימה צבע?  9,000,000הרשויות ביחד כ 

ה   - 12מדפסות  או  לפחות מה כמות המדפסות שמוצבות  היום בכול \במכרז  לצפי רכש מכונות 

 A3      וכמה   A4רשויות  כמה מתוכם 

 הבהרה:
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 פעימות הן לצבע. 340,000פעימות  9,000,000מתוך  –אומדן לא מחייב 

 ההברהות במסמכי המכרז ביחס לאומדן הכמויות חלות גם על אומדן זה.

 

מה קורה במידה וכמות הפעימות  –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  3סעיף  .6

 ל הציוד עולה על הכמות המשוערת.כהמינימלאית ל

 השאלה אינה ברורה.

 

רשמתם הערכת פעימות שנתית  –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  3סעיף  .7

 .אולם לא ציינתם מהי כמות פעימות הצבע

 לעיל במסמך תשובות לשאלות ההברה זה. 5ראו תשובה 

 

מבקש לקבל מידע מפורט יותר  –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  3סעיף  .8

 .₪" 2500000"היקף ההתקשרות הכולל על פי המכרז לא יעלה על סך 

 הבקשה אינה ברורה.

 

מה מינימום תקופת ההסכם  –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  6סעיף  .9

 ם ומתחדש ע"פ רצון הלקוח או אחרת[.חודשי 12המינימאלית ]האם 

 המציעים מופנים לאמור בסעיף זה:

תקופת ההתקשרות של הזוכה/ים במכרז עם רשויות האשכול שיבחרו בכך לביצוע העבודות "

שנים, אשר תחלנה במועד מתן צו התחלת העבודות מרשות האשכול לקבלן הזוכה,  3-הינה ל

 12ופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות ולרשויות האשכול תהינה זכות להארכת תק

  .אחת, כך שסך כל תקופת ההתקשרות תהיה לחמש שנים-חודשים כל

חודשים מיום  12מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לרשויות האשכול זכות לבטל את ההסכם לאחר 

 "מתן צו התחלת העבודות, וזאת מכל סיבה שהיא.

 למסמכי המכרז: 53בעמוד לחוזה ההתקשרות,  5.1וכן לסעיף 

 36תקופת ההתקשרות הראשונית עם נותן השירותים לפי חוזה זה תהייה לתקופה של "

פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת -הזכות, על שמורהלרשות המקומית  חודשים

חודשים כל אחת )להלן: "תקופת  12ההתקשרות עם נותן השירותים בשתי תקופות נוספות בנות 

ציה"(, בהתאם לדין החל על הרשות המקומית, וזאת בתנאים זהים או מיטיבים עם האופ

הרשות המקומית. בכל מקרה, לא תעלה תקופת ההתקשרות הכוללת של הרשות המקומית עם 

 "חודשים )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. 60נותן השירותים על 

 

 לא מובן. –למסמכי המכרז  16-ו 15, 14מחיר פעימת מונה בעמודים  .10

 השאלה אינה ברורה.
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נבקשכם לציין מהי כמות מכשירים  –למסמכי המכרז  31-28, עמודים 2-הצעת המחיר, נספח א .11

 .נתון זה הינו חשוב על מנת שנוכל לתמחר את הצעתנו –הנדרשת מכל דגם 

 :הבהרה

במועצה  ,למועד עריכת מסמך תשובות לשאלות הבהרה זה אומד האשכול כי בעיריית עכו נכון

נמצא המיכון המשרדי שלהלן בכמות המפורטת  תרשיחא-ועיריית מעלות האזורית מטה אשר

 בצידו:

 ;28 –מדפסת אישית שחור לבן 

 ;9 –מדפסת אישית צבע 

 ;69 –מדפסת משולבת שחור לבן 

 ;6 –מדפסת משולבת צבע 

 ;39 –מרכז הדפסה קטן 

 ;28 –מרכז הדפסה גדול 

 באשכול. "כוח הקנייה"מ 70%-שלושת הרשויות מהוות כ

 .ה העתידה להצטרף לאשכולה" של עיריית נהריבשכלול זה לא נלקח בחשבון "כוח הקניי

באמור מבלי שיגרע מהאמור במסמכי המכרז ורק כדי להוסיף עליהם והכל כדי למנוע ספק, אין 

לעיל כדי אומדן מחייב לכמויות וסוגי המיכון המשרדי הנמצא ברשויות האשכול. כן אין בפירוט 

כמויות המיכון המשרדי כדי התחייבות להתקשרות בין מי מרשויות האשכול והספק הזוכה, או 

 כמות המיכון המשרדי עבורו שיסופק או עבורו יינתן שירות.

 

איפיון + נתונים אילו מכשירים נדרשים וכמות מהי כמות  לגבי הדפסה באמצעות כרטיס נדרש .12

 .נבקש לתמחר פתרון זה בנפרד –השרתים עליהם תותקן התוכנה כו' 

, הצעת המחיר, 2-ספח אנב 3.6.6-ו 3.4.5, 3.3.4, 3.2.5, 3.1.4המציעים מופנים לסעיפים 

 למסמכי המכרז. 30-28עמודים 

 

התקנת קוד אישי אינה נושאת עלות  –למסמכי המכרז  31-28 , עמודים2-הצעת המחיר, נספח א .13

כספית ועל כן אין צורך לבקש הצעת מחיר בגינה, להבדיל משימוש בכרטיסים ומתקנים. מבוקש 

 לתקן בהתאם. נכון לכל הצעות המחיר למכשירים השונים.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

. המציעים הצעת המחיר – 2-אנספח  1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

למסמכי המכרז בעמודים  תהמצורפהצעת המחיר המצ"ב במקום נוסח  1יעשות שימוש בנספח 

 למסמכי המכרז. 31-28

 

 למסמכי המכרז, יבוא: " 28, הצעת המחיר, עמוד 2-לנספח א 3.1.4במקום האמור בסעיף 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 13ראו תשובה 
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לא ניתן לקבוע מינימום מצרפי של  –למסמכי המכרז  31-28 , עמודים2-המחיר, נספח אהצעת  .14

 2 -פעימות מונה בצבע ובשחור לבן לאור ההבדל הגדול בעלויות פעימות המונה. מבוקש להפריד ל

 כמויות מינימאליות נפרדות. נכון לכל הצעות המחיר למכשירים השונים.

לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה, אחוז  5מהנתונים הידועים לאשכול, ראו תשובה 

מסך כלל הפעימות. לכן לא תהיה הפרדה במחיר לפעימה בין ש/ל  4%-כהפעימות בצבע הינו 

 לצבע.

 

לא ניתן לקבוע מחיר אחיד לפעימה  –למסמכי המכרז  31-28 , עמודים2-הצעת המחיר, נספח א .15

לבן, לאחר החריגה מכמות המינימום, לאור ההבדל הגדול בעלויות ביניהן. מבוקש בצבע ובשחור 

 מחירים שונים. נכון לכל הצעות המחיר למכשירים השונים. 2 -להפריד ל

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 14ראו תשובה 

 

מבוקש להבהיר שמדובר במחיר  –למסמכי המכרז  31-28, עמודים 2-הצעת המחיר, נספח א .16

לפינישר ולא להתקנת פינישר. לפינישר עלות נכבדת להתקנה הרבה פחות. נכון לכל הצעות המחיר 

 למכשירים השונים.

 שר ואת עלות ההתקנה.יהבהרה: המחיר כולל את עלות הפינ

 

למדפסות אישיות לא ניתן לצרף  –למסמכי המכרז  28, עמוד 2-להצעת המחיר, נספח א 3.1סעיף  .17

 פינישר , מחורר , מקפלת , פקס 

 נא הסברכם )לגבי כל הסעיפים המקבילים לכל המכשירים( – 3.1.2.1סעיף  .17.1

 נא הסברכם )לגבי כל הסעיפים המקבילים לכל המכשירים( – 3.1.2.2סעיף  .17.2

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

. המציעים הצעת המחיר – 2-אספח נ 1לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח  תשובותלמסמך 

למסמכי המכרז בעמודים  תהמצורפהצעת המחיר המצ"ב במקום נוסח  1יעשות שימוש בנספח 

 למסמכי המכרז. 31-28

 

צבע    \פעימה  שחור  מחיר  –למסמכי המכרז  28וד , עמ2-להצעת המחיר, נספח א 3.1.1 ףסעי .18

 ?כולל מע"מ

 לא.

 

מדפסת אישית  –למסמכי המכרז  28, עמוד 2-להצעת המחיר, נספח א 3.15-ו 3.1.4, 3.1.3סעיפים  .19

 .שחור לבן לא תומכת ב פינישיר  ו בכרטיס עובד  וכרטיס פקס

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 17ראו תשובה 
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 ,מחורר  פנישרים שדכן,  –למסמכי המכרז  28וד , עמ2-להצעת המחיר, נספח א 3.1.3 ףסעי .20

. אתם תמה לגבי  מחיר  קניית הפינישיר?  אין התייחסו .מקפלת  מחיר חד פעמי עבור התקתם 

 ?יהיה  מסוג  שדכן מחורר ומקפל  מעוניינים שהפינישר

 הבהרה זה.לעיל במסמך תשובות לשאלות  16ראו תשובה 

 

כרטיס עובד  לשליפת הדפסה    –למסמכי המכרז  28, עמוד 2-להצעת המחיר, נספח א 3.1.4 ףסעי .21

קורא קירבה שתומך  בכרטיס העובד? מחיר חד פעמי  עבור התקנה  מה לגבי  רכישת תוכנה  +  

 .אין התייחסות

כל התקנה עלות התקנת כרטיס העובד התוכנה, קורא הקרבה והמחיר כולל את הבהרה: 

 .המתחייבת בעניין כרטיס העובד

 

למדפסות אישיות לא ניתן לצרף  –למסמכי המכרז  29, עמוד 2-להצעת המחיר, נספח א 3.2סעיף  .22

 פינישר , מחורר , מקפלת , פקס

לפעימות צבע ופעימות שחור מחירים שונים ולא ניתן לחשב מינימום  – 3.2.3.1סעיף  .22.1

 פעימות יחד

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 17ראו תשובה 

 

מדפסת אישית    –למסמכי המכרז  29, עמוד 2-להצעת המחיר, נספח א 3.26-ו 3.2.5, 3.2.4סעיפים  .23

 .צבע  לא תומכת ב פינישיר  ו בכרטיס עובד  וכרטיס פקס

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 17ראו תשובה 

 

לא ניתן לחבר למדפסת משולבת  –למסמכי המכרז  29, עמוד 2-להצעת המחיר, נספח א 3.3סעיף  .24

A4 פינישר , מחורר , מקפלת , פקס 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 17ראו תשובה 

 

פינישר , מחורר , מקפלת יש ל  –למסמכי המכרז  30, עמוד 2-להצעת המחיר, נספח א 3.5.4סעיף  .25

 ו.עלויות נוספות ונבקש להוסיף מחיר לפעימת המונה עבור אביזרים אל

 השאלה אינה ברורה. לא ברור למה התכוון השואל ב"עלויות נוספות".

 

לא מצוין מסלול ב' לצורך  – למסמכי המכרז 31, עמוד 2-להצעת המחיר, נספח א 7-ו 6 פיםסעי .26

 קביעת מחיר שונה.

 .20.2.19במכרז זה, שפורסמה באתר האשכול ביום  1המציעים מופנים להבהרה 

 

מבוקש לבטל  -לגבי מסלול ב' – למסמכי המכרז 31, עמוד 2-להצעת המחיר, נספח א 7-ו 6 פיםסעי .27

 -ור הסיבוך הרב הנובע מכך והן לאור היותו שרירותי. חריגה קטנה ממסלול א' למסלול זה הן לא
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ב' אין בה כדי לעשות שינוי של ממש בתמחור. בכל מקרה התחשיב צריך להיות שנתי ולא לעשות 

חישוב מדי חודש בחודשו. תחשיב חודשי אינו הגיוני מאחר ויש עונתיות ואף שוני בין המגזרים 

 כד'( שמשפיעה על כמויות הפעימות.השונים )חופשות ו

 השאלה אינה ברורה.

למהן הסר ספק, חישוב הפעימות ביחס למסלול א' ומסלול ב' הינו שנתי, והוא מתייחס לסך 

 כל הפעימות ברשויות שייתקשרו עם הספק הזוכה במכרז זה.

 

 לכל שנתי מינימום יגדיר הספק" – למסמכי המכרז 31עמוד , 2-להצעת המחיר, נספח א 8סעיף  .28

על מנת ליצור  – "במידה..... ש,שהספק דור השנתי במינימום לעמוד תחויב רשות כל ר,מכשי סוג

 אחידות ושוויוניות בהגשה ובבדיקת ההצעות נבקש כי אתם תקבעו את המינימום לכל דגם.

 הבקשה נדחית.

 

 .דרש בכל מרכז הדפסהננבקש לציין מהו האבזור ה .29

 למסמכי המכרז. 83-77מפרט דרישות לביצוע, עמודים  3-מופנים לנספח בהמציעים 

 

תקופת ההתקשרות הראשונית  הינה ל  -למסמכי המכרז  52לחוזה ההתקשרות בעמוד  5סעיף  .30

 6חודשים כול אחת  סותרת את סעיף  12חודשים עם אפשרות להארכה לשתי תקופות בנות  36

 .6עמוד 

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 9ובה תקופות ההארכה זהות. ראו תש

 

נבקש לרשום כי  – למסמכי המכרז 69עמוד לחוזה ההתקשרות, בעמוד  6בסעיף  1.1סעיף קטן  .31

 החלפת טונר באחריות המשתמש

 הבקשה נדחית.

 

נבקש כי זמן  – למסמכי המכרז 69עמוד לחוזה ההתקשרות, בעמוד  6בסעיף  1.2.1סעיף קטן  .32

 .שירות יעמוד על יום עסקים אחדהמענה לקריאת 

 הבקשה נדחית.

 

כיון ויתכן כי  – למסמכי המכרז 69עמוד לחוזה ההתקשרות, בעמוד  6בסעיף  1.3סעיף קטן  .33

שעות במידה  72נדרשים חלקי חילוף על מנת לתקן את התקלה נבקש כי סיום התקלה יהיה תוך 

 והתקלה לא משביתה את המכשיר.

 הבקשה נדחית.

 למסמכי המכרז 69עמוד לחוזה ההתקשרות, בעמוד  6בסעיף  23.7.4-ו 23.7.3סעיפים קטנים  .34

 בהתאם.  12+  11נבקש לתקן בהתאם לסעיפים  –

 הבקשה נדחית.
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נבקש לרשום כי  – למסמכי המכרז 70עמוד לחוזה ההתקשרות, בעמוד  6בסעיף  23.7.5סעיף קטן  .35

 .א ייחשבו כתקלה מכניתתקיעות נייר או שימוש לא נכון במכשיר ל

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז, יבוא:  70עמוד לחוזה ההתקשרות, בעמוד  6בסעיף  23.7.5במקום האמור בסעיף 

 , למעט תקלה שהינה תוצאה של נזק בזדון,חוזרת על עצמהמכנית התקלה מכשיר שיש בו "

שעות מרגע  24שתכונותיו זהות או טובות יותר תוך מכשיר בחלף וי פעמים בחודש, 3-יותר מ

 ש"ח לכל יום איחור בהחלפת המכשיר."100 – הפנייה

 

"בכל המכשירים  –למסמכי המכרז  78, בעמוד 3-במפרט דרישות לביצוע, נספח ב 7.17בסעיף  .36

שדכן, מחורר, מקפלת." הוספת פינישרים אפשרית רק  0 תהיה אפשרות להתקין פינישרים

הנדרשות ובכמה מהן צריך  3A, נבקש לתקן. בנוסף נבקש לדעת את כמות מכונות 3Aבמכונות 

 פקס, פינישר או פינישר עם מקבלת.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 17ראו תשובה 

 

מבוקש שמגירת נייר תהיה  –למסמכי המכרז  79עמוד , 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב8סעיף  .37

 -בכדף. זה מה שקיים במדפסות בגודל כזה וכל תוספת של מגירה תייקר את המדפסת  250 -ל

%50. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז, יבוא:  79עמוד , 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב8.2במקום האמור בסעיף 

 ."דפים 250קיבולת נייר במגש פנימי: "

 

 י:פנימ במגש נייר קיבולת –למסמכי המכרז  79עמוד , 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב8.2סעיף  .38

 דפים. 250מדובר במדפסת קטנה נבקש לשנות למגש פנימי  - .יםדפ  500

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 37ראו תשובה 

 

מדפסת לייזר אישית   לא   –למסמכי המכרז  79עמוד , 3-לביצוע, נספח ב דרישות, מפרט 8.8סעיף  .39

 .768GBתומכת בדיסק 

 מבוטל - 8.8סעיף 

 

מדפסת לייזר אישית    –למסמכי המכרז  79עמוד , 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב9.8סעיף  .40

 768GBצבע   לא  תומכת בדיסק 

 :הבקשה מתקבלת באופן הבא

 מבוטל - 9.8סעיף 
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מספר עותקים בסריקה  –למסמכי המכרז  80עמוד , 3-מפרט דרישות לביצוע, נספח ב, 10.4סעיף  .41

 נבקש לקבל הבהרה האם מדובר במדפסת או במכונת צילום משולבת. - 99אחת: עד

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מפרט טכני מינימאלי למסמכי ההמכרז, יבוא: " 80בעמוד  10במקום האמור ברישת סעיף 

 ":שחור/לבןמשולבת שולחנית/מחלקתית  A4למדפסת לייזר 

מפרט טכני מינימאלי למסמכי ההמכרז, יבוא: " 80בעמוד  11במקום האמור ברישת סעיף 

 משולבת צבע:" שולחנית/מחלקתית  A4למדפסת לייזר

 

 - 256MBדיסק קשיח:  –למסמכי המכרז  80עמוד , 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב10.9סעיף  .42

 נבקש לדעת האם הכוונה לזיכרון?

 כן.

  

מהי הכמות הנדרשת לכל סוג של  –למסמכי המכרז  79עמוד , 3-מפרט דרישות לביצוע, נספח ב .43

 מכונה, הדבר משמעותי עבורנו לצורך חישוב העלויות והגשת ההצעה.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות ההברה זה. 11ראו תשובה 

 

אין כמות של מכישירם סה"כ  –למסמכי המכרז  80-79 יםעמוד, 3-מפרט דרישות לביצוע, נספח ב .44

 מכל סוג.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות ההברה זה. 11ראו תשובה 

 

אין התחייבות למינימום  –למסמכי המכרז  80-79 יםעמוד, 3-מפרט דרישות לביצוע, נספח ב .45

 פעימות מונה שנתי או חודשי לכל הציוד.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות ההברה זה. 11ראו תשובה 

 

נבקש לדעת  –למסמכי המכרז  80-79 יםעמוד, 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב11-ו 9, 8סעיפים  .46

 האם מדובר במדפסת או מכונת צילום משולבת?

 הבהרה:

מכישירי  –למסמכי המכרז  79עמוד , 3-מפרט דרישות לביצוע, נספח ב 9-ו 8ביחס לסעיפים 

 .)מדפסות בלבד( יםמשולבמיכון שאינם 

 41ראו תשובה למסמכי המכרז  80עמוד , 3-מפרט דרישות לביצוע, נספח בב 11ביחס לסעיף 

 במסמך תשובות לשאלות ההברה זה.לעיל 

  

מבוקש שמגירת נייר תהיה  –למסמכי המכרז  80עמוד , 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב11סעיף  .47

דף. זה מה שקיים במדפסות בגודל כזה וכל תוספת מגירה תייקר את המדפסת בשיעור  250 -ל

 .עשרות אחוזיםניכר של 
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 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 למסמכי המכרז, יבוא: 80עמוד , 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב11.3במקום האמור בסעיף 

 ."דפים 250קיבולת נייר במגש פנימי: "

 

 8המתנה לדף ראשון:  –למסמכי המכרז  80עמוד , 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב11.5סעיף  .48

 שניות. 12להמתנה של נבקש לשנות את הדרישה  -שניות 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז, יבוא:  80עמוד , 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב11.5במקום האמור בסעיף 

 ".שניות 12המתנה לדף ראשון: "

 

 :למסמכי המכרז 80עמוד , 3-מפרט דרישות לביצוע, נספח ב , 11.8סעיף  – הבהרה .49

 "'יגהגחצי  – זיכרון": יבוא" 256MBדיסק קשיח: " :במקום

 

מבוקש שמהירות הסריקה  –למסמכי המכרז  81עמוד , 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב12סעיף  .50

דפים בדקה. זה מה שקיים במכונות כאלה וההבדל הוא מינימאלי. מכונה  45תהיה בשחור לבן 

 .2עם מהירות סריקה גדולה יותר תהיה גם גדולה יותר ויקרה פי 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז, יבוא:  81עמוד , 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב12.6.1במקום האמור בסעיף 

 ."45לבן: מהירות סריקה שחור/"

 

כמות הנייר הסטנדארטית  –למסמכי המכרז  81עמוד , 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב12סעיף  .51

 . מבוקש לתקן בהתאם.1,500דף כ"א. במכרז מופיע  550מגירות של  2במכונות כאלה היא 

 הבקשה נדחית.

 

זמן להדפסה  –למסמכי המכרז  81עמוד , 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב12.4.13סעיף  .52

 שניות. 5.4נבקש לשנות את הדרישה לזמן המתנה של  -שניות  4.2ראשונה: 

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת

למסמכי המכרז,  81עמוד , 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב12.4.13במקום האמור בסעיף סעיף 

 ."שניות 5.4זמן להדפסה ראשונה: "יבוא: 

 

כמות הנייר הסטנדארטית  –למסמכי המכרז  82עמוד , 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב13סעיף  .53

 . מבוקש לתקן בהתאם.1,500דף כ"א. במכרז מופיע  550מגירות של  2במכונות כאלה היא 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי  82עמוד , 3-במפרט דרישות לביצוע, נספח ב 13.4.4-ו 13.4.3במקום האמור בסעיפים 

 המכרז, יבוא:
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 .דף 500מגרות של  2: 1קיבולת נייר  13.4.3"

 ."דף 1,500מגרות  2: )אופציונאלי( 2קיבולת נייר  13.4.4

 

 -עברית  :עבודה שפת –למסמכי המכרז  82עמוד , 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב13.3סעיף  .54

 נבקש לשנות לאנגלית או עברית.

 הבקשה נדחית

 

–למסמכי המכרז  82-ו 81 יםעמוד, 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב13.4.11-ו 12.4.10סעיפים  .55

מאחר וטכנית   DPI 600/600נבקש לשנות את הדרישה לרזולוציה:  - DPI 1200/600רזולוציה: 

 שום מכשיר של כל ייצרן שהוא לא תומך מעבר לכך.)בצילום(.

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת

 82-ו 81 יםעמוד, 3-, מפרט דרישות לביצוע, נספח ב13.4.11-ו 12.4.10במקום האמור בסעיפים 

 למסמכי המכרז, יבוא:

 .DPI 600/600רזולוציה:  12.4.10"

 ."DPI 600/600רזולוציה:  13.4.11

 

אישורי מצורף קובץ של נוסח  –למסמכי המכרז  86-84ים עמוד, 4-נוסח אישורי המבטח, נספח ב .56

 מבטח עם הערות של חברת הביטוח שלנו אבקש את אישורכם לתיקונים שנעשו.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

נוסח אישורי המבטח. המציעים  4-נספח ב 2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

המצ"ב במקום נוסח אישורי המבטח המצורפים למסמכי המכרז  2יעשות שימוש בנספח 

 למסמכי המכרז. 86-84בעמודים 

 

 לצורך זמן התארגנות נוסף נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז. .57

 .הבקשה נדחית

 

כיוון שהמועד האחרון לשאילת שאלות הבהרה למכרז זה הוא היום, ולא נראה לי שנספיק להכין  .58

את השאלות בשל אילוצים בלתי צפויים, נבקשכם לדחות את מועד הגשת השאלות ליום ראשון 

  שני בשבוע הבא.או 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, לכתבות דוא"ל 10:00, בשעה 11.3.19ניתן להגיש שאלות הבהרה נוספות עד ליום שני, 

tal@wegalil.org.il.בקובץ וורד , 

 .14:00, בשעה 14.3.19תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר האשכול עד ליום חמישי, 

 

 :הבהרה .59

mailto:tal@wegalil.org.il
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 .מבוטל –למסמכי המכרז  17להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  14.2.11סעיף 

 

 הבהרה: .60

וסעיפי המשנה שבו  6זה, סעיף  מבלי לגרוע מהאמור לעיל במסמך תשובות לשאלות הברהרה

 למסמכי המכרז, ימוספרו מחדש כדלקמן: 71-70לחוזה ההתקשרות, עמודים 

 מועד מתן שירות תיקון תקלות .24

שעניינה שירות שוטף  17:00עד השעה ו 8:00מהשעה ה' -קריאת שירות בימי א' 24.1

תמיכה טלפונית/ ( ותקלות שניתן לפתור אותן מרחוק על ידי טונרלמשל החלפת )

 .באותו יום יטופלוו התחברות מרחוק יענו

 כל קריאה אחרת: 24.2

על ידי הגעת  תיענה באותו היום 12:00ה' עד השעה -קריאה בימי א' 24.2.1

 .טכנאי לאתר הרשות

תענה למחרת היום בבוקר עד לשעה  12:01ה' משעה -קריאה בימי א' 24.2.2

 על ידי הגעת טכנאי לאתר הרשות. 10:00

 שעות מרגע ההגעה לטיפול. 24סיום טיפול בתקלה יהיה לכל המאוחר עד  24.3

תקלה המשביתה מכשיר או שנדרש להחליפו, המכשיר החלופי שהספק ייתן יהיה 

 .שהוחלף מכשירברמה זהה או גבוהה ל

הכבלים  סיום הטיפול בתקלה, יוחזר הציוד למקומו המקורי לרבות חיבור כל עם 24.4

עבודה שמישה. הטכנאי ידווח לנציג הרשות העמדת כאשר  ,כפי שהיו במקור

לכך שהתקלה בכתב על אופן הטיפול בתקלה, ויקבל את אישורו המקומית 

 .נפתרה

, הפר נותן השירותים את התחייבותו לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בנוסף 24.5

בחוזה זה, ישלם נותן השירותים לרשות המקומית, מייד עם דרישה ראשונה, 
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כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, את הסכומים הקבועים בטבלה להלן, בגין כל יום 

 "(:הפיצוי המוסכםשל איחור )להלן: "

 בהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו מראש והתקנת המיכון המשרדי הצבת 24.5.1

 לכל יום איחור לכל מכשיר שלא הותקן.₪   100 –

 במענה לקריאה. על כל יום איחור₪  100 – מענה לקריאות הרשות 24.5.2

שעות מרגע  24החלפת מכשיר תקול או מושבת במכשיר אחר בתוך  24.5.3

 לכל יום איחור בהחלפה.₪  100 –ההחלטה 

מתחילת הטיפול לשביעות רצון  שעות 24טיפול וסגירת תקלות תוך  24.5.4

 איחור בפתרון התקלה.₪  100 – הלקוח

 פעמים בחודש, 3-חוזרת על עצמה יותר ממכנית התקלה מכשיר שיש בו  24.5.5

שעות מרגע  24מכשיר שתכונותיו זהות או טובות יותר תוך בחלף וי

 ש"ח לכל יום איחור בהחלפת המכשיר.100 – הפנייה

לכל יום איחור במענה ₪  100 – לקוחותעל ידי מנהל קשרי ה מענה במועד 24.5.6

 ע"י מנהל קשרי הלקוחות.

הפיצוי המוסכם הינו נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה  24.6

בעת החתימה על חוזה זה. נותן השירותים ישלם לרשות המקומית את הפיצוי 

ימים ממועד קבלת דרישה בכתב על כך מאת הרשות המקומית.  7המוסכם בתוך 

את סכום אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותה של הרשות המקומית לקזז 

הפיצוי המוסכם מהתמורה המגיעה לספק בגין מתן השירותים או מכל סכום 

 אחר המגיע לספק מהרשות המקומית. 

הפיצויים, כאמור בסעיף זה, הינם פיצויים מוסכמים מראש, בגין הנזקים  24.7

 , וגבייתם תעשה ללא הוכחת נזק.לרשות המקומיתשייגרמו 

, כי נותן 3-ת הנקובה בנספח בהוסכם בין הצדדים, מבלי לגרוע מהאחריו 24.8

השירותים יפצה וישפה את הרשות המקומית, בגין כל נזק ובגין כל ההוצאות 

 הנלוות והכרוכות בכך. 

 הרשות המקומיתאין בסעיף זה כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד העומדים לזכות  24.9

 .נותן השירותיםלפי כל דין ו/או חוזה, לרבות בגין הפרת החוזה על ידי 

 

 וכך סעיפי המשנה שבו. 25ימוספר  24יף סע

 וכך סעיפי המשנה שבו. 26ימוספר  25סעיף 

 וכך סעיפי המשנה שבו. 27ימוספר  26סעיף 

 .28ימוספר  27סעיף 
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 1נספח 

 

 2-מסמך א

 

 הצעת מחיר

  2019/5פומבי  מכרזל
 

 מתן שירותי מיכון משרדי לרשויותל

 מערביאיגוד ערים אשכול רשויות גליל 

 

 (עותקים בארבעה - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 

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

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

 .המפורטות

 

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

 המחשבים הרלוונטיים.

 

פעימה על פי הטבלה -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-בן כל המפורט בנספח וכ 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, השנתי הנדרשהפעימות 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

  -מחיר חד פעמי עבור התקנה  –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 ולא עומדים במינימום  במידה .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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 ₪;_______  -מי עבור הוספת כרטיס פקס מחיר חד פע -כרטיס פקס .3.4.5

 

 

 :A3-A6מרכז הדפסה קטן  .3.5

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

 ₪;_______  -מחיר פעימה בצבע על פי מסלול א'  .3.5.2

משלמים מחיר  להלן, השנתי הנדרשהפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.5.3

 :השלמה

 _______; -צבע יחדמינימום פעימות שנתי שחור לבן +  .3.5.3.1

 ₪;_______  -מחיר פעימה עבור ההשלמה  .3.5.3.2

 ₪;_______  -מחיר חד פעמי עבור התקנתם  -שדכן, מחורר, מקפלת -פינישרים .3.5.4

 -מחיר חד פעמי עבור התקנה  –כרטיס עובד לשליפת ההדפסה  –אבטחת מידע  .3.5.5

;₪ _______ 

 _______ ₪;  -מחיר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס  -כרטיס פקס .3.5.6

 

 

 :A3-A6מרכז הדפסה גדול  .3.6

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

 ₪;_________  -מחיר פעימה בצבע על פי מסלול א'  .3.6.2

משלמים מחיר להלן, השנתי הנדרש הפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.6.3

 :השלמה

 _______; -מינימום פעימות שנתי שחור לבן + צבע יחד  .3.6.3.1

 ₪;________  -ר פעימה עבור ההשלמה מחי .3.6.3.2

 ₪;_______  -מחיר חד פעמי עבור התקנתם  -שדכן, מחורר, מקפלת -פינישרים .3.6.4

 -מחיר חד פעמי עבור התקנה  –כרטיס עובד לשליפת ההדפסה  –אבטחת מידע  .3.6.5

;₪ ________ 

 ₪;_______  -מחיר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס  -כרטיס פקס .3.6.6

 

בכל מכונה ומכונה על פי הפירוט  A4מהמחיר עבור דף בגודל  2יהיה פי  A3דל המחיר עבור דף בגו .4

 לעיל. 3בסעיף 
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: מחיר הפעימה לצילום/הדפסה במצב בו כמות ההדפסות/צילומים השנתית של כל '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 +

 

ההדפסות/צילומים השנתית של כל : מחיר הפעימה לצילום/הדפסה במצב בו כמות '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

 התמורה המגיעה לו לפי מסלול ב'.

 

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 

ם מאותו הסוג של כל אותם המכשיריהשנתי 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
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 תאריך: ____________________________________________

 

 שם המציע: _________________________________________

 

 שמות החותמים בשם המציע: ____________________________

 

   המציע:_____________________________חתימה וחותמת של 

 

 עותקים בארבעה - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס

 

  



 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 © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
20 

 

 

 

 

 2נספח 

 

 4-מסמך ב

 1/18מכרז פומבי 

 נוסח אישורי המבטח

 

 אישור לקיום ביטוחים

 לכבוד:

 )הרשות המקומית(

 ("המזמין")להלן:  

 

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור 

( פוליסות ביטוח צד "הקבלן")להלן: ________________________________________ ח.פ. 

בקשר שלישי וחבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן והמתייחסת לעבודות 

 ."(העבודותהסכם ההתקשרות )להלן: "ל

 עיסוק המבוטח: השכרה של מכונות צילום, פקסים, מדפסות וכדומה.

בגין פעילות בין היתר  מך זההפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמין כמפורט בכותרת למס .1

 , מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.הקבלן

 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 

 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: .2

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________      

 

 .למקרה ולתקופת הביטוח₪  4,000,000אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות:  ביטוח

 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 ואינו נחשב עובד הקבלן ע"פי חוק כל אדם, שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח .2.1

ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של 

 ., ואין חובת תשלום למל"ל בגינובוטחהמ
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יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחן, נבחריהם ועובדיהם ייחשבו לצורך  .2.2

 פוליסה זו כצד שלישי.

, פתאומי של אור מים, וקרקע הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי תאונתי .2.3

 .ובלתי צפוי

בהתאם  המוסד לביטוח לאומי כנגד המזמין להפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב ש .2.4

 .של המל"ל 328לתקנה 

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, ולמעט  .2.5

 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 

 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: .3

 

 _________ תאריך סיום: _________תאריך תחילה:       

 

המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של  ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים

 לאירוע ולתקופת הביטוח.₪   20,000,000-לתובע, ו 6,000,000₪

 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 .כחוק לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער .3.1

 בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו. כל עובד של הקבלןהביטוח חל על  .3.2

הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק  .3.3

מעבידם ממי מעובדי כי  בכוונת זדון. הביטוח יורחב לשפות את המזמין במקרה וייחשב

 הקבלן

 

 אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפםהביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו  .4

, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות  לרעה 

 יום מראש. 30

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח  .5

יד מיחידי המבוטח או שהמבוטח התחייב בכתב נגד כל יח (SUBROGATIONעל זכותו לתחלוף )

 . ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.בטרם קרות צקרה הביטוח לשפותו,

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  .6

 המזמין. 

נה ו/או מגבילה כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטי .7

בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמין 
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כמפורט בכותרת למסמך זה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין 

 כמפורט בכותרת למסמך זה הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין כמפורט בכותרת למסמך

זה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמין כמפורט בכותרת 

למסמך זה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי 

 החוזה.

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. .8

תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה לתשלומי חובות "המבוטח" ע"פ  .9

 פרמיות והשתתפויות עצמיות.

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום  .10

ההתקשרות בין הקבלן למזמין, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים המזמין לא היה מתקשרת 

 ם הקבלן, אף במחירים אחרים. ע

 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ אישור   זה. .11

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת

 

 

 

 

 

 


